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 مقدمه

 

 

 
 

 بنام خدا 
 
 

 مقدمه 

در آن، چنانکه مؤثر و عوامل  یتکامل  ریدولت و حکومت، س شیدایدرباره پ
 .های موجود اغلب نارساست ه و رساله دنش قیتحق دیبا

ها و ها... و شکستها و کشتارها و غارت شرح جنگ  خی تار کهیزمان تا
بود، اصوالً درباره منبع و منشاء حوادث    انیو فرمانروا  نیو سالط  لی فتوحات قبا

قرار گرفت و   ییک علم مورد بررس ی معنه ب خی تار کهیشد . هنگامنمی  یبررس
تا  افتندی لیو تحل  هیارزش تجز شتریب یتمدن و فرهنگ و تحوالت اجتماع

به کشف   ن یفلسفه تاریخ مورد توجه واقع شد، محقق کاذب و های ی قهرمان
چنان  یمرحله برخ نیپرداختند. در ا یخ یو علل تحوالت تار خیتار نیقوان

کردند  یرا فراموش نموده سع تیهای خود شدند که واقعمفتون برداشت
شود می   یریگجه ینت  یکیقانون مکان  ای  یکی زیف  هیهمانگونه که درباره یک فرض

 .1کنند هیتوج زیرا ن خی علم تار

و   شعوریموجود ذ  نیاتأثیر  که از  یبا موجودات متفکر و آگاه و تحوالت  خیتار
انتخاب و عمل است و   ، سروکار دارد. الزمه تفکر و شعور دیآمی بوجودمؤثر 

های چون فورمول   ریتغیهای خشک و الرا در قالب  یر یتاث  نیتوان چنهرگز نمی
شکل آن ثابت  ستحاکم ا زهیچون غر واناتیکرد. در جامعه ح هی وجت یاضیر

 یجوامع بدست آورد. ول ن ی ا هی توج یبرا یتا اندازه ثابت نیتوان قوانبوده و می

 
 . مراجعه شود یخ یتار سمیالی ل ماتربه فص -۱
 

https://drive.google.com/file/d/1Ueemm0RiFmI26GDFzA_7IG3j8MF5AB9e/view 
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 مدیریت نه حکومت

 بشر متفکر تکامل تأثیر  بوده و تحت    رییدر حال تحول و تغ  وستهیپ  یبشر  جوامع 
جامعه   ایو  میستیزنبور عسل روبرو ن عدهکیبا  خ یتار یدر بررس ابند، یمی 
  ی ر یبه قواعد الیتغ میانتظار داشته باش دیلذا نبا می کنیمطالعه نمرا ها انه یمور

اکتفا    نی ارائه خواهد شد لذا بهم  اهدشو  یدر مباحث کتاب بقدر کاف.  1م یابیدست  

 دیبا یها، از برداشت سطحانسان  خیکه در مطالعه تار میریگمی  جهیکرده نت
که با بشر خالق و  میرا از نظر دور نساز تیواقع نیا  وستهینموده و پ یخوددار

 تحقق  یزمان حی صح یکه خالق تاریخ است. پس بررس م یمتفکر روبرو هست
 ن ی . من در امیاو را از نظر دور ندار تیاصالت داده، خالق نکه به انسا ابدیمی 

بتوان تحول جامعه را   لهی تا به آن وس ستمین یکیمکان نیمجموعه بدنبال قوان
هم که    یوجود ندارد و آنهائ  خیدر علم تار  ین یقوان  نی اصوالً چن  رایز  کرد،   هیتوج
خواهم کرد   ی. من سع دیبرمال گرد  شانیزود خطا  اریاند بسنموده   یاشتباه   نیچن

بشر در آن   تیکه شعور و خالق  ابمیدست    یهیبه توج  یخیتار  عیبا اتکاء به وقا
 .است گرفته قرار یبررس هیپا
نظام  شیدا یجوامع به پ لی تشک  یمجموعه پس از بحث درباره چگونگ  نیا در

قرار   لی سلطنت را مورد تحل و بخصوص ظهور حکومت و ردازمپمی  یاجتماع
را  رانیبودا و ا ن، یسومر، کلده، آشور، مصر، هند، چ یهای باستانداده و جامعه 

درباره   را ی فمختل اتیقرار خواهم داد. سپس نظر ی نظر مورد بررس نی از ا
ظهور حکومت را با  یحکومت طرح و پس از فکر انتقادات، چگونگ شیدایپ

سلطنت و حکومت به   ء ارائه آثار سو  یکرده و برا  هیتوجها  یبررس  نیتوجه به ا
ها خواهم پرداخت. باالخره نظام جامعه در آنتأثیر  های مختلف و  تمدن  لی تحل

یونان، کرت،  هود، ی ن، یچ ، النهرینمصر، بین  ران، یهای هند، اتمدن  یبا بررس
  قرون ) تیحیاعراب و اسالم، مرحله دوم مس  ت، ی حیروم، مرحله اول مس 

مسلمانان بعد از قرون    ، یاروپا بعد از قرون وسط   م، یقد   یکای(، ژاپن، آمریوسط
  درباره منشاء  کا، ی نو و امر یاروپا ، یوسط

  

 
 . نیستند الیتغیرنیز  عتیدر مورد طب ی های علمه یو نظر نیقوان یحت -۱
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 مقدمه

 ی در تحوالت اجتماع  انیخواهم نمود. چون اد  یل یتحل  یبحث  یتحوالت اجتماع
)زرتشت(، یهود،   سنایمزد  انیمجموعه اد  نیلذا در ااند  داشته   یمهم  ارینقش بس

 نتو، یش ، یبودائ انیشده و اد لیو تحل هی تجز لیو اسالم به تفص تیحیمس
مورد بحث قرار خواهند   زی ن یائو مذاهب ساده و ابتد  نیچ ی مذهب مه یمکاتب ن

 .گردد میمباحث ممکن است خود در چند جلد تنظ نیاز ا یگرفت، برخ
کمک  ادیز نی و متخصص نی محقق اتیمجموعه از نظر نیدر مباحث ا اگر

بدون استفاده از  ی علم یآنست که در مسائل تخصص  یشود براگرفته می 
  ن یمحقق   نیاز ا  یبرخباشد.  گیری قابل اعتماد نمیدانشمند خبره نتیجه   قیتحق
 د، یآمی   یک مسئله، که در ظاهر به نظر ساده  یرا صرف مطالعه و بررس  یعمر
توجه  دیدر ضمن با یکرد. ول یریگها بهرهاز مطالعات آن دیاند و لذا باکرده

سال قبل متذکر   ۳۵مجموعه در  نیگونه که در مقدمه جلد اول اداشت همان 
های آنان در  یریگجه یو تصویب نت دیدانشمندان هرگز تائ اتینظر ان یشدم، ب

د اذعان کنم که فرصت ی. با کمال تاسف باستین یهای فکربرداشت  هیکل
است از منابع  ستهیگونه که شاکوتاه و حوادث ناگوار به من اجازه ندادند آن

شده است  یامکان سع  یتا جا ینموده به ذکر شواهد پردازم، ول یریگبهره 
 .1رندیصورت پذ حیصح یو مبان قاتیتحق هیبر پاها گیریتیجه ن

  ی مقصود خود را طرح کنم بلکه فقط سع   بانهیکوشم ادمی  و نه   مبینه اد  من
.  م ینما لیو تحل  هیقابل فهم و روشن تجز شتریخواهم کرد مسائل را هرچه ب

  افت یپاک و ننوشته  یکامالً آزاد و لوح خاطر یریانسان بالغ با ضمهرگز 
 غلط  ای سترا به عنوان در  ینخواهد شد. هر فرد با تولد و رشد خود اصول

. بمرور زمان  ندکقبول می   ه ی را به صورت اصل و پا  یمیکم مفاه و کم  ردیپذمی 
در خاطرش   یهائها و قالب اند، نمونهرفته یاز آنچه گذشتگان و هم عصرانش پذ

 قرار  هیچارچوب پا نی ا شهایها و برداشتبندند و در تمام قضاوت می  نقش 
  .ردیگمی 

 
  م ی قاتیتحقهای  ش ها و فییادداشت که منجر به فقدان  ی وارگ دو هفته از حادثه نا  سمیونسطور را می   نیکه ای هنگام   -۱

 . مراجعه شود یانی، به گفتار پاامافتهی و هنوز آرامش ن ذرد گمی   دیگرد
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 مدیریت نه حکومت

غرض دو فرد کامالً منصف و بی یمختلف برا ط یکه در دو مح نروستیاز 
آنچه    یممکن است دو مفهوم معارض از یک واقعیت مورد قبول واقع شوند، ول

خود اوست.    تیاثر مستقل شخص  اشدبجالب می   اریانسان بس  یریرپذیتاث  نیدر ا
شد، در ی نمماند و تحول حاصل  می   نبود مسلماً شکل جامعه ثابت تأثیر    نیاگر ا
 اشند، بدر حال تحول دائم می   یبوده و جوامع بشر  نی از ا  ریغ  تیکه واقع   یحال

 .افراد است یهای ذهنو تحول قالب رییوابسته به تغ ادیز اری بس زانیکه به م
های کامالً ثابت و مشابه در یک محیط ثابت هم به برداشت  یحت  یطرف  از

های مختلف ابه و زمان شت مناهای طیکه در مح یدر حال مینمائبرخورد نمی
. اصوالً ابندیدست  یکامالً مشترک میممکن است افراد متفاوت به مفاه 

 های با قالب  نی. محققدینمامی  در برداشت  یآهنگهم جادیو تفکر ا دنیشیاند
انسان   تیمستقل شخصتأثیر و  یمنطق  لیو تحل هیدر اثر تجز هیمتفاوت اول

آزاد شده و به اصول،   یهای موروثو قالب  می از مفاه تدریج  به متفکر ممکن است  
 ت یکنند مستقل از مفاهیم تثب می   ی که سع  یشمندانینزدیک گردند. اند  یمشترک

. هرقدر در ابندیمی  تدس یمتشابه جیو تعمق پردازند به نتا یشده به بررس 
اعمال شده  یموثرتر تیخالق رد، یمورد نظر قرار گ ی شتریب یها آزادگبرداشت

ها تا که برداشت یحاصل خواهد شد. در مسائل علم یترنانه یواقع ب جهیو نت
 قرار  قیتحق  انیکامل بن ینگرفته و اغلب آزادگ هی از تعصب ما یاد یاندازه ز

 دست  یکامالً مشابه جیچگونه به نتا مختلفشود که افراد می دهید رد، یگمی 
 زان یاو به مهای تیو فعال ستین یزمطلق غرا ریاس وانی. بشر چون حابندیمی 

اوست، شکل جوامع حیوانات  شهیفکر و اند تیوابسته به خالق یقابل توجه
صدها هزار سال ثابت  یجهت در ط نیفیل... از ا انهیمانند زنبورعسل، مور
  ی که انسان دارا  یاست، در حال زهیغرها های آن ت یلمانده که محرک فعا

گونه که از  های ثابت نبوده بلکه سازنده و خالق است و همانالعمل عکس 
  وانات یگذارد و برخالف حمی تأثیر  اطراف خود    شود دائماً درمی متأثر  خود    طیمح

را با احتیاجات خود  طیمح ند، ینماتطابق حاصل می  طیکه ناخودآگاه با مح
 انسان را  یقی حق تیشخص تیخالق نیسازد، هممی  قمنطب
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 مقدمه

و  هشیشده و با اندمتأثر که ذهن ما  یزانیکند. به نظر من به ممی  مشخص
  ت ی ماه  م، یگذارخود اثر می طیبه خلق و ابداع پرداخته و در مح شیتفکر خو

بشر دائماً در حال خلق و  گری. به عبارت دمیبخشرا تحقق می  خود یانسان
 رت بشر به هر صو تیانتخاب و خالق یاست. آزاد شیخو تیتکامل شخص
 ابد یو تحقق می   افتهی مفهوم    یزمان  یآزاد  نیاوست و ا   یانسان  تیمعرف شخص

قرار دهد. مسلماً   لی و تحل هیخود را از هر جهت مورد تجز یهای ذهنکه قالب 
متوسل   شیخو یهای ذهنها و شابلونهای خود به قالبدر قضاوت  زیمن ن

 ز یو پره   گرانی د  شهیگرفتن از اند  هی و ما  دنیشیکنم با اندمی   ی سع  یشوم ولمی 
 .نظر کنم دیتجدها قالب نیدر ا دیاز تعصب و تقل
را شکسته و از نو بسازم. مسلماً   ید یهای تقلکوشم قالبکه می  سالهاست

توان نمی  چوجهیبه ه   راینمود ز  یگذشته را نف  میتمام مفاه   ینوساز  نیدر ا  دینبا
باشند. ما پس از هزاران  می  قتی خالف حق  میهای قدادعا کرد که همه برداشت

های و برداشت  اتیراز نظ  یاریهای خود به بسنظر در تجدید  یسال تحول فکر
در   دیدارند. پس با تیمقبول زیامروز ن یکه برا  میکنبرخورد می  م یقد نی متفکر

و   دهیشیاند یبد، بدون تعصب نو و کهنه، مبانعاز ت زیپره  با های نوساز  نیا
 .قرار داد هی پا امستدل ر

نزدیک دارند لذا ممکن   یمجموعه به هم وابستگ نیاز فصول ا یاریبس
 یدر برخ  یقضاوت قطع   یبرا  نیاز مطالب تکرار شده باشند. همچن  یاست بعض

 .از فصول بهتر است تمام مجموعه را مطالعه کرد
، ادامه کار و اجبار  یکوتاه برا  اریو فرصت بس  میهاادداشت یها و  فیش   فقدان

گونه که در  دهند آنرساله، به من اجازه نمی نیای از اقسمت عمده  دیبه تجد
است که صاحب   دیپردازم. ام لیو تحل  هیاست به تجز یانیمباحث بن نیخور ا

 . 1کنند  یاریمطالب مرا   لیدر تکم شینظران آگاه با اظهار نظر خو

   یبرداشت خشک منطق ریگاه از مسگه  نکهیاز ا ، یگرام  خواننده
 

  

 
 . کتاب مراجعه شود شگفتاریبه پ ـ۱
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 مدیریت نه حکومت

 فراموش کرد که ما همه قبل از  دیطلبم. نباام پوزش می خارج شده  یو علم 
انسان در جامعه  تیو شخص میمحقق باشیم یک انسان ایو  سندهینوکه آن

  ی دهد. اگر کودک خردسال و بدون جامعه مفهوم خود را از دست می   افتهی تحقق  
از فرهنگ و دانش    یاثر  ن یچکترها کوپس از گذشت سال  میرا در جنگل رها کن 

العمل از خود جنگل عکس  واناتیو اون چون ح افتی میدر او نخواه  یبشر
به   زیه نغیک کودک ناب  ینبود. حت  یاگر پرورش اجتماع  یعنینشان خواهد داد.  

است که   یگشت. پس جامعه و پرورش اجتماعی م باز هیهای اولحالت انسان
 . است وردهما را به وجود آ  یامروز تیشخص

موضوع    نجای . در استندی ن  اتیاضی و ر  یمیو ش  کی زیچون ف  یاجتماع  مباحث
  ی هدف اساس   نیمتوجه ا  دی گیری بااند و سعادت و رفاه آنها، لذا نتیجه بحث مردم

شکل   یمردم بکار گرفته شوند، ول یبرا دیبا زین یگردد. هرچند علوم تجرب
انسان    یگانگ یاز علل ب  یک ی متفاوت است.    یدانشها با علوم اجتماع  نیا  یبررس

 . گرفته است شیای در پخود راه مستقل و جداگانه   یبه خود آنستکه علم برا
سالمت جامعه به کارافتد    یدنبال کرد که برا  یستیبارا می   یو ابتکار  اختراع

  ی منفک از نظام جامعه بشر ی مسائل علم تیماه  ینه برعکس. اما از طرف 
 . است

به   ی... وابستگ یاضی ساختمان نور و سرعت آن، معادالت ر یچگونگ
ها وابسته به انسان   یکه مسائل اجتماع  ینظام جامعه نداشته در صورت  یچگونگ

 .است  صحت و سقم آن مصالح مردم یبوده و مبنا
و حوادث    یام موضوعات را با توجه به اصول منطقمن کوشش کرده  هرچند

که متوجه مصالح جامعه   یدیمسلماً با د یکنم، ول لیو تحل  هیتجز ی واقع
 .امو برداشت نموده یریگجه یباشد نتمی 

توجه   حیتوض نیبه اها گیری در خرده مخوانندگان ارجمند انتظار دار از
 ار یام با عجله بسکتاب ذکرشده من مجبور بوده  انیکه در پا  یلی: به دالندیفرما

 ی رساله پردازم و به آنچه فعال در دسترس دارم قناعت کنم. برا نیا  میبه تنظ
نموده  جادیمجموعه ا نیا در راه انتشار  یکه سالهاست موانع یشکستن طلسم

 ای درنگ لحظه  نمیبالزم می 
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 مقدمه

است   دی. امابمیرا ب مهایفرصت مرور مجدد نوشته  یکنم حت. لذا فکر نمینکنم
  ن ی . ا ندیخطاها را بر من ببخشا یو دانشمندان گرام  نیمحقق  سندگان، ینو

شد، ممکن بود در مجموعه اگر سه سال قبل که آماده چاپ بود، منتشر می
از آن   یاکنون که فقط بخش ناقص یافتد. ولمؤثر  اریجنبش مقدس ما بس

  ندگان یبه جو یو انجام خدمت کوچک یروشنگر دی هم امشود باز می  میتقد
  قات یرساله فشرده تحق نی از فصول ا یسازد. برخوجدانم را آسوده می قتیحق

مورد   یشتریاست با دقت ب  یاست که باالجبار خالصه شده است. متمن   یمفصل
 .رندیقرار گ  یبررس
داشته   یقیتحق  جنبه شتریمورد بحث ب  لشوم که مسائمی  ادآوریدر خاتمه  

از  .افتیدر فصول خاص انجام خواهد  یدتیعق یها با مبانارتباط آن  هیو توج
 ش ی مطالب را مورد توجه قرار داده و از پ دید نیکنم با اخوانندگان تقاضا می 

 .زندیبپره  یداور
 

   یانیآشت  نیالدجالل
 

 ۱۳۵۸اسفند  ۱۹۸۰ـ مارس  خیمون 
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 شگفتاریپ

  

 
 
 
 
 
 

 شگفتاریپ

  ل یتجربه و تحل ـبشر  دآلی ای که بنام »اجلد مجموعه  نیسال از انتشار نخست  یاز س شیب
 .دذر گنموده بودم، می   میتنظ «ارفکا

  ی تمام وجودم را فراگرفته بود، با کوشش ی شورجوان با توأم  قتیکه عشق به حق ام یآن ا در
  دوار یآرامش بخشد و ام ی آرام را اندکسرگردان و نا  ربودم که بش ی راه  یناپذیر در جستجو یخستگ

های  و سیر تمدن  ی خی والت تارتح  در  یو بررس یو اجتماع  یدر مکاتب فلسف قیبودم که با تحق
  نم یرا برگز  یراه  یآگاه  نی به اتکاء ا  و  مدگر  فقمو  یجوامع بشر   راتییتغ  یشناخت چگونگ  باگذشته  

 نبود.توان هرکس   در ن بس مشکل وآه ب  یابیدست که  ی باشد، آرزوئمؤثر  که در بهبود همنوعانم 
افتم، لذا  رأس  هه بعد مقصد ب   راه و  یشد که از سختمانع از آن می   یو سخت کوش  یجوان  هورتَ

 .پرداختم  قیمشتاقانه بمطالعه و تحق
  ش یو سرگردان ی ناآرام است بر افته یتوسعه  ار یش بسقوفکه دامنه درک و و ستم یقرن ب بشر

 . نسبت افزوده شده است نی بهم زین
متأسفانه   یاند ولظهور نموده  ی تیگوناگون در سراسر گ یهای اجتماع و نظام  ی اسیسهای مرام 

اتفاق مردم  ب بی قر تیکه اکثر ی ر یناآشناست و گروه کث اریبس ی سعادت واقع هنوز بشر ناآرام با
 .است یاسیو س یهای اجتماع گرفتار انواع اسارت  ،شودجهان را شامل می 

جهان را پر کرده است، از   ...حق و عدالت ،یبرابر  ،یآزاد  ن ی دروغ  ان یمدع  ادیفر که یحال در
های  پرچم رزیه در ک میدمر ارندیشود. چه بسمی  دهید یکمتر اثر یقیحق ی و آزاد یآرامش واقع

از   یاسارت متظاهران به انسان دوست ر یدر زنج که یهائدربندند و فراوانند خلق  یباصطالح آزاد 
  ل یرا تشک یاز خانواده بزرگ جهان یکه بخش کوچک غرب،محرومند. جوامع  یانسان یزندگان

گروه   تی محنت و محروم درد و  فالکت و متیبا ق ،یسوگل چون نور چشمان نازپرورده و هند،دمی
آثار   ز یجوامع ن ن ی در نهاد ا یول رندبمی  ررفاه بس نعمت و  و  از ن بظاهر در  ، یتیاز مردم گ ی ریکث

و   یدار یه بر سرما یو حکومت متک سم ینیمشهود است. ماش ید یشد یگانگیاز خودب انحطاط و
دهنده،    رأی   های جاندار جامعه و اوراق زباندار و مهره   یچ رف اغلب افراد را بصورت پمنح  یدموکراس
آور  با  سرسام  یاسیس و  یتجار  غات یاند، درآورده است و تبلو غیرمستقیم قابل معامله  م یکه مستق
  از  یحت ی مغز یشستشو
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 مدیریت نه حکومت

 .زدسادار میشیر یکودک ،و متخصص دانشمندیک  
خود بجوامع   یپس از آنکه در جا یکنند ول یگوئسخنان را حمل بر گزافه  ن یا دیشا خوانندگان

خود را که  یهای شخصو بخصوص تجارب و برخورد رندیقرار گ لیو تحل هیدقیقاً مورد تجز شرفتهیپ
از اغراق   ی برداشت اثر ن یکه در ا دیخواهند د م،ینما حیبدست آمده است، تشر یهای متمادسال یط
 .ستین

هر قدر  میها، قدانسان یراه، راه آزادساز نیکه درا انستمدخود می فهیو پنج سال قبل وظ یس
ش یخو قاتیبه انتشار مطالعات و تحق میتصم یاجتماع دیبردارم. لذا درضمن فعالیت شد زیهم ناچ

کوشش بود. برنامه کار من انتشار   ن یمقدمه ا سم«یالیماتر»مجموعه بنام  نیگرفتم. جلد اول ا
 :شدمی ریز مباحثافکار که شامل  لیتحل و هیـ تجز بشردال یبنام ابوده ای موعهجم

  یو نقد مکاتب فلسف یبررس ـ۱
 اسالم(  ایبنام مکتب واسطه )با الهام از خط وسط  یدیجد یطرح مکتب فکر ـ۲
 در تحوالت تاریخی.  قیهای گذشته و تحقتمدن یـ بررس۳
 یمکاتب اجتماع یبررس ـ۴
و برخالف  ،شدنا میبمکتب واسطه  هی که بر پا یتحقق سمیالیبنام سوس یدیدجطرح نظام ـ ۵

 .رفتگمی ه یانسان ما قتیحق مارکس، از فطرت و یبه اصطالح علم سمیالیسوس
 گیری و ارائه طریق نتیجهـ ۶

 مباحث خود شامل چند رساله بود.  نیاز ا یبرخ
 .منتشر شد ۱۳۲7در سال  سمیالیمجموعه بنام ماتر نیجلد اول از بخش اول ا

ای انتقاد بر آن در دست چاپ بود که حوادث تازه  و یخیتار  سمیالیدوم از بخش اول بنام ماتر  جلد
 .رخ داد رانیدر ا

نظام   اهیس  یکتاتورید  ،یتلریه  یحزب ناز  هیشب  یسازبدنبال یک صحنه  ۱۳۲7بهمن سال    ۱۵  در
  ن یسرزم  نیاه انپو بی  میهای تسلرا در حلقوم انسان   شیشوم خو  های خوفناک وپنجه  یمحمدرضاشاه

.  کردمحکوم    یمرگ واقع  به   یفکر  یرهایدرغل و زنج  ایها ساخت و  ن اا روانه زندیفروبرد و آزادگان را  
 .متوقف شد یبعد یتنظیم جلدها جلد دوم کتاب و پحواث چا نیبدنبال ا
را فلج  یذهن تیجامعه را فراگرفته و فعال یکه بشدت فضا ،یاسیسموم سم یتنفس در هوا ونچ

نما و غالمان  آشام انسان گان خوندرند که در  ینیزهرآگ آور  ویط خفقانمح نبود و سریت، مخسامی
من  ریناگز رد،کها سلب میرا از انسان یشکوفائ و دنیشیکرده بودند قدرت اند جادیها اآن سیلکاسه

مرا   شیهایتازگ  غریب و  ارید  داریترک وطن کردم و رهسپار اروپا شدم. د  دهیز از ادامه کار دست کشین
کار  شتریب قیو تحق یو با تجربه اندوز میمشاهده پرداز بر آن داشت تا قبل از ادامه کار به مطالعه و

 . منخود را دنبال ک
را پر کرده است    یفاصله زمان  ن یا  یو حواث شگفت  ذردگمی  خیسال از آن تار  یاز س  ش یکه ب  امروز
برف    یام و از طرفخورد شده   دثدر چرخ شکنجه حوا   سوخته و  یزندگ  شیبوته آزمادر    کسو یبا آنکه از  

 هد،دمی لیرا در من تقل یگور حرارت زندگ یو احساس سرد ردیگرا فرا می میآهسته سرورو یریپ
در    شهیتر از همو تشنه  سوزاندیتمام وجودم را م  قتیبه حق  یابیشوق دست  و  یهنوز همان تب کنجکاو

  نیتا آخر کهستنیا میو آرزو میجستجو
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 شگفتاریپ

 .گیری دست برندارمپی  نیاز ا زین اتیح لحظات 
مردم    ری. در قرون اخمودمناحساس می  ران یرا در جامعه ا  یدیشد  یالء فکرخو پنج سال قبل    یس

در غرب    .اندرو ملل اروپا شده دنباله  ،التیو انتخاب تشک  یو اجتماع  یاسیسهای  تیشرق اصواًل در فعال
 یهای انتخاباتکاندرفته به  که رفته  ردند گمتمرکز می  یاسیمردم در احزاب س  یاجتماعهای  تیفعال  زین

حزب  کهیاست، بطور یو فلسف یفکر گاهیو پا نیدکتر یدارا یبحزغرب کمتر  . دروندشمُبَدّل می
احزاب   نیآن بدست گرفتن حکومت است. در ا یکه هدف اصل ماندیم یبه یک تشکیالت ادار شتریب
و  ستیکمون. تنها احزاب یهای فلسفدگاهیدر د یوجود دارد تا اختالف اصول قهیاختالف سل شتریب

با هم اختالف دارند. از  سمیهرچند در برداشت مارکس انند،دمی خاصیمکتب  رویخود را پ ستیمارکس
خود مورد بحث قرار خواهد  یاست که در جا یاساس اریاشتباهات بس یدارا زین سمیمارکس یطرف

بدست   اقدرت ر  ستیرخ داده و احزاب کمون  یستیو کمون  یستیکه انقالب مارکس  یاجتماعات  رگرفت. د
 یابتکار، شکوفائ و یشود بلکه فقدان آزادنمی دهید یاند نه تنها از بهشت موعود مارکس اثرگرفته
 یخالء فکر  نیکمک به برطرف ساختن ا  یمحدود نموده است. در آن زمان من برا  زیرا نها  تیشخص
 یفطرهای  نهاد که بر    یمکتب  دد،استوار گر   یننوی  یبودم که بر مکتب فکر  یالتیتشک  جادیا  شه یدر اند

 .بنگرد یواقع دیجهان را از د سمیباشد و بر خالف مارکس  یبشر متک
  و  سم یالیماتر ن ینگرند و جنگ بمتضاد می  دگاه یجهان را از دو د نی سال است که متفکر هزاران

رونق گرفته است. من در نظر داشتم با   اریبس ر،یهای مختلف، بخصوص در قرون اخبصورت سمیدالیا
 یزیریپ  ا ر  یبنائ  جیساز قرآن بتدراز مکتب انسان   یریگو بهره   شهیاستفاده از گوشش بزرگان فکر و اند

 یتکامل افت،یزمان رشد و تکامل می که با یطرز فکر باشد. بنائ دو نیا نیب یکه پل ارتباط مینما
اند و آنرا به  دهبرپی نی. آنان که به مفهوم اسالم راستستین یتیناپذیر که راه کمال را هرگز نهاانیپا

نوپا    ر بش  انتهاست ویب  قتیحق  عرصهاند، واقفند که  تعبیر نموده   قتی حق  بحق و  میخود تسل  یواقع  یمعن
 عیخود را وس دگاهید جیرون و اعصار بتدردر طول ق ارددمی  گام بر انیپای راه ب نیا یکه در ابتدا

  یدارد که فقط بخش  یش برداشتیآن دوران و وسعت پهنه نظر خو   طی و هر زمان به نسبت شرا  زدسامی
سکون کفر است که کافر پوشاننده   و جر. تحاستیکه پو ستین ستایا یاست. مسلمان واقع قتیاز حق

 .1راه کمال است ندهیجوینده آن و پومؤمن  و قتیحق

به وطن بازگشتم خفقان و وحشت    یها دورمن پس از مدت  کهیو هنگام  ذشتگبسرعت می  سالها
 . از گذشته بود دتریبمراتب شد
به ادامه برنامه متوقف شده پردازم.   دادندیمن فرصت نمب وستهیهای پسفر  دائم و زیو گر جنگ

بعلت وجود خفقان  ران یگرفتم و چون در ا شیخوهای ادداشتی سال قبل تصمیم به انتشار سه 
سلطنت امکان  یقطع تیای در محکومهلانتشار رسا یمخوف نظام شاهنشاه هیسا ریوحشتناک در ز

از   یبخش  دینگذشت که اخبار ام یچند  .مجموعه را در آلمان آغاز کردم  نیا  نیو تدو  میظنبود، تن  ریپذ
وحشتناک   یاضف  دیاز نور ام  یهای کوچکروزنه  همحمدرضاشا  یاسیچال س  اهسی  . دردیبگوش رس  رانیا
  م ی مبارزه با رژ  یبرا  یچندسال از هر فرصتویس  ن ی. من که در تمام مدت ادیبخشمی  ییره را روشنائت  و

  ضد و تکاریجنا

 
 گرفت. مکتب اسالم در فصول متعدد مورد بحث قرار خواهد   -۱
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 مدیریت نه حکومت

  ی شرکت در جنبش مقدس  ی تمام گذاشته و برا مه یسلطنت استفاده نموده بودم کار خود را ن ی انسان 
 .بازگشتم ران ی به ا رفتگرفته شکل می که رفته 

  ها ی راه که خودسر  ران ی، پاند اورده یفرود ن  بناحق سر  یدم  حق گام برداشته ودر راه   ی عمر  آنانکه
  مردان تفکر و  ،شندی انداز خود می ش یب ریو به غ  اند ها را پشت سر گذاشته ی ابخردن ها وخامی  و

های  در جامعه ما به تهمت  ردند،گچراغ برداشته به دنبالشان می  گر یتفقه و تجربه که در جوامع د
 .اند شده  خارجو از دور  دهیکودکانه، مغرضانه آلوده گرد ، ناجوانمردانه

. لذا بهتر  دیمانکرد مشاهده می  ان یتوان باز آنچه می  ش یاست که خواننده خود ب اریبس ینگفت
 .است سخن کوتاه کنم

و   یهای روحی ناراحت یشده بود و از طرف میدر آلمان تنظقبالً مجموعه  ن ی از ا یبخش چون 
  م ی تنظ  یفرصت و آرامش الزم برا   ران یدر ا  گرید  ی و از سو   ردکمی  جاب یمداوا را ا   معالجه و   یجسم

عازم آلمان شدم، در فرودگاه   میهاادداشت ی وجود نداشت، با همراه برداشتن تمام  میهاادداشت ی
  ی زحمات س یجاز نتا یبخش مهم ی که محتو میغفلت چمدان هست  ه یبراثر چند ثان فورتفرانک
  ی که از بانک برا  یپول طمع به  ردم،کمی  ی ام بود و از آن چون گرانبهاترین ذخیره پاسدار ساله

ضربه که پس از مرگ تنها پسرم   نی کرده بودم ، به سرقت برده شد. شدت ا افتیمعالجه در
از همه کار، حتى تفکر   ی بود، چنان مرا درمانده ساخت که تا مدت سرنوشت  ی لیترین سدردناک 

 . باز ماندم ح یصح
روع کنم  گرفتم مجدداً از نو ش  میسازم تصماز چند هفته که توانستم افکار خود را متمرکز    پس

با تجسم    اشم،بداشت، که اکنون فاقد آن می   یاحتیاج به فرصت کاف  نی چون ادامه برنامه نخست  یول
  م یتنظ ی برا  ی شتر یمجموعه را که امکان ب ن ی از ا ی قسمت دم یسرنوشت پدرم بهتر آن د ی ادآور یو 

بود، به ادامه    یباق  یفرصت  و هرگاه عمر و  میآن موجود بود آماده کنم و به انتشارش اقدام نما  مجدد
که مرحوم پدرم هر لحظه   م دار ادیافکار بپردازم.  ل یتحل و  ه یمجموعه تجز ل یو تکم ی برنامه اصل

  ی بوعل  ابی او از سوئ ،شداز کتاب جدا می  یو کمتر زمان رداختپاز فراغت خود را به مطالعه می 
بزمان خود وابسته بود. شاگردان    گرید  یداشت و از سو  حی... ارتباط رواهیطوس  ،هایبی ارا ، فناهایس

و مطالعات خود    قاتیتحق جه ینت  ردندکتقاضا می  وسته یای بودند پمختلف او که از هر طبقه و رشته 
  ی کهن اسالم  ندان بود و به رسم اندیشم  شیرق در افکار خوغپدرم که سخت مست  ی را منتشر سازد ول

اقدام را به   نی پردازد، اتألیف ه بدر علوم زمان  یاعتقاد داشت پس از کسب مرحله استاد  ی رانیـ ا 
دوچار شد.    ی مهلک  ی مار یاز عمر او نگذشته بود که به ب  ی اند   و   هپنجامتأسفانه  .  ردکموکول می   ه یآت

افتاد و  تألیف کر ه فب  ی دالوصفی باشتاب زا ردکی ود احساس مخ ی پدرم که پنجه مرگ را در گلو 
های  و در فرصت   رفتگکمک می   ان یقادر به نوشتن نبود از شاگردان و اطراف  یمار یچون در بستر ب

آسوده   یاندک آورد،ی تشنجات زجرآور، که مرگ را به بستر او م و یزیکه پس از خونر یکوتاه
 ان یو اطراف  ردکمی   کتهیرا بسرعت د  یمطالب  یمنبع  ایبدون استفاده از یادداشت    زار ونباحال    ،شدمی

به او امان نداد که به    ینوشته شده. اجل حت ق یطر نی او به ا اتتألیفاز   یبعض مودند،نمی  ادداشت ی
 .ها پرداخته و شاهد انتشارشان باشدکتاب  نی ا  حیتصح

 سف أجهان فروبست همه شاگردان طالب دانش او مت ن ی پدرم چشم از ا  کهیهنگام
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 شگفتاریپ

 .با خود بگور برد انستدکه آنچه را می بودند 
که چون   ستم ین ش یای بصبر و استقامت، قطره ر دانش و کمال، رضا و حمن در مقابل آن ب البته

ای از صفا و تنها پسرم که نمونه  گمر بتیمص یاست، ول دهیگرد میبصن یملخ یتنها پا یناتوان مور
 یماریبکه پدرم از  ینیتقریبا در همان سن ارکان وجودم را متزلزل ساخت و کباره ی بود تیمهر و انسان

مرا  پیدرپیحادثه جانگداز مصائب  نی. پس از اسوختمیدرد جانسوز م نی از ا زیمن ن دیشکرنج می
سرنوشت پدرم به . لذا بفکر افتادم قبل از آنکه دمیدرا نزدیک می  اتمیح انیچنان درهم فشرد که پا

هایم فیش فقدانمتأسفانه هر قدر هم ناقص باشد، به اتمام رسانم.  ،ام رااز برنامه یدوچار شوم بخش
  هم و دمورد استفاده قرار ام را گذشته قاتیتحق هیمسائل مورد بحث کل لیدهد در تحلبمن اجازه نمی

های بندی هزاران صفحه یادداشت و طبقه یمنابع پردازم. بررس قیر دق کذبه یقیروال رساالت تحق بر
 که باز دیام نیبد کردم تیپس به آنچه مقدور است کفا واهد،خمی فیحوصله کا فرصت و زیپراکنده ن
 .پردازم ئصنقا نیبه رفع ا گریهای دبخش لیدر تکم و ابمی یهم فرست
. انستمدمی  شیسرنوشت خو  قخندیدم و انسان خداگونه را خالتقدیر می  به قسمت و  یجوان  امیا  در

را تحمل  یمیو نامال زمیهای سرنوشت بگرجالب است که در سراسر عمر هرگز نتوانستم از ضربه 
و پر تالش بودم و هرگز   کوش  دارم سخت ادیب کهیشد. تا آنجائمی رم یگ بان یگر گرید ینکرده، فالکت

 : که دمیرس جهینت نیابرفته رفته  یول شدمینم میدر مقابل مصائب تسل
 اندر مکان و المکان  میدویم  حکم کن فکان  یچوگانها شیپ

 نتوان ربود   یحق جو یضاریب   و نقود   رپرشود ز  ابانیگر ب
 یانماند نکته ادتیقدر یب    یاسکتهیف بحد صص یوربخوان

رفتند، صفا و پاک سرشتم بشمار می دوستان با نیو ناگوار پدر و مادرم که بهتر یاپیپ مرگ
 تیغم به فعال  ن یغلبه بر ا  یساخت و برا  نیبودم، مرا سخت اندوهگ  شان یدور از ا  کهیبخصوص هنگام

آور  است، ها ماللآن  حکه شر یو نامالیمات متوال هایگرفتار یو کوشش و مبارزه خود افزودم ول
بشدت مرا متزلزل کرد، با   یوادث بعدحو دردناک فرزندم و  ینگذاشتند تا آنکه مرگ ناگهان امآسوده 
.  برندارم دست و کوشش مبارزه از هرگز که بود  آموخته بمن یاسالم تیترب یدرپی ائب پصم نیهمه ا

 میتنظ بمنظوررا  رانی چند ماه قبل ا کهیو هنگام ختیسخت برانگ یشمجدداً مرا به تال رانای انقالب
 .را در خود احساس مینمودم جانیشوق و ه نیهنوز آثار ا ردمکترک می میهاادداشتی

از بندگانش دائماً    یبرخ  یخداوند برا  شیکه بوته آزما  ومشتقد میعکم مکم  میهاادداشتی  فقدان  با
. دیآزمای م تحواددر چرخ شکنجه   افکنده و در یبتیبه مص ئیالبو از  یبدام میبرپاست و آنان را از دا

بردارند و   یدر را هدف گام و ندیکنند و از هر فرصت استفاده نما و بامصائب خ انیدرد آشنا دیپس با
 یوشه اندوزت یبدون آنکه فرصت برا وازدنمی متیو آهنگ عز دیآگرنه ناگهان جرسها بصدا در می

 مهایباال، بر نوشته   به شرحتوجه    با  نم،کتقاضا می  ردگرانق  نیمانده باشد. از دانش پژوهان و محقق  یباق
 .به چشم اغماض بنگرند

  ن ینشان ساختم از اقدام به ا  سال قبل خاطرسی  افکار  لیو تحل  هیمن همانگونه که در مقدمه تجز
 یابیدست  دمیا  بوده است و  تیواقع  کجستجو در  نیدر ا  امزهیام و انگشهرت نداشته  سبقصد ک  یبررس

 و ریس و با زمتنها به مطالعه پردا یایرا در زوا یمرا بر آن داشته است که عمر قتیای از حقبه روزنه
  تقد ده یها را به دانسان یختلف زندگم یهادر سرزمین احتیس
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 مدیریت نه حکومت

به   یمتخدراه  نی موفق کردم و از ا یزندگ ی از معما  یتکاپو به کشف کوچک نی ا رد د یشا بنگرم، 
  ات یو در سراسر ح دم یشیاندنمیمقام  بنام و  ی. من از نوجوانمیر آشوب بنما پآرام و جامعه بشر نا 
تمام    اهت چهره زشت خود را به کر  یتیفرتوت گ  ر یاعتنا بودم. اکنون که پبدان بی   زیخود ن  یاجتماع 

و فقط   ست ینظرم ن  شهرت مورد  یاول قیطره به آخر خط ندارم ب  ی اد ین نموده است و فاصله زم  بر
 .ماییدست  یکوچک تیبموفق  ئیگشاراه   نی آرزومندم در ا

  ز یاست و من ن قت یحق یجوئ ی هر انسان آزاده و موحد حق مطلب کسب معرفت و پ فهیوظ 
 . ابمی ی بینص  دیراه شا  نی در ا امدهیکوش

 ست ند یمعرفت آن کشت را روئ      ست  ندیدر کاشتن کوشنا  زهد
به مطالب   یشتر یب  تدق تا خوانندگان با نمیبمی  ی ای را ضرور گفتار تذکر مسئله  نی ا  ان یپا در

 .ندیکتاب توجه نما
  محمدرضا  اه یس ی کتاتوریمجموعه مصادف با آغاز د  ن یودوسال قبل انتشار جلد اول ا ی س در

الزم شد   زیدر متن جلد اول ن یرات ییتغاجباراً بلکه  د یجلد دوم متوقف کرد چاپشاه شد، لذا نه تنها 
گردد. چهارسال قبل که مجدداً به فکر ادامه   ریخفقان و وحشت امکان پذ طیا انتشار آن در محت

  ن ی ه ساواک اجازه طبع چنطسل  و   ی امهریوحشتناک آر  ی کتاتوریمجموعه افتادم باز هم د  نی ا  انتشار
ار  ظاز آن در آلمان پرداختم. از خوانندگان آگاه انت  ی بخشهائ  میار به تنظچلذا بنا  دادی را نم  یهائرساله 
 ام را بشکافند.  سخن فشرده را نموده و  ت ی موقع نی ا  کدر دارم 

 افغانم آرزوست  م و نمهر است بردها    رشک عام   بلبل اما ز   ز اترمیگو
 

 اهلل توفیقومن 
 

 ی انیآشت ن یالدجالل
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 ی جامعه انسان  ش ی دایپ  ـ اول  فصل
 

 ه یانسان اول ـ۱

ها  وجود دارد که بحث درباره آن  ی مختلف های ه یفرض ی انسان و جوامع بشر ش ی دایپ درباره 
 ست. خارج از موضوع ما

و اصل   شهیر Anthropoids موجود ی ها نماانسان است که هیچیک از  ی حاک د یجد اتیکشف
مشخصات بشر    ی دارا   زین  هی است که انسان اول  ت یواقع  ن یرف ا عبدست آمده م  یا یانسان نبوده و بقا

 .1ی بدو  یتیفیک مسلماً در  ی بوده است ول یکنون

 
  های وشو کا   قاتی تحق  ،و اصل انسان  شهریها به عنوان  مون یاز انواع م  یکیدر مورد قبول    نیدارو  هیپس از فرض  ـ۱

د که  نساخت رحرا مط  ویندار هضیفر ن یاشناسان به دست آوردن حلقه مفقوده انجام شد. اخیرا انسان  یبرا یاریبس
و به دو   زیستهقبل می سال  ون یلیم ۱۰که Dryropithecus  ماست به نامن میمون  حیوانی مونی انسان و م شهیر

ها  مون یه میاجداد کل یگریان و دنسیا اجداد اولیه ا  Homossapien پین هوموسا یکیشده است که  میشاخه تقس
 . بوده است

  ی معرف   Pygmychimps له آفریقا توو کهای نزه نژاد انسان را شامپا ییه را رد کرده و مبنا ضفر ینا دتر ی قات جدحقیت
  Pan Panicusها را نوع شامپانزه  نی ا .آن جدا شده استهائی از ه خسال قبل شا ونیلی م نیکه از چند دینمامی 
 به نام ت اس یهای کوچک مون یقتین معتقد بودند که اصل انسان از محم زا یگر یوال گروه دحهمان ا در  امند.نمی 

Ramapithecus  اند.فته ر انیز مسال قبل ا ونیلی که ده م 
  های آفریقای قبل از میمون سال  میلیون ۹تا  ۴در اد انسان نژکه اند شده  یمدع یپژوهشگران دانشگاه پرکل  رایاخ

  ح مطر وینگونه که دارحول آن توجود دارد. اصوالً ها ه یدر فرض یشود که تا چه حد پراکندگمی  دهید .اندجدا شده 
و    یک یه مکانیاست. نظر  یندانشمندان و متفکر  هیول مورد قبول کلحهرچند اصل ت  ست،ین  هیساخت امروز قابل توج
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از   یکیکه او را  ،کایشناسان امرانسان  ی آکادم س یرئ Prof. Dr. Linton دکتر لینتون  پروفسور 
ای که محصول چهل سال مطالعات اوست،  در رساله  انند،دمی  ستمی شناس بزرگ قرن بچند انسان 

بشر    انسان دانست و مسلماً   یاصل  شهیتوان ررا نمی   دیشاخه آنتروپوئ  چی کند که »همی تأکید  صریحاً  
 « شتق نشده است.م  یکنون  ینماسان ان  یهامون یاز هیچیک از م

ها نیز از  که آن  نندکمی  تی حکا  هیاول یهاانسان  یهالیمعتقد است که نمونه فس نی همچن او
بوده است،    ی ها مولود دانش کمتراند، و نقص آن برخوردار بوده  یامروز   یهاتمام مشخصات انسان 

 .است  یمنتقل کردن ضرور   ندگان یآموختن و به آ یکه برا 
Levi Straus   ی تفکر بدو  ینویسد: که حتمی  ی کائیشناس آمرتراوس دانشمند انسان شا یلو  

  ن ی بندی برخوردار است. اه بطتسلسل و را  ، یبنداست که از عملکرد، طبقه   ی تفکر  ز یحش ندوران تو
امروز    یتمدن مدرن علم  ی بوده، همچنان که مبنا  یباستان  یهادانش بشر در تمدن   یعملکرد مبنا

 .اشدبمی
Paul Schebesta  به اتکاء   م یتوانما می »نویسد: می  نی و یقاتیستا عضو انجمن تحقبش

که بشر تا آنجا که   میادعا کن ،یشناسو جامعه  یشناسمردم اتیو کشف هیاول خیتحقیقات درباره تار 
 «. ک بشر متفکر بوده استی میشناسما او را می 

Levy Bruhl   ه یبود که انسان اول ه ینظر ن ی ابتدا مدافع سرسخت ا ی برول محقق فرانسو یلو  
اشتباه خود اعتراف   ن ی باالخره به ا  ادی ز قات یپس از تحق ی حیوانات ولد حدر  ی است وحش  یموجود

 .یک انسان کامل و متفکر بوده است وسته یپ ی که انسان بدو د ینمامی  دینموده و تائ
Paul Frischauer  انسان   نی اختراعات با اول ختاری »نویسد: می  یشیاور محقق اطرشیپاول فر

دهند های یک میلیون سال قبل نشان می نماانسان مانده از  یو به گفته او آثار باق «گرددآغاز می 
 اند.از تفکر و ابتکار برخوردار بوده  یکنون  ی هاانسان   هیشب ز یها نکه آن 

Konrad Lorena   جسورانه    یک ادعا یجه  و  چیه  به   نی ا» نویسد:  می   یکنراد لورنس محقق آلمان
اند که  را داشته  ی عیطب التیدقیقاً همان تما خ یماقبل تار ی هاکه انسان  م یاگر ما اظهار کن ست ین

از   ی با بعض ش یجوامع خو ن ی ب ی نمودن جامعه خود و در برخوردها ها در بنا . آن میامروزه ما دار
 «.اند نداشته   یفرق دیجد نه یرگد  Papuasها  آعصر ما مانند پاپو  لیباق

هم یک   ی وحش ا ی ی عیکه انسان طب ده یرس جه ینت نی سد: »امروز علم به انویشبستا می  پاول 
 نه ای وجود دارد  ما و او فقط یک اختالف مرتبه  ن یانسان کامل است و ب

 
در حدود   شیدای پ هیتوج یبرا گذشتهو فرضیات ساده و ناقص متفکر ا انسان ت سلول  ینتراده ساز  یتسلسل زنجیر 

ترین هنوز ساده سال  اردهایلیکه پس از م یدر حال  ،اتت انواع نبا انمیزد همان حدوو در  وانییک میلیارد نوع ح
و عوامل    ادیز  اریهای بسپارامتر   تحول. در معادالت  ستندین  یکاف ای در جهان وجود دارند، رسا و  موجودات تک یاخته

  امده یبه وجود ن کبارهیکرد که انسان  توان یقین می  ن یند. با وجود ااها مجهول اغلب آن  هنوز رند، که ثمو  تعددی م
  و  ، رخوردار استب ها هم از آن  زبوده است که امرو مشخصاتی ی ر نموده داراظاهکه به شکل انسان ت یزمان  از یول

 د.انافته یات تکامل خص مش نیدر طول زمان ا مسلماً
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 1ی.« انسان فرق

که بشر از آن زمان که به شکل نسل    اند ده یرس  جه ی نت  ن ی به ا  یشناسقتین علم انسان حماصوالً  
 ست ین  یبه آن معن  یریگجه ی نت  نی بوده است و البته ا  ی مشخصات خاص انسان  یآدم ظاهر شده دارا 

 .میکه منکر تکامل و تحول گرد
از    ز یهای صدها هزار سال قبل نانسان   ی آید که حتبرمی   ن یکه تاکنون کشف شده چن  ی آثار   از 

  اشد، بانسان می  مشخصه تفکر است،  جه ی اند و ابداع و اختراع، که نتتفکر و شعور برخوردار بوده 
انسان آغاز شده   نی اختراعات با اول خ ی تار». یشیور اطرآش یشد به قول فر ان یبقبالً گونه که همان 
ستفاده از استخوان  یک میلیون سال قبل مورد استفاده قرار داده و با ا  یهاکه انسان   یابزار   «است.

است و   هی بر تفکر انسان اول یبارز  لیاند، خود دلساختهدفاع و شکار می  لهیخود وس یبرا واناتیح
 .بوده است ی ابتدائ  اریتفکر نسبت به امروز در مراحل بس ن یفقط ا

 ی ونانیپالئو ـ لیتیک از دو کلمه ) یسنگ نه یپار Paleolithic ای هی از اعصار اول ماندهیباق آثار 
Palaios   و  میقد  یبه معن   lithosجاد ی که بشر در ا  هنددنشان می (مشتق شده است  یسنگ  یبه معن  

مدت   ن ی ااست و در  افته یانجام  ی بط ار یبس یبوده و در آثار خالقه او تحول ریفق ار یو ابداع بس
  ی ای از خود به جاآثار قابل مالحظه  ،شودحدس زده می  سال ۰۰۰/۵۰۰که در حدود  ،یطوالن

مشاهده شده و   یدر جوامع انسان ی ادتریتحرک ز Neolithic ینگذاشته است. در دوران نوسنگ 
  ، ی سیت انگلجپا چاردیرRichard paget  مانند  ن، یاز محقق یاست. برخ شتری ب ار یسرعت تحول بس 

و   ق یو تلفیق، تحق ده یدر بشر به ظهور رس یمرحله تفکر و تعمق بصورت واقع ن یکه در ا  عتقدند م
شود. پاجت معتقد  عصر مربوط می  نی به ا  زیزبان ن  شی دایپ  یتظاهر کرده و حتمؤثر  عمل به صورت  

)حرکات سر و دست   میپانتوم Panthomime هیشب ی دوران افراد بشر به شکل نی است که قبل از ا
امروز تظاهر   یبه معن میشدن زبان، تلفیق مفاه دا یاند و با پکردهرا القا می ( مقصود خود چهرهو 

 . است دهیآغاز گرد ی تحرک سریع یزندگ ی لیوسا دینموده لذا در کشف و اختراع و تول
  ی ت یفیک  ی مند و بالقوه دارااز موهبت تفکر و انتخاب بهره  زین  ه یهای اولآنست که انسان   واقعیت 

 ت یو تقو ی بانیتگان« پشتذشگ اتی»تجرب میاز یک منبع عظکه آن  اند، بدون بوده  ی بشر کنون رینظ
است،   دهها منتقل شبه نسل  اتیو تجرب افته یتوسعه  یو اجتماع  یکه ارتباط فردتدریج به کردند. 

  ی بهتر زندگ ط یشرا جادی و در ا افتهی  شیافزا  زیبشر ن یذهن تی و فعال یو نوساز  ی قدرت بازساز 
 توفیق ن یحاصل نمود. ا  یشتریب قیتوف

  

 
شود به نظر من  می  دهی بودنش کوب ی همه ماد نیکه ا وینی دار نهمینویسد: می  یعت یدکتر شر د یمعلم شه ـ۱

و    مادی صورتبه  غیرانسان کامل در ت که  د یگومی  ی به زبان علم نیانسان است. دارو عنویتکننده مباتاثبزرگترین 
به نوع   عینو اند و هر به وجود آمده  اناتحیو و هاپ یمآ افته بعد ی بوده استه، نبانات گسترش  یبدن  و یک ژیلووفیزی

لحظه به بعد.   نیاما از ا ... تکامل یافتهان بوده، حیوترین که کامل  ه،یانسان اول آنگاهشده است.  لیتبد تریکامل 
ن از  نسا اکننده خواهد کرد. فصل جدا  دای انسان ادامه پ یبلکه در درون و در معنا  بدن، انسان نه از نظر  نیامل اتک

  ا ب یکه اصالً مرحله انسان  یاست، حس ی حس عرفانمدن آ  د یمانند بوده است، پدمون یانسان م یک ما قبلش، حیوان 
 .د بحث خواهد شدی خوان در جا عرفو  عشقشود، در باره آن شروع می 
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گسترش   نی و ا دهیگردها و توسعه گروه تی جمع دیاوست، سبب تزا یذهن تی فعال جهی نت که 
  ت یظرف ش یگذشتگان و افزا اتیافراد و استفاده از تجرب نی و ارتباط ب ت یعگیری از طبمنتج به بهره

 .شده است یریفراگ
تطابق با   ی سازد و بجاخود می ی را برا  طیتمام موجودات فقط انسان است که مح ن ی ب در

  ن ی که ا ی زانی. به مردیگمی  اریآن را در اخت تدریج به اثر گذاشته و  عت یخودآگاهانه در طب ط،یمح
 . ابدیتحقق می  زیتکامل ن رند یپذتوسعه می  یگذار ریتاث

یط است که در  ذا محو ل طندیخود مجبور به تطابق با مح ات یادامه ح یبرا  گرید موجودات
های  در ارگان  یرییها بدون آنکه تغدر انسان  یاست ولمؤثر ها های آن ت ی ها و فعالشکل ارگآن 

  جاد یخود گرفته و با ا اریها را در اخترفته رفته آن  ط یمح ط یمقابله با شرا ی برا  د یبه وجود آ یاتیح
  ی به جا یکه از نسل بشر آثار  یهزاران قرن نی گردند. در امجهز می عتیو اختراع در مقابل طب

نوع   ی اند، ولنابود شده  ایبه وجود آمده  افته،ی شکل  رییتغ واناتی از انواع ح ی شمارمانده تعداد بی 
  بدون ، تسلط رو به کمال رفته است نی مسلط گشته و در جهت ا ط یبر مح شتریبشر روز به روز ب

  ات یبشر خالق و متفکر ح یذهن ت یفعال راید، زگردحاصل  یرییاو تغ  ی در ساختمان ارگانها که آن 
 .او طینه مح  دینمامی  میاو را کنترل و تنظ

  ز یبشر ن شرفتیتکامل و پ تی . ظرفابدیانتقال تجارب، توسعه می  لهیبه وس ت،ی فعال نی ا هرچه
ارتباط و انتقال تجربه نامساعد بوده، تحول و تکامل    یبرا   طیکه شرا  ه ی شود. در اعصار اولمی   شتریب
 زبان و تکامل  ،ها به وجود آمد گروه نی که رابطه باست و هنگامی  افتهیانجام  یئبط اریبس زین

  ش یدایاست. پس از پ  افته ی  ش یافزا  ی نموده سرعت حرکت تکاملمؤثر  ارتباط کمک    ن ی بخصوص به ا
و امکان فعل و   تیجمع عیسر ادی ازد ،یارتباط نزدیک و مداوم شهر جادیو ا ینیتمدن و شهرنش

 ن ی به خود گرفته است. ما در ا یشکل تصاعد  شرفتیشتاب پ شی انتقال سیستماتیک تجارب افزا
. اگر ده هزار سال  میباشتزاید سریع شتاب حرکت اجتماعات می  ن یشاهد ا  ی به خوب ریاخ سال صد 

از آن   ش یقرون به مراتب ب نیاز نظر ابداع بشر در ا  میکن سهیتمدن گذشته را با دو قرن اخیر مقا
اجتماعات   یحرکت تکامل یتوان به علل کندمی  سهی مقا نی کرده است. از ا شرفتیده هزار سال پ

 .است ی های انسانکه مورد توجه قرار گرفته، تشکل گروه  یگر ید موضوع .بردی پ ه یولا
شده   یکم اجتماع و کم  مودهنمی  ی تنها زندگ هی که بشر اول زدند یاز دانشمندان حدس م یبرخ
از   ی ار یاست و هرگز مانند بس  یاجتماع ذاتاً  که بشر  هنددنشان می  ی کنون قاتیتحق یاست ول

ها در  و رابطه آن   ی های انسانکرده است. فقط تعداد افراد دستهنمی  یزندگ  یمنفرد به تنهائ  واناتیح
 است.   افتهی شیافزا تدریج به کم بوده و   ار یبس داابت

نویسد: که بشر  می  یو محقق آلمان لسوفیف Prof. Kurt Schilling نگ یلیپروفسور کورت ش
گونه که  نکرده است، همان  یهرگز به صورت تنها و مجزا زندگ د یو شا یاست اجتماع  یموجود

خصوص  کنند، به می  ی زندگ یها،... اجتماع لیها، فاسب  ها،مون یمراتب باال مانند م واناتیح
از خود دفاع   ایرفته و با هم به شکار می  هی های اولانسان  نی ا ند.تره یها شبکه به انسان  هامون یم

و رفته رفته    سته یزاند می کوچک بوده   اریکه ابتدا بس  یهائا و دسته هه صورت گله ها ب اند. آن کردهمی
  بر تعدادشان افزوده 
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 .است شده

  ن ی پستانداران زم ن یاز نادرتر ی کیلینتون معتقد است که نژاد بشر ابتدا به صورت  پروفسور
به   اج یارتزاق خود احت ی هر نفر برا  را یکرده است، زمی  ی کوچک زندگ ی پراکنده و در واحدها  ار یبس
تعداد   کباره ی  ربهت هی های تغذو راه  ل یبردن به وسای داشته، اما با پ هی مربع محیط تغذ لومتر یها کده

 . است  افتهی لیگروه پستانداران جهان تبد نی گذاشته و به بزرگتر ی ها رو به فزونانسان 
تصور   گریکدیهای مجزا از ها را به صورت خانواده انسان  هی های اولگروه  ن یاز محقق یگروه

  نه یهای مادجفت   ی پدر دسته و تعداد  ای که از یک سرگله و    یهائبه شکل گله   زین  یاند و برخنموده
 .اندشده  لیو فرزندانشان تشک

Sigmund Freud  است که معتقد بود   نیمتفکر نی از ا ی کی ی شیدانشمند اطر دی فرو گموندیز
پدر خود را نداشته و لذا مجبور به ترک   ی هابا زن  ی کیفرزندان نر اجازه نزد ه یهای اولگله  ن ی در ا

 .اندخانواده مستقل بوده  جادی گله و ا
که مفهوم   ی، در حالاندرفتهی پذ واناتیهای حبا گله  سهیمذکور را در مقا هی دانشمندان نظر ن یا

 .ستین کسان ی ان و انس وان یخانواده در ح
است متفکر که   ی که انسان موجود ی اند، در حالآموخته  ی زیرا غر یخانوادگ یزندگ وانات یح

است که مفهوم   یحاک یشناسو زبان  یشناسانسان  ی. بررسدینمانظام و قرارداد می  جادیامستقالً 
  ره یبه عش  ی دی شد  یوابستگ  ان یبدو   .ستین  کسان یبا اجتماعات متمدن    یمردم ابتدائ  نی خانواده در ب

که افراد   یدتیو عق ی شود، بلکه روابط اجتماع بنا نمی  ی و نسب یهای موروثه ی بر پا وسته یکه پ دارند 
پدر،   ،یهای معمولنسبت  زین لیدل  نی. به همرندیگتجمیع قرار می  نی ا هی پا ندینمامی  جادیبا هم ا

 .ستندین  یکنون می مفاه ی دارا ... مادر، برادر، خواهر
نامشخص   اریها بسدر آن  یت افراد وابسته به اجتماع آنهاست. فرد ت یمردم شخص نی ا نی ب در

  شان دجامعه در نها تیبلکه اهم ست،یآن ن ریو نظا یبه جامعه اصول اخالق یبوده و علت وابستگ
های  پرداخته و مثال   قیبه تحق  ر یقرون اخ  یبدو   ل یپرول در باره قبا  ی نقش بسته است. پروفسور لو 

ها  در مکالمات و زبان آن  یوجود نداشته و حت لیقبا ن یا  نی در ب ت ی زند که چگونه فردمی   یعددمت
 .را مشاهده کرد Clan و کالن  رهیبه عش  یوابستگ  نی توان اثر امی

Monteil   آزاندا   ل ینمونه به قبا  ینموده و برا   دی را تائ  هی نظر  ن یا   ی کیدانشمند بلژ  ی مونتAzanda   
ها را در  آن  ر یو نظا... خواهداو می ا ی واهمخکند که هرگز کلمه من می بلژیک اشاره می  یدر کنگو 

ها را به  آن  نچهها آ گروه  ن یکنند. در ا کلمه ما را استعمال می  وستهینبرده و پکار به مکالمات خود 
 خونی. کند مذهب است نه رابطه هم نزدیک می 

شوند به صورت توتمیک به هم مربوط می   لهیافراد قب  یکنون  ی و عشایر بدو   لیاز قبا  یار یبس  در
  .1دارد  یها با هم جنبه اعتقادآن   تنسب و 

 
و برادر خواهر  قرابت  ی تعبه م   Ojibwaان اجیبواپوست سرخ که در زبان O, totem , an از کلمه  Totem مت وت ـ۱

  و  زیسحرآم ط یک ارتبااست که  یاجتماع  گروه ی به معن ی بدو مذهب خی اخذ شده است و در تار ده یگرد ترجمه
mystics د ی مانند خورش یع یهای طببا فنون  اهیک گیک حیوان و به ندرت ، و یطرف یکوه از گر نیبین افراد ا ،  

 .وجود دارد  گرید  یباد...، از سو
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استرالیا و   ی هاگمن یشوند و پمی  ل یتشک ی نفر ۹۰تا  ۵۰های آفریقا که از دسته  ی هاگمن یپ 
 . هستند پرستتوتم یهمه به شکل اند سته یزای می رهینقاط جهان که به صورت عش گرید

H. R. Hay   ها را  مطالعه نموده و آن   دیاعصار جد  ی بدو  ل یکه درباره قبا  یکائ یدانشمند امر  زیه
modern primitives   بولترن ن یکند. کولاشاره می ستیتوتم ریعشا نی به ا امد،نمی Collin 

Thunbull  یبامبوت  یبدو   ل یقبا  ن ی که سالها در ب Bambuti یتور یا  یدر جنگلها Ituri    آفریقا به سر
ن  گله ارنولد  Arnoldgehlen نی کرده است. همچن ه یرا توج ریعشا نی ا یاست ارتباط مذهب ردهب

اند از ارتباط توتمیک  مطالعه کرده یکه درباره جوامع بدو  ی از دانشمندان یار یو بس ی محقق آلمان
مشخص است و بخصوص   اریارتباط توتمیک بس  زین ی اند. در جوامع باستانسخن گفته  لیقبا ن یا

که آثار آن   یاست، بطور  لهیاعتقادات به اثبات رس نیوجود ا لیکنار ن  نی و ساکن ان یمصر ان یمدر 
 .می نمائی م مشاهده یبه خوب زیدر دوران تمدن مصر باستان ن ی را حت

ها بوده  مذهب عامل ارتباط آن  ی بشر  ه یهای اولدسته  ن ی که در ب دید م یخواه یبعد  یبررس با
 .اندتشکل بوده  ی مذاهب محرک اصل نی ا زی ن ه یاول  یهادر تمدن  یاست و حت

خانواده    ر رقدهارتباط است.    له یوس  یع جامعه بوده و مذهب عمومب تا  اًفرد فطرت  ی جوامع بدو   در
. با  ردیگقوت می  ی خانوادگ مذهب ی کند و حتجلوه می  شتریب تیفرد ابد یمی  ت یمجزا شده و اهم

و   یکه حقوق فرد  یمجدداً بازگشت به اجتماع مشهود است بطور  یتکامل فرهنگ و تمدن بشر 
و   individual فرد ن ی مرحله است که ب ن ی. در اردیگقرار می  یحقوق اجتماع الشعاع تحت  یلیفام

است   ی تقدم جامعه بر فرد یک امر فطر ی . در مراحل ابتدائدینماتظاهر می  تضادی  Social جامعه 
 در مراحل د،یارگمی  ت یگذارد. به فردبشر در انتخاب آزاد او اثر می   یرفته رفته که خودخواه یول

  

 
  ی برا ذاپدرها بوده و ل  یببالغ رقپسران  هیهای اولمعتقد بود که در گله  یشی ور اطرهشناس مشروان  دی فرو گموندیز

تجسسم    م راتوت بردند  ی پ  یکش  ر پد  نیا  قبحد. بعدها که به  ناند پدرشان را بکشکرده می   یه سع گلبه زنان    افتنیدست  
و تصور  بتا  Taboo یا ام ورساخته و آن را زشت و ح مرتبط ش یاو را با کشتن پدر خو یپدر خود دانسته و نابود

 . کردندمی 
د،  ویفر  یک بعدیبرداشت  نیدانست. امی  قمشت دهی عق نیاز ا ر یرا ن در ازدواج با زن پ  تیممنوعexdgamy  دیفرو

 .سازد امروز مردود استمربوطه می  ی سکو س یرا به روابط جنس ی های اجتماعنومن که تمام ف
توان  می  کایهندوستان و امر بخصوصو  ای و اجتمامات مختلف آفریقا و استرالیا و آس لیرا در قبا سمیوتمت نیا ارثآ 

ود  خ توتم قبیله یا یا مظهرحیوان منشاء  پس از مرگ به صورتند که نکمردم فکر می  نیا ی ازمشاهده کرد. گروه
  عضی شود. بمحسوب می  لهیقب ز چندبوده و ا وانیح نینسل ا ازبیله قکنند که تمام افراد می  رتصو یدرآمده و برخ

ممنوع  زموم و اه و من وتم گت کشتن و نابود کردن  هم رفته وی راند.. نموده  تصور  لهیار افراد قبک را مدد وانیح نیا نیز
.  سازندمذهب مربوط می   نیرا به ا  خوکشتن  کو اعراب از    انیسومر  ایگاو و    ن هندیان از کشت  ز است )تابو(. مثالً احترا

 . گفتگو خواهد شد شتر یباره بدر این  بدویدر بحث مذاهب 
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  ت و آرامش او به نظام صحیح جامعه وابسته اس ش یکه آسا ابد ییم  تکامل انسان خوداگاه در یعال

 .شودمی  لیم جامعه متمادو رفته رفته به طور خودآگاه به تق
بودن،  یاجتماع Socialism ی فردیت به سو Individualism انه ازدآگانسان متفکر خو هرقدر

ایست  مسئله   ن یگردد. امی   شتریب   شعی واق  ی تر و آزاد محقق   ش یانسان  ت یحاصل کند. شخص  شیگرا
  ل یخود به تفص ی دارد و در جا ی جامع ل یو تحل ه یبه تجز اجیکه احت ت یاهمو قابل  یاساس ار یبس

 .1خواهد گرفت  قرار مورد بحث 
تأثیر  تحت تدریج به  هیاول یهاانسان  یشکل زندگگرفت که  جهیتوان نتباال می  از بحث

و هم به   یهای خانوادگهم به صورت دسته  یهای ابتدائ. مسلماً گروهردیگهای او قرار می برداشت 
 .اندسته یزها و هم مختلط می شکل تجمع خانواده 

Hans Kamler   انسان   ی های آنتروپولوژینویسد: که در بررس می  یکاملر محقق آلمانهانس(
از خانواده سرچشمه گرفته است،  مستقیماً که  م یمائناز تمدن برخورد می  ی ( به مراحلیشناس
  Shoshont of Nevada, utah, chlorado  و، اوتاه و نواداکلراد  یهاشوشون   ن یگونه که امروز بهمان 

اند،  که از اجتماع چند خانواده به وجود آمده   میکنبرخورد می   یهائبه گروه  نی. همچنمیکنمی   مشاهده
 ی. جنوب یا یفرنیسرخپوستان کال لیاز قبا   یاسترالیا و برخ  ان یهای آفریقا و بومن مگیمانند پ

اروپا   ینئاندرتال در غارها یهابه دست آمده از انسان  یای نویسد: از بقالینتون می پروفسور
رساند که چند خانواده  امر می  نیاند، و ا اق در یک غار وجود داشته جآید که اغلب چند ابرمی  نیچن

هم در   ا ها بخانواده  ن ی خانواده بوده است. ا یکاند و هر اجاق معرف کردهمی  ی در یک غار زندگ
ها که در  کردند. آن می  میخود تقس ن ی را ب یجمعدسته  د یبزرگ شرکت نموده و ص وانات یشکار ح

 . دانستندهای خارج غار را دشمن میدوست و دسته  ستند یزی یک غار با هم م
ع تغذیه وابسته به  ون واناتیقدرت انتخاب اوست، در حتأثیر مصرف  زیتغذیه بشر ن نوع

اند که  گرفته  جه ی نت ح یناصح اسیبا ق نیاز محقق ی ار ی. بسستین ی بنتخاها داشته و اهای آن ارگان 
نموده است و سپس رفته رفته  میتأمین  خود را از شکار    یاصل  یخوار بوده و غذا گوشت   هی انسان اول

را به اثبات    هیفرض  نیا  خالفتر  قیدق  یکه بررس  یخوار شده است در حالی به زراعت پرداخته و سبز
به   یپرداخته و هرجا دسترس یو سبز ییهای غذاو دانه ها وهیاز م هیرساند. بشر از ابتدا به تغذ می

  ار یبس»نویسد: می  نتون یبوده از گوشت هم استفاده کرده است. پروفسور ل سری او م یشکار برا 
خوار و لذا  همه را در مرحله اول گوشت  میکناشاره می  هیهای اولبه انسان  ینابجاست که وقت

  ی خوار   یکه سبز  یخوار در حال  وهیخوار و م  ی کم زارع و سبزکم   ی و در مراحل بعد  م یبدان  یشکارچ
  ی اصل یغذاشده گوشت می  افتیکه شکار فراوان  یئهابوده و در مناطق و سرزمین  بشراز اول با  

تأمین  مواد  نی را از ا شیاصل ید داشته غذا وجو وهیو م ی که وفور سبز یاو شده است و در مناطق
  او   یفرع  ینموده و گوشت غذا 

 
درالیسم  پ دیونطالح در مقابل اصا نیا از .اند نیستمطرح ساخته  روانشیو پ رکسسوسیالیسم آنچه ما  زمقصود ا ـ۱

و بازگشت   ی ائل انسانص رشد و کمال خ ورت بشر فط  یکه بر مبنا تحقیقی، سمیالی سوس در بحثاستفاده شده. 
 . واهد شدخ لی و تحل هی تجز یستیالی سوس تفصیل در مکاتببه  ،ترجمه شده خویشخودآگاه انسان به 
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 « است. دهیگرد 
   Mod. Primitives(دیاعصار جد ان ی )بدو ان یکه درباره نوبدو یار ی بس ن یطبق گزارش محقق 
اند  کردهمی   یمردمان عصر حجر زندگ  طیها که در شرا از آن   یاند. برخکرده  یو استرالیا بررس  آفریقا

نقاط به   یدر بعض یگرفته و حتبهره های و سبز  وهیو م یهای جنگلدانه  هی در جوار گوشت از کل
بوده   یهای جنگلو دانه ها وهیو م اهیگ شان ی اصل یغذا  یاند و گاهپرداخته ساده می  ار یزراعت بس

 . است
 م یکنبرخورد می  ینانیمادها و کوه نش به نو ن یدر کنار شهرها و زارع  ز ین میهای قددر تمدن 

گرفت که بشر    جهیتوان نتمی  یبررس  نی اند. از اپرداخته می   میاز شکار به زراعت د  هی که با وجود تغذ
  ش یخو اجیرفع احت ینداشته و برا  مشخص دیو تول هیخاص به یک محیط و تغذ  یهرگز وابستگ

گیری  بهره   ن ی خود در آورد. در ا  اریرا در اخت  ط یکرده است مح  یمک گرفته و سعرا به ک  عت یابتدا طب
کار  به را    ی نینو  ی و روشها   لیخاص وابسته نبوده است. او با توسعه تجارب خود وسا  دیبه یک تول  زین

گوشت از شکار آغاز    ه ینموده است. در جهت ته   ستفاده ا  ش یخو  یبهبود زندگ   ی ها براگرفته و از آن 
  دن یاز جمع کردن دانه و چ ییهای غذادانه  هیاست و در ته  دهیرس واناتیکردن ح ی کرده و به اهل

 .مواد پرداخته است نی ا  دیبه زراعت و تول وهیو م یسبز
است که   ینمونه بارز اثر تفکر و شعور انسان ط، یگرفتن محکار به و کوشش بشر در  یسع ن یا
 .شودادوار ظهورش با او مشاهده می   نی از اول
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 مکان و عامل استقرار انسان  ـ۲

 
Carl O. sauer     های  صه یاز خص  افتنیبه ساکن شدن و استقرار    لیور معتقد است که مزآ کارل

 .بشر است ه یاول
کنند    ار یاخت  ی خود مسکن ثابتکه  آن   ها مقابر آنهاست و قبل از انسان   ی محل سکون دائم  ن یاول

  ا ی ها و اند. ما امروز در غارها و بر فراز تپه به وجود آورده  یمحل آرامش دائم شیمردگان خو ی برا
 .میکنآرامگاه برخورد می   نی اند، به اانده م ی قدم به جا ار یکه از اعصار بس ،جمعیدسته در قبور 
اموات احترام قائل بوده است.    ی و برا   سته یگرناز ابتدا به مرگ و مردگان به نظر خاص می   بشر

. از آنچه  هی مربوط دانست. اصوالً بشر اول یبا ناآگاهتوأم توان به یک ترس احترام را می  نی ا شه یر
 . هاستم از احترا ی اریداشته است و وحشت منبع بسرأس شناخته هنمی

ها به شکل  تپه   نی اند. اطراف اشده که محل دفن مردگان بوده   افتی  یهائآثار عصر حجر تپه   در
  ن ی در تدف ی توان حدس زد که آداب و رسوم مخصوصشده و می  ن ی تزئ یهائبا تکه سنگ  یخاص

های  که انسان  دینمامی  یاز معتقدات تی های متشکل حکاگورستان  ن یشده است. ا مردگان اجرا می 
  ی خاص  فاتیاند، مردگانشان را با تشرنداشته   یکه هنوز خود مقر ثابتداشته، هنگامی را بر آن می  هیاول

 . مستقر سازند
Lewis Mumford  معتقد است که   ی کائیشناس مشهور آمرو باستان  تکتیمامفورد، آرش زیلوئ

 .بوده است یباستان ی تمام شهرها یآهنگ و هسته اصلشیشهر مردگان پ
اند که آثار  شده  افتی ی اریبس  یاند. غارها ها در غارها به وجود آمده های انسان قرارگاه  نیاول

 . شده است  دهیها ددر آن  عیجمدسته  یزندگ
های  از غارها، که به دوران  یباشند. در برخمی  م یقد اریآثار متعلق به ادوار بس ن ی از ا یبعض

  ار یهای بسی و نقاشها  ی با کنده کارتوأم    ی از خود آثار  خ یهای ماقبل تارسان تعلق دارند، ان  یدتریجد
  ی برا   خیتار ماقبل  یهامنقش را محل تجمع انسان  یارها غ  نی از ا یاند. بعضگذاشته  یجالب برجا 

 .انددانسته  یهبذمراسم و آداب مخصوص م  ی اجرا
ها شکل  ها هزار سال پس از آن که ده  ی باستان یشهرها  یبا آثار هنرها ینقاش نی از ا یبرخ

   .کننداند، رقابت می گرفته
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  ان یوحش  یاند. حتفاقد مذهب بوده   هیاول  یهاکه انسان   انستنددقرن نوزدهم تقریبا مسلم می   در 
در خط ماژالن را   یجنوب ی کایامر  کیفویرالند، نزد Feuerland ریسواحل جزا  نی استرالیا و ساکن
کردند. در  می  هی تشب هیاول یهاها را به انسان دانسته و آن  ذهببدون م ( مشهورند ر)که به فویرلند

  ی ها دارا ترین انسان ی و مسلم شد نه تنها بدو  دیبه اثبات رس ه ینظر ن ی اشتباه ا ی بعد  قاتیتحق
ولت را مسلم  کقدیم نیز وجود یک  ار بسی  عهود به متعلق  حفریات  و  اکتشافات   بلکه  ذهبند،م کنوعی

 .دیمانمی
(Cult   ی مذهب  یداشته و شامل باورها   یترع ی کلمه مفهوم وس  نی ا  یاند ول را مناسک ترجمه کرده  
از دانه   ای که فقط از شکار و  دیاعصار جد ی بدو لی. در قبا(گرددبا مناسک و آداب و رسوم میتوأم 
  گبنر فرانس   قاتیمشاهده شده است. طبق تحق  یمذهب ابتدائ، اثر یک  اندمودهنارتزاق می   یکنجمع

ه  ن بشر دا یترین مراحل زندگساده ،یدانشمندان آلمان Franz Gaebner ، W.Schmidt  تدشمی و
  عت یگیری از طبشناسد و فقط به بهره نمی   د یتول  چگونه یکه بشر ه   Sammal Kultur است  یکنجمع

و    دیبشر به تول  ، اندنام گذاشته  Primaer Kultur ی کند. در مرحله بعد که آن را کولتور ابتدائاکتفا می 
توأم  با اعتقادات و مراسم و مناسک  زیانسان ن یترین نوع زندگساده  نی ا یپردازد. حتزراعت می 
 .بوده است

اشاره شد، وجود فکر و  بالً قبه عمل آمده، چنانکه  هیهای اولکه درباره انسان  یهائی بررس و
انسان   ی بینی ابتدائجهان  ان یبن شه ی رسانند. اندبه اثبات می  تیترین ادوار بشری را در ابتدائ شه یاند

ترین  م یکه از قد  ی آثار   ی. حتدی نمابا آداب و رسوم تظاهر می توأم  هب ساده  ذاست، که به صورت م
به دست آمده در   یا یکند. بقانمی یها نفرا در آن  یائهبه دست آمده وجود باور یهای ابتدائانسان 

 ترم یو متعلق به قد یمیقد  اریاست بس یهائنزدیک پکن، از انسان  Cho-Kau-Tien چوکوتین هیقر
.  اندده ینامSinanthropus Pakinensis  سینزیپکنانتروپوس یها را سکه آن  ش یسال پ ۵۰۰،۰۰۰از 

کشف    یها عالئمن امک  نی هم به دست آمده و در تمام ا  یگریآثار د  نی از چ  یگریبعدها در نقاط د
  ی رساند. آثار بعد به اثبات می  یآثار انسان  ن یمتریقد  نی ا ن یرا در ب  Cult تشد که وجود یک کول

جاوه   ی هاانسان  ی ا ی. بقادندی وت بخشرا ق هی فرض ن یا  یسنگ نه یهای پارمتعلق به دوران 
و   Atlanthropus آتالنتروپوس ی شمال یآفریقا یهاو انسان  Pithecanthropus تکانتروپوسیپ

های  هومونئاندرتالنزیس که متعلق به دوران   Homo Neandertalensis دره نئاندرتال  یهاانسان 
از حدود یک میلیون  ای وسته یبه هم پ یاهحلقه  ،هزار سال قبل است کصدیو در حدود  دتریجد

  Cro-Magnon  خی ماقبل تار  یهاها را با انسان دهند. و اگر آن ارائه می   ش یهزار سال پ  کصدیسال تا  
 مزی. جمیوجود مذهب را در سراسر ادوار مشاهده نمائ  میتوانمی   ضوحبه و   م،یکن  سه یکروماگنون مقا

E. O. James   رسد  می   جهینت  نی پکن به ا  یهااز آثار انسان   شیهای خویدر بررس  ، یکائیمحقق امر
 اند که در مغزسراعتقاد داشته  ی اند بلکه به روحبوده ی مذهب ی باورها ی مردم نه تنها دارا ن ی که ا

 .داشته است یجا
رسند که »ما  می  جهی نت نی های خود به ا ی ر بررسدشناسی ، در انسان  نی و یقاتیتحق ئتیه

شناسی به عمل  شناسی و جامعه مردم  ات یاولیه و کشف خکه درباره تاری  یقاتیکاء تحقتبه ا میتوانمی
 میشناسکه بشر تا آنجا که ما او را می  میآمده به طور مسلم ادعا کن
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. مذهب در  ت یواقع نهدوران بدون مذهب فقط اختراع است  یکبوده است و  ی مذهب یموجود

  ط یای از تمدن و محبلکه در هر مرحله  ست یاز تمدن ن ی ماهیت خود متعلق به یک مرحله خاص
 «.مینمائما به آن برخورد می  یائیو جغراف یاجتماع 

فکر نکرده و از   ت ی که به ابد ینویسد: »انسانمی  ی محقق آلمان  Herbert Kuehکوهنهربرت
 بوده است.  homo religiousی  انسان مذهب  یک  اموده است وجود ندارد، بشر از ابتدنآن پرسش ن

 .داردکوهن اظهار می  هی شبای ه ینظر ز یبرول ن یوت
نام   د یقبور و آرامگاه مردگان را با  ند،ینمام می سلر م بشرا در   ئی اهکه وجود باور ی جمله آثار  از 

  ی ابتدائ یها راز وجود مذهب و باو یمتعلق به صدها هزار سال قبل نشانه بارز یبرد. کشف قبور 
رأس  ه  گان از مرگ و مرد  یبه نحو  یاشاره شد بشر ابتدائکه قبالً  طوری به است.    هی های اولدر انسان 

خود ساکن  که  آن   قبل از   یها حتآن   ی گذاشته و برا ها احترام می علت به آن   ن یبه هم  د یداشته و شا
  ی در دست است که بشر ابتدائ  یکاف لیدال  یاست. از طرف مودهنمی  ه یته  هی گردد، استراحت گا

  ی کرد که با مرگ زندگ اگر باور می   را یپس از مرگ معتقد بوده است، ز  ات یبه ادامه ح  یهم به شکل
به ایجاد  بازماندگان داشته باشند، هرگز    اتیدر ح  یر یتوانند تاثنمی  گریو مردگان د  سدرمی   ان یبه پا 

های  مانده از تمدن  ی کرد. آثار و عالئم باقاقدام نمی  ن یتدف ی برا ی قبور و انجام مراسم و مناسک
مردگان در قبور   یبه زندگ اداز اعتق تی حکا خی ماقبل تار یهاها با آثار انسان آن  سهیو مقا  هیاول
در   یادامه زندگ یکه برا  یعالئم و رموز ای و  یزندگ لیقبور وسا ن ی. در اغلب ا دینمامی شیخو

  ر ظین ی های باستانکه از تمدن  یاعتقادات  سه یو با مقا اند گرفته یافت شده گور مورد استفاده قرار می 
  ی ادامه زندگ  در قبر و  ات یبه ح  یبه شکل   زین  هیهای اولکه انسان   رفتیتوان پذمی   ده یمصر به ما رس

اند. کلمه آرامگاه  اعتقاد شکل گرفته  نی دیم اغلب در ارتباط با ااند. مذاهب قپس از مرگ معتقد بوده 
کامالً   ی که در آلمان) Ruhestattیا و  Friedhof دارد. مانند  گرید  ی هادر زبان  یر ینظا یدر فارس

او آماده   یکه برا  ستیاستقرار و آرامش مرده در گور مینادگار هیکه  (هددآرامگاه را می  ی معنا
 ه ی های اولدر درست است که وجود کولت و مذهب را در انسان  ی ار یارک و شواهد بسمد سازند. می

 . 1میکنمی مختصر اکتفا  ن یو ما به هم ارددمسلم می 
  ار یاند بسآمده  دست )نئولیتیک(، به  ی و به خصوص نوسنگ دتر،یهای جدکه از دوران  ی آثار 
ها، شواهد قابل  تجمع گروه  یهاآن ادوار و محرک  مذهبشکل  لیتحل یتر بوده و برا مشخص 

قبل    های ماها اشاره شد و از انسان به آن قبالً  شده که    ینقاش  یگذارند. غارها می   اریدر اخت  یتوجه 
غارها در سراسر    نی آثارند. از ا  نی ای از ابرجسته   یهاه اند نمون ه ماند  ی نون به جاماگنام کروه  ب   خ یتار

غارها، به زبان آثار و عالئم، مذاهب   نی اند. نقوش اشده  افت ی ایدر فرانسه و اسپان  بخصوصاروپا 
 . دهندادوار را ارائه می   نی مردم ا
 

  

 
  نظران را صاحب  یل وم پرداز لیباره به تجربه و تحلدر این نیاز ا شیدهد باجازه نمی  یقی تحق کدان مدارفق ـ۱

 . قرار خواهند گرفت لیو تحل  هیمورد تجز یهای باستان آثار مشابه تمدن  ی . در بررسای کافیسته اشار
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به سحر و جادو   یکه مذهب آن ادوار به نحو  ردیگمی  جهینقوش نت نی ا یاز بررس مزی. او. جا 
 ی مردم قطع نی و جادو را در ا سحروجود مذهب وابسته به  زین نتون یپروفسور ل وابسته بوده است. 

 . انددمی
های مختلف  و ماسک   بیو غر  بیهای عجدر لباس   یاز مردان  یغارها اشکال  نی ا  یهای نقاش  در

که در حال رقص مخصوص و حرکات جالب توجه   وندشمی  دهید  یلیتخ ایو  یوانیهای حافه یبا ق
کنند که  می  سهیمقا د یاعصار جد ی بدو  لیقبا ی هاص نقوش را با رق نی ا نی باشند. اغلب محققمی
 .پردازندمی یمختلف و حرکات مشابه به رقص مذهب یهابا ماسک   زیها نآن 

است که با ماسک مخصوص در حال رقص    ی نقش انسان  ایاسپان Combarelles ارل کمب غار    در
  موها یمانند اسک یبدو  لیدر قبا زیکه اکنون ناند نموده  ه یتشب 1یهائ را به شامان  کلیه نی ااست. 

در پوست گاو   ، یئآفریقا ل یبه شکل جادوگران قبا ی مردان ز یفرانسه ن ی شوند. در غارها می  دهید
 . اندشده های مخصوص در حال رقص، نقش و ماسک   Bison یوحش

  ی سنگ  یسکو   یترین قسمت غار، در باال قیفرانسه، در عم Los trois Prers غار سه برادران   در
  و   یبز کوه  با شاخ  ی استماسک  یشده که صورتش دارا   میترس  ی به ارتفاع در حدود چهار متر نقش

و خرس  هی های شباست که پنجه  یوانیح دار. به تن او پوستشی ر یجغد و صورت هیشب یچشمان
شود که  می  دهیجادوگران است، در حال رقم مخصوص د هیشب ار ینقش که بس نی م اسب دارد. اد

کرد.   سهیشود، مقاانجام می  یبدو  لیکه در اغلب قبا یمذهب یهاتوان به یقین آن را با رقص می
و در اغلب غارها از   Great Sorcerer انداست که به آن نام جادوگر بزرگ داده  ینقش معروف ن یا

شده،   ه یشکل به صورت سه نگاهبان تعبگربه غار سه موجود  ن ی ا ی شده است. در جلو  د یآن تقل
  ی پروفسور هانر .شوندمشاهده می  زیامروز ن یحت ی معابد بودائ یکه در جلو  یمانند نگاهبانان

ها محل  که آن  ردیگمی  جه یغارها نت ن یا  ت ی از وضع ی محقق فرانسو   Prof.Henri Breuilی برو
های  محل   رایاند، زهای مقدس مورد استفاده قرار گرفتهگاه یجا  یاسکونت نبوده بلکه به صورت معبد  

  ی زندگ ی وجه برا  چ یاند که به هگرفته  یجا  قیو عم دهینقوش چنان در نقاط تاریک و پوش ن یا
  نست ینقش جادوگر معرف ا ستند،ینرؤیت قابل  یبه سادگ زین وارهاینقش د یاند. حتنبوده بمناس

پروفسور بورد  Prof.F.Bordesاند، گرفتهانجام می  یمذهب یهاها و رقصوال تارها ریغ  نی که در ا
 .کندمی  د یرا تائ ه ینظر  نی هم ز یفرانسه ن یردو باز دانشگاه 

که در دوران اواخر عصر حجر   م یدر دست دار ی نویسد: »ما شواهد می  یبرو  ی هانر پروفسور
  دار یساحر( پد میحک)Medicine Man  هیشب یگرانوجاد ایو  ،شامانیمقام  یهای بشر گروه  نی در ب

ماقبل   یهانقوش انسان  نی معتقد است که در ا زین یر محقق آلماننشریک Kirchner .«شده است
 سازند.  ید بخود را ا  یاند رسوم و آداب مذهبخواسته  خ یتار

 ه ی اول مذاهب نقوش مسلماً با  نی معتقد است که ا یگهلن دانشمند آلمان آرنولد 
 

  

 
خود   روانیمخصوص پ های رقص خاص و حرکات و  فات یکه با تشر یبدو لی اقب ی به ساحرها Shaman شامانـ ۱

 .شوددهند، گفته می یر قرار می ئرا تحت تا 
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 .ارتباط دارند بشر

  ی های تفکر و فعالیت روحنشانه  نی ها از اولنقش  ن ی معتقد است که ا نگ یلیشت کور پروفسور
نقوش   نی سازند. در اها را منعکس می آن  یمذهب یو باورها  یاجتماع  ی از زندگ یبشر بوده و پرتو 

 .شودوجود یک کولت مسلم می 
وجود  مؤید  اند که  گذاشته   یاز خود آثار به جا   زینئاندرتال ن  یهاعصر حجر ، و انسان   نان ینشغار

 و لخدرآخن  Drachenloch اروپا مانند  یکه در غارها  ی است، آثار  یمذهب ابتدائ
Wildemanlisloch    باشند  می   یبه دست آمده، نشانه یک کولت و اعتقادات  س یلخ در سوئمانلیس دویل

مانند   یگر یآثار د نی داند. همچنرا مسلم می  ابتدائی مذهبها وجود به آن  اشارهبا  زیکه ه
اوبر   Huge Obermeier طکه ابتدا توس دورفلن یونوس و  Wenus of Willendorf هایمجسمه 

شدند، از یک کولت    افت ی  زین  شیدر اطر  یاسترالیا کشف و سپس در اروپا به خصوم  یدر غارها   ریما
 .دهندخبر می

آوردند  می  یبجا  یبه دور هم جمع شده و آداب و رسوم یدر مراسم خاص  یابتدائ یهاانسان 
در انسان   ی وجود کشش خاص گریآنان بوده است. به عبارت د یو روح ی که معرف ارتباط فکر

مراسم دعا و   ی مناسک را با اجرا  ن ی از پژوهشگران ا یاست. برخ دهیگردمحرک اجتماع آنان می 
مربوطه ساخته و   ،شودمی دهیهم د یبدو  لیاز قبا یاز شکار، که در بعض لمخصوص قب رقص

اند  متوسل شده فاتیتشر نیغذا به ا تأمین در شکار و  تیموفق یمردم برا  نی که ا رندیگمی  جهینت
داده   هیکه در آت یبا شرح ی.و معنو ی ش روحنه کشدانست  یها را احتیاج ماد آن  زه یانگ دیلذا با

  ی شر بدو بو   ست ی ن ی در بشر فقط احتیاجات ماد  ده یمذهب و عق ی که مبنا م یریبپذ د یخواهد شد با
  ی هائت یبه فعال یدات مذهبو اعتقا یدرون یهاارزش تأثیر تحت  ،یجنس الی هم غیر از غذا و ام

های  برداشت تأثیر بشر تحت  ،یدر کنار احتیاجات ماد زین هی زده است، در همان ادوار اولدست می 
داده که  از خود نشان می   یهائالعملعکس .  ..اب، آرامشذ ع   ،یخوشبخت  مرگ،   ات، یخود نسبت به ح

  ی حت  ی ابتدائ  ی هاانسان   ن ی جالب توجه است که ا  ن ی اند. عالوه بر انبوده   یهای ماد شه یر  ی فقط دارا
اند. مذهب از درک بشر  شدهمتوسل می  یروحان  یزها یخود هم به دست آو  یماد  یازهایرفع ن  یبرا

  م یخواه ان ی. در بحث ادهددمی یفکر و شعور اوست که به مذهب محتو  ،متفکر سرچشمه گرفته
نوع احتیاجات   ی و حت یدهنده راه زندگو شکل  یتحوالت اجتماع  ی ربنا یز دهیکه چگونه عق دید

 .شودمردم می 
W. James  ی که نظام مذهب  نی نویسد: »شرح امی  ی سیمحقق و دانشمند مشهور انگل مزیج  

بدون    یول  ، شد  ان ی. در فصول قبل بردیگغذا شکل می   ه یمانند ته   ،یزندگ  یدر ارتباط با مسائل عمل
اخته  ستر مرتبط ی با یک واحد عال یمحکم اجتماع  بیرا در ترک یهائنظام افراد و گروه  نی شک ا

که اعضاء یک    ،ی تصورات جمع  نی گردد. اما درپس و برفراز اک حالت تعادل برقرار می ی که  طوری به 
رج از دسترس  در تمام ادوار درک یک نظام مافوق، که خا  وستهیکنند، پرا مشخص می   یگروه اجتماع 

آمیز و اسرار   ر ییقابل تغریبینی و غ قابل پیش ریانسان و اجتماع وجود داشته و با تظاهرات و حوادث غ 
مذهب را   یلحظه است که وجود واقع نی کند. امی  ییاست، خودنمامؤثر فرد  اتیدر جهان و در ح

  ی ر عب را کوشش مشتوان مذه . لذا می دینماها و در تمام ادوار تمدن مشخص می ن ادر تمام زم
 را با نظام خارج از جهان   عیکرد که روابط مفید و ناف ریتعب
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 مدیریت نه حکومت

  ی و چه اجتماع  یچه فرد  ،یکه خود را در عالم ارائه داده و روابط انسان یساخته است، نظام برقرار 
 . هددقرار می تأثیر تحت  اًرا، موثر

  ی سازد و هدفش آنست که برا می   یکولت متجل  یکتظاهر خود را در    ی درک و باور انسان  ن یا
نموده و بر مرگ و    جادیا  یمت و سالمتنع  ،وفور  ،یرا با سرچشمه تمام زندگ  یها روابط موثر انسان 

 .در جامعه به وجود آورد دار یو مرض فائق گردد و همچنین یک تعادل پا ی حاصلبی
های وجود را با اعتماد  کردند که بحران به بشر کمک می  یمذهب  یهاص و آداب و رق عالمات

 .«گردد ئقفا ان یاز مسائل غیر قابل ب ریتحمل کرده و بر وحشت و ترس فراگ
  م یرا در کنار هم قرار داده و به دقت مورد سنجش قرار ده م یآثار مختلف ادوار قد چنانکه 

 . ها موجود بوده است آن  نی ب ی که ارتباط روشن افت ی میرخواهد
ها که درباره آن   ، دیاعصار جد  ی مردم بدو   ی و آداب و رسوم مذهب  ینید   هایبرداشت   سه یدر مقا

های  انسان   یا یکه بقا   م یکن  ن یق ی  م یتوانآثار بهتر می   ن یا در دست است، با    ی مدارک قاطع و مشخص
و   کانتروپوس،یپ ا یجاوه  یهااند آثار انسان مانده  یبه جا  ه یکه از اعصار اول یور بق نانتروپوس، یس

و آراستن قبور و شکل آماده ساختن    نی طرز تدف  س،یاندرتالنزئا نیا آتالنتروپوس و نئاندرتال  یآفریقا  
های  دوران   ی غارها   لندرف، یوهای کوچک ونوس مجسمه   ه، ی اول  ی ها های انسان ه و قراردادن جمجم 

هزار   ست ی در ب ل یکنار ن ساکنین نون، آثار قبور گهای کروماانسان های یمختلف و بخصوص نقاش
ملل شرق مانند    هیاول  یهاو باالخره تمدن   خی اقوام باستان ماقبل تار  گریو د   ان یسال قبل، آثار مصر

  ی با مردم  ه یاول  یهاانسان   ن ی ب  ی و مذهب  ی به هم مربوط بوده و یک ارتباط فکر  ی ر یهای زنجحلقه
اند وجود داشته است. به  های خود را ضبط و ثبت نموده و برداشت  د یآراء و عقا تاریخ له یکه به وس
و انتخاب آزاد،    شه یخالق و صاحب فکر و اند  ی ژاد بشر به صورت موجودنکه    ی از زمان  گر یعبارت د
کرده   یخودنمائ زیبینی او نمولود جهان  یتظاهر نموده، اعتقادات مذهب ،یساده و بدو  همهرقدر 

 .است
تفکر   ی شناسی بشر دارااست و به اصطالح انسان  تیو انسان در تفکر و خالق وان یح اختالف
 ساخته است ی های جهان او را انسان مذهبده یطرز برخورد با پد  ن ی بوده و هم ی علت و معلول

(homo religiosus) . 
  ی ت یقعها را متوجه واجمعی وابسته به آن های دسته توال یمذهب و آداب و رسوم و ر وجود

  ز ین یگر یهای دبه ارزش  یجنس ال یو ام یها از ابتدا گذشته بر احتیاجات ماد سازد که انسان می
ساخته است.  می  لیمتما هاآئی جهت او را به تجمع و گردهم ن یدر ا  ی بوده و کشش خاص بندی پا

  ی هاآنها انسان محرک   و  های آئگردهم  ن ی هستند از ا  یهای جالبشده در باال نمونه   اد ی  نقش م  ی غارها
مراسم مخصوص و به منظور    یبه دور هم جمع شده و با اجرا   یکشش درون   نی ا  یارضا   یبرا   هیاول

 .رساندندخود را به ظهور می  یآهنگهم مشترک   یبه هدف یابیدست
  ی عی طب یهاومن نف و  س، اشیاء مقدسهای مقد به مکان   هیهای اولانسان »  :نویسدمی  مومفورد

بر   ی اجتماع یک عامل روح نی اند و در ا شدهها جمع می گاه به دور آن بوده و گاه  بندی مقدس پا 
  ن یاز ا یهائنمونه  ... لورد وتو،یک  ، ، بنارسالمقدسبیت کرده است. روم، مکه، ها حکومت می آن 
اهرام   ن ی اند. همچنمانده  ی هود باستان به جا ع است که از  ی دیآداب و رسوم و عقا ن ی ها و ان امک

  ی ها تکورازی Zikkurot مصر و
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 یجامعه انسان شیدا یپ

 
 Mithras ترایمقدس م یاند( و غارها ای بوده به شکل هرم پله  یکه گاه یاپه )معابد ت یسومر

Grotts   ساهایکل  برا حم  ر یو مقابر ز Krypta ماقبل تاریخند    یغارها   هی از شکل اول  یهمه پرتو   ... و
 « ها دانست.مشتق از آن  یستیبارا می   هیاول ی که شهرها

که سبب شد انسان به    ه،یکه دو عامل از سه عامل اول م یدقت کن دی با»نویسد: می  ن ی همچن او 
  ی در حال ...  ات یح  زه یات سرو کار داشته و نه فقط با غرسساکن گردد، با مقد  ی لحموقت در م  ینحو 

ها به  ترین محرک ی درون  نی ا  یها اضافه شده ولهم به آن   گر ید  یزها یچ  رندیگکه شهرها شکل می 
  سر یشهر را م جاد یکه ا ی ماد ی مانند و به جوهرها می  ی وجود شهرها باق یقیعامل حق عنوان 

  یک  ای ور یک قبر دتجمع ب  نیکنند. در اول می  دایارتباط و اتصال پ ی سازند، به شکل جدا ناشدنمی
  ات تأسیس ر یاز زنج یما به آغاز . . . . ،  Hain مقدس، شه یب ایو  میسمبل منقوش، یک سنگ عظ

 .«   ابندیتا دانشگاه ادامه می تأتر که از معبد تا رصدخانه و از  میکنمی  برخورد یشهر
  ی ک یاند،  پرداخته   قیشناسی به تحقکه در انسان   یشناس و دانشمندانباستان   ن یاز محقق  ی ار یبس

  ی مذهب  ی هاهای بشر را مذهب و انجام ریتوال گردآمدن گرو  ی برا  یو اساس یاز عوامل اصل
بینی است که  بلکه جهان  ست یو روح... ن  امت یفقط مسئله خدا و ق ان بی ن ی در ا هب اند. مذدانسته 

به   وسته یمحسوس اوست به دست آورده و پ ی ا یبشر در تفکر نسبت به جهان و آنچه خارج از دن
مذهب    نی است، ا  افتهیدست    یبینی به برداشت جهان   نی به اتکاء ا  یو هست  اتیح  یدنبال حل معما 

دیالکتیک قرن   سمیالیو ماتر  یقرون وسط  یکیزیمتاف  دهیچی اولیه تا مذاهب پ  تقاداتترین اع از ساده 
  د یمتخصص هریک از د نیمتفکرمتأسفانه . افتیادامه خواهد  زی ن هتیو در آ افتهیگسترش  ،حاضر

  ی های اجتماع ده یو سکس همه پد  ی امور جنس  نک یکه از پشت ع   د ی. فرونداسته یخود به مسائل نگر
  ن ی مربوط نموده و از ا یبه امور جنس ی مسائل را به نحو هی دارد ریشه کل یکند، سعمی  یرا بررس

 .دینما  لیو تحل ه یتجز دید
Karl Marx  ی پندارد، حوائج ماد را اصل می   یکه ماده و عوامل ماد   ستیال یمارکس متفکر ماتر  

مردم  ...  حقوق و آداب و رسوم   التیمذهب، تشک  ، ینموده و ساختمان فکر  یجامعه معرف  یبنا ر یرا ز
کند.  می  یمعرف دیتول ط یرا روابط و شرا یتحوالت اجتماع  ان یو بن د ینماآن برداشت می  ی را روبنا 

که به اصالت روح معتقدند   یلیتخ های ست یدالیاز ا  ی ار یو بس یچون افالطون و برکل ی اندیشمندان
 ... پندارندمی  شاءیهن را فعال ماذماده شده  ی نیمنکر وجود ع  کباره یبه  

  ن ی است از ا  یاست، بلکه ممزوج  حنه همه شکم و نه همه رو  سکس وهمه    نهبشر    کهیحال  در
ها  و ارتباط آن   میکنبرخورد می ها  ت ی واقع  ن ی تمام اتأثیر  بشر و تحول جامعه ما به    ی در بررس  .عوامل

در   یبشر رابطه دارد ول یو سکس یبا احتیاجات ماد  ذهب. مسلم است که ممیابیرا با هم در می 
قرار  تأثیر او را تحت  یزیغر اجاتیو احت ی منافع ماد یحت یکه گاه ،صضمن از یک کشش خا 

چگونه   هی اول ی هاو تمدن  یکه در جوامع بدو  د ید م یخواه هی . ما در فصول آتردیگمی  ه ی دهد مامی
  ی کننده احتیاجات و راه زندگن یی و شکل دهنده جامعه و تع یتحوالت اجتماع  ی ربنایمذهب ز

 .گرددمی
برخورد    ی های انسانآثار سکون و استقرار دسته   ن ی به اول  شیسال پ  ۲۰،۰۰۰تا    ۱۵،۰۰۰حدود    در

 .اندها پرداخته آن   یپا به بررسشناسان از هند تا اروکه باستان  میمائنمی
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  ی مسکون  یواحدها   جادی و به فکر ا  ابد یاستقرار می   یکم انسان عصر نوسنگاست که کم   ام یا  نی ا  در 
ها نموده و گذشته بر جمع کردن دانه  ی ها را اهلآن   واناتیح دصیادوار در کنار   ن ی افتد. بشر در امی

و انبار نمودن   کردن  رهیپردازد. با ذخها میو زراعت آن  ریو تکث دی کم به تولکم ها،وه یو نباتات و م
  ش یپ یآورد حتای را که به دست می طعمه  ای برخالف گذشته که مجبور بود هر شکار  یمواد غذائ

مرتب و منظم   یتوانست به غذا زنده بماند، می  فتاین ی بینص یبخورد تا اگر چند روز  تیاز ظرف
  ت یتثب ز یاو را ن  ید زندگینماخود حاصل می ی مواد غذائتأمین که به  نان یاطم  ن یو لذا هم  دهی شیاند

را که به استقرار    یکند. دورانمی  تی را در او تقو  یخانه و خانواده به شکل امروز   جادینموده و فکر ا
  ن ی زنند. جالب توجه است که در کنار همسال حدس می  ۱۰،۰۰۰است در حدود  دهیها انجامهگرو

خود ادامه داده و هنوز  نشینی چادر یبه زندگ د ومانو نشین های کوچگروه  وستهیپنشین مردم قریه 
 .اندرفته یرا نپذ ی نیشوند که شهرنشمی   افتی  دمیهم در جهان مر

توان به  می  ، ینزیپول ر یجزا ن یبه خصوص ساکن د، ی اعصار جد بدوی مردمان  ی مطالعه زندگ با
 .تحول را مشاهده نمود نی ا  رینظ یخوب

برخوردار شد،    ی شتریب  ی و از ارتباط و همکار  دهیمستقر گرد  ی هائکه در قرارگاه هنگامی  انسان 
ه او  و رشد جامع یتکامل در تسهیل زندگ نی پردازد و امی شیخو دیو تول یزندگ لیبه تکامل وسا

 دد.گررا موجب می   تی جمع ش یگذاشته و افزاتأثیر 
و   دیای به وجود آو خانواده  ی اره یهای عشگروه  نی ب یارتباط و وحدتکه آن  ی حال برا ن ی ا در

 کند.  می  ی باز   یب نقش اساسذهمُبَدّل گردد، عامل م  یاه دو دهک  ه یبه قر رهیو عش لهیقب
دهد  خود نشان می  نی شاه و مشاور King and Councillors در رساله A. M. Hocart هوکارت
و   ر یتکث ی و رسوم و آداب ساحرانه برا  ی در مذاهب ابتدائ دیتجمع بشر را با شه یکه چگونه ر

مرکز و استقرار افراد  تمناسک به چه حد در    نیجستجو کرد و ا  زی های سحرآمی و قربان  یز یحاصلخ
دنباله نقش    زیشکل لباس افراد بشر ن  یکند حتکه ادعا می   رودمی  شیپ  ییاست. او تا جامؤثر  بشر  

مراسم   ی . او شهر را مرکز اجرا اند دهیکشبر بدن خود می  ی بوده است که در آداب مذهب ئی و نگارها 
 .انددمی   منشعب ها  ریتوال را از ضرورت    ه یاول  یشهرها   لیدانسته و فرم چهار گوش و مستط  یمذهب

سازد، شروع  جدا می  یوانیکه روح خود را از احتیاجات ساده ح نویسد: »هنگامی می مومفورد
ها، درخت  ، یعیغارها، آثار طب یکند که در صحنه پهناور و مستقل وجود جوالن نموده هم رو می

اند، نشانه و مهر خود را  آثار خلق و ابداع شده  ن ی ا ه یکه شب ی،آثار ساختمان ی ها و هم بر رو چشمه
  ه ینموده و قر دیتقل شیخو یخود را از آثار مذهب یساختمان بشر آثار   گریبعبارت د  ایگذارد.  ی اج بر

 ت.« گذاشته شده اس  ی مذهب یدر تجسمات و باورها  شان هایه ی و شهر پا
توان العلل تجمیع افراد بشر فقط مذهب بوده است بلکه می توان ادعا کرد که علت نمی  البته 

اند. شکل  گیری اجتماعات داشته در شکل  یاد یز اریبستأثیر  ینی د یکه مذهب و باورها  رفتیپذ
و    هاعتقادات مردم واقع شدتأثیر  تحت    ادیز  اریبه مقدار بس  مسلماً  ه یآن در مراحل اول  یشهر و بناها 

 .انددادهمی  لینظام جامعه را تشک  یمقررات و مبنا  نی اول ی نیآداب و رسوم و مناسک د
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  ز یدر جوامع متمدن ن یدر وحدت و تجمع بوده و حت ی بشر عامل مهم خ یدر تمام ادوار تار مذهب 
متقابل  تأثیر هم  در  ی ادماحتیاجات  فراموش کرد که مذهب و دی نبا ی داشته است. ول یاساستأثیر 

کمک به رفع   یبرا ای له یخود به صورت وس یعمال و مناسک مذهباگذاشته و آداب و رسوم و 
تعادل    جادیا  یبرا   لهیوس  نیاند. مذهب مهمترشدهرفاه و آرامش برداشته می   جادی و ا  ی ماد  تاحتیاجا

کرد،  هیرا توج نیالزمست مختصراً مذهب و دتأثیر  نی روشن شدن ا یاست. برا  یو آرامش درون
 خواهم کرد  ان ی را ب دی آراء و عقاتأثیر من به تفصیل  یدر فصل تحوالت اجتماع  نکهیگوا

مشترک   شه یاقوام ر نی و اعراب هم که زبانشان با ا ستیایست که اصل آن آکادکلمه  نید
قانون و   ی به معن ی آکاد  ی هاسامی دنو در  denu و نوید dinu اند برده کار به دارد، همان کلمه را 

هم    یقانون و حق و در عرب  یبه معن  ناید dina و  ن ید din یو آرام  یربحکم و حق بوده است. در ع 
وجدان و   یبه معن daena است. در اوستا دائنا  نی و آئ شی حکم و قضا و رسم و ک ی به معن نید

 .است  یجالب و قابل توجه  ار یتوجیه بس ن ی برده شده و اکار به افراد   یو درون یفکر  تیماه
  ن ی بود که از د ی بعلت برداشت نی و ا دندینامو دستور می  میتعل ا ی را ایچ Chiaor را ن ید  نیچ در
در هند   ی های اله دارد تا اصول و فرمان  میورت دستور و تعلص شتر یب ی نیچ نی اند. اصوالً دداشته 
 . نظام ثابت جهان است  یبرند که به معنمی کار  به   نی د یارما را برا ده  dharma کلمه

 شود از برده می کار به  ن ید یبرا  ن یالت شه یهای با رزبان  هیکه در کل  ون لیژیر Religion کلمه

Religio  تفکر و تعمق در یک مسئله مهم و با انجام  ی گردد که به معنمشتق می ن یالت ویگیرل
 . های مافوق استدر مقابل قدرت  فهیوظ 

را شناخت وظائف انسان در مقابل دستورات   ن ید یو دانشمند شهیر آلمان لسوفیف Kant کانت
  ده ی که در آغاز خوب و آمرز  یاتیقبول ضرورت تکامل ح  ی فکر آلمانتم Fichte داند و فیختهمی   یاله 
 .بود

Stuart Mill  شاعرانه،    یفانتز   له یبه توسعه معرفت به وس  لیم  ،یسیدانشمند انگل  ل یاستوارت م
شدن   یانجیمذهب را اعتقاد به م یسی محقق و دانشمند معروف انگل James Frazer زریفرمریسرج

کنند.  بشر را کنترول و مراقبت می   ی و زندگ  عتیطب  ان یکه سیر و جر  امد نهای مافوق بشر می قدرت
به وجود  ده یعق یکی ای  یعمل ی گر یو د ی رظن ی کی انددمذهب را متشکل از دو قسمت می  او

حوادث   ان یجر رییتغ یکردن و استمالت آنان برا  یدر راض عیس یگر یر و دهای مافوق بشقدرت
 .به نفع بشر
را با    ید یکه روابط مف دینمامی  ریتعب ی ر مشعمذهب را کوشش  ی سیجیمز دانشمند انگل ویلیام 

 .دهدقرار می تأثیر تحت  اً ها را موثرانسان  ینظام خارج از جهان برقرار ساخته و زندگ
پردازد. به طلوع و  اطراف خود به تفکر می طیدر باره جهان و مح یمراحل زندگ نی از اول بشر

  شد یاند ی م  ش،ی و زا  ش یرو  ات،یمرگ و ح ...  غروب آفتاب، باد و باران، شب و روز، آسمان و ستارگان 
است   یراه افتنی یاست. او در جستجو  شی مجهوالت و سئواالت خو ی برا ئیهاو به دنبال پاسخ 

ها  در صورت لزوم بتواند از آن   ای   د ینما  ه یها را توجو آن   افته یجهان را در  های ده یمنبع و منشاء پد   ه ک
 از   یعنیخود دفاع کند.   تیکمک گرفته و در مقابل خطرات از موجود یادامه و بهبود زندگ ی برا
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 . استتوأم  اتیگیری و حفظ حبا بهره  افتن یپاسخ   دن،یشیبرخورد، فکر کردن اند  ن یاول 
. او ابتدا  دینماگیری خود را مشخص می کند راه بهرهمیها  فنومن که از    یر یبه نسبت تعب  انسان 

  ی راه و روش  یدر پها  ت ی شخص  نی روبرو شدن با ا  یدهد و لذا برا می  تی را شخص  عتیهای طبده یپد
  ن یا  ان یب هی. مذهب اولزدیها به دفاع برخدر مقابل تعرض آن  ا یکند و  یها را راضاست تا آن 

 .رفتهمی کار به تحقق آن باورها  ی که برا یها و اقداماتالعملعکس و باورهاست و ها رداشت ب
  ن ی مولود هم ،اند به اشکال مختلف رواج داشته  م یکه از قد ی و آداب و رسوم مذهب مناسک

 .باشندمی  وان یانسان و ح  نی ب زیو مم ی ذهن تیاست که نشان فعال  یهای مذهببرداشت 
مذهب را   لیدل نی نگرد و به همکه ذهن از درون آن به جهان می  ست یاچه یدر مذهب

مذهب   شه ی مناسک همراه است. پس منبع و ر یبا نوع  وسته یکه پ د، میتوان نامی  زیبینی نجهان 
  ی معنو ای انسان باشد و  یعیطب ی ازها ی و در جهت رفع ن ی آن ممکن است ماد  هدف تفکر است و 

. در مراحل مختلف ممکن  یدرون ت یآرامش و امن جاد یو ا  یروحهای واست و در جهت برآوردن خ
   .بالعکس ا یو  رند یقرار گ یدرون یهاالشعاع کشش تحت  یماد  ی ازهایاست ن

  : نویسد النک می پماکس  ی همکار و مشاور موسسه جهان Dr. Klaus Ederادردکتر کالوس 
مذاهب و   خیداده، در تار  خکه در شکل جهان از نظر بشر ر یبشر و تحول  ینیبتحول جهان  خیتار»
کند در  که بشر از شکل و ساختمان جهان می  یر یمنعکس است و با تحول در تفس ا یدن ان یاد

  ک ی یها مبناکه مجموعه آن  دیآبه وجود می  یراتییتغ امعهج یها فورمول  هیو توج یمعرفت کل
 «.دهندمی  لیرا تشک  یتحول اجتماع 

  جاد ی و ا ی راه و روش زندگ نیی شود که مذهب در تعگرفته می  جه یبحث مختصر گذشته نت از
 .1داشته است  یتأثیر اساسمردم اولیه  ینحوه زندگ  ینظامات و حت

فصل ماست،   ن یکه موضوع مورد بحث ا  یبشر  ه یهای اولقرارگاه  جادیاستقرار جوامع و ا در
  ی حفظ و بهبود زندگ  یبرا   نیبشر متفکر و متد  یبوده است. حتمؤثر    اریکه مذهب بس  رفتیپذ   دیبا

پرداخته    هی خانه و قر  یبه بنا   شیخو   یهای ذهنو برداشت   ینیبجهان تأثیر  تحت    ی ادیخود به مقدار ز 
 . تاس

خانواده   ۳۰تا  ۶سکونت  یبرا  یهائها به دست آمده از قرارگاه که آثار آن  یمیهای قدهیقر
  ه ی مشهود است. در صدها قر یمعتقدات مردم به خوب تأثیر  کزمرا نی اند. در تمام اشدهمی  لیتشک

  ی هاو مدفن  یلی قبور فام ،یاند، اجاق خانوادگخارج شده  ل یرسوبات ن ریمصر از ز  نی که در سرزم
گذاشته   یاثر محسوس خود را به جا  ه یدر فرم دادن خانه و قر یخانوادگ ن یده و دش دهید یعموم
 .است

  ات یکند که در کشفمی تأکید  ی سیشناس معروف انگلباستان  Gordon Childe لد یچا گوردون 
  ل یها را امکنه مقدسه تشکقرارگاه نیمرکز ثقل ا  ،النهریندر بین  هیهای اولهیقر یشناسباستان 

فرم  ها ه یها قرامکنه مقدسه مرکز کشش مردم بوده و به دور آن  گریاند و به عبارت ددادهمی
 . اندتهگرف

 
 .ارائه خواهد شد ها مدارک کافی تحلیل تمدن ـ در فصول آتیه و در تجزیه و ۱
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 ی های انسانمحل تمرکز و تجمع گروه ـ ۳

وجود دارد. امروز مسلم   یمتعدد  اتیو شهر، نظر ه یقر جادی ها و امورد محل تجمع گروه  در
  ل ی ن یرودها  یبزرگ و در چهار منطقه ساحل یابتدا در کنار رودها  ی باستان ی هاکه تمدن  دهیگرد

ا رود  ی Hoangho هودر هندوستان و هوانگ  Indus ندوس یالنهرین ادر مصر، دجله و فرات در بین 
 .اندافته یظهور و توسعه  ن،ی چ رزرد د 

  ی شود که فراواناند، تصور می رودها به وجود آمده  نی در کنار ا ه یاول یها و شهرهاقریه چون 
  ح یصح  چوجه یبه   هی فرض  ن یاند. ا مراکز تجمع بوده   جادی غذا علل اتأمین  آب و وفور آذوقه و سهولت  

که از نظر حرارت و   یخصوص در نواحبزرگ در تمام مناطق جهان، به  خبندان ی. پس از ستین
شروع به رشد و  تدریج به کرده و می  ینژاد بشر بطور پراکنده زندگ اندده یمساعد گرد یزندگ طیشرا

مناطق    یها و حتو چه در جنگلها  اچه یچه در کنار رودها و در  تی رشد جمع  نی توسعه نموده است. ا
نقاط   در باشند می  ت ی واقع ن ی اد مؤیاعصار  ن یاست. آثار به دست آمده از ا  افته یتوسعه  یکوهستان

افتاده است.   یاز راه کشاورز  یمواد غذائ  ادیو ازد  دیکم به فکر تولزراعت بشر کم  ی مناسب برا
وجود   گریها و هم در نقاط پرباران و پرآب د زراعت هم در کنار رودخانه  یمناطق مورد استفاده برا 

که به علت   یدر نقاط  ی ستیبا. به طور معمول میاندافته یبه مراکز تجمع را   لیداشته و استعداد تبد
  ت ی جمع  شیاست، افزا  سریم  یآذوقه با زحمت کمتر   هیمناسب زراعت و ته   نی و زم  یوجود باران کاف

که سهولت    یدر نقاط اتفاقاً  است که    دقت  ی. جاردیانجام پذ   عتریمراکز تجمیع و تمدن سر  لیو تشک
گیری مستمر از ابتکار  نموده و بشر مجبور به کمک  جابیرا ا ی کار و کوشش کمتر معاش، تأمین 

های خشک مصر و عراق،  تا دشت رفته یتر صورت پذآهسته  شرفتینبوده است، پ ش یخو شهیو اند
 ... عربستان  یصحراها  الم، یع  ران،یفالت ا
های  ها دشت النهرین فقط یک رود بزرگ وجود داشته و در کنار آن بین  ا ی مصر  ن ی سرزم در

مشکل    ار ی بس  ز یو پر جزر و مد ن  ی طاغ   یرودها   نی . استفاده از اندی نمامی   یی یزرع خودنمالم   و   عیوس
که   ، یمتعدد یرودها  کایکه در امر یداشت. در حال اج یاحت ی اریبس  ت ی و به ابتکار و کوشش و فعال

.  .. فراوان   یارها کپر نعمت با ش  ی هاهای پهناور و حاصلخیز و جنگلبودند، در دشت   لیچون ن  ریکه
 توانستند به می   یو کشاورز   ی به دامدار   اجیبدون احت یمناطق حت ن یا  ن یداشتند و ساکن ان یجر
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  ی کایو سرسبز امر زیهای حاصلخشکار که در دشت  ونهایلیکنند. متأمین خود را  یزندگ سهولت 
براو  ویو ر یپیسی سیکنار آمازون و م ز یحاصلخ ی هازدند مناطق و جنگلمی  موج  ی بو جنو یشمال

ها برابر  ده   یتیجمع  یغذاتأمین  و    هی تغذ  یو... برا   ل یو برز  ایفرنیهای کالگراند... دشت وریو و  دلراکو  
را علت   ط یآذوقه و مساعد بودن محتأمین کردند. اگر سهولت می  تی ا فرات کفای ل یکنار ن ن یساکن

تر ع یسر  اریمراکز تجمیع بس  شی دا یمناطق پ  نی در ا  یستیبامی   میجامعه بدان  شرفتیو پ  تی جمع  دایازد
و   تی به فعال اج یاحت عدم  ن ی کامالً معکوس بوده است و هم جه یکه نت ی باشد، در حال رفته یانجام پذ

 .باز داشته است اد یز  تی و انسان را از ابتکار و فعال دهیکون گردسسبب  اد یکوشش ز
 Menthuho tep IIاز زمان  Hekkanakht اناختکبه نام ه ی ای که از کاهن مصرنامه  در

در جنوب مصر اشاره   یسخت اریبس  یق.م به دست آمده، به قحط ۲،۰۰۰دوم در حدود  پمنتوهوت
در   ی. اصوالً قحطاند دهیشده که به علت شدت آن مردم به خوردن گوشت انسان مجبور گرد

منطقه   ن ی در ا شتیمع یمانده به سخت یشده و در مدارک باق افتی ن مصر باستان فراوا نیسرزم
و کوشش   ت یبه فعال اج یها احتانسان  میمصر قد ی هاو سرزمین  لی اشاره شده است. در دره ن ار یبس
 . اندگرفتن ابتکار خود داشته کار به و   ار یبس

  ار یبس یزندگتأمین  زیهای سوزان اطراف آن نو به خصوص دشت  نیالنهرن ی ب نی سرزم در
نشده و با   سر یم یبه سادگ ز یپرطغیان و متغیر دجله و فرات ن ی استفاده از رودها  ی مشکل و حت
 .بوده است  توأم اریمشکالت بس

و معتقد است    د ینمامورد ارائه می   نی را در اای  ه یفرض  یسیانگل  ریمحقق شه  Toynbee بیین تو 
انجام گرفته تا در   عتریسر شرفتیبوده پ شتریب یزندگتأمین  ی بشر برا  تی که فعال یدر نقاط 

  : نویسدمی  ار یاست. او پس از ذکر شواهد بس رفته یتر انجام پذسهل شتیمعتأمین که  ی هائمکان 
طور نه به  یطیشرا ی شوند که دارا متولد می  ی هائط یها در محکه تمدن  م یثبوت رساند ه اما ب»
  ی مسئله ما را به یک قانون اجتماع  ن یهل باشند و ا س یعادرینحو غ سخت و نه به  یمعمولریغ 

 :کرد که عبارتست از خالصه   یر فورمولدتوان آن را  سازد که می متوجه می 
  بی ین وتاصل    نی ا  شتر«یب  شرفت ی پ  محرکو    زهیهمانقدر انگ  دتر یشد  دن یقدر به مبارزه طلب  هر»

بشر را به   تیو خالق شه یاست که توجه به آن اثر فکر و اند  یتیقابل درک است و واقع  یبه سادگ
  م یاگر دقت کن یاست ول ادیز ار یبس  یدر بشر و اجتماع بشر  طی محتأثیر سازد. روشن می  یخوب

گونه  ابتکار است. همان  ی رو یو ن ی در جهت تحریک قدرت خالقه بشر تأثیر  ن ی که ا دید میخواه
کمتر و   ت یتر، فعالغذا سهل هیتر و ته آماده  ی زندگ ه یاول  طی کند هرچه شرااشاره می   زین  بین ی که تو

  ی رسد در حالبه نظر می  یمعمول ریرابطه معکوس در نظر اول غ  ن ی . اردیپذانجام می  تری تحول بط
 . اوست  زیاست که تفکر و شعور مم  یخالق بشر   تی رف ماهعو م   یعیکامالً طب هک

تر توسعه  ع یرود بزرگ سر  های چهارهای ساکن کناره اند گروه که سبب شده   ی نظر من عوامل  به 
 :اند عبارتند از نموده  شرفت یو پ افتهی

  شرفته یپ  یهای ارتباط بوده و در آن زمان که نه راه   عیو سر  دیمف   یارتباط   لهیودخانه خود وسـ ر۱
 ی حمل و نقل چون ارابه خبر له یوجود داشت و نه از وس
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 یجامعه انسان شیدا یپ

 
واقع  مؤثر  اریبس ق یآب با الوار و تنه درخت به صورت کلک و بعدها هم قا ان یاستفاده از جر بوده
 . است  یجوامع بشر   شرفت یاز عوامل پ  ی کیهنوز هم    یهای ارتباط شده است. اصوالً ارتباط و راه می

از چهار   شیهوکه ب طول داشته و رود هوانگ  لومتر یک ۱۶۰۰در حدود  ندوس یرودخانه امثالً 
 . اندرفته به شمار می  یارتباط  له یوس ن یدارد، بهتر ان یجر نی در خاک چ لومتری هزار ک
رودها،   میو تنظ ی ند بسد ی جمعی برا رودها و لزوم کوشش دسته  ی هاان یغط با  مبارزه ـ ۲
جمعی  تحرک و اقدام دسته   نیداشته و هم  ت یریو تفکر و مد   تیبه فعال  اج یاحت  ، یاریو آب  ی سازکانال 

  بسته وا   ت یریمد  یواداشته است. از طرف  تی نموده و آن را به فعال  تیحس ابتکار و اختراع بشر را تقو
 .تمرکز و تمدن است  هی پا ب یبه نظام بوده و نظم و ترت

  ی اریو رهبر آب س یا فرماندار رئی  سیان ensi در سومر باستان   د ید میخواه ه یدر فصل آت چنانکه
را به عهده    یار یآب  استی که نظیر همان فرمانداران بودند، ر  ی،بوده است. در مصر قدیم شاهان محل

  adj- marمرآج   ایفرعون    ندگان یپادشاهان شد نما  یفرمانده  نیگزی جا  یداشته و بعد که مقام فرعون
 .افتندیرا   ت یفعال ن ی ا یسرپرست فتند،رکه فرمانداران مناطق به شمار می

  ی گرفته است. تمدن به معن شه یرودخانه ر میو ترم م یاصوالً نام حکومت از کلمه تنظ ن ی چ در
 و Civic از کلمه Civilization. مفهوم را دارد  ن یهم ز ین ن یاست و در لفظ الت ینیو شهرنش ت یمدن

Civitas مشتق شده است یشهر  ای. 
  ی نوماد ی. زندگست ین سریبدون نظم م  ت یریو استقرار وجود نظام است و مد ینیشهرنش ه یپا
به   ت یریمد ی نیو چادرنش یشبان ی بوده و در زندگ شرفته یفاقد نظام پ ینیو چادرنشنشینی و کوچ 

  ت ی رینظام و مد نی در هم شتربی  یشهر یآن با زندگ زیای حاکم است و وجه تماساده  اریبس زان یم
 .تاس

  شتر یکه بازده آن به مراتب ب ده یرا موجب گرد ی اشتراک یکشاورز  دیتول ،جمعیدسته عمل ـ ۳
ها بهم  آن  وستنیو توسعه قراء و پ تیجمع ادیکه بازده افزون شد ازداست. هنگامی  یاز عمل فرد

 .1تر رخ خواهد داد ع ی سرشهرها  شیدایپ و
در تمام تحوالت انسان، فکر و   ی که عامل اصل میرسمی  جهینت نی عوامل باال به ا یبررس از

. اختالف  دینماو ابتکار انسان عمل می  ت یدر جهت تحرک خالق گر یاست و هر عامل د شهیاند
موجد   زهیرغ  وان یخلق و ابداع است. چنانکه اشاره شد در ح نی هم وان یانسان و ح نی ب یاساس

.  دینماو در جهت حفظ نوع مستقل و منفک از خواست موجود زنده عمل می  ده یردالعمل گعکس
  ی اد یهای زی. با بررسستیوابسته به تجربه و آموزش ن هچوجیبا تولد به وجود آمده و به ه زهیغر

ها، حشرات...  ی ، ماهپشتالک رینظ یواناتیبه عمل آمده، به خصوص ح وانات یکه درباره انواع ح
   و  یها جبرآن   یکننده شکل زندگو مشخص  ی اتیهای حالعمل عکس که  دهیمحقق گرد

 
  

 
رفته   یشود ول می  ت یقلیل جمعت بکه موج ده یگرد ی دمی و اپ ی رسامراض م  شیدایجممیت سبب پ هیاول شیافزا ـ۱

 . دیبامی  د یزات جمعیتو مجدداً  فائق گشته امراض نیبر ا شیخو شهیفکر و اند نرفته بشر با به کار گرفت
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 مدیریت نه حکومت

  ی حت وانات، ینقش بسته است. نوزاد ح وان یو آموزش بوده و در نهاد و نطفه ح م یوابسته به تعلریغ  
باشند،  نوع خود دارا می  ه یشب یهائ العملعکس  اموزند، یها نو از آن  دهیخود را هرگز ند  ن یاگر والد 
و   میو تعل ادهو الشعور انجام ند  ی کی. انسان اعمال خود را مکانستین ن یکه در انسان چن یدر حال

 . های اوستالعمل عکس میو آموزش اساس تنظ تیترب
از   یار یبا گروه بس یسیمشهور انگل  Biologشناس اتیح Julian Huxley یهوکسل ان یژول

و   یزیکند که اعمال انسان چون حیوان غرمی تأکید هم آواز گشته و  نی دانشمندان و محقق
نوزاد انسان بدون   .هنددانجام می  زهیرا آگاه و منفک از غر شیبلکه او اعمال خو ستیناخودآگاه ن

هاست که  ی ر یفراگ نی کند و همنمی  ی رشد فکر جامعه  خانواده و  طیدر دامان مادر و مح یریفراگ
و تحول   شرفت یپ ان یو بن ه یها به نسل بعد، پا آموختن و انتقال دانش  .معرف اعمال خودآگاه اوست 

صورت گرفته، چنانکه   ی به کند ار یتحول بس ه ی اول ی هادر انسان  کهآن  و تکامل بشر است. علت 
با   یارتباط  چوجهی به ه زهیکه غر ی و انتقال بوده است. در حال یریفقر فراگ ن یشد، هم هیتوجقبالً 

 .شودو به طور خودکار به نسل بعد منتقل می مستقیماً آموزش نداشته و  
قادر به تکلم و سخن گفتن نخواهند بود   ی محروم شوند حت تی بشر اگر از آموزش و ترب افراد

  ی میلیون سال تحول اجتماع یک گر یبه عبارت د یا باز خواهند گشت  ه ی اول ی هاو به حالت انسان 
از نو فراگرفته و خودآگاهانه   دیها نخواهد گذاشت. نوزاد بشر در هر مرحله از تکامل با در آن  یاثر

  ون یلیم  کی   ی هاپس از رشد چون انسان   میرا در جنگل رها کن  یالعمل نشان دهد. اگر کودکعکس
ون  که چ افتندی های اروپا را در جنگل یهائشبه انسان  گذشته سال قبل عمل خواهد کرد. در قرون 

ها فکر ساختند. تا مدت زوزه مانند از دهان خارج می  یکردند و صداها می  زیجست و خ واناتیح
  ی افسون شده هستند. حت یهاانسان  ایبوده و  یهای نادر مون یموجودات م نی کردند که امی
پس از مطالعه در   Karl von Linnae لینهفون  جدهمیقرن ه یدان و محقق بزرگ سوئد یعیطب

ای  و کوتوله  نماانسان  ی هاوان یها یک نوع خاص حگرفت که آن  جه ی ها نتشبه انسان  ن یحاالت ا 
 .اندزبان که به شکل انسان متولد شده باشند صامت و بی می

. پس از  دیهوموفروس نامhomoferus  ها را نماانسان  نی داد و ا ینام خاص یها حتبه آن  او
بوده و   ح ینه خرافات سحر و جادو و غیره صح دانشمند و نی ا هی ها مشخص شد که نه فرضمدت

  ی نوزادان نها یاند. ادر جنگل رها شده  ی باشند که از کودکمی  یعیهای کامالً طبموجودات انسان  ن یا
  شان یدر جنگل رها  تی از مسئول  ی رهائ  ی برا   ا یو    ی از ترس رسوائ  نشان یکه والدزاده  حرام   ا ی   ، اندبوده

نوزادان طعمه حیوانات   ن ی اند. اغلب اها نبوده آن  ی از شدت فقر قادر به نگاهدار  ای اند، و ساخته
  وانات یح ریظنمحروم بودند  میو تعل  یریماندند، چون از فراگها که به ندرت زنده می شده و آن می

  شان هایالعمل کنند، بلکه عکس  ای ادا کلمه  یتوانستند حتها نه تنها نمی کردند. آن جنگل رشد می 
را به   نهیچون ل ی دانشمند  یبود که حت یوانیحرکات شبه ح نی بود. هم واناتیح هی کامالً شب زین

خود   طیرا از مح یوانیهای حالعملخام، که عکس  یهاانسان  نی از ا  یاشتباه دچار ساخت. به بعض
  ن ی گزیرا جا یو با زحمت حرکات انسان موزندیآتوانستند زبان و تکلم ب ،فراگرفته بودند

 .سازند ی وانحیهای شبه العمل عکس
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تمام حرکات   زهیآورد. بنا به غرمی  رون یکه سر از تخم بپشت هنگامینوزاد الک  ک یکه  یحال در

  ی است که با خودآگاه   یریارائه آثار فراگ  ینشانه برا   نینمونه بهتر  نی کند. ارا تکرار می   شینوع خو
ها قرن حرکت  ددر اثر محروم ماندن از تجارب ص  ، نهیهای لو شعور و تفکر ارتباط دارد. هوموفروس 

انسان در اجتماع   گریرشد کرده بودند. به عبارت د هیهای اولدر حد همان انسان  ، یجوامع بشر
 . و خود به خود یزی نه غر ردیپذخودآگاهانه انجام می   زیعمل ن ن ی و ا ابدیمی  ت یشخص
گردد که در آن  تکامل مربوط می  یکولوژ ی»مفهوم آموختن به پس :سدیوناشتراوس می  یلو

  ی در پ  ی رود. هر تحول آموختن است که در یک مسیر پمی  نیاختالف بین تحول و آموختن از ب 
را بنابر منطق تحول   ی گریکه در آن مراتب آموزش هرکدام وجود د ی انی. جرردیپذصورت می 

آگاهانه   تی آموختن است و آموختن وابسته به فعال ه یتکامل بر پا گریبه عبارت د ا یکند، می  جاب یا
 «.ستین ی کیافراد پس تحول مکان

وحش  دوران ت یدانشمند کرده بودم که معتقد بود حتى تفکر بدو نیاشاره به نظر ا قبالً  من
به عبارت   ایبرخوردار است،  یند ببندی و تسلسل و رابطه است که از عملکرد و طبقه ینیز تفکر

 . اصوالً تفکر ناخودآگاه وجود ندارد راییک تفکر خودآگاه ز گرید
E. E. Ruyle ت ی های یک گروه از فعالرسوم و سنت »  د: سیونمی  یکائیآنتروپولوگ امر ل یرا  

  ر یافراد وجود داشته. رفتار متغ  نی ا  ی دارد که در مغزها   ی افراد آن گروه نتیجه شده و ارتباط با افکار
  ها، که شامل محرکها شه ی ها دانست. مجموع افکار و اندهای آن شه یتوان بیان اند افراد را می 

  ی ها، دستورها سمبولها و  ه نشان  اشند،بمی   ی های روانشه یر  یکه دارا   ی خود آگاهانه، عوامل  یهاحطر
 آورندآن گروه را به وجود می  ی اند که قطب تمدنگروه  ک ی ی اعضا ی هاها و ارزش ورم ن ،یاخالق

Cultural Pool    ه  ب   نچه آ  ی ریخارج و فراگ  ی ایگرفت که بشر در تماس با دن  جه یتوان نتباالخره می
ها و  خود قالب  ی را ب ده، یهای قبل منتقل گرددر جامعه موجود و از نسل  ی فکر ه یصورت پا 

  ن ی کند. امی  ریها را تعبها شکل جهان را تصور نموده و فنومن آن  له یسازد که به وسمی  ی هائنمونه 
.  ابدیمی   یتحول و تکامل معرفتیک    ،در حال تحول است  وستهیکه پ  ،دانش بشر  رییبا تغ  سازینمونه 

گذارد و  می تأثیر  آن دوره  یبشر خودآگاهانه بوده و در هر زمان در قطب تمدن یفرم و شکل معرفت
  ی است که در هر اجتماع قالب فکر یقطب تمدن نی. اردیگقطب قرار می  نی اتأثیر تحت  زیخود ن

 .«مشخص نموده است آن جامعه را
با   ش یرفع احتیاجات خو یاست خالق و سازنده و برا  یشد موجود ان یگونه که بهمان  بشر

کند. برخالف  ابداع و اختراع می   گر یبه زبان د  ا یپردازد،  می   لیابزار و وسا  دیاعمال خودآگاهانه به تول
  ست ی ن  راع و اخت  د یبشر موجد و محرک تول  ی اند، فقط احتیاج ماد نموده  ان ی ب  ن یاز متفکر  ی آنچه برخ

پردازد. انسان  می   ت یمختلف به فعال  طیفکر و خالق است که تحت شرا مشخصه انسان مت  ن ی بلکه ا
  ی اریهرچند بس شد، یاندخود نمی  ی که به چرا و چگونه متوجه است به حوائج ماد یدر تمام موارد 

  ی معنو  ظاهراتاز ت یلیدر خ یبند و حت ایی خاتمه م لیعم جی به نتاها گیری ها و پی کنکاش  نی از ا
 و اتنها محرک   نی با وجود ا یگردند. ولبشر منعکس می   یحوائج ماد  یو مذهب
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افراد    هاون یلیم  یدارد و هم حت  وان ینبوده است. احتیاج را هم ح  یماد  اجاتیتفکر و مکاشفه احت  در 
ها به وجود آورند. تمام  در آن  ی تحولکه آن  بدون  رندیگکه از آنچه موجود است بهره می یانسان

و   رییو در تغساست. بشر از دو  ی در خور تعمق اصول ت یواقع نی . استندیافراد بشر مبتکر و مخترع ن
  ار یتحول بس  ن ی که ا د، یمایپمی ی تحول ریتکامل است. از یک جهت چون تمام موجودات جاندار س

 . تظاهر کامل آن الزم باشد ی برا  ها سالون یلی م دیو شا ست یو محسوس ن رفتهیآهسته صورت پذ 
شناس به آن  ست یاست که امروزه تقریباً تمام دانشمندان ز یموجودات جاندار اصل تحول

مسئله خارج از موضوع    نی القول نباشند. بحث در اتحول متفق   نی معتقدند، اگرچه در شکل و علل ا
  ن یخلق و ابداع در حال تکامل است. ا  تیو ظرف ت یبشر از نظر شخص گر ید ی کتاب ماست. از سو

تحوالت جامعه را   رد،یگمی  ه یجامعه ما ریخاذهمراه بوده و از  شه ی فکر و اند شرفتیپ ا تکامل که ب
 .کندمی  یز یریپ

برد که عبارتند  می کار  به اصطالح خاص    وتحوالت د  نی ا  هیتوج  ی برا  یآلمان  یمتفکر بزرگ  هگل
دو اصطالح را مورد استفاده   نی ا نیاز محقق ی اریبس Objektiver Geistو  Subjektiver Geist از

در وجدان    اء. ابتدابندیدر دو مرحله تحقق می  یهای اجتماع ده یپد  ن یمتفکر  ن یاند. از نظر ا قرار داده 
و    افته یتحقق    یخارج  ت ی و تفکر انسان شکل گرفته و سپس به صورت واقع  شه ی در اند  ای  ویسوبژکت

 شوند.  تحقق مُبَدّل میم شهیبه عقل و اند
وجدان   خ ینویسد: که انسان از اعصار ماقبل تارمی  یدانشمند آلمان W. Fuesslin نیلفوس

  ن یمحقق نموده است و ا  ن دو آالت مربوط به تم  لیو وسا یهنر  اءیخود را در ابزار و اش ویسوبژکت
دهد که معرف  به بشر می   یخاص  ت یباشد( موجودمی   وی)که وابسته به وجدان سوبژکت  و یوجدان ابژکت

 . اوست ت یشخص
Haller  و یفقط در وجدان سوبژکت ویمعتقد است که اصوالً وجدان ابژکت ی هلر متفکر آلمان  

 مخلوق انسان است از Objektiver -Ceist تمام آنچه به شکل ن یلبه قول فوس  ایدارد.  ت یواقع

Subj , Geist  محرک انسان   « یبه طور کل اجیثابت شده که »احت ی سرچشمه گرفته است. از طرف
بشر   ی ذات تی فیو فقط وابسته به ک یاحتیاج اغلب درون نی و اصوالً ا «یک فرد اج یاست نه »احت

 .است
اغلب در خود   یئیو اختراع یک ش جادی گهلن معتقد است که محرک عمل انسان در ا آرنولد 

 است.   دهیشکل احتیاج مشخص گرد جاد،یبه آن و اغلب پس از کشف و ا  اج یدر احت نه است   یئیش
های  محرک بشر نتیجه    یاجتماع   اث میر  ی نظر و بسط دائم  دی نویسد: »تجدمی   نتون یپروفسور ل

و هم با عضالت    ش یرسد که انسان هم با ذهن خوبه نظر می   ،یهای خارج ضرورت   نه است    ی درون
و حل   جاد ی. او از استی ن ی انتها راضبی  ی مشغول است. صنعت کار ماهر به تکرارها  ی خود به باز 
درباره تمام انواع   ق . متفکر از تعمابد یدست می  لذت خود به ذوق و  تیخالق یبرا  ینیمسائل نو

  ت ی که قابل سدرند. به نظر محتمل می کسب لذت می ک ستند ین یعمل ت یاهم یکه دارا  یچیزهائ
او   یفرهنگ شرفت یپ ان یو بن هیپا  ش،یو اجتماع  یعیاز احتیاجات طب ش یتحمل زحمت، پ ی بشر برا 
که دقیقاً مصرف   نی که اغلب اختراعات قبل از ا میابیدر می می. اگر دقت کن «دهدمی  لیرا تشک

 ها  آن 
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  ل یاست. تبد  دهیگرد یبرداربهرهها های مختلف از آن گردد کشف شده و سپس در صورت  نییتع

  ی که ناش  یمصارف  ی... از ابتدا برا ی وئیبرق، کشف امواج راد  یرویکشف لیزر، کشف ن   ، یماده به انرژ
  صورت گرفته بدون  ست یورگیگیری نشدند. اکتشافات ابتدا در سوبژکت از احتیاجات جامعه است پی 

صبحانه خود نکرد و  تأمین  ی کشف جاذبه را برا وتون ییک فرد محرک آن باشد. ن اج یاحته کآن 
النک... و هزاران متفکر و مخترع  پو ماکس  گ نبرزیو ه ن ینشتایرفورد و اتو کپلر و رو سون یاد

  ی به مصرف عمل یتوجه  نیحل یک مسئله غامض اغلب کوچکتر ا ینو و  دهیهنگام کشف یک پد
آن  یحل یک معما به ارزش عمل ا یبک اختراع و  شیدا یها پس از پمدت اکثراً و اند شته آن ندا

 .انددهبرپی
دان،  ی عی، مهندس، معمار، طبسازقاش، مجسمه ن Leonardo da Vinci ی نچیداو  لئوناردو

ها  ده ا، در عمر خود موفق به زو خالق مونالی  یائیتالیه معروف انابغمنجم، هنرشناس و  دان،ی اضیر
دند و رفته رفته موارد  برپی ها که صدها سال پس از خود او مجدداً به ارزش آن  دیکشف جالب گرد

و دگرگون سازنده بدون   یاساس ی هایور تئو  ی علم اتیها روشن شد. اغلب فرضمصرف آن 
  جه یاند تا به نتگیری شده پی ها  ت ی ها با تحمل محرومسال   یازشخصیو ن  ی ترین محرک ماد کوچک

شناس  اند. آن باستان نبردهبهره هرگز از کشف خود  ز یها نآن   نیمکتشف ی و چه بسا که حت  اندده یرس
  ی ابه یرمز کت  ا یای و  به کشف لوحه   د یتا شا  ،دهدرا در نقاط دور افتاده به هدر می   خودکه عمر    نام یب

 است؟  ش یخو ی ماد اجیم احت ابه دنبال رفع کد   ابد،یدست 
که بشر   میرا هرگز از نظر دور ندار  ت یواقع ن یا  د یبا یمسائل اجتماع  لیو تحل هی در تجز ما
 . گیری در نهاد اوستاست با شعور و خالق که جستجو و پی  یموجود

  ت، یشخص ن یبشر بوده و بدون تحول در ا   تیخالق ن ی مولود ا  یو فرم زندگ یاجتماع   تحوالت
که از احتیاجات   د، یتول ل یو وسا ط یو شرا ی د . عوامل ماردیگمینبه خود  ی نیجامعه هرگز شکل نو

جهت است    ن یقرار داشته و به هم  ویوجدان سوبژکتتأثیر  در همه جا تحت    رند،یگشر سرچشمه می ب
ه  ب که  ، ید یو روابط تول د ی. اشتباه بزرگ طرفداران اصالت تولستی ن کسان ی وسته یها پآن تأثیر که 
  ت یخالق یفراموش کردن نقش اساس ده، یمنجر گرد خی تحوالت تار هیآنان در توج یاساس یخطا

هاست. مسلم  در وجدان انسان  یعوامل خارجتأثیر  ینواختک ی و  یکسانی  عدمگرفتن  ده یبشر و ناد
  ز یاست. بدون محرک، حرکت نمؤثر در وجدان فعاله انسان  یعامل خارج  نی کتراست که کوچ
که سازندگان    م یریاصل را در نظر بگ  ن یا   وستهیپ  دیبا   یهای اجتماع ده یپد  هیدر توج  یامکان ندارد، ول

های  العملعکس  یدارا  وستهیکه پ ستندی ن انهیزنبور و مور  یگروه ایو  نیاجتماعات یک عده ماش
نه تمدن به وجود   ی که بشر به تنهائ کرد فراموش دیشده باشند. در ضمن نبا  ی ریزنامه ثابت و بر

گونه که بارها متذکر شدم  . همان دیمانتحول و رفورم می  جادیا نه کند و آورد و نه اختراع می می
کند و قانون  که زبان اختراع می   ست ییک فرد ن  ن ی . اابدیمی   تیفرد در جامعه شکل گرفته و شخص

جامعه    یشود. اما از طرفمی   و مبتکر و سازنده  رع دهد بلکه فرد در جامعه مختو نظامان را شکل می 
است   بشر عالقه و خودآگاه  تی ساختمان متفکر و سازنده و شخص ن یشده و ا  ل یاز افراد تشک زین

 .دهدکه به جامعه شکل می 
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همان    ن یاست و ا   تیخالق  ن یتا سفر به کرات آسمان همه مولود ا   وهیم  دن یچ  در ه  دابتکار سا  از 
اهلل و  ه صفت خلیف  نی در ا زیاند. بشر نجهان به خدا نسبت داده ان ی صفت است که در مذاهب و اد

 .شده است یهم شکل خداوند معرف
  جاد یمورد نظر بوده و آن خلق و ا یخداوند یک صفت اصل یبرا یتا عال یمذاهب ابتدائ از

آسمان،    یاغلب خدا   ،یکی  فقط  متعدد  ان یخدا   نی از ب  ،یچند خدائ Polytheism در مذاهب  یاست. حت
مفهوم   نی شدن او در زم فهیدر انسان و خل خدا حرو دن یجهان را داشته است. دم تیصفت خالق

 .خودآگاهانه جستجو کرد تیخالق ن ی در ا دی تحوالت جامعه را با  د یانسان است. کل ت یخالق نیهم
  « است  ی در فرد متجل زیه ننه فقط فرد در اجتماع است بلکه جامع » کوهن معتقد است  هربرت

متقابل  تأثیر  انسان و جامعه وجود داشته و فرد و گروه در هم    ن یبه قول هلر یک رابطه متقابل ب  ایو  
 . دارند
آداب و رسوم،    ،زبان، حقوق» نویسد:  می   ی آلمان  ریفیلسوف شه  N. Hartmann هارتمان   ی کالین

که در آن   ،جمعیدسته  حیرو یبلکه فرد در یک فضا  ست یعلوم... مولود شعور یک فرد ن ،اخالق
  ان یجر نی کند. او سهم خود را در اواگذار می   ندگان یرا نموده و به آ  یبردار بهره  نی ا د،ینمارشد می 

 .« کندزبان و اخالق و علم... خلق نمی   شیخو ی خود او برا  یو مداوم ادا نموده ول یکل
مورد توجه قرار    د یکه با  یاصل  نی درک سیر تمدن بشر مهمتر  یهلن معتقد است که برا گ  آرنولد 

  ت، ی عامل  نی و در مفهوم ا  میریگذارنده در نظر گ  آنست که انسان را به صورت موجود عامل و اثر   ردیگ
است که علم   ی ترین مسائلاز مهم  یکیانسان  ملحوظ است. شناخت... اراده شعور  ص،یتفکر، تشخ

 . را به خود مشغول داشته است ستمیو فلسفه قرن ب
ناطق ارسطو برداشت کردند. طرفداران   وان یقرن نوزدهم انسان را به صورت همان ح علوم

دانستند.   ت یو تابع قانون عل یماد  ی بشر را موجود ی های انسانارزش  یبا نف سمیالیمکتب ماتر
را اعالم و اظهار کرد که جامعه    تاریخیش پا فراتر گذاشت و به قول خود کشف بزرگ    یمارکس حت

و   دیو روابط تول ل یدر تحول وسا د یرا با خی تار نی کشف قوان دیبوده و کل  خ یتار جبر ر یاس ی بشر
فلسفه،    ن،ی قوان  علم،  ،دهند. اخالقمی   لیجامعه را تشک  یبنازیرجامعه جستجو کرد که    یماد  طیشرا

  د یتول طیور و تفکر بشر، از نظر او روبنا به شمار رفته و تابع روابط و شراعمظاهر ش اینظامات... 
 .باشندمی

کنند می   سعینموده و  زیپره یمنطق ریغ  ن یچن یه یاز توج زی ها نست ی غلب مارکساحتى  امروز
با آن  ستمی)در فصل مربوطه بحث خواهد شد(. قرن ب دنکن ریتفس ی استاد خود را به نحو یخطا

انسان    هیبه دست آورد، در توجها  فنومن که نسبت به قرن نوزدهم در شناخت    یمیعظ  شرفتیهمه پ
خشک  مینیسم و اسیر جبر تاریخ و دتر یماد انسان در هر حال تصور  یاست. ول دهیگردموفق ن

سازنده و خالق    یموجود  دی. انسان در منطق جدستین  یارزش علم  یمانند قرن نوزدهم دارا   گرید
  ی جوهر انسان دارا  Martin Heidegger دگرهایی مشهور آلمان لسوفیو خودآگاه است و به قول ف

 خالصه  تیبعد در یک بعد خالق سه  ن یمن ا  ده یاست. به عق ت یو خالق  یآزاد  ،یهآگا  سه بعد
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انتخاب داشته باشد تا    یابتدا علم و معرفت حاصل کند و سپس آزاد  د یانسان خالق با را یشود زیم

 .قادر به خلق و ابداع گردد
های خاص  ارزش  یدارا  یموجود  نی. چندیمتفکر و خالق نام یتوان بشر را موجودمی  پس

خالق است و تمام عوامل    یهاانسان   نی فاقد آنند. جامعه مولود ا  گریگردد که موجودات دمی   یانسان
مولود تحریک   ی و هر تحول ندینمامی تأثیر در جامعه  ت یو خالق ی آگاه ن یدر ارتباط با ا  ز ین ی ماد

که تجمع و تمرکز و شکل   میگرفت جهینت نیچن زیبشر است. از فصول گذشته ن یفطر یرو ین نیا
  ط ی مح طی و عوامل و شرااند افته ی تحول او  ت یو خالق یخودآگاهتأثیر  تحت های انسان استقرارگاه 

  ات، یاند. با گذشت زمان و تجمع تجربنموده تأثیر  بشر   یو فطر یعامل درون  ن یدر جهت تحریک ا 
 .1شده است تر ع یبشر سر  یو حرکت تکامل افتهی  ی ابتکار و ابداع فزون  نی ا تیظرف

 
 
 

  

 
  ی عوامل ماد تأثیر  شده و    ل یو تحل  هی تجز  یتفکر و تعقل و شهود بشر در تحوالت اجتماع  نقشکه    آتیهدر فصول  ـ  ۱

را در   یو ماد ینقش عوامل اقتصاد صباره قضاوت کرد و به خصوتوان در اینبهتر می  ،رندیگمورد بحث قرار می 
 .نمود هیوجت  ویتحریک وجدان سوبژکت
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 نظام شیدا یپ

 
 

 

 
 
 
 
 

 نظام شیدایپـ  دوم فصل
 

 

 

 و وحدت ل اثر مذهب در تشک ـ۱

متفکر و خالق   یگرفت که بشر موجود جهی توان نتداده شد میقبالً که  ی شرح مختصر از
شکل داده است.   ز یهای او را نبرداشت گذاشته، تأثیر  طی گونه که در محشعور او همان  ن یبوده و ا 
خود    یماد  حوائج  یحت  یگاه  بوده و  یخواست و کشش مذهب  یشد دارا   ان یکه ب  یطوربه   هی بشر اول

بینی بشر دارد در  با جهان  می. مذهب که ارتباط مستقدینماآشکار می  یدر تظاهرات مذهب ز یرا ن
مذهب  تأثیر    وسته یانسان پ  اتیو ح  خ یر تارتظاهر نموده و د  ی ترین جامعه بشری و ابتدائ  نیکوچکتر

مردم در   ینید یمذهب و باورها  ثر. در مطالعه آداب و رسوم اجتماعات قدیم ا میکنرا مشاهده می 
  ش یمشخص و روشن است که اگر بدون پ یو نظامات آنان به حد  یو حقوق یاجتماع  التیتشک
عامل مورد توجه اعتقادات مردم خواهند   ن ی دقیقاً اول میکن یها را بررستمدن  ر یس میبخواه یداور 

منقش کروماگنونها    یغارها   ازنموده و    یها بررسبود. در فصل گذشته اثر مذهب را در تمرکز انسان 
ها با مذاهب  اند و از تشابه آن مذهب وابسته به سحر و جادو اعتقاد داشته  ی که به نوع  میسخن گفت
یقیناً  اند.  ساحران بوده   میحک  ا یو    له یجادوگران قب  ر ینظ  ی رهبران  یا حدس زده شد که دار   ی مردم بدو 
  ی گذارند، برا اش اثر می روزانه  ات یح رکه د ،دیمعتقد گرد یهای مرموزکه بشر به قدرت هنگامی

  ی که خود را به نحو   یپردازد. رفته رفته افراد می   ی مناسک و آداب  ی ها به اجرا قدرت   ن ی جلب توجه ا
  ت ی موقع یدارا  ند،ینماها میها دانسته و تظاهر به وساطت آن قدرت  نی مربوط به ا شترییب

برخوردار   ی خاص ت یها از مقام و موقعواسطه  نی اتدریج به . وندشکشته و مشخص می یتربرجسته 
و   یکه آگاه یهائی انجیم نی است. ا یعوامل متک نی هر دو ا ایاحترام و  ا یکه بر ترس  وندشمی

  ده ید میحک ا یبه صورت جادوگر و  ی بدو  ل یدانند، در اکثر قبامی  گران یاز د شیقدرتشان را ب
 توان نمونه به آن اشاره شد، می  ان هیکل معروف جادوگر بزرگ را که در غار سه برادر .وندشمی
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 . جادوگران دانست ن یا  بارز 
  ی بشر ابتدائ  ریخود راجع به روح و ضم  قاتیر تحقد  ی شناس فرانسوانسان   لبروه  یلو  پروفسور

از آنچه مردمان   ر یغ  ی گریو نباتات شکل د وانات یح ی رسد که در تصور افراد بدومی  جه ی نت ن ی به ا
شود. به نظر من علت  داده می  یانسان تی موجودات شخص نی و به ا افتهیکنند متمدن تصور می 

و پنج سال قبل در    ی ساست. من    هی های اولتشابه در برداشت   نیهم   یاعتقادات جوامع بدو   تشباه
ها در  مانند که برداشت آن به کودکان می  ی بدوی هامجموعه اشاره نمودم که انسان  ن ی جزء اول ا

به سر    یفکر ت یافراد در طفول  نی است. ا  کسان یو نظام متفاوت تقریباً   تی اجتماعات مختلف با ترب
کند.  ها بروز می تفکر و تعقل آن   ی رو یدر استعدادها و ن  ی اختالف بزرگ  رفته   برند و با تکامل رفتهمی

شود که به ندرت افراد کامالً  متنوع می ی کم به نحوهای در حال رشد کم انسان  د یافکار و عقا
 . افتیتوان می  یفکرهم

شدن   ده یچی رفته رفته با پ ند،ینمابشر تظاهر می  یفکر  تی که در ادوار طفول میو حک ساحر
گردند و بر قدرت و احترام های مافوق مُبَدّل می و قدرت   ان یخدا  یرسم   ندگان یبه نما  ی مذاهب بدو

که فلسفه وجود را به صورت قصه و   ،یمذهبگرفته های شکل برداشت  نیشود. اولها افزوده می آن 
به هم شباهت دارند. قصص    اری باشند که بسمی   یزبان خاص  ی ا دهند، دارمورد تعبیر قرار می   ه افسان

های  اند، برداشت شده   تی روا  رکه از دوران قبل از کتابت و به صورت اساطی  یو قوم  ای و روایات قبیله 
  ن ی ا ان یونانی. اندده یمردم منعکس گرد ینیبکه در جهان  استیدن ش ی دایو پ اتیجامعه از ح یمذهب

و   یاصل ات یحکا ایمقدس و  اتیکه عبارت بودند از روا دند یناماسطوره می  یا Mythos را اتیروا
 Ursprungsgeschichteو یا   Sakrale Geschichteی. انیبن

دانستند که در شروع و آغاز زمان  را معرف یک واقعیت مطلق و مقدم می   ی ولوژ یتم  بدوی   مردم
آنچه مقدس    ی رفته است. در جوامع باستانخلقت به شمار می   ان یب   گریا خلقت رخ داده و به زبان د ی

شدند. در  می   رفته یمسلم پذ  قیبه صورت حقا  زیمقدس ن  اتیروا  نی شد، لذا اپنداشته می   یقیبود حق
 میبا قدرت عظ ی عیطب ی روهایهای مافوق و ن اعمال قدرت  و وجود و  نش ینحوه آفراز  ریاساط  ن یا

  ان یسخن گفته و ب ی مافوق بشر  ی روها یخالقه نتأثیر از  یتولوژیم گر ی. به زبان دفترسخن می 
های جهان است. زبان  ده ی از پد یقسمت ایقوم و  یکخلقت انسان، یک سرزمین، یک سلطنت، 

 .ستندی ن ریقابل تعب یقلعاست که با تفکر ت  یاتیاست و سخن از روا ه یبه شهر شب ار یبس  توسیم
  ی که در ظاهر دو مفهوم مخالف دارند، هردو به معن Logos و لوگوس  توس یم Mythos یطرف  از

  ی که در آن تعقل شده و دارا  یاما لوگوس عبارتست از کالم  (das Wort) اشندبکلمه و کالم می 
  ه ی کلمه مشتق شده است، پا نی که از همLogik  ایاست و منطق  رشیقابل پذ ی مفهوم و معنا
دانستند که  می  یرا کالم توسیکه م  یبوده است. در حال میقد ونان یمعرفت در  بان استدالل صاح

به استدالل و تفکر  اجیاحتکه آن  است، بدون  تی واقع نیخود ع  ای تظاهر نموده و  ت یواقع شیبا ادا 
شد که   ی گون حوادثافسانه  ان ی و ب خت یبا افسانه در آم توس یکم مرو کم  نی داشته باشد. از هم

 .بود  یها مستور و مخفآن  رد یقتیحق
WF. Otto  است که   ان یهمان کالم و ب توسیمعتقد است که م ی اوتو محقق آلمان 
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 نظام شیدا یپ

 
در منطقه   ی است ول یبه زبان معمول هی شب یزبان ی برداشت شده و دارا  یقیکالم حق یبه معن ابتدا

 .  یامور اله 
 Mythos undو فلسفه ی تولوژ یدر بحث م ی آلمان ریشه  لسوف ییف K. Jaspers اسپرسی

philosophie  ها وجود دارند، به خصوص در  در مذاهب تمام ملت  ریخود معتقد است که اساط
 Magna مادر خدا ایالهه مادر  ، اءیفنا و اح ،و مرگ شیزا ان یجر نینویسد: ا او می  ات،حی سکمنا

Mater   اندرا همه اقوام داشته Kibele سیزیصغیر، ا   یا یدر آس  بل یس  ا ی  Isis   ،ورگا د  در مصرDunga 

  س ی تآ Attis ،سیوندآ  Adonisشوند.و دوباره زنده می  رندیمدارند که می  یکه همه پسران... در هند 
Osiris رینظ یانیو شوهر مادر خدا... س ر یاز Baal بعل در شرق نزدیک و شیوا shiva  ی درهند دارا  

 ... هم هستند  هیشب ی کاراکترها 
و در ضمن نشان    دی است به زبان خود اسطوره سخن گو  لیما  ریاساط   ن یبا اشاره به ا   اسپرسی

اسطوره متوسل    یبه نوع   قتیحق  ان ی ب  یبرا   ،یبزرگ جهان  ان یاد  ی دهد که چگونه تمام مذاهب، حت
با خرافات اختالف   ریهم کالم شده و معتقدند که اساط  ساسپری با  نی از متفکر یار یشوند. بسمی

که خرافات مطالب   یدر حال اندده یگرد ان یبه صورت قصه ب یقیحقا های تولوژیدارند. در م یاساس
 .اندشده  لیر مذاهب تحمبباشند که می  یانحراف

 :دیگومی  نی چن یتولوژ یدرباره م یائ یتالیمحقق ا  Pettagoni یونزپتا
«Myth که به   یواقع ی. داستاننینه دروغ   یواقع یخی است، تار خ یبلکه تار ستیافسانه ن ت یم

 ت، ی آغاز جهان، آغاز بشر  ، یبزرگ ازل  ع ی کند. آغاز وقامی   یقتیحق  ع ی از وقا  ت یخود حکا   ی علت محتوا 
آغاز   آتش، آغاز  ،یآغاز شکار، آغاز کشاورز   ،یو نبات یوانیانواع ح ش ی دایآغاز پ  ،و مرگ یآغاز زندگ

  ع یبخش آن، وقادرمان  یروهایو ن  یآغاز جامعه شمن ، یسر نی آغاز مراسم تشرف به آئ ن،ی آئ
و براساس آن   ستیامروز یر گذشته است که آغاز و مبداء زندگکه معطوف به زمان دو ای نه یرید

 .است  افتهی جامعه نظام  ی ساخت فعل
که سابقه و   رایتوان کرد زکه درباره آن شک نمی یاست متعال ی تیواقع ز یجهان سحرآم ن یا

نه به   مقدس است چون داستان مقدس است.  ی داستان واقع تیاست. م  یفعل تی واقع ی شرط اصل
های  ت می بندد. نقش  می کار  به که  ای  وسته یو به هم پ  یواقع  یرویخود بلکه به سبب ن   ی جهت محتوا 

است و متوجه همان   نی آئ نیخود ع  تی م یکه بازگوئ رایشود زمی  زین نی شامل مراسم آئ یازل
 ... یزندگ  شرفتیبقا و پ  یعنی بر آن استوار شده،  ز ین نی است که آئ هائی هدف

است و   ی ها نه منطبق با نظام منطقآن  قت ی. حقیهستند نه ساختگ ی های واقعداستان  ریاساط 
  ز یو به یک اعتبار خاص سحرآم  ی و معنو  ینید  یقتیحق  زیاز هرچ  شیمیت ب  رایز  یخی تارنه با نظام  

   1« است.
کنند  های مورد تخصص و عالقه خود غلو می ، در رشته باغل  نیتوجه داشت که محقق  د یالبته با

که به زبان   ی اسرار ر یتعب ی برا یگفت بشر مذهب د یبلکه با ستی ن قت یحق نی ع  زهرگ تی و گرنه م
سازد به  می  تی را که او از واقع ی . صورتردیگاز اسطوره کمک می  ستین سریها مآن  ان یب یمعمول

  لباس قصه  عی . به وقادی نمامی  ه یزبان افسانه و شعر توج

 
 . گانیشا وشیترجمه دارـ ۱
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 مدیریت نه حکومت

مقدس    قیمقدسند و حقا  شهیکند. اسرار هممی   تی آمیز رواقصص را مرموز و اسرار   نی پوشاند و ایم 
ها به زبان و  آن   ه یشده است که توج  هات عی به واق  یاشارات  وستهیپ  ریآمیز. پس در اساط اسرار   وستهیپ

  شه یباستان را به دقت مطالعه نموده و به ر ریدارد. اگر اساط  از یاصطالحات و برداشت مخصوص ن
شرح   ی که رخ داده ول ست یاواقعه  ان بیها که هر کدام از آن  د ید م یخواه م یها توجه نمائآن  ان ی و بن

با تخصص و تبحر و   ی ه است. ولغریبه ساخت  ت ی ها را با واقعبه زبان اشاره و اسرار آن  ع ی وقا ن یا
 .کرد ی را بازساز  ع ی وقا نی توان امی  خ یاز تار یآگاه

 ریاساط  ن یوابسته به ا  ان یساخته که در اد توأم  ی ای را با خرافاتاسطوره  ات یزمان روا  گذشت
  ر یای از اساط و اشاره  یر یبرداشت تعب ی. علت آنستکه به جامینمائخرافات را مشاهده می تأثیر  زین

ن نه تنها  ی تفسیر خرافات به عمل آمده است. ا عیوقا  ریتعب یشده و به جا انهیو عام یمعمول هیتوج
اند.  گونه برداشت شده گرفتار این  اًدی شد زین یو جهان یبوده، که مذاهب عال هیسرنوشت مذاهب اول

که نظامات   م یریرا به پذ ت یواقع ن ی ا د یبا  م یکن ریو به هر شکل تعب ستهیرا از هر نظر نگر ریاساط 
مردم    یفکر   ریمس  دسمق  اتیروا  نی اند و اها فرم گرفتهاسطوره تأثیر  به شدت تحت    یبدو   یاجتماع 

 .اندباستان را مشخص نموده 
Marcea Eliad  معتقد است   یکائیشناس امری تولوژیو ماالصل ی دانشمند بلغار  ادیپروفسور ال

چون حق ازدواج    یقرار داده و امور اجتماع تأثیر  را تحت    ه یبشر اولهای  ت ی تمام فعالها  ی تولوژ یکه م
 اند. نمودهمی  میهنر، علم... و خالصه تمام امور جوامع باستان را تنظ ت،ی و ترب م یتعل ه، یکار، تغذ

ا مورد نظر  ر نظام افالک و خلقت  وسته یفکر کرد پ یاز آن زمان که به نظام اجتماع  ه یبشر اول
  ر ی اساط اکثراً خود به صورت نمونه و شابلون در نظر گرفته است.   ی را برا  Cosmos قرار داده و عالم

با یک مراسم   دید میهچنانکه خوا زیشهرها ن لیتشک یباشند. حتمی هالون بشا نای کننده مشخص 
 .مقدس و مناسک خاص همراه بوده است

بودند. به زبان    یصفات بشر   ی و دارا  نماانسان بود که    ی انیعمال خدااَ  ان ی ب  در ضمن  یتولوژیم
  ی خدابشر ن یکرد. ا می  نیکه اگر خود او خدا بود چن اددنسبت می  ان یرا به خدا  یبشر اعمال گرید

  دال یشکل داده است. چون ا  رییکه بشر یافته تغ   ی مختلف وجود داشته و بنا به وسعت نظر   ان ی در اد
گرفت و  الگو و نمونه قرار می  وسته یبوده است، لذا اعمال آنان پ ان یاز خدا دیتقل وسته یبشر پ

  .شدها نسبت داده می عکس صفات الگو به آن ابه ی
  ی زندگ ریمس لهیوس نی کردند و به امی  ان یبه زبان خاص خود ب ریرا اساط  ان یرفتار خدا نیا

چاپاتابراهمانا آمده   Chapata Brahmana به نام   میستور هند قددیک    نمودند. درمی   نیی مردم را تع
 «.ها خواهند کردانسان  زیگونه نعمل کردند به آن  ان یگونه که خدا آن » است 

آن و تحوالت   ریزبان و تعب  ، یخیو تار یاجتماع  عی و ارتباط آن با وقا ی تولوژیدرباره م بحث
  ن ی است و فقط به ا خارج  رساله نی دارد که از بحث ا از یای مفصل نخود به مجموعه ... ی تولوژیم

 م یخواه  میبوده و اگر دقت کن  میمذاهب قد  هی مقدس پاات یروا  ا ی  یتولوژیشود که ممختصر اکتفا می 
اقوام مختلف   ان یاد هی باشند. کلمی  تولوژیک یم شه یر یدارا  یمذهب فات یائر و تشرعکه تمام ش دید

  ی اساستأثیر در تشکل اجتماعات  ریاساط  هی بوده و لذا نه تنها در ادوار اولتوأم  یبا مناسک مذهب
 .ستندین  بی نصبی تأثیر  نی از ا زین  یجوامع متمدن کنون ،یاند بلکه حتداشته 
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  ی مردمان بدو ر دو مناسک حاصل از آن فقط  یتولوژیم سندگان،یاز نو یتصور برخ برخالف

ها به  آن  شکل ت یاز ابتدا  زین ینداشته، بلکه در جوامع غرب  قیشرق اثر عم یهای باستانو تمدن 
از عوامل   ی حیهای مسی و روم و سپس در امپراطور ونان ی یشهرهابوده و در دولت مؤثر شدت 

که در طول  است  ی تولوژی( اصوالً یک متی حی)نه واقعیت مس یغرب  تی حی مس هی اند. پابوده  ی انیبن
  ز ین ی کنون ت ی حیدر مس یاست. حت ده یگرد تحمیل  ت ی واقع ی زمان منحرف شده و اسطوره به جا

  ی هاتمدن  در بررسیشده است.  لیتخ قیحقا ریتفس ن،ی د یتولوژ یای از ماشاره  ریتعب یبه جا 
 .خواهد شد  ریاساط تأثیر  ای به مختلف اشاره 

  اجات یها و احتو خواست  یو حوادث اجتماع  عی از وقا ریکه اساط  میریگمی  جهیشرح باال نت از 
  اجات یکنم که احت. بازهم تکرار می رندیگر بشر الهام می شعَو مَ  ی های وجدانو برداشت   ی و ماد  یروح

کشت و زرع و انتخاب   ا یبوده و مناسک مربوط به شکار مؤثر  اریها بسبرداشت  نی مادی بشر در ا
  ه یفراموش کرد که توج  دیشوند. اما نبامشاهده می   یها در تمام اجتماعات بدو وابسته به آن   ان یخدا

احتیاجات و اعتقادات وابسته    نی او در فرم دادن ا  بینیجهان   گریبه عبارت د  ا یبشر از جهان و    ریو تعب
جهان   ی تعبیر فومنها اس یو مق اریخود را مع وسته یها به شدت اثر گذاشته است. بشر چون پبه آن 

 . دیمانمی   ی خودنمائ Anthropomorphism و  یگرائانسان   ن ی ا  وستهیداد لذا در اعتقادات او پقرار می 
اعصار   ی بدو لیقبا ن ینموده و در ب  یکه در اعتقادات مردم باستان خودنمائ ،یمذهب اساس دو

(.  یاپرستیمردگان است )ن  و پرستش اجداد و Totemism سمیاند، توتماغلب مشاهده شده   زین  دیجد
  و زبان  ی ها دارا چون انسان  زیها را نقائل بوده و آن  ی خاص ی روهاین واناتیح ی برا  ی مردمان بدو 

  ا ین درآمده و ان آدانستند و معتقد بودند که پس از مرگ ممکن است به شکل می  ی جامعه و نظام
  ی تصورات به خوب  ن یهندوها به تناسخ، انعکاس ا  د ی. در عقادیدرآ وان یبرعکس انسان به صورت ح

 .دینماتظاهر می
  ات یدر ح وان ینقش ح ز ین م یقد ی آفریقا ن ی ساکن گر یو د ان یو مصر ی ائیقدیم آر ر یاساط  در

و   اتی باورهاست. قصص و حکا نی نما نمونه بارز ا وان یح ان یشود. خدامی  ده یانسان به وضوح د
ها به  آنان و مُبَدّل شدن انسان  ی های انسانکه از جوامع حیوانات و برداشت  ی های باستانافسانه 

 .شوندمی   افتی فراوان  ند،یگوبرعکس سخن می  و وان یح
متعلق   سمیبوده است. چون توتم  سمیتوتم  ه یپا  واناتیدرباره ح  میتصور قد  ن یمعتقدند که ا  نیمحقق

ا در لذکرده است، می یخود را ط یو تمدن دوران ابتدائ افتهیاست که هنوز جامعه تشکل ن یبه دوران
های نقش وصآثار پراکنده و به خص سهیو فقط با مقا وندشمی دهیمذاهب باستان آثار گویا کمتر د

 دیاعصار جد  انیبدو  دیو عقا  یها با زندگآن  سهیادوار بعد و مقا  اتیاشاره شد، رواقبالً  ها  غارها که به آن
 .مینمائموکول می   ویبد  انیمذهب را به فصل اد  نیبه دست آورد. بحث درباره ا  یروشن  جیتوان نتامی

 ی اپرستین ایدرباره پرستش مردگان و اجداد  اما

به  شتریهم ب دیداشته و شارأس از مرگ و مردگان ه یبه شکل یبشر ابتدائ میدیدکه طوریبه
برای خود ساکن گردد، که آن قبل از یها حتآن یگذاشته است و براعلت به اموات احترام می نیهم

  عتقاداز ا  ستیهائها نشانهدر آراستن و نظم آن  یو سع  یقبور باستان  نیاست. هم  دهیدمی  هیاو مسکن ته
گواه بر آنست که   ریاعصار اخ انینه تنها معتقدات بدو .پس از مرگ یو زندگ اتیبه ادامه ح هیبشر اول

  ی به ادامه زندگ یهریک به نحو
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 .ندیماناعتقاد را مسلم می  نی وجود ا میهای قدمانده از تمدن   یبلکه آثار و عالئم باق  معتقدند 
  ز یادامه دارد، بلکه اغلب، ن ینه تنها معتقد بودند که حیات پس از مرگ به نحو  یبدو  افراد

  ار یدهند. آثار به دست آمده از اعصار بسادامه می   یاعتقاد داشتند که مردگان در همان قبور به زندگ
  ی برا  بررا در ق ی که زندگ ی با عالئم و رموز ی زندگ ل یکه در قبور اموات وسا هنددقدیم نشان می 

 . اندساخته، وجود داشته می  سریاموات م
اموات و اجداد به وجود آمده که در اجتماعات   پرستش ن یپس از مرگ د ات یحه اعتقاد ب از 
 .داشته است تیتقریباً عموم یباستان

  ی پاسدار  اکان یحفظ احترام ن ی و برا دیگردخانواده که به جد بزرگ خانواده مربوط می  اجاق 
 . شد، از همین پرستش اجداد سرچشمه گرفته استمی

که اعتقاد به آتشگاه   دید می و روم... خواه ونان یو هند و  ران یمصر و ا یهاتمدن  ی بررس در
داشته است.    یانیبنتأثیر    یاجتماع   التیاجتماع و تشک  یچگونه در شکل اصل  یاپرستیو ن  یخانوادگ

 . مینمائمشاهده می   زین ریقرون اخ یاثر پرستش اموات را در اجتماعات بدو 
جد   ایمدفون در قبر  یخدا نی همراه بوده و پدر خانواده رابطه بپدرساالری اموات با  پرستش

 رفته است. به شمار می  یو خانواده و حافظ اجاق خانوادگ لیفام
اند  بردهمی کار  به اشد  ب  د عبکه م Templum قبر کلمه تمپالوم   یبه جا   میاست که در روم قد  جالب

قبر را پرستشگاه   ن ی شینویسد: که در ادوار پمی  ز ین ی روم Nonius Marcellus مارسلوس  وس یو نون
. پدر  ستو احترام و پرستش اموات سرچشمه گرفته ا  یاپرستیاحترام به آرامگاه از ن  ن ی . اواندندخمی

آنست،   ی و عامل بقا ی لیفام اتیاجاق با آتش ح ی و حام یخانواده که حافظ رسوم و آداب خانوادگ
  ستم یاز آنجاست که دختر در س  ز یفرزند ذکور ن  ت ی. اهمگشته استخانواده محسوب می   ن یکاهن د 

  ی در حال  کند،  ت یخانواده شوهر تبع  ان یو آتشگاه و خدا  ن ی رفته و از د  ی به خانه شو   د یباپدرساالری  
شاعر   Eshyle یونانی سخولسیخانواده است. گفته ا  نی پدر و ادامه دهنده د ن یکه پسر ارشد جانش

 .اشدبمی  دهیعق نی هممؤید است،  ینجات دهنده آتشگاه خانوادگمشهور قرن ششم ق. م که پسر  
  ا یشوند، باز پسر ارشد و کالن مُبَدّل می رهیو به عش افتهیها توسعه خانواده که هنگامی

و کهانت گروه را به عهده داشته و کاهن آتشگاه و   یرهبر ره،یعش یترین فرد به جد اعال ک ینزد
 .است رهیعش  یمراسم پرستش خدا  ی مجر

برداشت    نی داشته است. نشانه ا  ی مذهب  شه ی قرابت در اعصار گذشته ر  یتوجه است که حت  جالب
  ی ها در دست است، به روشن از آن  یقیو روم، که مدارک دق ونان یهای بعد و در تمدن در دوران 

 .شودمی  دهید
اثبات قرابت دو نفر   یبرا  شهیر آتن قرن چهارم ق. م. بی خط Demosthenes دمستنس

 :نویسد می
 « .برندمردگان یک قبرستان طعام می  ی ها مشترک است و برا آن  ی نید شعائر»

و اجداد و  ها ی هستند که قربان یمو مردد »دو برادران د:سیونمی  یونانی ریمورخ شه  پلوتارک
 .« ها مشترک استآن  یقبرستان خانوادگ

  کند، اغلب می  ه یتوج ی واجد خانوادگ ان یافالطون قرابت را در پرستش خدا حتى
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استوار بوده   مذهب  ه ی قرابت بر پا یکنند که در اجتماعات باستانمی  د یرا تائ تی واقع نی ا نیمحقق

  ده شد کامالً چون پسر خانوانمی  رفته یپسر خوانده که به مذهب خانواده پذ  ی حت  میقد  ونان یاست. در  
به   گر یاو د را یز  ت سسگمی  یبه کل ی میقد لیاو با فام ی و رابطه خانوادگ دیگردمحسوب می  دیجد

حق شرکت و مداخله در مراسم    ی واقع  پدر  مردی نداشت. اگر او م  ی خود بستگ  یخانواده اصل  مذهب 
 .افتیاو را نمی  ن یو تدف عییتش

م واحد  تبه تو یوابستگ هیشان بر پاها که به توتم معتقدند قرابت آن  زین یمردمان بدو  نی در ب
شده و   یتلق رهیوابسته به توتم عش زیاو ن رندیرا در خود بپذ گری د لهیاز قب یاگر فرد یاست. حت

هم توتم  لهیبا قب زیگسلد. ازدواج ناش می رابطه  یاصل لهیگردد و با قبها محسوب می آن  شیخو
از دست   ش یخو له یو قرابت خود را با قب ردیپذمرد را می  له یتر با ازدواج، توتم قبممنوع بوده و دخ

 .مشترک است مذهب  هی قرابت بر پا گریدهد. به عبارت دمی
اموات و ساختن مقابر    یائیموم   یوجود داشته و حت  یبه فراوان  یآثار نیاپرست  زین  ان یمصر  نبی   رد

باورها سرچشمه   ن یاز هم  ،است  شان یخانه آخرت ا  ا یو برپا داشتن اهرام، که همان قبور فراعنه    میعظ
  ی آثار   ،کزمتمرشهرها و دولت    شی دایاند و قبل از پ گرا دانسته را در اصل توتم  ان یگرفته است. مصر

را که    یار یهای بسعالئم و نشانه   یکنند. حتمی   دیرا تائ  هی نظر  نای   به دست آمده  ی که از قراء مصر
ها  که به آن  ... د، عقاب، گاو، مار، روباه، فیلغهای ج مانده و صورت  یباق ی مصر ان یاز شکل خدا

  وان یچون ح یمصر لیاو معتقدند که قب اننددمی  ئیگراتوتم مذهبهمان  جهینت ،نسبت داده شده
رمت به صورت پرستش  ح نی ا رفته رفته ادانستند لذها را حرام می و کشتن آن  توتم خود را تابو

 ی ار یشهرها هنوز بس جادی پس از ا یاند. حتهای آنان را گرفته صورت توتم ل یقبا ان یدرآمده و خدا
  س یتقد  ن ی اند. ابوده   سی تقد  ا یمورد احترام و    ی به شکل...  گربه   ،مقدس چون گاو، سوسمار  وانات یاز ح
   .1کنندمی  هیتوج سم یتوتم دیعقادنباله همان  زیرا ن

 .استتوأم  یاپرستیمذهب با ن نی اغلب ا زین  یکنون یگراتوتم لیجالب توجه است که در قبا
  ی فات یقبور تشر جادی و ا ن یتوان حدس زد که در اعصار قدیم آداب و رسوم و مناسک تدفیم
 .گرائی را گرفته استتوتم یاز پرستش و احترام اموات است که رفته رفته جا  ینوع  یمعرف

در    رند،یگتوتم، مورد تقدیس قرار می   ا ی  له یقب  ی مذهب  جد   یگرائو در توتم   لهیجدقب  ینیاپرست  رد
مذهب   هی شوند، اساس قرابت بر پارا شامل می  ه یها که اغلب مردم اعصار اولگروه  ن یدر ا  جه ینت

 .است
نویسد: که در هند  می  یفرانسو ریمحقق و مورخ شه  Fustel de Coulange دوکوالئر فوستل

 .مشترک بوده است ینی اساس قرابت بر شعائر د زین میقد
هستند که   ی اصوالً از اقوام مشخص های ائیآر را یز رفت یتوان پذژ را کامالً می نکوال  ه ینظر ن یا

که از   یاد یز اریها مرسوم بوده و آثار بسآن  ن یب لهیو احترام به اجاق خانواده و آتشگاه قب یاپرستین
    ی باق... هاژرمن  ی و حت های روم ان،یونانی ها،ی هند  ان، یرانیا

 
ل فقط رابطه فص نیمجدداً بحث خواهد شد و در ا ن یسرزم نیسلطنت در ا لیتمدن مصر و تشک حیتشردر ـ ۱

 .نظام مورد نظر است جادیمذهب با ا
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 باشند.  می  ت یواقع نی امؤید  همه  مانده، 
   gentilitasتاسلیی و ژانت Agnatio ویکلمه اگناس ریو تعب یدر قرابت مذهب  نژفوستل دو کوال

دهد و به  را در نسبت افراد با هم مورد بحث قرار می   یخانوادگ  مذهبتأثیر    ل یبه تفص  م یدر روم قد
بوده است    ی نیقرابت اشتراک شعائر د  ی مبنا   م یقد  ونان یکه چگونه در روم و    دینماوضوح روشن می 

 .خونینه هم 
شهرها در کنار اجاق خانواده    شیدا یو پها  له یو رشد قب  یبزرگ اجتماع   یواحدها  جادی با اکم  کم

  ن ی جانش ه یشهر و قر یو خدا  وندشظاهر می  نهیاجاق و آتشگاه و معبد مد ،یو پرستشگاه خانوادگ
.  اندداشته وجود  زیها نخانواده  ان یها خداتا مدت  خدایان  نی گردد. البته در کنار امی  یخانوادگ ی خدا

به پرستشگاه جامعه و خانواده    یمذهب   ی که در جوامع با وابستگ  هنددمدارک به دست آمده نشان می 
  استمدار یو س بیخط نی چپچر و بزرگتر ای) سرون یبه وجود آمده است. در عهد س زیقرابت دوگانه ن

 اند بحث قرار گرفته   رد مو  ز ین  یکه از نظر حقوق  م یمائنبرخورد می   هاقرابت   ن ی روم قرن اول ق. م( به ا
نه تنها شکل جامعه را   نه یکه مذهب مد  د ید م یخواه یهای باستانتمدن  ل یو تحل ه ی تجز در
  ی شد که به مذهب مدینه وابستگ اطالق می  یقرار داده، بلکه چون شهروند به افرادتأثیر تحت 

  ز ین یاز حقوق مدن یجامعه نداشتند حت ن یبه د  یکه وابستگ یکسان یقرون متماد  یداشتند، در ط 
 .حق نائل شوند نی توانستند به ا ی مم و مداو یمبارزات طوالن یو فقط ط  دهمحروم بو
  ی وابستگ  یکه ابتدا به شکل  افتند یدست    یبه حقوق اجتماع   یطبقات هنگام   ن یاست که ا   جالب

های خاص خارج و به صورت  نموده و معابد شهرها از صورت پرستگاه  تیتثب  نهیمد  نی را به د  شیخو
تر داشته است. جالب   ی انیحقوق مردم اثر بن  نیی مذهب در تع  گریدرآمدند. به عبارت د  یمعابد عموم

که به علت   میکنبرخورد می  ین به طبقاتمانند هندوستا ی ما در کشور ستمیدر قرن ب یکه حت ن یا
بوده    اها یپارای ها و  س ج گروه که همان ن  نی هم محرومند. ا  ی، از حقوق اجتماع   ن ی محروم بودن از د

را نداشتند و به   وداگ یمقدس ر ی سرودها دن یخود توجیه خواهند شد، چون اجازه شن یو در جا 
شمرده شده و محکوم به انجام   سنبودند، نج ی نید ماتیوری از تعلمجاز به بهره گریعبارت د

هندو، که پس از چند هزار سال هنوز در جامعه اثر خود   نی های دترین خدمات بودند، کاست پست 
  افراد   یحقوق اجتماع  یشکل و نظامات و حت د یشد ی ای از وابستگاند، نمونه را کامالً از دست نداده 

 .1هنددجامعه ارئه می  ن یو آئ  نی درا به 
رؤسای   یبرا  ی مقام کاهن و رهبر مذهب شیدا یموجد پ یاپرستی شد که چگونه ن ان یبقبالً 

  کاهنان همان پاترس  نی ا ونان یو کهانت از مذهب خانواده منشعب شد. در روم و   دیها گردخانواده 
Patres پاتر ا ی paters   وس یسیوابستگان و افراد یک خانواده را پاترها بودند و پدران خانواده  

Patricius   داشتند از حقوق    ی وابستگ  یخانوادگ  ن یچون به د  هاس و یسیپاتر  ن ی که ا  می. گفتدندیامنمی
جامعه نبودند، از حقوق   ن یعوام، که وابسته به د  ا ی Plebes هابرخوردار، و پلبس  ز ین ی شهروند
  محروم بودند. قابل  یاجتماع 

 
  ی کنون  ثدر مباح  یمورد بحث قرار خواهند گرفت ول   ل یمسائل به تفص  نیهای باستان امربوط به تمدن   ـ در فصل۱

 .می نباش هیآت جلدهای  به مراجعه  محتاج بهموضوع  لیتحل ی بود تا برا می خواه یهم مجبور از ذکر اشارات 
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ینه  د م نی به علت شریک شدن در د ی طبقه عوام به حقوق مدن افتنیاست که پس از دست  توجه

اثر   نی و ا ده یمُبَدّل گرد ویکنگناس Cognatio یخون ای  یاسیو به قرابت نسبگن ا ای  مذهبیقرابت 
با ارائه   ی حت نیو محقق ن یسازد. مورخروشن می  ی مذهب را در قرابت به خوب قیو عم میمستق

ثبات   رایرسانند. ز به اثبات می  ی را به مذهب و پرستش اجاق خانوادگ ت یاتکاء مالک ان دالئل فراو 
. خانواده  ابد یمشخص استقرار  ی گاهیو جا ن یثابت و در زم نینمود در مکامی  جاب یآتشگاه ا 

به وجود    تی مالک  نی که اآن مستقر شود. هنگامیگردد که آتش مقدس در    یالک مکانم  یستیبامی
خانواده قرار داشت به    ت یآتشگاه و در مالک  گاهیکه جا  ی پس از آن محصول ملکها  قرن تا    یآمد حت

گیری و انتفاع از آن بهره نی رساند که مقصود از تصرف زممی  تی واقع ن ی گرفت. اعموم تعلق می 
محصول ملک، که ارزش   یستی باداشته است و گرنه می  ی و مفهوم مذهب شه یر  ت ی نبوده بلکه مالک

تملک در مورد قبرستان   نی . ادیدر درجه اول در تملک صاحب ملک در آ  د، ینمامی   نیی تعآن را    یماد
  ت ی ممنوع  نی داشته است. قوان ی مذهب شهیبوده و ر یانتفاع  جنبهنحو فاقد  نیبه هم زیخانواده ن

 .اندشدهیمربوط م دهیعق ن ی به ا  زین ن ی فروش زم
گاه  است که هر  یه یتعجب کرد چه بد دینبا نی گونه قواناز این » : سدیونمی نژدوکوال فوستل

اگر تملک  کن یندارد. ل ی انتقال ملک مانع ا یفروش  م، یو عمل استوار بدان ی تملک را اساس سع
صورت  در این چون  ستین ی بر مذهب باشد البته مالک را در فروش و انتقال ملک اختیار یمبتن

تر ی انسان قو لیکه به مراتب از اراده و م ست یه امرطخود به واس نی به زم ی انتقال و  وارتباط 
آنجا  در    دیای با است، و خانواده   ان یای را که قبرستان اجداد و آرامگاه خدامزرعه   نی است. عالوه بر ا

 ی اعه مزر نی توان ملک فرد دانست و چنالبته نمی  ، پردازد شیخو ی نیو مراسم د فیبه انجام تکال
به خانواده اعطا شده،  ی خانگ ی متعلق به تمام خانواده است و چون حق تملک از جانب خدا عتاًیطب

های هم مذهب با هم  خانواده زی ن هاتوجه است که در جنگ  جالب «.ستین  یار یآن اخت  درافراد را 
 .دادندمی  لیای را تشکاند و دسته کردهشرکت می 

یک  ر نویسد: »همورخ یونانی قرن اول ق. م می  Denys d Halicarnasse کارناسیدال سیدن
  مذهب مشترک داشته به جنگ  ی که با و شیخو وس یبتر ای  ایکور ایاز افراد سپاه با عضو خانواده 

 1.« رفته استمی
های  است که خانواده  یق. م در دست است حاک ۱۶۰۰که درباره مهاجرت یونانیان از   یاتیروا

  ی مشترک  ی خانوادگ  ی خدا  یک  کرده و هر  یبا هم زندگ  یهائهیکوچک در قر  ل یاببه صورت ق  هیاول
اند. مثالً در  انتخاب نموده  یجمع ی کم چند خانواده به دور هم جمع شده و یک خدا اند. کمداشته 

همه در پرستش    Pirosرسیپرستش آپولو متحد شدند. مردم پ  یبرا  ه یچهار قر یماراتن اهال هجلگ
و   بنا کردند یاو معبد  یو برا  دهیمتفق گرد ان، یخدا ی خدا  Zeus پسر زئوس  Hercules هرکولس

مقام کهانت را پدر خانواده   ز یو مردم هند ن ان یرانیا  ن ی . در بدیتجمع گرد له ینحو مذهب وس ن ی به ا
و   ران یا یائیکه در اقوام آر رفتیتوان پذاست. لذا می  تی واقع نی امؤید  یار یدارا بوده و شواهد بس

  نیز  انتقال ملک فروش و  ن یو روم وجود داشته است. همچن ونان ی رینظ  یروابط  زیهند ن

 
 .خواهند شد هیهای باستان توجدر فصل تمدن  سبویو تر ایکورـ ۱
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  ت یث مالکحشده است، در ب ها مجاز نبوده و حق تملک از مذهب منشعب میسرزمین  نی ا در 
 .وجود داشته است ی مذهب دیکه ارتباط نزدیک بین تملک و عقا دید میخواه

  ی مردم بدو   نی وجود داشته بلکه در ب  یاقوام باستان  نبی  در  تنها  نه  جامعه  نظام  و  ذهبم  ارتباط
  ی و دجوامع ب قاتیقرار گرفته است. در اواخر قرن نوزدهم تحق یکامالً مشهود و مورد بررس زین

 . افتیتوسعه 
Pro f. Henry Summer Main  جوامع را به دو   ۱۸۶۱در  یس یدانشمند انگل نی امرمس یهنر

ای  و منطقه  ی ها که منشاء محلاند و آن قرابت به وجود آمده  هیها که بر پا کرد. آن  میدسته تقس
جامعه بوده   جادیتنها عامل ا یخانوادگ  ی قرابت و وابستگ یدارند. او معتقد بود که در جوامع بدو 

که در آن   د،یای به وجود آجامعه  یخانوادگ یوندها یبدون پ نکهی تصور ا یمردم بدو  یو برا  تاس
 .نموده استمی  بیقابل قبول و عج  ریحاکم باشد، غ  ی واحد  ی اسیو س یوق اجتماع حق

از همان    زیها نداشتند که آن   نی فرض بر ا  رفتندیذپرا در یک گروه می ای  به یاگر افراد غرها  آن 
آن   یدتیعق ان ییره و بنعشند. )والبته به مفهوم د تقعافراد به آن م گر یاند که دمشتق شده  ی ارهیعش

 .کند(توجه نمی 
مبنا تمام واحدها را بر دو قسمت   ن یبر هم ۱۸77در  ی کائیامر  Lewis Morgan مورگان  زیلوئ

ای و تملک  منطقه  ی ر مبنا بها که اند و آن بنا شده  ی روابط شخص ای افراد ه یها که بر پا کند، آن می
 .اندبه وجود آمده 

  یا که تنها قرابت و  ردیگمی جهینت ی کائیدانشمند معاصر امر Robert Lowie یلوو  ربرت
 Maciverوری پروفسور ماک هیجامعه نکرده است و با اشاره به نظر جادی ا زای هرگمنطقه  یبستگوا

هائی مانند  دارند. او به نمونه  ی جنبه ثانو  Territorialایمعتقد است که قرابت و روابط منطقه
نسبت با اجداد مشترک   هی ها بر پاند که اشتراک آن کاشاره می  یغرب  یدر آفریقا  Yoruba باهایورو
مشخص و آداب و رسوم خاص    ی آنان در اثر عبادت و پرستش یک خدا   یباشد و وحدت اجتماع می

که آداب و   ردیگمی  جه یها نتنمونه  نی مشترک به وجود آمده است. او از ا نی و مراسم تدف یمذهب
  ت ی واقع نی امؤید   نی های نویشود. بررسجامعه می  لیاعتقادات واحد موجب وحدت و تشک و رسوم 

  ی اساستأثیر تشکل  جادی مذهب مشترک و رسوم و آداب واحد در ا ی باشند که در جوامع بدو می
  ی رسوم و اعتقادات مذهب Cro-Magnon ون گنهای کروماگونه که در انسان داشته است و همان 

 . رفته استبه شمار می   ی مذهب عامل اساس  ز ین  د یدر اجتماعات بدوی اعصار جد  ه، تجمع نمود  جاد یا
اصل متوجه   ن ی ما را به ا ی های باستاناثر مذهب در جامعه  لیباستان و تحل خ یتار  یبررس

عامل سبب    از هر  شیواحد و معابد مشترک پ  ان ی پرستش خدا  ،یمذهب   ی و باورها  ان یسازد که ادمی
کوچک ممکن است   ار ی بس ی . اثر منطقه و قرابت فقط بر واحدهاانددهیوحدت و تشکل گرد جاد یا

شوند  می   ل یتشکها  ره یهای متعدد و عشه تر، که از خانوادواقع شود و در اجتماعات بزرگ   ه قابل توج
  از همه اعتقادات و رسوم و آداب   ش یعامل وحدت را ب  اند، مسلماً گسترش داشته   ی عیو در منطقه وس

  ان یمذهب و خدا  یآمدند بر مبنا که از قراء مختلف به وجود می   یشهرهائدانست. دولت   دی با  کمشتر
  ل یهای تشکه یوجود نداشت که مثالً قر یو علت لیدل چیه رایگرفتند زو معابد مشترک شکل می 

سرحد  ای که در اوروک با هم اختالف منافع داشته باشند. قریه  اش والگ یشهرهادهنده، دولت 
  اوروک 
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 الگاش مبارزه کند؟  و با  وستهیبه اوروک پ  ستیبامی  یماد  لیاش قرار داشت به چه دلگال و

  ی های مذهب بهانه  شتریها نبوده بلکه بشهرها به علت اختالف منافع آن دولت  ن ی ا یهاگ جن
به شمار   یعامل مهم یمذهب یهامحرک  نی ا زیشهرها به کشورها ندولت  لیدر تبد یداشتند، حت

 اند.  رفته می
  ه یکه در فصول آتو چنان  رفت،یپذصورت می  یغلبه نظام لهیبه وس ایها دولت  نی توسعه ا

  ان یو معابد و خدا  یتولوژ یم  جادی و مذهب و ا  دهیاز راه عق  ی ستیبااستیال می   ن ی ا  ت ی تثب  دید  میخواه
و عوامل   نی با نفوذ د گر یبه عبارت د ،واحد ن ی از راه توسعه و نشر د ا یو  رد، یمشترک انجام پذ

 .دیگردمُبَدّل می  یاسسی وندیبه پ یدتیعق وند یعمالً پ یمذهب
را مورد مطالعه    میقد  یهاتمدن   ان ی و بن  شهینموده و ر  یبررس  خی در فلسفه تار  شتریقدر ما ب  هر
  ، ی هم بستگ جادیرا در ا دهیکه اثر مذهب و عق میکنبرخورد می یتربه شواهد روشن  م،یقرار ده

  ئله مس  نیداده خواهد شد ا   هیکه در فصول آت  ی. با شرحسانندرت میها به اثباتوسعه و تشکل گروه 
  م یرا درباره جوامع قد  نژ فصل گفته فوستل دوکوال  ن یدادن به ا   ان ی. قبل از پادیتر خواهد گردروشن 

 :سدیونو می . امینمابازگو می 
مشترک بودند    ی مذهب  ی دارا   نه ی. چنانچه هرگاه دو مددیآمی   د یروابط از مذهب پد  ن ی استوارتر»

  گر یکد یمنسوب شمرده هنگام ظهور خطر چون دو متحد به مساعدت  گر یکدیخود را به 
سبب   نی آنان بود و به هم یدو قوم بسته به اتحاد مذهب یاسیخاستند. در ازمنه قدیم اتحاد سیبرم
 ات ی که رواداشت. چنان ملل بود به دقت محفوظ می رینسبت او با سا لیروم آنچه را که دل نهیمد

  ی دوست  لییا و تاتیوس را دلپالسیوم و افسانه تار  یبا اهال  شیراجع به رومولوس را شاهد نسبت خو
  خود  نی خواند و آن را شاهد اتحاد دمی  دهیرا نفهم «اوآندر»مادر: و سرود  مردشمی  ن بیبا مردم سا

  لهیداشت. همانطور که اوآندر وسمحترم می   زیناس را نئهمان حال ا . در  1آورد به شمار می   ان یونانیو  
و   ا یتالیشهر از بالد مختلفه ا سیاو را با نزدیک  زیناس نئانتساب او با مردم پلوپونزوس بود ا

  نداشتند، پو مؤسس خود می  یناس را بانئا یکه همگ ر، یصغ یایو تراکس و آس  ونان یو  ایلیسیس
  ار یمختلف استفاده بس هاینه یبا مد ش یخو ینیحفظ اتحاد د قیروم از طر نهینمود. مدمنسوب می 
 .« است یمعن نی ا  نی خود مو پوسیلیمزبور با کارتاژ و ف نهیمد ی هاجنگ  خ یکرده و تار 

و   ن ی گرفت که د تجه یتوان نفصل به عمل آمد، می  ن ی که در ا ی فشرده و مجمل ی بررس از 
بینی واحد بر تشکل بشر متفکر  ها بوده و جهان ه وحدت گرو  جادیدر ا   یعامل اساس  یمذهب  ی باورها 

 .داشته است  یانینقش بن ه یادوار اول  یو مذهب
 

  

 
 . شد می آشنا خواه تیواقع نیامجموعه بهتر به نیا هیفصول آت درـ ۱
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 ی رهبر شی دایپ ـ۲

ترین عامل تمرکز و  مهم یمناسک مذهب  و اشتراک مراسم و  ن ی شد د ان یبه اختصار ب چنانکه 
 . های مختلف بوده است گروه  ه یتجمع اول

شهرها و نظام دولت تحت   جادی تشکل مردم و اکه آن  با وجود ران یو روم و ا ونان یجوامع  در
  ی ثانو توان جوامع را می  ن ی اند و تحوالت اتر قرار گرفته م یهای قدهای قبل و تمدن دوران تأثیر 

ن  ی اصالت ا دی توان تا حبوده است می  ی ها باقدر آن  ی آثار جامعه بدوکه آن  به علت  یدانست ول
ترین مراکز تمدن  میالنهرین و مصر باستان که قد در هندوستان و بین  ی . ولرفتیتحوالت را پذ

استقالل داشته و اگر  ی ادیبه اندازه ز  یحکومت و نظام رهبر  شی دا یگردند، پجهان محسوب می 
ها اصالت تمدن آن   ن ی با وجود ا  ی متقابل داشته باشند ولتأثیر  سه جامعه بر هم    نی که ا  م یریهم بپذ

 .شودنمی  ینف
فصل   ن ی قرار خواهند گرفت و در ا ل یو تحل ه ی اجتماعات مورد تجز نی خود تحوالت ا ی جا  در

به نکات   حکومت اختصاراً  شی دایپ ی چگونگ هیتوج ی برا  یبه یک طرح کل یابیبه منظور دست 
 . اشاره خواهد شد  یضرور 

را به   ی اند، طرح مشخصحکومت و دولت مطالعه کرده شیدا یکه درباره پ ینیمحققمتأسفانه 
  ست یآنان روشن ن ه یتوج یاند ولاشاره نموده  ی لصاغلب به علل اکه آن  دهند، و با وجوددست نمی 

. من  اندده یخود رس هیهای اولخالف برداشت  ی جیبه نتااکثراً که   د ید میجهت هم خواه نی و به هم
 .در اجتماعات مختلف خواهم پرداخت دهیپد ن ی ا ی به بررسذیالً 

 

 Modern Primitives  د یعصر جد دویدر جوامع ب استی و ر یرهبر  ـ الف

نبوده و تا   یاثر یها از اختالفات طبقاتکه در اغلب آن  میابیجوامع درمی  نی ا قیدق یبررس با
  ی به معنا  استی افراد جامعه حاکم است. از حکومت و دولت و ر نی ب ی برابر یاد یز اریحد بس
 ن ی از ا ی در بعض تی خوخیو ش تی ریبه صورت مد استیشود. رنمی ده ید ی سلط اثرتو  یفرمانده

 .دارد وجودها گروه
  ان یبدویان آفریقا، بوم  ها،نگمن یها، پشوشون   رینظ  یکه درباره جوامع بدو   ینیاز محقق  ی ار یبس

و   میمستق یبدو  یالقولند که یک نوع دموکراساند متفق مطالعه نموده ...ان پوستسرخ ا،یاسترال
  و  اصلی   ماتیها حاکم است، در تصمبالواسطه در جامعه آن 
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از نظر   گران،یاز مردان گروه بر د یکی موارد  یکنند. در بعضشرکت می لهیمردان قب هیکل مهم
گونه که در اجتماعات  آن  استیر  ن یا  ی ول ابدیی م است یو ر  افتهی ی و جلب احترام، برتر تیکفا

دستورات او   یکند. حتنمی  یخاص از یمنافع و حقوق و امت جادیشود، نبوده و ابرداشت می  یشهر
است   یبر احترام او متک  شتریب  سی رئ  تی بلکه موقع  ست یاالجرا نهم به صورت یک امر و حکم الزم

که از   یاجتماعات افراد نیاست نه حاکم و فرمانده. در چن ری. او رهنما و مدارش یتا قدرت و اخت
  ی های بدنانتظار مجازات   کنند، در پا فراتر گذاشته و تجاوز می   لهیقب   یو قواعد آداب  یرسوم  ی هانورم 

 ی هائمجازات   نیباالتر  ریو تحق  فی بلکه تخف  ستندیمردم متمدن رواج دارد ن  نی آنچه در ب  رینظا  یاو  
 .گرددها معمول می است که درباره آن 

که    یشود و در موارد در مجلس سالمندان متمرکز می  یرهبر  التیتشک  ل یقبا  ن یاز ا   یبرخ  در
مشکالت   ی در مجلس مشاوره مشترک ل یقبارؤسای کنند می  یک منطقه زندگی  در  له یچند قب
مسائل مربوط به شکار،    یغرب ی در آفریقا بو یا Ibo لی. قباندینمارا حل و فصل می ی و اصل یعموم

  ی کنند ولمی  یبررس یریگمیرا در مجلس مشترک تصم ی و اصول ی و مشکالت کل د مجازات افرا
 .شوندمی  یریگمیتصم لهیدر خود قب یمسائل فرع 

را دارا بوده و به   یصورت خاص Chief ای سی مقام رئ کایان آمرپوستسرخ  لیاز قبا یبعض در
و با وجود احترام   مودهناز همه مراعات آداب و رسوم را می  شی شده است که باطالق می  یکس
ای  صفات برجسته  ی بود که دارا  ی خوب کس س یمطلق نبوده است. رئ ی قدرت اجرائ ی دارا  ار یبس

 . باشد
   Kubusکوبوس سیالن، ی وداها  vaddahs در استرالیا و Tasmanians یاکن تاسمانس لیقبا

  ی اصوالً رهبر  ای  ...،یشمال  یکای امر Iroquois ها زیروکویا Delaware ر سوماترا، سرخپوستان دالورد
 Omahaان اوماهاپوستسرخ بوده است.  ی بودند که فاقد قدرت فرمانده ی رهبر یدارا  ا ینداشتند و 

 .شدندمی  ت یاداره و هدا   یمنتخب هفت نفر ئت یوسیله یک ه  به
  ی شد ولانتخاب می  ی ها به رهبرترین آن هنگام جنگ شجاع   ی هبر رفاقد  لیاز قبا  ی ار یبس در

 . کاملرتفرها به شمار می مرتبه آن و هم  لهیآزادمردان قب  گریپس از خاتمه نبرد او مجدداً در شمار د

H. Kamler  گونه  از این  ی های متعددنموده، مثال  یبررس ان یبدو یکه درباره زندگ ،یمحقق آلمان
  بدوی اقوام    زین  یکائیمحقق معروف امر   R. H. Lowieی. لووهددبور ارائه می مز  لیرا در قبا  یرهبر

  ها گمن ی مختلف پ فیطوا Fugians هایفوج ،هایتاسمان Tasmanians و   Australians استرالیا
Pygmy  را مورد   یگر یمتعدد د لیو قبا یجنوب یکا یآمر لیاز قبا یریهای مختلف و کثدر قاره

مساوات برقرار    ل یقبا  نی افراد ا  ن ی که در ب  افتهی دست    جه ی نت  نیبه هم  زیمطالعه قرار داده است. او ن
 .شودمشاهده نمی  یاثر   یو فرمانده استیبوده و از حکومت و ر

در   Radcliff Brawn و مشروح پروفسور براون  قیهای دقیبه بررس  یلوو  یکائیامر دانشمند
مشخصات و   ی اقوام هریک دارا  ن ی کند. ااشاره می  Andaman آندامان  ر یجزا ی هاگمن یمورد پ
شوند  می  لیتشک ینفر ۵۰۰تا  ۴۰از حدود ده دسته خود مختاز  له یهای خاص بوده و هر قبلهجه 

 شکار مخصوص به خود قهمنط ی که دارا 
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وجود ندارد. جوانان    یو فرمانده  است یشود و رنمی   دهید  یاز طبقات اثر   لیقبا  نی ا  نی. در بباشندیم 
  از یامت  ی ها به صورت سردسته تظاهر کند داراآن   نی ب  یتیگذارند و اگر شخصبه سالمندان احترام می 

 .نخواهد بود ی و حقوق خاص
به    استیهم رفته ر  ی. رو دیمانو احترام می   تی شخص  جادیا  ز یمهارت در جنگ و شکار ن  اغلب
 ی. ه فرماندهناست   ی و راهنمائ تی ریصورت مد
  ی مساوات نسب   موهایاسک  نی در ب  یکائیدانشمند مشهور امر   Morton Friedدیفر  قاتیتحق  طبق

اقوام که در مسیر تمدن به مراتب   ن ی صاحب قدرت وجود ندارد. ا ی به معن یسی برقرار بوده و رئ
باشند. اغلب  می  یبا فرماندهتوأم  استی فاقد حکومت و ر نیهستند، همچن هاگمن یتر از پشرفتهیپ

پس از   ی ول یافته یو راهنمائ یسمت رهبر گران یهنگام شکار بر د قیقا صاحبنهنگ  کاردر ش
 .شودبرابر می  گران یشکار مجدداً با د ات یاتمام عمل

دهد که در اغلب  گزارش می   موهایاسک  یمحقق معروف درباره زندگ steenhoven هوون استین 
هنگام شکار از   مویاسک لیاز قبا یدر موقع شکار در برخ یو حت ست ین ی از فرمانده یها اثر گروه
پس از   ی کنند ولمی  یرو یدهد پاز خود بروز می  یشتر یاستعداد ب دیص افتنیو  بی که در تعق یکس
هم ثابت نبوده و به   یرهبر نیا ردند. جالب است که گمی  باز یمجدداً به حال عاد اتیعمل ماتما

 .ردیگگروه هنگام شکار را به عهده می  تی هدا دی کار برآ  نای  بهتر از عهده ی گریدکه آن   محض
ای وجود دارد که  سردسته Bushmen های آفریقابوشمن  ن ی در ب د یگزارش مورتون فر طبق

متعدد   ل یبه قبا د ی. فردینمانمی ی ازاتیاست و مقام او ایجاد حقوق و امت ی فاقد قدرت و فرمانده
  ی که همه فاقد فرمانده د ینمامی  اشاره   Yagansهان ااگی و  Shiwats هات یوی چون ش ی گرید

 باشند.  می
  جه ی نت ن یخود به هم قاتیدر تحق  ز ین Forten - Evang – Pritchard چاردیپر  ـاوانز  ـ  سرتفو

آفریقا    یمرکز  ی هادر جنگل یقبابل بامبوت  ن ی ها در ببول سال شد تورن  ان یبکه  طوری به رسند.  می
ها از نسل  گروه  نی نموده است. ا هیته  یها گزارش مبسوط آن  یبه سر برده و از زندگ  یتور یبنام ا

مردم    نی شده بوده است، ا  یبررس  ان یمصرآنان توسط    یسال قبل زندگ  ۴۵۰۰هستند که در    یلیقبا
تر ح یاست )صح Pygmaen آن  ی ونانیکه اصطالح  دند یناممی  Daeumlingانگشتک  های ونانیرا 

 (.  اشدبمشتک می 
داده شده بود. در دوران همر   زین Goetter - Taenger ان یها نام رقاصان خدابه آن  ن یهمچن

  ی مصر یاکتشاف ئت یاز ه یمصر به گزارش ی اقوام سخن گفته شده. در مدارک باستان ن ی از ا زین
ار  یکنفر Nafrikare فرعون   یهرکوف برا Herkouf به نام  یشخص  یکه به سرپرست  میکنبرخورد می

جالب است که   اریآمده است. بس یآفریقا شرح ی هاگمن یگزارش از پ نی شده بوده است. در ا هیته 
ای فاقد طبقات  و هنوز به همان شکل در جامعه  افتهی ن ی رییسال تغ ۵۰۰اقوام در طول   نی ا  یزندگ
مردم که جز دستور غیر مدون رسوم و آداب، هیچ قانون    نی ا  ن یبرند. در بو فرمانده بسر می   س یو رئ

  ی زندگ   مات یتوجه به نامالبرند و بدون  به سر می   مش صلح و صفا و آرا  دروجود ندارد، همه    ی و نظام
 .گذرانندعمر می  یمدرن با سرور و شاد 

و تمدن را  نشینی  و باالجبار افتخار شهر  یبه زود   سلماً اقوام که م  نیدغدغه ابی   یزندگ  مطالعه
  لی ها تحمتجدد به آن  ... و حرص و مرض و  اتی!! و جناافتیخواهند 
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  مردم دل زنده و شاد  ن یا  ی ازینبول از غنا و بی که تورن . هنگامیتساه آموزند اریشد، بس خواهد

  م ی جمعی و مالبا آواز دسته   ،داشته باشند  یو غم خود را، اگر غم  یکه چگونه خستگ   دیگوسخن می 
سرود جنگل، فراموش نموده و چون پرندگان آزاد در شاخ و برگ درختان به   ا ی Malimo مویمال

  د یافتد که با سرود خورشمی   کایان آزاد و وارسته امر پوستسرخ  اد یپردازند، انسان به  و آواز می   قهقهه
نمودند و  می   یهای پهناور زندگو آسوده در دشت   افتندیو تحرک می   رو یجمعی ندسته   یهاو آهنگ 

  اد یو مرض و اعت  یختماندند گرفتار فقر و بدب   یهم که باق  یلیبود و قلنا با هجوم تجدد و تمدن همه  
به   یبه زود  های بامبوت نیمنجمله هم ،یتیمانده در گی مام اقوام بدوی باقتمتأسفانه و... شدند 
 .دچار خواهند شد کا یان آمرپوستسرخسرنوشت 

  ر د  نی و یقاتیبود. انجمن تحق گمن یاز مطالب به دور افتادم. سخن درباره اقوام پ یبار 
  ن ی ا ن یاست که در ب دهیرس جهی نت نی نموده و به ا هاگمن یدر مورد پ یجامع یشناسی بررسانسان 

وجود نداشته و آداب و رسوم مشتق از   یو فرمانده است یاند، ر اقوام، که از استرالیا تا آفریقا پراکنده
 .هددها نظام می مذهب به جامعه آن 

ای حل و فصل  در مجالس مشاوره  یباکن ماداگاسکار، مسائل مهم اجتماع  Bara بارا  ل یقبا در
 .نظر آنان اصل مورد قبول است  رش یاسترالیا احترام به سالمندان و پذ   ل یاز قبا  یار یشود. در بسمی

در زمستان به شکل   Prairie التفساکن  یشمال ی کا یان امرپوستسرخ  ای  Cheyenne هان یش
و مجمع   شده به دور هم جمع لیدر تابستان تمام قبا یاند ولکردهمی  یهای کوچک زندگدسته

مشورت به دور    یبرا   نیش  فهیطا  ۴۴های  مجمع سردسته   نی دادند. در امی   لیرا تشک  ایبزرگ قبیله 
که  آن  شد بدون ده سال انتخاب می  ی جلسه برا ر یبه عنوان مد یک یآنان  نی نشستند و از بهم می 

 .داشته باشد یمقام او جنبه موروث
مانند   یاسیس ل یگرفت و مسامورد بحث قرار می  یفقط مسائل حقوق یمجلس عموم نی ا در

 .شدندمطرح می   هشدمی   لیتشک  ان یکه از تمام جنگجو  یجنگ و صلع و قراردادها در مجلس نظام
مختلف با هم متحد شده و تحت   ل یقبا ی افتاد که گاهان اتفاق میپوستسرخ  ن یدر باصوالً 

  ه ی اتحاد تی که هدا ندیرا انتخاب نما یحال ممکن بود رهبران نینمودند. در ا می  یکار هم یطیشرا
  Hiawathaو  دایاناوگده Deganawida ی هابه نام   له یقب  س یدو رئ  ی بود. مثالً تحت رهبر ها می با آن 

  و سنکا  Onandaga انانداگا  Oneida اونئیدا Mohawk موهاوک Cayuga وگایکا له یپنج قب یاواتا ه
Seneca کامالً مستقل بودند   یدر امور داخل لیحال قبا نی دادند. در ا لیتشک  هیاتحاد ، با هم یک

مقابله با    ی برا   هی اتحاد  ن ی کردند )اواحد عمل می   یتحت رهبر   به خصوص جنگ   ، یکل  در امور   یول
  ی شکل گرفت(. جالب است که با وجود تماس مداوم با اجتماعات متمدن در ط   دپوستان یتجاوز سف

تن    یاده برخوردار مانده و به حکومت و فرماندهس  یاقوام از یک دموکراس  نی هم ا  نسل باز  نیچند
دانشمند   قاتیحل و مضمحل شدند. طبق تحق کا یدر جامعه متشکل امر یبه کلکه آن  در ندادند تا 

برند  که در آمازون به سر می  Segmentary یبدو  لیقبا Prof.Sahlins نزیپروفسور سال ی کائیامر
شده بودند که در مواقع   لیتشک ی از اجتماعات مستقل کا یامر یجنوب غرب  ی ابلوها و پ  Pueblosو

 .نمودندمی مساعیتشریک خاص با هم 
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مساوات برقرار   ز ین ل یقبا نی افراد ا ن ی شدند. در بهدفها مجدداً از هم جدا می   نی پس از انجام ا یول 
  ی نداشت و جز در انجام مراسم و مناسک مذهب  یبرتر  یگریبر د یاز نظر حقوق چکس یبود و ه

  ، شدمحسوب می  رهیعش خ یکه همان ش له یسالمند قب زیمواقع ن ن ی نبودند. در ا س یرهبر و رئ ی دارا 
 .گرفتمراسم را به عهده می  ن یا  تی هدا

  ا کدر موال Negritos یندونزآ  یتوها یرنگدرباره  نیو یقاتیهای انجمن تحقیبررس طبق
Mulakka و Semang ا ئتکه آ ی نیپیلیف ی و نگریتوها گ سمان Aeta اقوام فاقد   ن ی شوند، امی  دهی نام

 .استوار است  ینیمذهب و آداب و رسوم د ه یها بر پا باشند و نظام جامعه آن می  یفرمانده
 شی مشهور خو اریدر کتاب بس یسیانگل ریمحقق شه  Sir james Frazer زریفر مزیسرج

Golden Bough   های متعدد نشان  نموده و با ذکر مثال  یرا به طور مشروح بررس یجوامع بدو
  اقوام بدون   ن یباشند. ا ها برقرار بوده و فاقد طبقات و حکومت می آن   ن ی دهد که چگونه مساوات بمی
ه  ک  ،ی و قانون مدون برخوردار باشند، تحت نفوذ آداب و رسوم مذهب الت یو تشک ت از دولکه آن 

.  دینمامی   میها را تنظروابط آن   یکه به سادگ  اشندبمی   یاست، تابع نظامتوأم  اغلب با سحر و جادو  
مجلس مشاوره    لهیها به وسآن   ی کند که رهبراشاره می   یار یبس  ف یو طوا   لیبه قبا  زر یفر  نیهمچن

هم به آن  قبالً که  Gerontocracy یگرنتوکراس ای یرساالر ینظام پ نی ا ابدیی م انجامسالمندان 
که حافظ و ناقل آداب و رسوم    رمردان یاست و پ  افتهیتکامل    شرفتهیپ  لیاز قبا  یاشاره شد، در بعض

  یول رندیگو رهنما را به عهده می  ی مدونند، نقش هاد ریو مناسک و مقررات ننوشته و غ  یمذهب
 .1ت شده اس حفظ  ز ینظام ن ن ی و ساده درا یابتدائ   یحال شکل دموکراس ردر ه
  ی بدو  ل یهای خود در مورد قبای در بررس زین ی محقق دانمارک Birket Smith یاسمرکت یب
رسد که  می   یاصل  جهیبه همان نت...  وها یکانادا، اسکم  فیطوا Wedda وداها  ،یجنوب  یکا یامر  ،آفریقا

شمال    ن اپوستسرخ   ن یدر ب  یباشند. حتمی   یو اختالف طبقات  یبا فرماندهتوأم    استیاقوام فاقد ر  ن یا
  ل یقبا گریتر از دشرفته یپ یلیخ یزندگ طیبخصوص شرا که از نظر هنر و تمدن و کا،یامر یغرب
اده حاکم بوده و در مسائل مهم همه با هم مشورت نموده و  س یاند، باز هم دموکراسبوده  یبدو 

 .اند نمودهمی  یریگم یباالتفاق تصم
از مجالس    یکند که در برخاشاره می   یبدو   لیاز قبا  ی اریبس  ن ی در ب  یرساالر یهم به پ  سیاسم

  و  north Queens land یشمال نزلند یکوئ ان یوجود ندارد مانند بوم سی مشاوره سالمندان رهبر و رئ
 .شودجلسه انتخاب می   رییک نفر به عنوان مد Dieri یر ید لیها مانند قبااز آن   یدر بعض

به   د یبا میو اخذ تصم ستی ن تی و اقل تی گیری تابع اکثرمیمجلس تصم نی است که در ا جالب
 .2ردیاتفاق آراء صورت گ

 لیهم توتم تشک لیقبارؤسای مجلس مشاوره از سالمندان   ی مرکز ی ا یاسترال در
  

 
شد  می   لی تشک   Geronten به نام گرونتن  وضع  ۲۸که از   Gerusia مجلس سالمندان به نام گروزیا  زیدر اسپارته نـ ۱
 .جامعه را دارا بود یرهبر ،داشت  یبدو س مجال نیبه ا یادی شباهت ز و

  ه تی که در فصول آ  میکنرا در مجالس مشاوره سومر باستان مشاهده می  تیریمد نیجالب است که نمونه ا اریبس ـ۲
 .به آن اشاره خواهد شد
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رهبرانشان در یک مجلس مشاوره تجمع  دارند ک که توتم مشتر لهیقب ۱۲تا  ۵. در حدود شودمی

 .1کنندمی  یگروه را بررس ینموده و مسائل حقوق
اعراب   نی است، در ب وخیش ی سرخپوستان داکوتا انتخاب افراد مجلس مشاوره با شورا نی ب در

احترام و    یکه همان شیخ عشیره است، دارا  لهیدر ادوار معاصر رهبر قب یترکمن حت ل یو قبا یبدو 
 .است افته ی رییها قرن کمتر تغدر ده ای ره ینظام عش ن ی است و ا  یبدون قدرت فرمانده ی رهبر

Prof. Julian Steward  قات یتحق ی کائیشناس مشهور امراستوارد انسان  ان یپروفسور ژول  
های موجود را  ترین گروه از ساده   ی کیبه عمل آورده است. ضمنا    ی در مورد نظام جوامع بدو   یجامع

ان پوستسرخ نویسد: که باشند، مورد مطالعه قرار داده و میمی کایامر یهاکه به نظر او شوشون 
 , California , Utahیو در نواح West Shoshoni زبان ساکن در مناطق غرب کلرادو ن شوشو

Nevada , West Oregon , Ute  ی زندگ  ی لیو شکار به صورت فامکنی  دانه جمع بودند که با    یمردم  
بزرگ   یجمعی به شکارها ها به صورت دستهستند. آن یزی کردند و چند خانواده در یک قریه ممی
  ن ی ارتباط ب زیجهت ن نی داشت و به هم یلی ها مذهب صورت خاص فامگروه ن ی پرداختند. در امی
جمعی است. استوارد  دسته  یاجتماع های  ت یها فاقد فعالوشون ش  نگ کم بوده لذا فره  اریها بسلیفام

مشترک   ی و پرستشگاه و خدا یو همگان یها به یک مذهب عموممعتقد است که اگر شوشون 
ثبات و نظم گرفته و   زیکرد و جامعه نمی  دا یتوسعه پ یکم روابط اجتماع قطعاً کم  ،بودند بندی پا

 .2افتیتشکل می 
بود به همه تعلق داشت   عتیبا کار وابسته بود و آنچه در طب تی مردم مفهوم مالک ن ی ا ن ی ب در

گرفت. رهبر و فرمانده در  آن دسترنج به او تعلق می  اددانجام می   ی کار   ی زیهر چ  ی برا   ی و هر کس
انتخاب   ی داشت برای رهنمائ شتریب ی سائمهارت و شناکه آن  ها نبود و فقط هنگام شکارآن  ن یب

که فقط در مدت صید نقش   دندینامشکار خرگوش می یا سر Rabbit- boss رهبران را ن یشد. ا می
جادوگران   ا یساحرها و  میحکMedicine- men  نان یجانش ای  Shamansهاشامان  .داشتند یرهبر

پرداختند.  می  ماران یاز احترام خاص برخوردار بودند و در ضمن به معالجه ب ل یقبا نی در ا ییآفریقا
آشنا   اهیس یها با جادو معتقد بودند که شامان  را یها وحشت داشتند زاز آن  ی افراد قبیله به شکل

از   یشکل ی عنی ها بود با شامان  ی ر داشت، اغلب رهب ی خاص تیباشند. در شکار گوزن که اهممی
دوران حجر اشاره شد(.   ی های غارهاها در نقش شامان  نی به اقبالً ) ،یجتماع ا ،یمذهب یرهبر

اجتماعات کامالً ساده رفته رفته به   نی دهد که چگونه از اهای خود نشان میی استوارد در بررس
  ت ی نظام و مرکز  یکه دارا  میرسجوامع متشکل می 

 
  ی . مثالً سنامیکنهم توتم بر خورد می  خویمجالس مشاوره ش ن یاز هم یبه آثار یباستان  شرفتهیدر اجتماعات پـ ۱

 .مجالس بوده است نیا  هیشدند شبدر آن جمع می  Gentes ایهب  ذ های هم مخانواده رؤسای روم که 
و    ری فراگ نیاند لذا از دچون تمرکز و تجمع نداشته  ندیگونموده و می  یبررس  معکوسرا  هیقض نیاز محقق یبعض ـ۲

  جاد یهم ا اجیتنها احت یو حت دیآ خود به وجود نمی  یتجمع به خود میدیکه ما د یمشترک برخوردار نبودند. در حال
  جاد یابد اع مشترک ساخته شود بلکه تمرکز به دور م معبد عدتا ب امدیابتدا شهر به وجود ن. دی نمامرکز و تجمع نمی ت

معبد و پرستشگاه بپردازند. در    جادیمتمرکز شده و سپس به ا  نیاموختها  تی به بامبو  اجیسال احت  ۴۵۰۰  یط   ایشد. و  
 .باره بحث خواهد شداین
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ما را تدریج به است که  ر یمس نیهم بی دارند، تعق برخور  ی مذهب استیو ر یو از مذهب عموم بوده 
 .دینمامی  تی هدا یو فرمانده  یرهبر  ش یدای پ یبه چگونگ

  ی به حد  ی و حکومت در جوامع بدو  ی و فقدان فرمانده ی وجود برابر د یو مدارک در تائ شواهد
ها به وجود آورد. از شواهد  از آن  یتوان کتابمی  ، یهای اصلاست که با وجود مفقود شدن یادداشت 

و نظام جامعه   ت یریمد ستمیس ی گرفت که در جوامع بدو  جه یتوان نت شد می  ان یای که بنمونه 
  ت ی ریشود. رفته رفته مدنمی  دهی د یها اثر آن  ن ی در ب یداشته و از فرمانده ی و ابتدائ اده صورت س

  ی دموکراسی ابتدائ  هی در هر حال نظام جامعه برپا  یول  رندیگجمعی و مجالس مشاوره شکل میدسته
  ق یمطرح نبوده است. اصوالً با تحق  چوجه ی به ه  ئت یاستوار بوده و اطاعت مطلق از یک فرد با یک ه

که   میرسمی  جه ی نت ن ی به ا ی ساده و بدو ی هاهای انسان در طرز تفکر و برداشت قیعم یبررس و
 .ها شکل نگرفته استو اطاعت در خاطر آن   استی مفهوم حکومت و ر

سئوال   ن ی هاست. قطعاً اگروه ن ی ا ن ی نظام در بتأمین  یچگونگ ت، ی اهم ان یشا ار ی بس مسئله 
مردم اداره   نی و قانون مدون، چگونه ا التیو تشک استیشود که با وجود فقدان رمطرح می

 اند؟ شدهمی
که   ،یز یو محروم بودن از نظام غر ی رهبر  الت یشود که فقدان تشکنظر اول تصور می  در

در   یهای بدو اجتماعات ساده انسان  ن یاز آن برخوردارند، سبب شود که در چن یحیوانات اجتماع 
 . بسر برند ی دائم و جنگ   یو آنارش ینظمیک حالت بی 

اشتباه را مرتکب شده و   ن ی که ا ست یکساندر شمار  Thomas Hobbes یسیمتفکر انگل هوبز
باالخره یک نوع  که آن  همه« حاکم بوده تا ه یجنگ »همه بر عل ه ینظر داده است که در جوامع اول

  1است شده  ت ی ها استوار و با قبول حاکم و فرمانده و سلطان جامعه تثبآن  ن یب یقرارداد اجتماع 
  ن یکامالً خالف ا   خ یهای ماقبل تارانسان   یحتو    ی اقوام بدو   یدر زندگ  ق یو تحق  ی علم  ی هایبررس
 . رساندرا به اثبات می   هیفرض

  ی بیعج یآهنگیک آرامش و هم  یبه اتفاق جوامع بدو  بیقر ت یاکثر ن یاست که در ب جالب
 .شودمی  دهی الوصول است، دصعب  ز ین یمتمدن کنون  یکشورها   یبرا   یکه حت
است که، با وجود فقدان   یوجود رسوم، آداب، مناسک و اعتقادات مذهب  یهماهنگ ن یا  ی نایم

دهد.  می  ت ینموده و به جامعه شکل و شخصتأمین افراد را  یفکرو هم  ی نظام مدون، همبستگ
  ن یگرفته و در ب ی و سرباز در نهاد و وجدان افراد جا  س یپل  ی است که به جا  ی درون یباورها  ن یهم

مردم ساده هنوز زنگار نگرفته لذا اعتقاداتشان    ن ی سازد. چون خاطر ار می آرامش را برقرا  وآنان صلح  
  از   یبه تخط لی است و اصوالً م ی ه یو بد قیعم

 
بحث خواهد شد. جمله   حکومت  در فصل Laviathanو کتاب معروفش به نام  یسیـ درباره نظریه فیلسوف انگل۱

 : کتاب چنین است نیمعروف هوبز در ا
Hereby it is manifest, that during the time men live without a common power to keep them 
all in awe, they are in that condition which is called Walrre i and such a Warre , as is of every 
man, against every man. 

 ستندیزنگهدارد، می رأس  ها را در ه که آن   ،یک قدرت عموم یها بدون  که انسان   ی شود در دوراناعالم می   له ینوسیبد
 . دگنهم در جن  هیکه همه بر عل یشود و در حالتمی  ده یهستند که به آن جنگ نام موقعیتیها در آن
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 .وجود ندارد یدستورات درون ن یا

اذعان دارند  اند  سته یها زسالها با آن   یمطالعه نموده و حت  یکه درباره مردم بدو  ینیمحقق  هیکل
سازد  در جامعه برقرار می   یشتریب   یو صفا   یهنگآمردم به مراتب هم  نی و مذهب ا  یدتیکه نظام عق

 .و مقررات و نظام مدون جوامع متمدن  نی تا قوان
  ن ی دهد که چگونه اشرح می ی بامبوت  لیاو اشاره شده درباره قبا قات یبه تحققبالً که  بولتورن 

و نگاهبان    سیحاکم و قانون و پلکه  آن   مردم در تحت نظارت آداب و رسوم و اعتقادات خود، بدون 
 .کنندمی  ی و آرامش زندگ یصلح و صفا و با شاد   تیرا بشناسند، در نها یوندو مقررات م

که مرهون   ی... بدون حکومت و دولت از آرامشیئو آفریقا یائیبدویان استرال موها،یاسک
تأثیر  شود و ل می ح یمردم اغلب اختالفات به سادگ ن یا  نی هاست برخوردارند. در بمعتقدات آن

نه تنها   ن ی تر از جوامع متمدن است. دقیها به مراتب عمگروه  نی آن در ا  ی مذهب و نظارت باطن
 .سازدبرقرار می  زیکند، بلکه نظام جامعه را نمی تأمین آنان را   یدرونقوام 
ها ارائه شود  که فقط در جشن  ستین شنبهک ی  نی د ینویسد: »مذهب بدو می  تیاسم رکتیب 

و بعد به خواب رفته و چرت    ( وندرمی   سا یها به کلاست که فقط یک شنبه   ی کنون  ان یحی)اشاره به مس
.  ات یح  ان یحفظ تداوم جر  ی برا ای  له یزند، بلکه به حد اعال یک قسمت از وجود افراد بشر است و وس

 رد.«دا یعوامل فرهنگ گریبا د کی نزد  اریبس ی و وابستگ رتباطلذا ا 
 .انددآنان می  یجوامع را وابسته به وحدت مذهب ن یثبات نظام ا  ز ین یلو
نفوذ آداب و رسوم    یبدو   لی رسد که در قبامی   جهینت  نی خود به هم  قاتیدر تحق  زین  زریفر  مزیج

 .جوامع متمدن است ن ی از قوان ش یب ی و معتقدات مذهب
 است.   ت ی واقع ن ی امؤید همه  ز یکاملر ـ استوارد... ن ـ نزی اهلسچون  ینیهای محققیبررس

های خود درباره مردم آفریقا  یاز بررس یمحقق فرانسو   Prof. Pierre Bertauxوپروفسور برت
و شاهزاده و فرمانروا آشنا نبوده و   ریبا ام بویمردم ا هاون یلیم جری ن یدر دلتا»که  ردیگمی  جهینت

و وابسته به آداب و رسوم    یمذهب  عت یطب  ی کنند که دارا می   یها فقط طبق یک قانون زندگخانواده 
است که    ی وند یبه پ  ی و اصول قاطع بوده و متک Dogma منطقه بدون دگم  ن ی در ا  ز ین  ذهب است. م

 .دینمامی  نیعه را تضمته و فرقه را به هم مربوط ساخته و ثبات جامدسمردم یک 
بدون شک قادر است اختالفات را حل کند و در مناقشات و منازعات   یستمیس نیچن یک

  ر ینظ یهائف را به نظم دعوت نموده و اغتشاشات را فرو نشانده از خال ی نی. خشمگدینما یداور 
.  د ی نما ت یجامعه را حفظ کند و با انجام خدمات متقابل وحدت منافع مردم را تثب ...زنا، قتل ،یدزد

دند  برپی روبرو شدند با کمال تعجب    یجامعه به ظاهر آنارش  نی با ا  یکه کارمندان مستعمراتهنگامی
در    ینظام و قانون اخالق  یبرا  قیعم  یو احترام  یآزاد   یبرا   یو درون  یکه چگونه یک احساس قو 

 .ها وجود داردآن 
کارمند و   ،یو ادار  یرهبرهای ت یمتعجب بودند که چگونه با فقدان کامل شخصها ی اروپائ

 و یو زندان و فقط با نفوذ اصول اخالق سی ای بدون پلدر جامعه  ...شیکش
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 د.« امکان دار یو اجتماعی یک چنین ثبات  یمذهب 
نمودند  معما برخوردند و تعجب می   نی به هم  زیحمله کردند ن  یجنوب   یکا یکه به امر  های ولیاسپان

و تجاوز و هرج و مرج... در امان بوده   ی ساده بدون حکومت و نظام مدون از دزد ل یکه چگونه قبا
 .و از ثبات و آرامش برخوردارند؟

و با اجتماع    ستندیزی ر مدشاه و قل  ایهزاران سال حکومت و فرمانروا    ادبودیکه با    یمردم  یبرا
و پاپ اعظم،  جناب عالی دار، سرفرمانده و و شالق و چوبه  زهی سلطه شحنه و ژاندارم، سرن ریز

خبر از هزاران  و بی   ای بال  نی آشنا به تمام انا   یکه مردم  نی م... خوگرفته بودند، تصور او خاخا   نالیکارد
مشکل   اریرا پاره پاره نکنند، بس گر یکدیماده قانون و صدها هزار کارمند در آرامش به سر برده و 

  ی فارغ از فشار حکومت و قانون، برا  ان،ی بود. البته قبول جامعه منظم و آرام و با صفا و صلح بدو
مشکل   اریهوبز، بس ری، نظاندتهتمدن بشر نداش خی در تار قیعم قی که تحق نی از متفکر یاد یگروه ز

  ی ب گرفتارموج شتریب ینیآنستکه تجدد و تمدن به مفهوم نظام شهرنش تی واقع یبوده است. ول
از آرامش   های گانگیو انحرافات و از خودب رهایزنج  نی شده است و اجتماعات ساده بدون فشار ا

 . 1اند برخوردار بوده ی شتریب
 :که میریگمی  جه ی که شد به طور خالصه نت  یلیو تحل ه یتجز از
در تجمع و تشکل مردم   یمهم  اری عامل بس یو رسوم و آداب مذهب نی د یاجتماعات بدو  در

 .باشندها می روابط انسان  میتنظ له یترین وسبه شمار رفته و مهم 
شود نمی   ده ید  ی با حکومت اثر توأم    است، ی و ر  ی ای از فرماندهو در جوامع قریه   ه یمراحل اول  در

چون هنوز به    نی و جامعه فاقد طبقات است. قانون حاکم بین مردم، مقررات نانوشته مذهب است. د
  ل یبر مردم تحم سا یاند و معبد و کلمنحرف شکل نگرفته  یهای تولوژ یورت ساده حاکم بوده و مص

. ساحر و جادوگر و  ستین یخبر ش یواسطه است، از کاهن و کشنشده و رابطه انسان و خدا بی 
 .کنندمی  فهیبه صورت مددکننده و شفا دهنده انجام وظ  شتریب میحک

 رند یگاداره امور را به عهده می  ل یقبارؤسای ها، مجمع توسعه گروه ا یو  له یتجمع چند قب با
  ن ی در تمام ا یساده ابتدائ یتوان از حکومت سخن گفت. دموکراسنمی  زیموارد ن نی در ا یحت یول

 .شودمشاهده می  یاد یز زان یبه م ی فرماست، مالکیت هنوز شکل نگرفته و برابرمراحل حکم
ساحر   و آن جادوگر و  ابدیمی خاص  از یو امت یبرجستگ  تیجوامع یک شخص ن یرفته در ا   رفته

های  در انسان  یها را حتکه نمونه آن  ،یبدو  لیقبا یهاافراد که از همان شامان  نی است. ا لهیقب
شان که وابسته  ذو نفو  ت ی اند، اهمتکامل یافته   م،ینون به صورت جادوگر بزرگ مشاهده کرداگکروم

 .دینمااست، رشد می یع اجتما  یبه باورها 
گردد و پسر ارشد  می  یکاهن خانوادگ ش یدایموجد پ یاپرستین ن ی متمدن د مه یجوامع ن در

  جاد ی به ا  از یامت   ن ی شود. ابرخوردار می   ی ممتاز   ت یو آتشگاه اجداد است از موقع  ن یخانواده که حافظ د
به یک نوع    یساالرس یا رئ ی Chiefdoms لیمطالعات ساهلین در قبا  طبق  .دینمااختالف کمک می 

  و  یمرکز  یا یو آس ینزیپول  لینظام در قبا نی . امیکنبرخورد می   hierdrchy سلسله مراتب

 
 .باره بحث خواهدشددر این ـ۱
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ترند  شرفته یها را که پگروه   نی از ا  ی آفریقا مشاهده شده است. ساهلین شکل مشخص  لیاز قبا  یبعض
جوامع متمدن غرب    شیدایکه در پای  ه ی اول  ل یو معتقد است قبا  امدنمی   Conical clans هایرهیعش

های  رهیعش و   celtic clansها. سلت اندسته یزی م هارهیعش ن ی ا هی اند، شبداشته  ی نقش مهم
 Patrilineal یقرابت پدر   ه یبر پا  ی نظام خاصها  ره یعش  نی ا  نی اند. در بها بوده گروه   نی از ا  ی اسکاتلند

مورد پرستش بوده است. پسر   له یهر فرد وابسته به درجه قرابت او با جد قب تی حاکم بوده و اهم
 .شودمقام می   نی باالتر ی نظام دارا  نی عضو به جد اعال، در ا ن یکترینزد  ایارشد  

است. پس   ی اپرستین  نی و ادامه دهنده د  یلیپسر ارشد در حکم کاهن مذهب فام گر یزبان د به 
 .دینمامی  است یو ر یبرتر  جادی گرفته و کهانت ا شهیاز مذهب ر ل یقبا نی در ا از یامت

را، که از اعتقاد به   ی شکل برتر ن یهم زین Nuers رها ئنو نی در ب چارد یپر ـ اوانس  قاتیتحق
 .کنندمی  دیتائ ،شودمی   جهی ارواح و پرستش روح جد اعال نت

  ت ی ریمد لیخورد آنستکه تبدبه چشم می  یاجتماعات بدو  نی که در تمام ا یجالب توجه  نکته
  ی فرمانده  ت یو تثب یبا مذهب جامعه داشته و یکنوع کهانت سبب برتر یارتباط روشن است یبه ر
 .گرددمی

روح مردگان در زمره ارواح اجداد مقدس   ینویسد: در هاوائمی  ن ی پروفسور ساهلکه طوری به 
قوم از نسل    یامرا   ی نامند ولمیaunakua آ  ارواح خداگونه را آوناکو  نی درآمده و قابل احترام است. ا

خدا   ز یو خود ن وستهیپ ان یخاص به خدا  فات یبوده و پس از مرگ با تشر Kane بزرگ کان ی خدا
 شوند.  می

مقدس   اریهای مهم و بس ه شمار رفته و در انجام ریتوالکاهنین قوم ب اتیامرا در زمان ح  نیا
 .ها اجازه دعا خواندن دارند فقط آن 

به خود   یترع یخارج شده و دامنه وس ی لیاز صورت فام یشود که رفته رفته نیاپرستمی  دهید
 .رندیگو طبقات شکل می  ازات ی. کاهن خانواده به سرکاهن جامعه مُبَدّل شده و امتردیگمی

  ها ی و ماندار Dinka نکاهای آفریقا مانند د ل یاز قبا ی نویسد: در بعضکاملر می که طوری به 
Mandari  هاو تالنزی …Talensi گروه را به عهده داشته و در ضمن   است یر لهیفرد قب نیسالمندتر

  مورد برخوردار بوده و لذا  یجادوئ یرا داراست و مردم معتقدند که او از قوا  « نی مقام »محافظ زم
از    ی چیحجت بوده و سرپ  ن یکاهن زم  ن ی باشد. در مواقع اختالف و منازعه حکم ااحترام و ترس می 

 .دیمانمی  ازیامت جاد یاتدریج  به و  توأم  ت یخوخیکهانت با ش گری است. به عبارت دغیرممکن  آن 
دانشمند   قات یمشاهده شده. تحق یتحول ن ی نیز یک چن Yoruba وروبایو  Poro پورو ل یقبا در
  ی وجود یک فرمانده  ،یمرکز   یکا یامر  ان یو بوم  کایامر  میورنه در تمدن قدژسه  sejourne یفرانسو

 .کندمی  دی مشتق از کهانت را تائ
Morley  Sylvanus کهانت را در   شهی ر اهایدر جامعه ما یکائیمحقق معروف امر یمورل

  ز شد که هرگسبب می  یدوگانگ ن یاقوام تائید نموده و معتقد است که ا  ن یا  ی های مذهبحکومت
 .دیای به وجود ن یو حکومت یمقامات مذهب  نی اختالف ب
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وارد شدند با یک حکومت منشعب از کهانت و مذهب برخورد کردند و   کا یکه به امر ان یاروپائ 
کامالً   یبا فرماندهتوأم کهانت  نی و پرو ا یمرکز  یکا یو امر ایو کلمب  کاراگوئه یبه خصوص در ن

 مشخص بود.  
  مه ین   ل یقبا  ن یرسد که در ب می   جه ینت  ن ی نموده به ا W. I. Perry یکه پروفسور پر   ی قاتیدر تحق

تحول    نی شده است. او ا  جهینت  د یخورش  ی سلطنت از کهانت خدا  کایمتمدن و در اجتماعات قدیم امر
  د یداشته و خورش  تیها تقریبا عمومدر آن   دینموده که پرستش خورش  سهیهای باستان مقارا با تمدن 

   Mohrترا،یم  Mithraوارونا،   Varunaاماش، ش Shamashشمس،  Shams های مختلفرا به نام 
 .نمودندمیپرستش ...  Amatera su Omi Kamiیکامی ، آماترا سوام Ra رع یا   Reمهر،

اند،  که مورد قبول بوده   یری بنا بر اساط   م،یگونه که پادشاهان قدهمان   : سدیونمی   ی پر   پروفسور
خوانده   ن ی زم ی ر رو داو  ندهینما  ا یگرفته و نام می  د یمتولد شده و فرزند خورش ان یخدا ن یاز ا 
  د یخورش ی سلطنت و خدا  نی ب ی وابستگ نی یک چن زین ی بدو  لی از قبا یار یبس ن ی شدند، در بمی

 .باشدمی وجودم
  Cosmos   را با افالک   ن ینظام زم  Peru) در حدود پرو ی )جنوب  ی کا یآمر  ان یبوم  ا ی   نکاها یا  ن یب  در

  ز ین دیا پسر خورشیمرکز عالم است پادشاه  د یگونه که خورشمشابه دانسته و معتقد بودند، همان 
  نکاها یمعتقد است که ا نکاهایمحقق ا Louis Baudin بودن ئیلو یو مرکز آنست حت نی آفتاب زم

 .دانستند مردم می  یسلطان را خدا 
  قت یشد )چون مطال بود( در حقمی  دهینام ی بود و خانه طالئ دیکه معبد خورش یمرکز  معبد

 . رفتبوده و شاه کاهن اعظم آن به شمار می   یمعبد سلطنت
   Capac Inca انکیا  ک کاپا  ا ی  د یخورش  ی نویسد: سلطان پسر خدا می   سیاسم  رکت یبکه  طوری به 

 . شداو از مذهب حاصل می  ارات یدر جامعه قدرت مطلق داشت و اخت
آرام مانند   انوسیاق ریدر برنئو و جزا lban بانی او  نزی در اندو Kayan انیکا لیقبا نی ب در

... و  ی تیتاه و مالنزی و یزینپول لیقبا یو در برخ دیجد نهیشمال گ Panape پ یو پون نی کارول
  ی ارتباط   ن ی یک چن  ز ین  پوست سرخ  ل یاز قبا  ی و بعض  ا یکلمب  یبدو   ل یها و قباآزتک   ن ی در ب  ن یهمچن

و حکام خود را    نیسالط   یبه شکل  زیها نشود. آن می   دهید  دیخورش  ی حکومت و سلطنت و خدا  ن یب
 ساختند.  مرتبط می   ید یخورش یبه خدا 

-Malayoی ز ینو اطراف آن، که به تمدن ماالیو پول یزینمردم پول یتمدن و نظام اجتماع 

Polynesians  باشد.  جالب توجه می  ار یاست، بس  مشهور 
  ش ی پ یاند تا چند مردم که از هزاره دوم ق. م مهاجرت خود را به اکناف عالم آغاز نموده  ن یا

حاکم بوده   یپرستایها نمانند سلت  زیها نآن  نی اند. در بکردهمی ی اسکاتلند زندگ هیاول ریعشا رینظ
در ابتدا فقط جنبه   زیفرد ن نیا استیاست. ر دهمورد احترام بو ره یفرد به جد عش نیترک یو نزد

با   است ی به وجود آمده و ر یکه حکومت یدر مناطق . اندمدیریت داشته و فاقد حکومت و دولت بوده 
که  طوری بهگردد مشهود می  یتحول به خوب  نی در ا ذهب اثر م  وسته یشده است پتوأم  یفرمانده

 .کرده استجامعه را اداره می  یسیرئ ـکاهن    ای ی یک نوع کاهن ـ شاه
 نویسد: که رسد و می می  جهینت  نی به هم ی نزیپول لیقبا  یهم در بررس نتون یل سورپروف
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  سلتیک و  ریعشا  هیشب ده،یگردمحسوب می  رهیعش ندهیمردم رئیس سمبل و نما نی ا نی ب در

  ی خود را وابسته به یک جد اعال ره یاند. هر عشبوده  ی اپرستیمذهب ن رو یهای اسکاتلند که پکالن 
است.   دس جد مق نی جامعه نزدیکترین عضو به ا س یاند که رهبر و رئکالن دانسته و معتقد بوده

 :نویسد لینتون می
فاتح به   بله یق س یرئ ، یاند، مانند هاوائبه وجود آورده  یپولینزی دولت ن یکه مهاجر ی نقاط  در»

خود را در  الطبیعه مافوق در مقابل قدرت  یگرفت ولباج می  گرید  لیصورت شاه درآمده که از قبا 
 « .گذاشتآنان می   اریاخت

فقط با استفاده از   زیدر مورد اعمال زور و غلبه بر اثر جنگ ن یشود که حتمی  دهید ی خوب به
  ی رو یرا با ن  شیاند و شاه قدرت خومودهنمی   لیاعتقادات مردم حکومت خود را بر جامعه مغلوب تحم

 .سازدمربوط می الطبیعه مافوق
برخوردارند که مانا    یزیمعتقد بودند که امرا و حکام و پادشاهان از قدرت سحرآم  ی نزیپول  مردم

ممکن است، چه در شاهان   زیاست که وجود آن در همه چ یروئی شد. به نظر آنان مانا نمی  دهینام
  ه است ک  ی روئیشهاب آسمان... و آن ن در اسلحه و ی و حت یمذهبرؤسای  و امرا، چه بر کاهنین و

تر و  ی ممکن است بار قو  یئیش  ای در یک فرد    یشدت و ضعف است و گاه  ی برق دارا  ان یجر  هیشب
 .فاقد مانا باشد ی به کل  یموجود  ایفرد  یتر وجود داشته باشد و حتف یبار ضع ی گریدر د

  س ی کاهن رئ  نزیواقع در مال Tikopia ایکوپیت  لهیقب  ،یکائیمحقق امر Firth رثیگزارش ف  طبق
نموده است.  می   یرا به اتفاق خانواده خود رهبر  یو مراسم مذهبها  ریتوال   شد، ومحسوب می   لهیقب

به نام   ی مافوق و اعالئ ی به خدا ی رواج داشته ول ل یقبا ن یا ن ی پرستش اموات و اجداد در ب
رفته  به شمار می  له یقب سی خدا، حاکم و رئ نی معتقد بودند و کاهن ا  Atuai Kafika کایکافی آئآتو

 .است
بوده    یکیو کاهن جامعه    لهیقب  سیرئ  زین  کیفیپاس  یسواحل شمال  لیان و قباپوستسرخ  نی درب

  رؤسا از  ی ار ینویسد: بسمی  رثی فکه طوری به شده است. توأم  یاس یو س یمذهب استیاست و لذا ر
 .  اند ده یرس است یاند که رفته رفته به رها، بوده همان شامان 

و   ن ی محافظ باران و زم Mar مار ا ی س یرئ سودان های جنوب Manolari یمانوالر  ن یدر ب
او از   ی داشته و مقام مذهب یسمت رهبر ی های اصلی قربان ی است. او در اجرا ی عیطبهای ده یپد

های قسمت  Tallensi  ىنز تال نی در ب ن ی همچن .باشداست برتر می  له یکه ساحر قب  Bunti یبونت
 است. توأم  یاجتماع  ی با رهبر  یمذهب  استی کهانت و ر ،ساحل طال در آفریقا یشمال

با  توأم  یدموکراس هی  نهیگ ل یدر قبا William Mac Gregor گرگورماک  امیلیو قیتحق طبق
است    ی اسیو س  ی مذهب  ی رهبر   ی به صورت رابطه با ارواح مقتدر دارا   س یوجود داشته و رئ  ی گارشیال
  تواماً  لهیچند قب ی و رهبر افتهین تیعموم ز ین است یر  ل، یمشترک بین قبا ن یبه علت فقدان د یول

 .است رفته ینپذ  رتصو
با دخالت کهانت مشهود   یمذهب یگارشیبه یک ال یبدو یدموکراس لیتبد قات یتحق نیتوجه به ا با

 ز ین استیر یدر مذاهب عموم نستکهیا استیر یدر چگونگ نیشکل دتأثیر نشانه  نیگردد. همچنمی
 .است دهیگرد لهیمحدود به قب استیای رقبیله انیو در اد افتهی تیعموم

  درنویسد: که می  New Britain  د یجد یایتانیبر لیجرج براون درباره قبا دکتر
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باشد.  می Tebarans  بوده و در ارتباط با ارواح به نامتوأم ته با کهانت سپیو استیمردم ر نی ا ن یب 
  د یا در وزش باد و تابش خورشیباران کرد    جادیتوان اارواح می   نی در اتأثیر  ها معتقد بودند که با  آن 

  ن ی فتح و شکست را در جنگ سبب شد. از ا ای به وجود آورد و  یاثر گذاشت، سالمت و ناخوش
 .دینمامی  تی خود را تثب  است یشود که کاهن با تظاهر به وساطت ارواح ر می  جه ی نت یبررس

دهد و با استفاده از مطالعات فورتس،  ارائه می   یرا از اجتماعات بدو   یکاملر شواهد متعدد   هانس
مذهب بنا شده   یر مبنا بحکومت  ل یقبا ن ی کند که چگونه در امی ح یتشر... چارد یاوانس و پر ر،یما

به   را  ی هائاند گروه بوده Charismatic مندیمشخصات فره  ی که دارا  ی خارج یافراد  ی است و حت
  ی بررس ن ی. ا اندافته یبه قدرت و حکومت دست  ی کشش مذهب ن ی دور خود جمع کرده و به اتکاء ا

است که   ی به حد  ی نید باورهای  و  مذهب دهد که اثر نشان می  را یت ز سا ت یص قابل اهممخصو
 .کندمی ی بودن را خنث به یغرتأثیر  یحت

 اصل  یکه دارا  یهائتقریباً در تمام حکومت  زینشانه تشخص سحرآم » ویسد: نمی  کاملر

endogen  پرابلو  لینمونه به قبا یاو برا  « واقع شده است.مؤثر اندازه اند، بی( بوده یزائ)درون 

Pueblo   مطلقه مشتق از مذهب   یحکومت سلطنت ی و دارا  سته یزی م کایکند که در امر اشاره می
 .اندبوده

اداره جامعه شبیه   ه ی در شرق آفریقا، شکل اولBantu  و بانتو Warm bugwe وامبوگو ل یقبا در
، رفته رفته موجب  اندانسته دمی   ی ساحران که قدرت خود را موروث  اد ینفوذ ز  ی بوده ول  ی یک جمهور 

  ی ر یکه ساحر بزرگ نام داشتند، از طرف گروه کث  ی مذهبرؤسای    ن ی ا  د، یکومت آنان گردحاست و  یر
  ی ا ی. هدااشندبمی یو روح زیقدرت سحرآم  یها دارا شدند. مردم معتقد بودند که آن می  یرویپ
ها را به صورت شاهان  ها افزود و آن د رفته رفته بر ثروت و قدرت آن شمی   میکه به آنان تقد  ی ادیز

ساز  ساحران باران  Wagago واگاگو و   Watatura واتاتورا  یآفریقائ ل یقبارؤسای  ن ی در آورد. همچن
سلطنت    لیبه تشک  ریمذهب در قرون اخ  ه یسلطنت بر پا   شیدا یهائی از پ. کاملر در ارائه نمونه بودند
 …یرانآ و گو Botokuden ن دبوتوکو یو به جوامع بدو  (ودان )در اواخر قرن گذشتهسدر  ی مهد

Guarani   ی جادوئ  ی رویکه در تمام موارد حکومت وابسته به ن  ردیگمی   جه یاشاره نموده و باالخره نت  
 . به رحمت خداوند بوده است م یاعتقاد و تسل  یرو ین ا یمندی و فره  ای  زیو سحرآم

و رهبران همان    رؤسا و    دیگرداز مذهب مشتق می   استیر  میقد   اریاز عهود بس  علیال ین  لیقبا  در
اند و هنوز  شده  اد یو شاهان  ران یبه نام ام خ یبودند که در تار (ساحران  م ی)حک مان یساحران و حک
 وباالل و  Bari یبار Latuka وکاتال لیدر قبا نی شوند. همچنمی ده یر آفریقا ددها هم نمونه آن 

Laluba   ایی و لوکوا  Lokoiya استتوأم   ی اسیو س ی مذهب است یر زی ن. 
داشته،   ی سازکه قدرت باران  د ناندرا می  یپادشاه کس Lendu لندو  ل یقبا ی مرکز ی آفریقا  در

وجود   ای ده یعق نیچن زین یشرق یدر آفریقا  نی برخوردار باشد. همچن یاز قدرت مافوق انسان یعنی
  ی برا ای له یوس یسازآن منطقه قدرت سحر و جادو و باران  یبدو لیدر قبا یداشته و به طور کل

 .بوده است ل یقبارؤسای   یحکومت و فرمانده تیتثب
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  ی جنبه کهانت داشته و با اجرا  لهیقب س یدر مالنزی رئ Torbriander توربریاندر لیقبا نی ب در

 .کندنزول باران را کنترول می یمراسم
  ازدهم یقرن    ل یدهد که چگونه در اواون شرح می بدانشگاه سور  سیرئ  ی برتو فرانسوریپ  پروفسور

چون نتوانست   Mande ماند  نیسلطان سرزم  Keita تایای به نام ک  ی کشور مال  یرا ماز ا  یکی  یالدیم
  ها دباران کند حکومتش به خطر افتاد و لذا دست به دامان سلسله المراوی جادی خود ا ن ی سرزم ی برا

که اسالم آورد،   نی کردند به اسالم بگرود تا باران نازل شود و او پس از ا ف یها به او تکلشد و آن 
 .افتی ی و سلطنت او از خطر سقوط رهائ د یباران بار

برخورد خود را   ینموده و حت د یتأئ واقعه را  ن ی هم ا یاسالم ی ابن خلدون مورخ نام گزارشات
کرده   ان یبه حج آمده بود، ب یشکرگزار  ی که برا ، یالدیم ۱۰۵۰سلطان در سال  نی در مکه با ا

 .است
کسب   له یرا از سحر و جادو و مذهب قب ش یقدرت خو لیقبارؤسای نه فقط  گریعبارت د به 

که  طوری به نمودند.  تی تثب لهیوس ن یحکومت خود را به ا  زین یآفریقائ  نیکردند، بلکه سالط می
ها به  سازباران   نی از هم  زیسال قبل ن  ۵۰۰۰از    شی قاره آفریقا در ب  نیسالط   نی اول  یحت  دید  میخواه

 .اندوجود آمده بوده 
  قات یتحق یطالئة جلد کتاب مشهور خود به نام شاخ ۱۲محقق معروف در  زریفر مزیسرج

  ی مذهب، که در مردم بدو   یانیو بن  یاساستأثیر  از    ینموده و شواهد متعدد   نه یزم  نی در ا  یدار دامنه 
دهد که چگونه  و نشان می   دینماحکومت ارائه می   لیدر تشک  موده،نبه شکل سحر و جادو تظاهر می 

سازان  وجود داشته و رفته رفته ساحران و باران   یبرابر   یبر مبنا   یابتدا یک دموکراس   ی بدو   وام در اق
  ه یاند. او معتقد است که در اجتماعات اولنموده   ت ی خود را تثب  ت یموقع  هو رهبر و شا  س یبه صورت رئ

کار  به  دمبه نفع مر یکردند که جادوگرمی و چون مردم باور  ستی قو اریحر و جادو بسساعتقاد به 
افراد به سلطنت و حکومت   نی جادوگران افزوده شد و ا  تیبر اهمتدریج به شود لذا گرفته می 

 .اندده یرس
ها آن  ن ی کند که در باشاره می ا یاسترال ی بدو  ل یبه عنوان یک نمونه برجسته به قبا زریفر

که سالمندان    ل یقبارؤسای  بوده است،    ی حکومت، از مشخصات اصلبا  توأم    استیمساوات و فقدان ر
اند.  رفته به شمار می  رهیوحدت عش زیقدرت سحرآم ای Totem-Clan ندهیاند نماو شیوخ قبیله بوده

ها انتظار  از آن  لهیبه عهده داشته و افراد قب زیرا ن یو ساحر یجادوگر فهیوظ  رؤسا نی در ضمن ا
باران قدرت   جاد یو گردش افالک به نفع مردم اثر گذاشته و در ا  ن یداشتند که در آسمان و زم

که اغلب به صورت اشجار و نباتات    ،رهیهای عشتوتم  اد یدر ازد  صوصاندازند و به خکار  به را    شیخو
انبار مقدس    ی پاسدار  فهی، وظ رفتندبه شمار می   لهیساحران قب  قتیکه در حق  رؤسا   نی بودند، بکوشند. ا

را به عهده داشته   Churinga نگای های مقدس به نام چور یها و چوب دستسنگ  یمحل نگهدار  ای
 .اندارواح مردگان با افراد جامعه بوده   نی و رابط ب

و حکومت    ی مقام شاه  ی که به احتمال قو  ردیگمی   جه ی مفصل نت  یپس از بررس  زریفر  مزیسرج
  ه ینظر نی ا د یتائ ی که برا  یجالب ل یسازان سرچشمه گرفته است. دلقدرت ساحران و باران  نی از هم

 که  نستیکرد ا لیتبد ن یقیرا به    زریتوان ارائه نمود و حس فرمی
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 مدیریت نه حکومت

قدرت داشتند که    ی مُبَدّل شدند، تا زمانسلطان  نیمه   ا یفرمانده و    ی کم به امرا نامبرده که کم رؤسای   
غیر  ها معتقد بودند و در آن  یسازدر باران  قیسحر و جادو و رابطه با ارواح و توف یرو یمردم به ن

 .دندیرسبه قتل می  ی افتاد و حتها به خطر میامارات آن صورت این 
گیری از مذهب و اعتقادات مردم بوده که امارت را  قدرت کهانت و بهره  نی ا گریعبارت د به

 . نموده تیتثب
شاهان    یمردم برا   یغرب  یدر آفریقا  Banjar بانجار   لیکند که در قبارا ذکر می  یخود مثال  زریفر

بردند، و اگر هوا خراب  فراوان می  یائی محصول بود، هدا یکه آب و هوا مساعد برا  یخود تا زمان
  اه کردند به کتک زدن شرفت شروع می می   ان یباران محصول از م  یاد یز  ای  یشد و به علت کممی
 به نام لوآنگو ی گرید له ی. مردم قبدددادند تا هوا مجدداً مساعد گرکار را ادامه می  نی اقدر آن و 

Loango  هائی بر ت یبه ناموفق ی در شکار ماه ا یشد و ای وارد می هرگاه به محصول و زراعت لطمه  
 :سدیونمی  زریساختند. فرشاه خود را معزول می  وردندخمی

سالمت    مسئول شد  می   دهینام Bodio کاهن اعظم که به نام بودیو   ایشاه   Grain ن ی ساحل گر  در
امور وارد گردد شاه را از مقام خود    نی در ا یاست و اگر خلل یو وفور ماه  نیزم یز یجامعه، حاصلخ

به   ی در منطقه بزرگ Viktoria-Nyanga آفریقا ی ا یکتوریو یاند. در ساحل جنوبساختهمنفصل می 
لخ  مو دفع  ران با  میاو را تنظ یاصل فهیحاکم بود که وظ  یوکوما سلطانساو  Ussu Kuma نام 
به   تشیموجود دینما میتوانست تنظمسائل را نمی  نیا  ارانشیدانستند و اگر او به کمک دستمی

 .افتادخطر می
ته و او را به قتل  نسدا زشی شاه را نشانه زوال قدرت سحرآم تیاز مناطق عدم موفق یبعض در

معروف و در پاسیفیک    یوحش  رهیجز Savage Island که به نام) Niue وین  رهیرساندند. مثالً در جزمی
اند که خود کاهن اعظم قلمرو  کردهای از پادشاهان سلطنت می سلسله قبالً  (قرار دارد یجنوب

محصول    ادیموجب ازد  عهیالطبمافوق  یشدند و مردم انتظار داشتند که او در ارتباط با قوا می   حسوبم
  ی ک یو پادشاهان    افتی ادامه    هایسالخشک   نی ا  ی کشتند. زماناو را می  اددرخ می   یگردد . اگر قحط

  م نظا  نی حاضر به سلطنت نشد و باالخره ا چکس یه  گریکه د یکشته شدند تا جائ  یگر یپس از د
است که چگونه صرف اعتقاد به قدرت سحر و جادو و   ی های باال حاک. نمونه رفت ان یاز م ی به کل

  ل یقبا از  ی اریاست. در بس دهیحکومت گرد ش یدایالطبیعه موجد پمافوق  ی روها یارتباط با ارواح و ن
وجود   گرید یدر برخ یاست. ول دهیگرد ی فرمانده یدائم تیقدرت موجب تثب ن ی اترس از  یبدو 

و تظاهر  مؤثر های جامعه ی مندازیکه در رفع ن رفتندیپذمی  یدر فرمانده ی قدرت را تا زمان ن یا
باورها   ن یا  ارتباط مورد  ن ی اند. البته در انپنداشته  یاز آن را دائم یناش  اریداشته باشد لذا اخت یخارج
  جاد ینه ا ی به تنهائ اج یاحت د ید م یخواهکه طوری به  یروشن است ول ی مردم به خوب اجات یبا احت

 .دیمانقدرت و نه مذهب می 
  ی ها برا آن  یدهد چگونه از اعتقادات مردم و کشش مذهبکه نشان می ی گریجالب د نمونه 

  ر د ه دیپد نی قدرت است. ار کسب د  نی غیرمستقیم دتأثیر قدرت سوءاستفاده شده،  تیتثب
خود در کنار دربار   یکننده سلطان و حکمروا بوده ولانتخاب  سایکه کل ئیاطهای قرون وستمحکو

های مختلف مورد بحث قرار خواهد گرفت، اما نمونه آن را  یاست، در بررس اخته پردبه حکومت می 
  ن ی. در ا افتیتوان فراوان می  زین ی های بدو در حکومت 
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 نظام شیدا یپ

 
آن را   شرفته یپردازد. نمونه پمی  ی و حاکم به فرمانده س یساحر و جادوگر در کنار رئ ز یها نحکومت

بودند که   ی سلطنت ی نظام ی دارا  ل یقبا ن ی توان مشاهده نمود. امی Kapelle له پک ی سودان ل یدر قبا
  ی رس یالتیکبلکه تش رفتیپذانتخاب توسط مردم انجام نمی نی ا یکردند ولپادشاه را انتخاب می 

کرد. در  را در دست داشت و شاه فقط به ظاهر سلطنت می   یقدرت واقع Poro به نام پورو  یو مذهب
جامعه   نی ا س یشدند. رئمی  تیخاص ترب ان ینظر مرب  ریساله ز ۱۵تا   7پورو تمام پسران  التیتشک

ارات شاه را ی. او حق داشت در موقع لزوم اختفتربه شمار می  یقیبه نام استاد بزرگ سلطان حق
 .کند نیی او تع ی هائی برا مجازات میل خود به  ی محدود نموده و حت

جامعه    نی ا کاهنیکردند و کارگردانان  می   ی و مرگ او را مخف  یاستاد بزرگ را فناناپذیر معرف  ن یا
نمودند استاد بزرگ در ضمن ساحر  او انتخاب می  یرا به جا  یگر یخود د نی پس از مرگش از ب

 .ستی خود قادر به انجام هرکار یشد که با قدرت جادومی  یبزرگ معرف
  ی های سلطنتم یداشته و مانند اغلب رژ Secondary جنبه ثانوی  اً نظام که سلطنت مسلم  ن یا   در
  ی کهانت به خوبیا  ب و  ذهاند، اوالً ارتباط حکومت و مبه وجود آمده   ی میهای قدسلطنت تأثیر  تحت  

  وشن با واسطه برآنان ر   یمردم و تحمیل فرمانروائ  دیمشهود است و ثانیاً به وضوح سوءاستفاده از عقا
 .گرددمی

رساند وجود شاهان  می  هیهای اولرا با تمدن  ی که شباهت تحوالت جوامع بدو  ی گرید ده یپد
 .1است  یفاتیتشر

  ی باشند فقط نام آنان سلطان بوده و از احترام مذهب شاهان حکمروا می  ادبودیشاهان که  ن یا
 Bumaای به نام بوماکنند. مثالً در مصب رود کنگو در منطقه  یحکمروائ که آن برخوردارند بدون 

  ی مذهب  فه یکند که فقط وظ می یزندگ  Namvullu Vumuوولوووموشاه باران و طوفان به نام نام 
 .استیبدون قدرت ر   تهداش

  یا ن باران ه پادشاه به مفهوم حکمروا وجود نداشته و لقب شاه به کا ایعلل ین ل یقبا ن یب در
 .دیگرداطالق می  Mata Kodu ودماتاکو

  ی کاهن باران را به نام آلف  Kunama و کوناما Baraa حبشه مانند بارا  لیاز قبا یبعض ن ی ب در
Alfi  داشته باشد  ی اسیس  اراتیاختکه  آن قائل بودند، بدون    یاد یاو احترام ز  ی و برا   دند یامنشاه می   ا ی. 

  ده یرسمی  ثسلطنت به ار هی وجود داشته که شب یمقام نیهمچن  Nuba وبا ن اهان یس نی ب در
  ی هان به نام ه های کامبوج دوکااست( در جنگل  هشدمی  نشیبرادر او جانش ای است )پسر خواهر 

 . اندشهرت و احترام داشته  ن یهند و چ رهیپادشاه آب و آتش وجود داشته که در سراسر جز
مشهود است   ی مردم به خوب ی نیبا مذهب و اعتقادات د هیموارد ارتباط مقام شا  ن ی تمام ا در

 .آن حفظ شده است ی جنبه مذهب نام و ،یاسیمقام س ن یرفتن ا  ن ی با از ب یول
  ن ی با چند ند، یمانمی  مسلم را  کهانت  ذهب و م م یمستقتأثیر که  ی متعددهای ال مثتمام  ارائه 
 .شدان یطور فشرده بشواهد بود که به  نی ای از اخالصه نمونه  نی و ا  ستین سری رساله م
    ی وم و آداب جوامع بدوسکه درباره نظام و ر یهای دانشمندان ی مجموعه بررس از

 
 . اشاره خواهد شد یهای باستاندر حکومت  ـ فصل آتیه۱
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 مدیریت نه حکومت

  ی مردم بدو   ن یکه مذهب در ب  میرسمی   جهینت  نی غیرمستقیم به ا  ا یو    میاند مستقپرداخته   قیتحق  به  
مقدمات آن را فراهم ساخته است. اغلب   ا یو  ده یبه شکل سحر و جادو منشاء حکومت گرد شتریب
و حکومت   است یباشند بلکه ردولت و نظام متشکل می ی نعم اجتماعات فاقد یک حکومت به  ن یا

شده است، اداره جامعه را به عهده داشته و قدرت خود را  می  دهیشاه نام یا  ر یام س، یکه رئ  رد،یک ف
 .نموده استمردم کسب می یاز مذهب و باورها 

  ی و بقا  اتیبه حفظ ح لیمذهبی احتیاجات افراد و م  دیکه در تشکل عقا ستین دیترد یجا
باورها بوده   نی از ا یمنشاء قسمت ی از موارد حت یکرده است و در بعضمی  یباز  یانسان نقش مهم

مذهب که ارتباط   ، خواهد شد لی تحل و  ه یتجز ز ین ه یگونه که متذکر شدم و در آتهمان  یاست. ول
اشاره   زینقبالً سرچشمه نگرفته است.  ی ماد  تاجاتیانسان دارد تنها از اح ینیبجهان  اب میمستق

  ی هافنومن   هی سازد و در توجاز آن می  یخارج شکل  یا ینمودم که بشر متفکر و خالق در برخورد با دن
که در جوامع اولیه همان    یقالب فکر  نی. اردیگخودساخته کمک می   یجهان از یک چهارچوب فکر 

و محرک   یکنجکاو  ن یکند. حال عامل او شکل جامعه را مشخص می  ریاست، س جامعهمذهب 
او   ی کشش روح ا یو  ی زیو غر ی و تا چه حد احتیاجات ماد  ستیچ ی قالب فکر نی ا یبشر در بنا 

حکومت   شیدا یمذهب در پتأثیر فقط ارائه  نجا یو در ا ست یااست بحث جداگانه مؤثر قالب  نی در ا
 :که  میرسمی  جه ی نت ن یکه به عمل آمد به ا  ی شرده و مختصرف لی و تحل  هی جزمورد نظر است. از ت

باشند و  می  ی و به خصوص فرمانده یو رهبر  است یها فاقد ر گروه  نی تمام ا هی مراحل اول در
  ی اجتماع  وندیمرحله فقط عامل پ نی استوار است. مذهب در ا ین ینظام جامعه بر آداب و رسوم د

 .مشخص نموده است زینبوده بلکه ثبات و اداره جامعه را ن 
صورت  به  نی د ندگان یجامعه رشد نموده و نما یو ماد یروح یوربهره  هی پا بر هیاول مذهب

  ندگان ینما  گر یعبارت داند. به احتیاجات بوده  ن یا تأمین  کمک به    ایو  تأمین  ساحر و جادوگر موظف به  
 .اندرفته شمار می مردم به کاران و کمک   نی خادم نید

  ی به صورت کاهن و روحان  میو نفوذ آن در جامعه، ساحر و جادوگر و حک یمذهب دیرشد عقا با
 ی و فرمانده است یمذهب در خدمت ر تدریج به شود. نموده و بر احترام و قدرتش افزوده می  یتجل

که  طوری به  ابند، یهای مافوق تشخص می مردم و قدرت  ن ی های بها و رابطه درآمده و واسطه 
است که رفته رفته   ازات یامت نی. همردیگها تعلق می رابطه  نی به ا ی اراتیشده و اخت دار یپد یازاتیامت

به دور فرمانده، اختالف   ینموده و با تشکل طبقه و گروه فرماندهی باتوأم  کهانت مقام  جاد یا
  ت در خدم   هی و مذهب منحرف برخالف ادوار اول  دهیدوار است که عقا  نی . در اردیگطبقات شکل می 

ما به دو مرحله    د یاعصار جد  یگردد. در جوامع بدو تحمیل آن بر مردم می   له یحکومت درآمده و وس
 .میمائنبرخورد می  یشاهـ   و کاهن یسی رئـ  مشخص کاهن

خود که همان جادوگر    یجوامع کهانت هنوز کامالً شکل نگرفته و به صورت ابتدائ  نی در ا  البته
است.   ی بدو  ار ی است که سلطنت هم در مراحل بس ل یدل نی. به همدیمانمی  یو ساحر است تجل

ها  گروه   نیدر ا   ان یخدا   ایبرخوردار بوده و تصور خدا    یهنوز از سادگ  زیو مذهب ن  نی گونه که دهمان 
 .گونه استو انسان  یابتدائ ار یبس

است سلطنت   افتهین ینگرفته و عمق شهیمراحل چون اعتقاد به قدرت کهانت هنوز ر ن ی ا در
  با یک  میدی دکه طوری به باشد.  نمی  شرفتهیآن استحکام اجتماعات پ یدارا  زین
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زنند. قدرت حاکم  دست می   زیاو ن  یبه قتل و مرگ  یو یک تزلزل در قبول قدرت سلطان حت  یقحط

گردد. متزلزل می   زیو قدرت ن  اری اخت  نی اصورت  غیر این به اثبات رسد و در    دی در مسائل قابل لمس با
ها اسطه و  و ها  رابطه   د،ید  میکه بعدها خواهچنان   ده، یچی پ  ان یو اد  شرفته ی که در اجتماعات پ  یدر حال

  ن ی به ا یکیزیمتاف فیگرفتن ظراکار به قدرت به کمک گرفته و با  تیتثب یتمام مهارت خود را برا 
 .شوندکار موفق می 
تظاهر    ا یحر و جادو  س  ی روی است، از ن  ی و فرمانده  ازیامت  شیدا یکه مرحله اول پ  ی سیرئ  کاهن ـ 

 .یک فرد سرچشمه گرفته و جادوگر نقش کاهن را به عهده دارد یمذهب  ایمندی و قدرت فره
  ان یخدا   ن ی کاهن و کهانت وابسته به معبد و پرستشگاه است. در آن حال کاهن رابط ب  اصطالح 

.  رند یانجام گ  دیهای مافوق باقدرت نیجلب نظر ا  یاست که برا   یمناسک و آداب یو مردم و مجر 
  ن ی نشده است لذا مقامات وابسته به ا ت ی مقام هنوز شکل نگرفته و تثب نی ا ی در اجتماعات بدو

 .ستی از ثبات برخوردار ن  زین ت یشخص
سرچشمه   دیتقل ای داشته و از اقتباس و  یصورت ثانو  شتریب  یدر جوامع بدو یشاه کاهن ـ

کاهن    ن یا   افته ی شکل تکامل    هی. در فصل آت ستیاستحکام ن  ی دارا   شرفته یگرفته و مانند اجتماعات پ
  ی هم مذهب و باورها  دیتقل نی در ا یحت م یدیدر هر حال چنانکه د ی . ولدید م یرا خواه یـ شاه

با مدیریت  توأم  استیر ـ ی برابررِ: اجتماعات مسی نی ا هیاند و در کلکرده  یباز  یاساس نقش ینید
را به   یشاهو کاهن  یسیکاهن رئ ـوابسته به مذهب  یفرد یایمزا  شی دایپ ـ یبدو  یو دموکراس

 . مینمائمشاهده می  یخوب
ممکن است   شرفته، یو به خصوص اثر جوامع پ یعوامل خارجتأثیر در تحت  یگاه البته 

شده که   دهید یبگذراند. حت چند مرحله را تواماً اینکرده و  یمشخص را ط  ریمس نی ا یاه جامع
 . ای در یک مرحله ثابت مانده استجامعه  یقرون متماد  یها و حتمدت
شواهد   نی . ا(خواهد شد ایاشاره شد و  یبرخبه که  گریاز جوامع د ی لیآفریقا و خ یهاگمن یپ)

رساله دقیقاً مورد    یدر انتها   تیواقع  نی است که ا  خینبودن تحوالت تار  یکینمونه مکان   نیخود بهتر
 .قرار خواهد گرفت  ل یو تحل هیتجز
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 حکومت در جوامع باستان  ش یدا یپ  ـ ب

 

 ه یاول ی دموکراسـ ۱

و   لیالنهرین، سواحل ندر بین  تی مدن ای ینیترین آثار شهرنشم یشد، قد ان یکه ب گونههمان 
 اند. یافت شده  ندوسیا

باشند، اکتشافات و حفریات  النهرین می گروه متشکل در منطقه بین  نیکه اول ان یدرباره سومر
ها  یبررس  نی . با استفاده از ادگذارنما می   ار یرا در اخت  یبه عمل آمده که اطالعات جامع  یجالب توجه 

 .نمود ی مردم را بازساز  ن یا  هی شکل اجتماعات اول یاد یتا اندازه ز توان می
  های ه یالنهرین قرشهرها، در حدود هزاره پنجم و چهارم ق. م، در جنوب بین  ل یاز تشک قبل

  ی ها که دارا دادند. سومری می ل یتشک ان یها را سومرآن  نیاند که ساکنوجود داشته  یکوچک
االصل بوده که از  ی ائی آر دمیمر ن یاز محقق یار یباشند. بنا بر نظر بسترین آثار تمدن می ی باستان

 .اندکوچ کرده نیالنهررس به جنوب بین فا لج یخ یاحنو
فارس باشد،   ج یکه همان خل « دیبرآمدن خورش»  یا یآمده که از راه در ان یسومر اتیروا در

 .است( هشداطالق می  ترانه یبه مد  دیفروشدن خورش ی ای اند )درآمده 
نژاد   یسام یشباهت داشته و با زبان اهال یی های هند و اروپابه زبان  ان یزبان سومر شه یر

 .نبوده است  کسان یالنهرین  بین 
  ه یشب یمو  شی با آرا ان یهای به دست آمده نقش سومری( کار و برجسته  یکار )کنده  فیرل در

  گر یزند، مشخص شده است. به عبارت دسرگره می   ی خود را به باال   یپنجاب، که موها   مردم سند و 
 ران سه ایها را سشود. سومریزده می  دس هند قدیم ح  یائیآر  نیمردم و ساکن  نی ا  نی ب  یکیارتباط نزد

 هازنند همین سومری عار شده که حدس می نتورات اشاره به قوم ش  ن یخواندند و در سفر تکومی   زین
 .باشند

و افغانستان و   ران یهای شرق ا را کوهستان  ان یومرس یاصل  ن ی سرزم ن یاز محقق ی بعض
 .اندهند بوده  یهای ائیارتباط با آر در  یزها ناند که آن بلوچستان دانسته 

  ی النهرین بر مردم اصلپس از کوچ کردن به بین  ان یزنند که سومران حدس می شناسباستان 
  ها را از آن گشته و آن االصل بودند، غالب یالمی و ا یکه از نژاد سام ن،ی آن سرزم
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به دست آمده    ینواح  نی مردم در ا  نی ااز    یاند، قبرستانرا گرفته   شان یرانده و خود جا  رون یب   نیسرزم 
اقوام در   نی مهاجرت ا خیتوان حدس زد که تار هزاره چهارم ق. م، بوده لذا می  ل یکه متعلق به اوا
 .است رفتهیتر صورت پذم یقد ا یهزاره پنجم و 

  وند، شق. م، مربوط می  ۳۳۰۰)ورقه( به دست آمده و به  Warka که در ی الواح گل ی رو  بر
 .شودمی  ده ید دئوگرام یا  ا ی یریخطوط تصو

کل معتقد است که برپا داشتن معابد بزرگ که مرکز  ه Haekel یدان آلمانی عیطب دانشمند
صورت   ی ستیبا.م می ق ۳۳۰۰تر از ی میقد یلیاند، خبوده  یسومر یشهرهادولت  ی و مذهب یاسیس

 .گرفته باشد
Prof. Falkenstein   برپا داشتن   یحساب کرده که برا  یمحقق آلمان ن یپروفسور فالکن اشتا

با کار روزانه    کارگر  ۱۵۰۰الاقل    ی ستیبامی   ان،یسومر  یشهر باستان Uruk اوروک  میاز معابد قد  یکی
  الت یتشک  یزمان دارا   نی گرفت که در ا  جهیتوان نتسال کار کرده باشند. لذا می   ۵ساعت مدت    ۱۰

 .باشند  یکار  نیاند که قادر به انجام چنبوده  یمنظم
است. به عبارت    ینگسونق.م، و ادوار    7۰۰۰هائی کشف شده که مربوط به حدود  هیسومر قر  در

به خصوص در منطقه  ها  ه یقر  نی اند. ابوده   افتهیاستقرار    ان یاز سومر  قبل  ینواح  نی ا  یمردم بوم  گرید
  تازه   یبابل  یهایه که قر  یاند، در حالحصار هم بوده   یدارا  یه( حتی )واقع در اردن حال   Jerico کویجر

 .اندحصار شده  ی ق. م، دارا ۲7۰۰در حدود 
R. Hays  ق. م، وارد   ۴۰۰۰در حدود  ران یهای اها محتمالً از کوه هیز معتقد است که سومری

 .انداز آن مناطق رانده   ایآورده و    ردتسلط  ریرا ز  میسا  ان نشینقریه النهرین شده و بین 
ق. م رابطه وجود   ۳۰۰۰هند و سومر الاقل در حدود  ن ی که ب  ده یآثار کشف شده محقق گرد از 

فارس و سواحل هندوستان مهاجرت    جی از خل  ان یکه سومر  رمیگمی  جهیآثار نت  نی ز اداشته است. من ا 
 .باشندمی  ی ائی اصل آر  یاند و در هر حال دارا نموده

  د یاکتشافات جد و  قاتیتحق ی کامالً مشخص نبود ول شیپ یتا چند  ان یسومر ه یاول نظامات
شود که یک نظام  می  رفتهیمشخص نموده و بطور مسلم پذ یجالب اریجوامع را تا حد بس ن یشکل ا

مورد    ان یبدو  ی زندگ  یها را در بررساز آن   یهاینمونه قبالً  برابران، که    ل یقبا  هی شب  یابتدائ  یدموکراس
 . مردم برقرار بوده است نی ا  نی در ب م،یقرار داد هتوج

  ش ی النهرین در آثار متعدد خومصر و بین  ی هاشناس مشهور و محقق تمدن باستان   فرانکفورت
  ن ی ا میقد نی ساکن نی رسد که در بمی  جه ی نت نی النهرین به اآثار کشف شده در بین  یپس از بررس

و   ی لکدرباره مسائل  یریگمیتصم یاز سالخوردگان بوده ول یبا گروه یاداره امور جار  ن یسرزم
  ل ی ام که از تمام مردان جامعه تشکع شده است. مجلس مردان جامعه مربوط می به تمام یعموم

  ی فرانکفورت آبا را در لغت سومر  .باآ Aba نام داشت و مجلس شیوخ مجلس Ukkin اوکین  دیگردمی
  ی از کلمات آن سومر  یار یبس  شهیکه ر  ،امروز  یکه اگر آن را با زبان عرب  یدر حال  دیمانمی   یپدر معن

مفهوم    وخیش  ا یمجلس پدران  صورت  در این ( بوده که  رد ب )پاَآبا جمع    م ینمائ  سهیاست، مقا  دی آکا  و
در سطح کل جامعه   یکه یک دموکراس رفت یتوان پذنظام می  ن ی خواهد بود. با توجه به ا  ی حیصح

  میدینمونه آن را د  دیاعصار جد   یگونه که در جوامع بدو وجود داشته است، همان 
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در جامعه   ،اشاره شدقبالً آن  ری ها، که به نظاو خانواده ریو سران عشا وخیش تیریبه مد  نیهمچن
  ل یتشک لیدر اوا یاز آنست که حت یحاک ری. آثار مکشوفه قرن اخمیکنبرخورد می  زین یسومر

که متشکل   وخ،یمجلس ش نی، هم اندافته یکامالً اختالط ن ریعشا و  ل یکه هنوز قبا ی شهرها و زمان
 .اداره امور را در دست داشته است  ،توان ادامه مجلس آبا دانستبوده و آن را می ف یطوارؤسای   از

که در آن اجتماعات    دید  می خواه  م یکن  سه یمقا  ی ائیاقوام آر  یهای باستان نظام را با تمدن   ن ی ا  اگر
  ران یاند، از مدرفته به شمار می   یمذهب خانوادگ   ن یکاهن  ها، کها بزرگان خانوادهی  ف یطوارؤسای    زین

 .اندشدهجامعه محسوب می 
که  چنان   ز یبوده است و در هند ن  ف یطوارؤسای  اداره جامعه به سمت    زیباستان ن  ران یهند و ا  در

در اتخاذ   ،شدمی  لیتشک مجلس جنگاوران، که از تمام مردان جنگ  وخ یدرجوار ش دید میخواه
که اقوام   زیو روم ن ونان یرا به عهده داشت. جالب است که در  ینقش اساس یاتیهای حمیتصم

البته    ،ییوخ و نظام دموکراسمجالس ش  نی را به وجود آوردند به یک چن  یدرخشان  یهاتمدن   یائیرآ
شبه   ایو  ی ائی آر یکه به احتمال قو  ان یسومر سهی. من از مقامیکنتر، برخورد می ده یچی به شکل پ

تقدم بر   یان اصول که اوالً سومر نی و یونان و روم، و توجه به ا ران یاند، با مردم هند و ابوده  یائیآر
  ی با مردم بوم  یائیاست، ثانیاً در سومر اقوام آر  شتری ب  یاند و لذا اصالت جامعه سومر مردم داشته   ن یا

  ی اقوام بوم تأثیر تحت  اً امتزاج است که مسلم ن یممزوج شده و آثار به دست آمده از ادوار بعد از ا 
ران  سوجود داشته و    یپرستاین  یائ یچون اقوام آر   زین  ان یسومر  نیکه در ب  رمیگمی   جهیقرار گرفته، نت

که مجلس    اشندبا پدران می ی  وخیش  ن یاند، همرفته به شمار می   یخانوادگ   مذهب خانواده که کاهنین  
که    نستیمعرف ا  باآدر کنار مجلس  اوکینس  است. البته وجود مجل  افتهی  لیآبا از اجتماع آنان تشک

  ن ی عرب، که پس از چند فیو طوا ل یقبا ه یبنبوده و ش ی فرمانروائ ارات یاخت ی دارا  ف یطوارؤسای 
 .اندبوده   یباشند، مسلماً فاقد فرماندهمی   ی همان نظام ابتدائ  هیشب  ی اتا اندازه   ی نظام  ی هزار سال دارا

 ی ابتدائ  ی جاکوبسن درباره دموکراس  تورکیلد  Thorkild Jacobsen جدید  جامع و   ار ی بس  قاتیتحق
Primitive Democracy  مشهور خود  ی که در کتابها ،النهرینبین   نیدر سرزم: 

Mesopotomia the Cosmos as state  
Primitve Democracy in ancient Mesopotamia 

را مسلم ساخته و   هی اول یدموکراس نی است، وجود ا دهیمنعکس گرد ی مقاالت متعدد و رساالت  و
 .هددق. م، نشان می   ۴۰۰۰در  یآثار آن را حت
  ی خط و کتابت، در دست است حاک  شی دایهای بعد، پس از پ دوران  ان یکه از بابل یگزارشات

  ت ی اکثر ایو  ینسب رأی نام نهاد ، ران یتوان آن را مجلس مداست که در مجالس شیوخ، که می
مجلس    ن ی . لذا اعضاء اردیگ  صورت  ء به اتفاق آرا   ی ستیبامی   ماتیآراء وجود نداشته بلکه تصم   ینسب

صورت  غیر این گردند و در  أی الرای متفق مسئله هم مباحثه و مشاوره کنند تا همه در  آنقدر با  د یبا
ماند  می  نحلیاز مسائل ال یاریشد که بس موجب می  یریگمیطرز تصم نی آن امر قابل اجرا نبود. ا

را   یریگم یشکل تصم نیا ریشد. جالب است که نظتلف می میاتخاذ تصم یبرا  ی زمان طوالن ایو 
  ی آثار باق لهیکه به وس ،ی ابتدائ ی وجود دموکراس م،یمشاهده نمود  زین  یبدو   لیمجلس شیوخ قبا در

 مانده و گزارشات 
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 .گیری شده استشود، تا حدود هزاره پنجم ق.م، پی می  د یوار بعد تائدمضبوط ا 
تر از آنست که تاکنون  یمی قد یلیخ یابتدائ یموکراسد نیمبداء ا »معتقد است که  مومفورد

رسد که  به نظر می   rudimentary Stateی و ابتدائ ی دولت بدو نی او اده شده و به قول برپی
آن جالب    اساسی  نقش  حدی  به  و   است   بوده  در تمام ادوار   ه یاولنشین  ه یمشخص تمام اجتماعات قر

  ی جاالنهرین اثر خود را به بین  یشهرهاو هم در طرز کار دولت  یمذهب ریاست که هم در اساط 
  ی موکراسد ن ی از ا ی د یهنوز تقل ی بابل  ان خدایسال یک مجمع مشاوره گذاشته است. پس از هزاران 

تجمع نموده و نشانه    یهای خاصکه در فرصت   ،ایمشاوره   ی اهمجلس  ن ی بوده است. ا  خ یماقبل تار
حکومت و اداره دولت را نداشته بلکه   فهیآن دوران بوده است، وظ  یهاانسان  یهماهنگتوافق و 

ها های دور و در دوران پدران و اجداد آن که در زمان  یماتیکردند مقررات و تصممی  یسع شتریب
و خط    دیگردفرهنگ فقط از راه زبان منتقل می   نی اتخاذ شده بود به زمان خود انطباق دهند. چون ا

را در خود جمع کنند و وقت   های تمام دانستن و سالمندان قادر بودند  رمردان یوجود نداشت فقط پ
  ی در مورد مسائل اصل   یشد ولمی  لیاند. لذا مجالس مشاوره از سالمندان تشکآن داشته   یبرا   یکاف

ای  توان در اجتماعات قریه امروز می  یمجالس را حت ن یگرفتند. نفوذ ا می  م یتصم له یتمام مردان قب
 « .مشاهده کرد ی شمال یکای های امره یاز قر ی در بعض یو حت ی جنوب یکا یو آفریقا و آمر ایآس

که در    مید یتوجه نمود. اوالً نقش سالمندان: د د یمومفورد به دو نکته با ل یو تحل ه یتجز ن ی ا  در
  ن یهم لیاز مسائل به دل یار یو در بسمجالس سالمندان، بحث و تبادل نظر مسلم بوده است  ن یا

  مفورد خود مو  یافتاده است. از طرف  قیگیری و حصول اتفاق آراء انجام امور به تعومیعدم امکان تصم
در  . دیمانمی  یو اساس یسر مسائل کل میاتخاذ تصم یبرا  هیمردان قر ه یاشاره به تجمع کل زین

  را یدانست ز   ان ینیشیو مقررات پها  ی حفظ دانستن  یتوان مجلس سالمندان را فقط برانمی صورت  این 
  گر یکرده است، اوالً درا مشخص می  یزندگ ریهای اجداد مسمی اگر آداب و رسوم گذشته و تصم

گیری در مسائل  م ی. اجازه تصملهی گذاشت و ثانیاً به جوانان و مردان قبه و مجادله را نمی حثمبا  یجا
های اجداد  م یحفظ تصم یآنست که مجالس مشاوره سالمندان فقط برا  قتی. حقدادی را نم یاصل

شد می  دهیممجلس که به مجلس آبا نا نی اند. از نام ابوده  یسالمندان هم افراد مشخص نی نبود و ا
  ی و در انطباق مسائل جار   اندمودهنبر آن اجتماع می   فیکامالً مشخص است که پدران و سران طوا

 اند.  کردهبحث می  یخانوادگ نی و مقررات و نظام د با رسوم و آداب  یزندگ
  ه یاست که کل ی ریمس نیاست و ا  یعیطب ی امر هی در جوامع اول یبدو  یثانیاً وجود دموکراس

ها  و اقتباس از آن   گریها و اقوام د تمدن تأثیر  و در تحت    افتهیتحول    یعیطب  یجوامع، که به طور کل
را مسلم دانسته است    ی ابتدائ  یدموکراس   ن ی ا  زی. مومفورد خود ناندموده ی، آن را پاندافته یشکل ن  رییتغ

  وذ و آفریقا نشانه نف ا یآس یکنون ی ای در جوامع بدوقریه  یتوان گفت که وجود دموکراسپس نمی 
 .است یهمان نظام باستان

نبوده است    ینشان  یاند از حکومت و دولت و فرماندهرشد کرده  ی عیکه بطور طب  هی جوامع اول  در
،  فیطوارؤسای  ئتیه ،های مختلف رئیس قبیله، مجلس شیوخجامعه، که به صورت  ران یو مد

 ی ریگمی... تصمفیطوا ان یمجمع جنگجو له، یمجمع مردان قب
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 .شده استبشر مانع تعبد او می   یفطر ی اند و آزادحکومت برخوردار نبوده ارات یاند، از اختکردهیم

  نگ یلیخورد. پروفسور شبه چشم می نیشناسان و محققباستان  هی کل قاتیدر تحق تی واقع نیا
عادت کنند که شخصاً در مورد خانواده،   د یافراد باها ه یمعتقد است که چون اصوالً در قر یآلمان

بوده    آن افراد    هی ای اداره امور با کللذا در اجتماعات قریه   رند یبگ  می و مزرعه خود تصم  ی اهل  وانات یح
 ی دهد، تنها فرم بدومی   ه ی اول  یوکراسدم  ا ی Urdemokratie که به آن نام  ی ابتدائ  ییک دموکراس  و

 .جامعه بوده است
  ه یکه در جوامع اول مینیبکه داده خواهد شد می  ی. با شرحستین ح یصح  هیتوج ن ی امتأسفانه 

امروز وجود   یبه معن یو خصوص یفرد ت یمزرعه و ملک متعلق به تمام افراد جامعه بوده و مالک
الزمه    هیاول  ی. دموکراسرندیبگ  م ینداشته است که افراد مجبور باشند درباره ملک و مزرعه خود تصم

  ل یتحلو    ه یموضوع در آتیه مورد بحث و تجز  نی و از فطرت بشر سرچشمه گرفته است، ا  هی اول  جوامع
  ه ی اول  یآثار دموکراس  زین  یهودی  یاقوام باستان  ن یر بددقت است که    ی جا  .قرار خواهد گرفت  شتریب

  ی به سو م یابراه ی از سومر به رهبر ان یهودیتورات  ات ی. برطبق روامینمائمشاهده می  یرا به خوب
دانند. اگر منشاء اقوام  ق. م، می  ۲۲۰۰مهاجرت را در حدود  نیا  خ یاند و تار کنعان مهاجرت کرده 

  ی که مبنا  ،در نظام نومادیک آنان  ی شکل اداره جامعه سومر یستیبامی  م،یبدان ومررا از س یهودی
 .داشته باشد یکل تأثیر داشته است،  کیدموکرات
  ی برج فلک ۱۲از  ی ریکه به تعب لیگانه اسرائدوازده  ل یاز آنست که قبا ی قوم حاک ن یا  خ یتار

شیوخ   است یای به رقبیله  تیریت یک مد ح )ع( در ت یها پس از ظهور موساقتباس شده، تا قرن 
  که اند، برخورد داشته   یبا اجتماعات مختلف ی در قرون متماد که آن   اند و با وجودشدهاداره می  لیقبا

اند، در نظام  برخوردار بوده   یشده و از حکومت استبدادسلطان و فرمانده و فرعون اداره می   لهیبه وس
سال    ۵۰۰تا حدود    ی حاصل شده است. قابل مالحظه است که حت  ی ر ییآنان کمتر تغ  یساده اجتماع 

  ی فقط با انتخاب قضات  یمقتدر سلطنت  یدر جوار کشورها   یو زندگ  یپس از مهاجرت از مصر فرعون
پس از انتخاب    ی و حت  دیگردها اداره میجامعه آن   لینوان رهنما و رهبر و با مدیریت شیوخ قبا به ع 

  ، یمصر  ت یجوار صورت گرفت، سلطان نه تنها شکل فرعونهم ی از کشورها  دیسلطان، که به تقل
خود به  زیرا ن یبابل یرنگ خداشاه یبلکه حت افت، یدر آن جامعه رشد نموده بودند، ن ان یهودیکه 

آنان بوده    یپرستکتایو مذهب    نی د  هودیدر قوم    ه یاول  یحفظ دموکراس  ی از علل اساس  یکی   .نگرفت
وجود یک   شان یو خدا  های بین عبران مانهیو صم ک ینویسد که ارتباط نزداست. فرانکفورت می 

 .1کرده است رد می   یبه کلرا  ن ی زم ی فرمانروا
آن همان   یمبنا  یها بوده است ولآن  ن ی به علت د هودیدر قوم  هیاول یآثار دموکراس تداوم
 .شهرها به آن اشاره شده است ش یدایاست که در سومر قبل از پ یدموکراس
جامعه   ا ی Egalitarian جامعه متشکل را نی شکل جوامع، اول ی در بررس یکائیدانشمند امر دیفر

ای که در آن  به قول او جامعه  ایبرابر بوده و  تینامد که در آن همه افراد هم موقعمی  ران ببرا
  تها یموقع ن ی باشد که ا ی به اندازه افراد  یاعتبار های  ت یموقع

 
 . باره بحث خواهد شددر این لیبه تفص  هودیدر فصل تمدن ـ ۱
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  ل یتشک ز یشکار نو متبحر درشکار وجود دارد چهار دسته  ی کنند. مثالً اگر چهار مرد قواشغال می  را  
کرد که در آن افراد در   فیتعر ی هتر است جامعه برابران را اجتماع من ب ده یشود. اما به عقمی

 .  اشدنب گران یش بر دیقدرت و اراده خو ل یقادر به تحم یگروه ای گیری برابر بوده، شخص میتصم
اند و در آن  سومر شکل گرفته هی های شبه یجوامع متشکل به صورت قر زیدر هندوستان ن

 .شودنمی  دهی د یاثر  ی فرمانده ادوار از حکومت و  ن ی در ا زین  نیسرزم
  ی نظام اجتماع  ه ی اول ییک دموکراس ی که در جوامع ابتدائ میریگمی  جهینت یبه طور کل پس

 .داده استمی  لیآنان را تشک
آسمان   ان یتر داده و خدایعموم ان ی خود را به اد یجا یکه رفته رفته مذاهب خانوادگ ی زمان

 هیقر  گردد. هرمردم می   وندیپ  لهی وس  ان ی خدا  ن یگردند، پرستش ا مقدس می  اکان یاجداد و ن  ن یجانش
اعتقاد به یک ارباب   نی هم انستند،دجامعه می  ی شود که او را مالک و فرمانروا می  ی خدائ ی دارا 

بودند اختالف   یاو س چون همه در برابر خدا م کرد و می  از ینی ب ن ی آنان را از وجود ارباب زم ی سمانآ
بوده است.    ک یهمه با هم برابر و نظام جامعه دموکرات  یوجود نداشت و در حقوق اجتماع   زیطبقات ن

خدا در    ن ی . اابدیمی   یهای اطراف قدر و منزلته ی و در قر  افته ی  ی شترینفوذ ب  ان یاز خدا   ی کیتدریج  به 
شود که همان معبد است. جالب است که رفته رفته شهر می   یمکان و پرستشگاه  یمرحله دارا   ن یا

  ی حال هنوز خدا  نی دهد. در امی لیبه دور معبد شروع به تشکل نموده و معبد مرکز شهر را تشک
تمام  که آن  ل یروند. بازهم به دلگردد و همه خدمتگزار او به شمار می شهر مالک آن محسوب می 

برجامعه    ی وجود داشته و نظام دموکراتیک خاص  یهستند برابر   ی واحد   ی دمت خدا افراد جامعه در خ
 .حکمفرماست

معبد را به گردن   ی بدور معبد بوده و همه رهبر ل یجوامع را که در حال تشک ن ی ا ن یمحقق
  ا ی) Theocratical – Communismو نظام آن را  Temple Community یاند، جامعه معبد نهاده

Theokratische Kommunismusی کم بدور معبد یک واحد مذهب. کم اندده ی نام  ی مذهب  سم ی( کمون  
 .شده استگردد که توسط مجلس شیوخ اداره می می لیتشک Socioneligious یاجتماع  ـ

بوده چون حکومت    ک یدموکرات  ی یک مشخصه قو  ی دارا   ی ویسد: »جامعه معبدنمی   فرانکفورت 
جامعه همه در خدمت او کامالً   ن ی ا ی . لذا اعضا انستنددخود متمرکز می یرا در خدا  یو فرمانروائ

  سم ی توان از یک کمونکرد که میروزمره مردم را اشغال می   یزندگ  یخدمت به حد   نی برابر بودند و ا
  خام از  مواد ار و زگرفت. ابصورت می  یشد و کار اشتراکسخن گفت. منابع متمرکز می راتیکتئوک

  ی کسان ار یدر اخت ی دست یو کارها  دات یتول ،هاه مها، ر. جنگلدندیگردمی تأمین  ینبار عمومیک ا
  ان ی. اما خدادیگردها محول می به آن  یاجرائ ی بود که خدمه خداوند به شمار رفته و کارها 

ده بود، بلکه  برپی ها که بشر به آن  ساختند،ی را مجسم نم یهای اله قدرت  ن یفقط ا  رین النه ن یب
  ان یکرد که خدا ان یتوان بچگونه می  نی از ا ریرفتند. غ به شمار می  زیخود جامعه ن لبمسنشان و 
 د.« باشن ز یو محصوالت آنان ن ن یمالک زم

النهرین به دست آمده و به خصوص حفریات  که در بین  یار یاز آثار بس ی جوامع معبد  وجود
 .است دهی مسلم گرد Temple Oval at Khafajeh در معبد خفاجه  ستمیقرن ب
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 . ندینماجلب توجه می   یجوامع معبد  نیمهم در ا ارینکته بس  دو

 ی توجه  ل بقا ن دتم یکه جوامع دارا  یشهرها و زمان شیدایشود که سرآغاز پ مشاهده می اوالً 
و   امدهیها به وجود نآن  نی برخوردارند، هنوز اختالف طبقات بای شرفته یو نظام پ دیبوده و از تول

  ار یبس ی کنون یبدو  لیبا قبا  سهیجوامع در مقا نی بوده است. ا یاجتماع  التیتشک  ان یبن یبرابر 
تر شرفته یباشند پمی   ی شاه و حکومت بدو   ی که دارا   ی آفریقان  ف یاز طوا  یبه شمار رفته و حت  تمدن م

  سه یمقا  نی بوده نه حکومت. با ا تی ریمردم هنوز یک نوع مد نی ا یاسیاند، معذالک نظام سبوده
و زکوندر بوده و تحت   یثانو  یکنون یهای جوامع بدو توان حدس زد که چگونه اغلب حکومت می

داشته   ی شتر یاصالت ب  ی . اصوالً تحول جوامع باستاناندافته یشکل   رییتر تغشرفته یپ ی هاتمدن تأثیر 
  ل یو تحل ه یمورد تجز سه یهای قابل مطالعه و مقافقط به عنوان نمونه  دیاعصار جد   یو طوایف بدو 

 .رندیگقرار می 
که مذهب هنوز   ی . تا زمانمینمائمشاهده می  یبه خوب ینقش مذهب را در نظام اجتماع ثانیاً 

استثمار و تحمیل استوار   شود، نه تنها برگرفته می کار به همه و به نفع همه  و متعلق به یمردم
هنوز کاهن قدرت و   ی گردد. در شروع جوامع معبدمی  یعدالت اجتماع  تیبلکه موجب تقو ست،ین
که همان خدمه خداوند و کارکنان معبدند در خدمت جامعه   ییو تمام دستگاه اجرا  افتهین استیر

ساده آن موجب وحدت جامعه    اریو بس  ی در شکل ابتدائ  یحت  یخداپرست  ده یکردند. ا می   فه یانجام وظ 
در مقابل ظهور ارباب و حاکم   یتر از همه سد گردد و مهممردم می  یمساع  کی و تشر ی و همکار 

و دالل    ی انجیبه بهانه م  یو گروهاند  افته یواسطه و رابط ن  ان یکه هنوز خدااست. هنگامی   مانده و فر
به مردم   یخداپرست ن یاند، مذهب و د حرکت جامعه را منحرف نساخته  ریسوءاستفاده مس دیبه ام

  ه خالق ب  ش یایو ن ،یپرستگان ی به خدا یکه خداپرستآن  بخشد، و به محضو آرامش می  ت یامن
در   ی نیبه آئ ی مردم ن ید  دید می خواهکه طوری به شود، مُبَدّل می  ان یواسطه و رابطه خدا  شیستا

تحمیل استثمار و استحمار   ق،ی تحم یبرا   لهیترین وسو وحشتناک   افتهی شکل  رییتغ 1ن یکاهنخدمت 
 .شهرهاستشهرها و دولت   جادی ا مقدمه  د ببدور مع ی جامعه معبد شی دایپ  یبار. گرددمردم می 

تأثیر  اند، چون به شدت تحت  به وجود آمده   مر بر سومؤخر  النهرین و  که اطراف بین   یجوامع  در
تشکل   را یسومر داشته باشند ز ه ی کامالً شب ی ول اصلحتوانند تاند، نمیقرار گرفته  ه یناح ن ی تمدن ا

شد    ان یب  ز ینقبالً  که  گرفته و چنان النهرین صورت  ر بین دها اغلب در ادوار پس از ظهور سلطنت  آن 
  ه ی تقریباً شب ی ولحمراکز تمدن، ت نی آثار به دست آمده از ظهور ا ن ی دارند. با وجود ا ی حالت ثانو 

 .کنندمی   دیسومر را تائ
اند،  به دست آمده   ران یفالت ا  ی اهایآر  یو حت  های المیو ع   ریصغ   ی ایآسهای  ت یکه از هت  ی آثار 

  ت ی پسران حکا ت ی ریو مد لیو مجلس مشاوره سران فام ای فه یطا  تی ریاز جامعه برابران، مد
  گر یساخته و در اجتماعات دمتأثر نیز  مصر را  ن ی سرزم ی النهرین حتچون تمدن بین  ی . ولندینمامی

  ی لیاجتماعات خ نی از ا یار یبه حکومت در بس تی ریداشته است، تحول نظام مد ی دیشدتأثیر 
 .اندخته یدو مرحله درهم آم نی ا یکه گاه ی بطور  افته یتر انجام عیسر

  :به طور خالصه عبارتست از   دیآبه دست می   یبررس ن ی که از اای جه ینت

 
 . به کار رفته هگامصطلح است که گاه  رنیاهنین و کاهنان  ککهنه است.  حیطور صحبه  ناهکجمع کلمه ـ ۱
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  ی و دموکراس   یگروه  تیری اجتماعات پرداختند از نظام مد  لی که به تشک  یباستان زمان  مردمان  
وجود نداشته است.   یارگان حاکم و فرمانده یها دولت به معنا آن  ن ی برخوردار بوده و در ب ی ابتدائ

  له، یقب ان ی مجلس تمام جنگجو ، مجلس شیوخ، مجلس آبا ر،یو عشا لیقبا  وخیها، شخانواده رؤسای 
ا همه افراد  ی نظام  نی است و در ا یگروه تی ریهائی از مدهمه نشانه  له،یتمام مردان قب مجمع 

که از آداب و رسوم و    ی خاص  طی بنابر شرا  ی اگر مدیر و مدیران  ا یاند و  گرفتهمی   میتصممتفقاً  اجتماع  
جامعه را   یمائاند، فقط وظیفه رهناند، اداره امور را به عهده داشته گرفتهمی  سرچشمه جامعه  مذهب

از صورت   ت یریکه مد  یجوامع معبد  در ی اند. حتخاص حکومت برخوردار نبوده  ازیدارا بوده و از امت
  ک یمعبد به اداره جامعه پرداخته و نظام تئوکرات ایخدا  ن یخارج شده و خادم ی اره یو عش یخانوادگ

 .بوده است  کیراتمشخصه دموک یدارا  ت یری( شکل گرفت، باز هم مدیتئوکراس ا ی ی)خداساالر 
حکومت    شی دای در توجیه پ  رایز  د یشی عمیقاً به آن اند  د یتوجه بوده و با  ان یشا  ار یبس  ت ی واقع  ن یا

  ی که از الواح باستان  ی و اشارات یخ یاست که هم مدارک تار یتیواقع ن یکند. ا می  یباز  ی نقش مهم
کنند.  می   د یآن را تائ  یعلم  ی هایشناسان و بررساند، و هم حفریات و اکتشافات باستان به دست آمده 

.  میبه آن برخورد کرد زین ریجوامع بدوی اعصار اخ یاست که در بررس ی تیهمان واقع ن ی و ا
  ر یسال اخ ستیکه در دو  یمردم بدو رینظ یهای ابتدائقریه  نی و ساکن ی های ادوار باستانانسان 

  ی اند و دارا کردهمی  یآزاد زندگ ی به عمل آمده است، از نظر اجتماع  یها مطالعات فراواندرباره آن 
که  آن   حکومت در جامعه آنان وجود نداشت و با وجود  یاند. دولت به معنفرمانده، حاکم و شاه نبوده 

  ازات یطبقات و امت جاد یعوامل ا  ن ی بودند هرگز ا ی و بدن یهای مختلف فکرقدرت  یافراد دارا 
به وجود    ی از یکه رفته رفته امتوجود داشت. قابل توجه است هنگامی  ی اجتماع   ی نمودند و برابرنمی
 .به عامل زور و قدرت و مهارت نبوده است یمتک   چوجهی به ه از یامت  نی ا  دیآمی

از   ی که چگونه، برخالف تصور برخ د ید م یدر آن خواهمؤثر و عوامل  ت یمالک ه یتوج در
نداشته و در اجتماعات    ینقش اساس  یاجتماع   ازیامت  جادیو مهارت در ا   یزور و قدرت بدن  سندگان،ینو
حاکم بوده   یابتدائ ی دموکراس و  ی بر یک برابر یمتک یاالستعداد، نظامبا وجود افراد مختلف  ه یاول
اشاره شد، شواهد  قبالً بدوی فاقد حکومت  های در گروه  یآهنگآرامش و هم  نی . به وجود استا

  ه ی بر پا تی رینظام مد نی است. ا ی تعادل در جوامع باستان نیاز یک چن ی حاک زین ی خیتار
تا  نشین ه ی قر یهاو انسان  افتهیادامه  ی الحقوق بودن افراد جامعه فاقد طبقات دوران ابتدائی متساو

  ش ی دای و حکومت و علل پ  یفرمانده  ه یتوج  ی اند. حال برا شهرها به آن خو گرفته بوده   ل یل تشکیاوا
که   رفتیصورت پذ ی کرد. چه شد و چه تحول ه یاول یدموکراس نی به ا یتوجه خاص یستیباآن می 
به اطاعت یک فرد   شیخو یخو و نظام مدیریت خالف فطرت و یهای خو گرفته به برابرانسان 

 شود؟می  میامعه به فرمانبر و فرمانده تقسو ج هنددتن در می 
است بچه نحو مورد قبول مردان    یدر اجتماعات باستان  یشکل حکومت فرد  نی که اول  سلطنت

  ی های اصولو برداشت  ی فکر تی پرداخت که ماه  ییهاعلت  ا یعلت  ی به جستجو د ی. باد؟یآزاد کرد
معمول رخ داده و جوامع   ریواقعه غ  ن یدهد که ا نشان می  خیافراد را متحول ساخته باشند. تار

 اند ر داده دقبول شاه و سلطان و حکومت تن  هدموکراتیک ب 
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 . است  ده یبه نظام سلطنت مُبَدّل گرد  ت یریاشاره شد، نظام مد قبالً  که    دویمانند اجتماعات ب  و
 

 دهند؟ یتن درم یو بردگ یشود که آزاد مردان به بندگسبب می  یعامل چه
 

و صریحاً به آن اشاره   دهیتناقض گرد نی فرانکفورت متوجه ا ریبزرگ نظ نی از محقق یبعض
 .شندیندیبه عمق مسئله بکه  آن  کنند، بدون آمد تعجب می ش یپ  نی کرده و از ا
  جاد ی ما توجیه نموده و عوامل ا یدولت و حکومت را برا  شی دا یپ یتحول چگونگ نی ا یبررس

عوامل به منشاء    ن ی . با شناخت ادینماطبقات در جامعه را روشن می   ش یدایفرد و پ  ایگروه و    یبرتر
 د.برخواهیم پی   ده،یکمتر ارائه گرد حی و صر یدرباره آن بحث شده و نظر قطع ار یحکومت، که بس

  ، ی نظام ابتدائ  لیتبد  یاال مورد بحث قرار گرفت و به چگونگفصل گذشته به اختصار تحول ب  در
تر از اجتماعات  قیدق ل یو تحل هی با تجز . اشاره شد ، یافراد در جوامع بدو یو برابر  ی بر آزاد یمتک

 .بردخواهیم پی بهتر   یاساس ر ییتغ نی باستان به علت ا
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 حکومت، سلطنت، دولت  ـ۲

  ی در چگونگ یول انددهیهم عق نیتقریباً تمام محقق ه یاول یو دموکراس  یوجود نظام برابر در
 .تحول آن به سلطنت و حکومت آراء مختلف است

چه به   ی،فرمانده التیبوده و تشکتوأم  ی و فرمانبر یحکومت با فرمانده نکهیتوجه به ا با
خاص بنا شده، چون   ازاتیصورت یک فرد و چه به صورت یک گروه، بر اختالف طبقات و امت

توانسته است به وجود  نمی  ز ین یاند، مسلماً حکومت و فرمانده بوده ی طبقات از یفاقد امت ه ی ع اولمجوا
  را یانتخاب کردم، ز ه یاول کینظام دموکرات ن یا  ی را برا تی ریمن کلمه مد زیجهت ن نی هم به . دیآ

شده است نه اعمال  عمال می اِ فهیبه صورت انجام وظ  یشد شغل رهبر ان ی بقبالً گونه که همان 
 .قدرت

 .نمود  حی اصوالً مفهوم دولت و حکومت را تشر د یمسئله با  لیو تحل ه یاز شروع به تجز قبل
دانند  می  ی کیمفهوم دولت و حکومت را با هم مخلوط نموده و آن دو را  نی از متفکر ی ار یبس
 .ستین  نی چن تی که واقع یدر حال

  ی و ثانیاً به معن یاسیس التی تشک ی و مفهوم طرح شده است. اوالً به معن ی دولت دو معن ی برا
کار  به که قانون    نندکمی   فییک جامعه تعر  یاسیدر مورد اول دولت را به نظام س  یاسییک جامعه س

 .دارد اریو قضاوت را منحصراً در اخت نیبردن قدرت و وضع مقررات و قوان 
ای با  در منطقه  یالتیقدرت تشک له یاست از افراد بشر که به وس یاسیس ی دولت اجتماع ثانیاً 

  ت، اف یتوان دردو مفهوم ذکر شده را می  زیکلمه ن ن ی ا ی لغو ی. از معناندافته ی  ی هم ارتباط و بستگ
نظام    التیتشک ی به معن  یگری. و د کایامر ا ی ران یکشور ا  ی به معن ران یدولت ا ای کا یمثالً دولت امر
فرانسه و   ، یآلمان ،یسیبه انگل   stato,Etat Staat , Sateکننده آن کشورها. کلماتدهنده و اداره 

 ,Vereinigte Staatenده ممالک متح کایدو مفهوم را دربر دارند. مثالً به امر نی همه ا یائیطالیا

United States Etate Unis  ی مورد نظر باشد باز هم به نحو  یاسیشود. و اگر نظام ساطالق می  
 Secretary ofندنمورد استفاده قرار خواهد گرفت ما Etat… و Staat و State به دولت اشاره شده و

State  و Staatsbeamte و   …homme d' Etat  گر یصطالح دا 
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 و    Jran. Regierung , Jran. Governement: قدرت حاکم است که اصطالحات دولت

gouvernement de I’ Jran ... ردیگاستفاده قرار می  مورد . 
  ی است، نوع   یاجتماع   دهینویسد: »دولت یک پدمی   ی حقوقدان فرانسو George Scelle ژرژسل

مستقل  ین یک نظام حقوقآاست که در  یمحدود  نی در سرزم ن ی مع ی اسیاجتماع س کیاز وجود 
 د.« کرده باش دای تکامل پ یتأسیسیک سازمان  و

  ی فرانسو  Le Fur که فور یدو مشخصه دولت گنجانده شده است. درحال هر فیتعر نی ا در
که   یداند که از یک قدرت عموممی  ینیمع نی مستقر در سرزم یها وه انسان گردولت را عبارت از 

 .کننداست، اطاعت می یو تابع اصول حقوق یحفاظت منافع عموممأمور 
کند. و مارکس و انگلس دولت را  می  ف یمردم تعر نی حفظ نظم ب له یدولت را وس کالجان 

الً دولت را محصول جنگ  اصو  رایکنند زمی   هیقدرت طبقه حاکم بر طبقه محکوم توج  لیتحم  لهیوس
دولت را به   زیها نآن  گر یآن قائلند. به عبارت د شیدا پی یبرا  یاقتصاد  یبنا زیر طبقات دانسته و 

  ی دولت از زمان  ف یتعر  ن یبا ا   یاس ینه یک جامعه س  رندیگارگان اعمال قدرت در نظر می   یک مفهوم  
 .شده است  میبه وجود آمد که جامعه به طبقات حاکم و محکوم تقس

کننده یک جامه متشکل در نظر  نظام دهنده و اداره   التیتشک  ی نظر من اگر دولت را به معن  به 
اداره جامعه به صورت حکومت   ی خواهد شد شکل و چگونگ یری جلوگ یاد یاز اشتباهات ز م،یریبگ

 .ستیاغیره، بحث جداگانه   انواع سلطنت و   ای و    یا اشکال مختلف جمهور ی  و   یگروه  ا ی  ی مطلقه فرد
Edward Meyer  مشروط دولت ریمطلق و غ  تی به یک کل ی مورخ مشهور آلمان ریادوارد ما  

absolute universality دانست که تمام افراد  مطلق می  ت یدولت را حاکم ة داشت. او الزم ده یعق
. او  دی نما ت ی را با زور تثب تیحاکم ن یها را تحت فرمان خود داشته و در صورت لزوم ا و گروه 

که وجودش از اراده    یبودن واحد  یدائم  یوستگیو معرفت به پ  یآگاه   التیتشک  نی ا  رنویسد: دمی
  ش یها را مجبور به اطاعت از اراده خوآن  ین حال درع  یاش مستقل است ولتابعه  التیافراد و تشک

و   یوجود دولت را در اجتماعات باستان گران یبرخالف د ر یکند. مامی  ی باز ی نقش اساس د، ینمامی
متشابه دانسته   واناتیهای حاو جامعه را با گله  را یز ردیپذ، می کو نومادی  ی های شکارچله یقب یحت
  ی انسان به صورت امروز  ش یدای های انسان مقدم بر پکردن گله  ی زندگ ی معتقد است که گروه و

 است.  
یک   قدرت یک رئیس قبیله و  ان یم یمعتقد است که فرق یحقوقدان فرانسو  Duguit یدوگو
شود. اختالف در  باشند، مشاهده نمی مجالس می  دولت، وزراء و سی مرکب از رئ که د یدولت جد

 .تی درجه است نه در ماه
در عهد باستان وجود نداشته    یمعتقد بود که دولت به مفهوم واقع  نوگرادوفیو vinogradoff اما
را در انحصار خود داشته و بر   یو اقتصاد  یاجتماع  یاست که رهبر  یدولت آن دستگاه رایاست ز 

 .  دیص نما خفرد فرد اجتماع نظارت نموده و حدود حقوق او را مش
،   R.Heberle، هبرله  Herbert Krueger ، کروگر Hermann Heller هلر رینظ ینیمتفکر

 ilبعد از رنسانس به وجود آمده و کلمه یقیحق یمعتقد بودند که دولت به معن Jelinek…  یلینک

stato ت. کار برده اسبه  اول یبار ماک ن یرا اول 
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 .انددولت نبوده  یق یحق یو روم به معن ونان یدر  یحت  ن یشی های پنظر آنان دولت   به 
  ی را فراتر گذاشته و حت  پا یآلمان ریشناسی و اقتصاددان شه جامعه  Max Weber وبر ماکس

وجود داشته باشد و   ی غرب اصوالً دولت ی و صنعت  یدار یه جوامع سرما ش یدایقبل از پ نستکه یمنکر ا
 .فقط در غرب به وجود آمده است یو منطق  یعقل یبه نظر او دولت به معنا 

و رفته رفته تکامل حاصل    امده یبشر یکباره به وجود ن یگونه که تمام آثار اجتماع همان  مسلماً
تکامل قانون و نظام   متحول شده و باتدریج به  زیدولت ن  التیو تشک فهیوظ  کرده است، مفهوم و 

 .است افته یشکل و تکامل  رییمردم، دولت که اداره جامعه را به عهده دارد، تغ یاجتماع  ئف و وظا
است و به خصوص   ریمتغ ار یکه سرعت تحول نظام جامعه و دولت بس دی د میخواه البته 
  ی اجتماع  اتتأسیس یحت شده در تمام نظامات و مقررات و تیری مد نی که حکومت جانشهنگامی

با اضمحالل سلطنت   ریو ابتدا در تحوالت قرون اخ دیل گرددیک به جمود حاصنزیک نوع رکود 
بر سرعت تحول در دولت و شکل نظام مقررات  تدریج به  یدموکراسو حکومت مطلقه و ظهور 

است که از دولت   یهای مختلفاختالف نظرها به علت برداشت   نی تمام ا  ی افزوده شد. بار  یاجتماع 
که شرح داده شده استفاده   یمجموعه از کلمه دولت به همان مفهوم نی عمل آمده. من در ابه 

 .کننده و نظام دهنده به یک جامعهالت اداره یو آن عبارت است از تشک مینمامی
  ، یابتدائ یممکن است به صورت یک مجلس مشاوره با نظام دموکراس التیتشک نی حال ا

استبداد   ،یسیکاهن رئ ایکاهنان  یحکومت مذهب ،یمذهب سمیو کمون  یمعبد التیشکل تشکه ب
  ی با قوا   یهای کنوندولت   ای... باشد، و  ی ، خدا شاه  یکاهن ـ شاه  ک،یتئوکرات  سمیدسپوت  ای  ی معبد

 .هی مجر ـ ه یقضائ ـ مقننه
تعمق پرداختند.    منشاء آن به بحث و   هستند که اصوالً درباره دولت و   ینیمتفکر  نی اول  ان یونانی

  ن ی گذاشتند، از اول ه ی پا ونان یرا در  ی ، که در قرن ششم ق.م مکتب متحرک  Sophistsان یسوفسطائ
پرداختند و    ی به بحث علم  یتشکیالت اجتماع   قوانین و  هائی هستند که درباره منبع نظامات و گروه

 Physeiعت ی طب لهیداشته و به وس یعیطب شهیر  نینظامات و قوان  ایمسئله را مطرح کردند که آ  نیا

 .  Theseiیو عمل اراد   نی تدو له یبه وس  ایاعتبارند    یدارا 
  ان ینیشی نظامات را مطرح نمودند پ ش یدا یدرباره دولت و پ ی که بحث منطق ان،یونانیاز  قبل

. جهان  انستنددمی  ی و آسمان یو منشاء آن را اله  وستهیاصوالً حکومت و نظام جامعه را به هم پ
  ن ی به ا یشد و متکتصور می Cosmos عالم افالک از جهان اکبر یا ینقش یانسان ةجامع ایاصغر 
از خواست    زین  یقوانین اجتماع   بود، نظام و   ان یخدا  ایکه نظام عالم تابع اراده خداوند    گونههمان فکر  
گرفت. کاهنین و سپس  سرچشمه می  نی زم یدر رو  ان یخدا نی مظاهر ا ایو  ندگان ینما هدو ارا

ها پس از افول  قرن  یاالجرا پرداختند. حتودند که به وضع مقررات الزم ب ی کسان نی اول نیسالط 
متوقف شد و نظام جامعه در قالب   ی درباره منشاء دولت و مقررات اجتماع  ی بحث علم ونان ی تمدن 

 .گرفتمورد قبول قرار می   ریلذا غیر قابل بحث و تفس  مقدر و خارج از اراده بشر و   ی امر  یاله   ت یمش
 شده بود که بشر از ابتدا جهان را  یقانون از آنجا ناش و تفسیر حکومت و   هیتوج ن یا
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زبان   نی دربر داشت، به ا زیعالم را، که جامعه را ن ی هاو تمام فنومن  ستینگرمذهب می  دگاهی د از

نمودند،  می   تیکردند و آداب و رسوم را تثبمذاهب بودند که قانون وضع می   نی کرد. اصوالً امی  ریتعب
  ی نقش اساس ینیهای د توال یجوامع، ر یریگو فرم  عتجم  نیشد، در اول ان یبکه قبالً طوری به و 

  م یخواه هی و فرماندهان اجتماعات شدند. در فصل آت نیسالط  نی بودند که اول ان یخدا  نی ا داشته و
نموده و با   ل یبر جامعه تحم مردم نظامات منحرف را  ی که چگونه خدام معابد با انحراف باورها دید

اختصاص   دشده حکومت و سلطنت را به خو ان یخدا نی و خلق، جانش ان یخدا  نی ابداع وساطت ب
بودن منشاء   یکرد که اعتقاد به اله  میحکومت قبول خواه شیدایپ ریدادند. مسلماً با توجه به مس
 .آن دوران است  یو نظام فکر ی لیسلطنت الزمه فرهنگ تحم

  ة مقدم  یمذهب ون یکه رفورماسهنگامی  ی قرون وسط یاز دوران انسداد و خفقان فکر پس
  ات ینظر  لیو تحل  هی . تجزافتیشد، بحث درباره منبع قانون و دولت رفته رفته رواج    ی رنسانس علم

  یتا با بررس  مینمامجموعه موکول می   نی فصل ا  نی درباره دولت و حکومت را من به آخر  نیمتفکر
 .قضاوت کرد یترع ی وس دیها بتوان با دتمدن  نی حکومت در ا ریو س ختلف م  یهاتمدن 

   :درباره قیبه تحق  میپردازمی  اکنون 

 مت در ادوار باستان  وحک  منبعو  شهیر

 شهرها  ل یتشک ـالف 

شود که اجتماعات  می  جه یکه در فصل گذشته به عمل آمد نت  یمختصر  ل یو تحل ه یتجز از
  ی نیو قانون و مقررات بر مذهب و آداب و رسوم د  یای فاقد حکومت بوده و نظام اجتماع قریه   ه یاول

 بنامیم مجالس نظیر آبا ی نظام دهنده جامعه را دولت ابتدائ التی تشک نی . اگر ادندیگرداستوار می 

Aba  نی و اوک Ukkin    ای   یابتدائ  ی دولت در نظام دموکراس  ن یهای ا ارگان  Primitive Democracy  ،
  ی هنوز به صورت دموکراس  تیری مد  ی رفتند. در جامعه معبد جوامع به شمار می   ن ی ا  تی ریمد  ستمیس

وجود   ی و مقررات و نظام مدون به صورت کنون ن یاجتماعات قوان ن ی تئوکراتیک است. هرچند در ا
  ن یتوجه کرد که اصوالً قوان دیبا  یاند، ولبوده  ن ی قوان ن ی ا ن یگزیجا  ی و رسوم و آداب مذهب اشته ند

بر   تا مطلقاً  دهیها به طول انجاممدت  زیپس از آن ن  یبوده و حت  ین ید  شهیر  یدارا   جدهمیتا قرن ه
. دولت  دندیوضع گرد ی نیقوان یو مکان  ی زمان ط یو با توجه به شرا ی ق اجتماع و منط اج یاحت ی مبنا
.  ند یآمی   د یها در شهرها پدحکومت   نی اول  . و حکومت  ی داشته و نه فرمانده  ت ی ریادوار نقش مد  ن یبر ا 

ها فرم  ها دولت اند که در آن شهرها بوده نی مقدم بر کشور و دولت است و هم اصوالً کلمه شهر
 .اندشده  لیمتشکل تبد ی گرفته و رفته رفته به کشورها

هندوستان   ه یاول ی شهرها بابل، آسور... و ش، ی، کراش، او گالنهرین چون البین  ه یاول یشهرها
پس   یوم حتراند. در بوده  یهای باستانهای شهردولتگاه یو روم همه پا ونان ی... و باالخره نیو چ

   Romanus Sumو جمله معروف   انستنددخود را تبعه شهر روم می   های روم  زین  یامپراطور   لیاز تشک
   Citizenزن ی تیو معمول بود. کلمه س یجار زین یتا قرون وسط ی من تبعه شهر روم هستم، حت ای
کار  به تبعه یک دولت  یبه معنگرفته شده و  یونانیاز همان کلمه شهروند  ن یسیتوا   Citoyen ای

  د. ورمی
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 مدیریت نه حکومت

  Civilization تمدن، از کلمه  یبه معن Civilis از    ن گونه که تمدمشتق شده است همان   یمدن  ای
معروف سنت   سیکه از طرف قد Civitas Dei گرفته. اصطالحشه یر ینیشهرنش ای ت یمدن

کلمه شهر مشتق و در واقع   نی برده شده از همکار به  یدولت اله  یبرا   St. Augustinنیاگوست
  ش ی دا یپ ان یجر ن یمحقق یکرد. حت ریتفس ی توان آن را شهر خدا به مفهوم قلمرو خداوندمی

 Courses towards urban life.   اندده ینام یشهر ی زندگ  یبه سو  ان یرا به جر  یهای عالتمدن 
که    مینمائرد می کننده برخوای به یک عامل مشخص شهرها در اجتماعات قریه   شی دایاز پ  قبل

که چگونه   میدی مذهب است. ما د مید یدکه طوری به کند و آن می  یی ها خودنمااز آغاز تجمع انسان 
ها را  قرار داده و روابط آن تأثیر ها را تحت انسان  یو عصر حجر زندگ هی در ادوار اول یمذهب حت

  ن ی آثار آن در روابط ب یمختلف و بررس اعصار مردمان   ان ی. بحث درباره مذهب و اددینمامی میتنظ
ذهن و اثر    تیکه نشانه بارز خالق  د، یانگیز عقارتیو تنوع ح  ستین   سریم  زیها رساله نها در ده انسان 

ها  آن  اک که فقط با استفاده از وجه اشتر ست ی باشد، به حد می یاجتماع  ات یشعور و تفکر در ح
جهان   ان یکه درباره اد  یشماری کنند. کُتُب ب یبند دسته  یهائمذاهب را در گروه نی اند اتوانسته 
درباره   یلی. بحث تفصرندیگنمی دربر زیرا ن یهای کلگروه  نی کامل ا حیتشر یحت دهیگردتألیف 

  بحث ها در آداب، رسوم و نظامات مردم خارج از سراسر اعصار و اثرات آن  یمذاهب و باورها 
شهرها و   جادیدر فصول آتیه اثر مذهب را در ا ی مجموعه ماست و من فقط با شرح مختصر

مهم اشاره خواهم    ان یمختلف به اد  یهاتمدن   ینموده و در بررس  ان یو حکومت ب  یشهر  التیتشک
  د.کر

بر تمدن متأخر ها که تقریباً همه آن  میرسمی  جهینت نیهای مختلف به اتمدن  یدر بررس
  گر یاند. به عبارت دقرار گرفته ی گر یتمدن دتأثیر غیرمستقیم تحت  ای میالنهرین بوده و مستقبین 

  شتر ی برخوردار نبوده و ب  (نیو نخست یاصل) Primary کامالً مستقل و تیفیاجتماعات از ک  نی نظام ا
جهان   یهاترین تمدن م یآن را قد یمصر، که زمان ن دتم یاند. حتداشته   Secondary حالت ثانوی

که در منطقه   یاست. طبق اکتشافات دهیگردمتأثر امروز ثابت شده که از تمدن سومر  انستند،دمی
تقریباً همزمان سومر    ینواح  نیهای مستقر در ا تمدن   قدمتپنجاب و سند هندوستان به عمل آمده  

  ست ین یو مطالعات تمدن سومر  قاتیها به دقت و کمال تحقبررسی نی چون هنوز ا یباشند ولمی
به   زیبه خصوص که تمدن هند ن م،یالنهرین آغاز کناز تمدن بین  ی انیعنوان نمونه بن است به هترب

جالب است کامالً    ار یبس  کهن ی ا  نیالنهرین در ع ر بین دحکومت    شی دایشود. پتمدن سومر مربوط می 
  ی نیشد چون با شهر و شهرنش ان یگونه که بحکومت همان  جادی است. ا ی مشخص و قابل بررس

 .کرد ی شهرها را بررس شیدا یپ  دیاست لذا باتوأم 
  ی ها اشاره شد. مدارکمذهب در تجمع و استقرار گروهتأثیر  و    ی تیهای جمعقطب   لیبه تشکقبالً  

از   ی که انجام شده حاک یقیو اکتشافات دق قات یبه دست آمده و تحق یمیقد  اریبس یکه از شهرها 
 .اندد شکل گرفته ببه دور معا  یباستان ی که شهرها نست یا

و سپس  ها ه یکند که در مراکز قرمی تأکید  یسی شناس مشهور انگلباستان  لدیچا گوردون 
 .میکنبه معبد برخورد می   وستهیالنهرین پبین  یشهرها

 رفت، هرگاه نشانه مذهب نظام دهنده و عامل وحدت جامعه به شمار می  چون 
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انجام    یشد، مردم براای برپا می به صورت معبد در نقطه   یباورها و قطب کشش مذهب  نیسمبل ا  و

به وجود    یهائمرکز جاذبه، قرارگاه   نی مراسم و مناسک به دور آن جمع شده و رفته رفته در اطراف ا
و    ت اغلب معامال د،یگردمی سری محل برخورد مردم قراء مختلف م نی چون در ا یآمدند. از طرفمی

اکناف و اطراف   ن یگرفت و ساکندر آن مکان صورت می  یجمع  یانجام کارها  ی گفتگو برا
کم  کم که طوری به آوردند،  مکان می ن یمبادله به ا ی های خود را برا و ساخته  دات یمحصوالت و تول

دست   بهبود. آثار مؤثر در جلب توجه مردم  زیبازار ن  نی که خود اشد، می   جادیدر کنار معبد ا یبازار 
ها بعد کلمه  تا مدت   یاند و حتکاهنین و خدمه معابد بوده  ه یاست که تجار و بازرگانان اول  ی آمده حاک

شد که اجازه داشت خارج از معبد به معامله پردازد.  اطالق می  دب م معدالنهرین به خاجر در بین ات
قبالً  است، که  Temple Comunity ای  ی جوامع معبد جادی مقدمه ا ی های معبد قرارگاه  نی توسعه ا

 .ها بحث شدآن  ة دربار
و صنعت، هنر و   دیگردد و تولمحسوب می  یاجتماع های ت ی معبد مرکز تمام فعال نحالیا در

رود...   میو تنظ ی ار یکانال و آب ت یریکار، مد  میغذا و تقس هیو اداره امور زراعت، ته  عی تجارت، توز
 د.شومی  زکامل جامعه در معبد متمرک ت یریخالصه مد 
که  آن  ایشدند و ای ساخته می تپه  یموسوم بودند در باال  Zikkurat زمان که به  نی ا معابد

  رفت می کار به  کوراتیز ی برا می قد یای که در زبان بابلآمدند. کلمه به شکل تپه در می  مصنوعاً
Tillu ی اه تپ  د معب ا یرا تپه معبد  کورات یتوان زتپه است، لذا می  ی به معن ی آن تل عرب شه ی بود که ر  

 . است  یکیآن ادوار عالمت برج و معبد   ی ری. در خط تصودینام
پشم، پوست،   ، یو کاالها مانند چرب اء یاز اش یار یدر معبد تعداد بس»نویسد: می  فرانکفورت
...  یو بافندگ یغالت، دباغ  یایو آس یسیمختلف... انبار شده بوده است و پشم ر  یاسفالت، سنگها 

 ت.«گرفتماماً در معبد انجام می 
و   Samaran حسونا و ساماران  Hassuna در لدیشناس معروف گوردون چاکه باستان  یقاتیتحق

النهرین  بین   یکه شهرها   دینمارا مسلم می  ت یواقع  نی نموده است، ا Jarmo  جارمو   Halafina حلفینا
 .انددر اطراف معابد فرم گرفته 

R. Hays  دانشمندان   نی های ایرسد. بررسمی  لدی چا رینظ یجیبه نتا  زی ن  یکائیمحقق امر زیه
 . خالصه کرد ن یتوان چنرا می 

  ن یدر جنوب ا  Uruk شوند. شهر اوروکالنهرین مشاهده می آثار شهرها بر منطقه بین  ن یاول
قبل از   ۹۰۰۰ - ۶۰۰۰است. در قرون  دهیگرد تأسیس  الدیسال قبل از م ۴۰۰۰در حدود  هیناح

 .اندسته یزی مکنی  دانه جمع و    یو به حالت شکارچ   افته یمناطق هنوز استقرارکامل ن  ن یا   ن یساکن  الدیم
  ی کم کشاورز دوران کم نی شوند و در امظاهر می  ق.م های مستقل از هزاره ششم ه یقر آثار 

در   ی رهبر التیکند. تشکمنطقه کمک می  ن ی امر به استقرار و سکون مردم ا ن یو ا  ابد یتوسعه می 
  ر ادوا ن ی است. در ا دهیگرداداره می  ر یعشا وخیش له یبه وس  ران بشکل گرفته و جامعه براها ه یقر ن یا

  افته یتوسعه  ت ی ریرفته رفته نظام مد الد یشود. در هزاره پنجم قبل از منمی  ده ید ری از حکومت اث
 Temple Comunityی و جوامع معبد
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های  ی . از حفار اندده یبه دست آمده که آن را تمدن حلفینا نام ی. در حلفینا آثار تمدنرندیگمی شکل 
وجود داشته. متعلق   ی هائهدهکد Alubaid آید که در منطقه العبید برمی   Tall - Shakrainنریشکتل
مُبَدّل   رهارفته رفته به شه ها ه ی قر نیهم .خامت از خش  یهای جالبق. م با ساختمان  ۴۵۰۰به 
 .وندشمی

  ن یکنند. از اولها رشد می به صورت معابد و پرستشگاه یمذهب ی هاقطب هایه قر نی مراکز ا در
ها به نام  انوس یآب و اق ی خدا  ی برا  Eridu دویاست که در ار یکه شناخته شده پرستشگاه ی معابد 

 .است  دهیبنا گرد Enki یانک
اعصار است که    نی و در ا  ندیگومی   ز یدوران العبید ن Preliterate ا یدوران قبل از اختراع خط    به

و پروفسور   تسیپروفسور د Prof. Diets. ابندیدست می  ییایکم کاهنان معابد به مزاکم
های منطقه اریدو را  پرستشگاه زین  Prof. Botteroو پروفسور بوترو  Falkenstcin نیاشتافالکن 

  ن ی ا  خی باشند. تارمی  یای بابلو تپه  ایه معابد پل  ای  گوراتیکه مقدمه ز انند دمی  یمعابد کوچک ن یاول
 .کنندقرون چهارم و پنجم ق. م ذکر می  نی دوره را ب

جوامع   ی دهند در دوران العبید اغلب اراضکه مدارک موجود نشان می ویسد: چنان نمی  زیه
  د یدر معا زیرا ن یاند. و محتمالً غذا و محصول اضافشدهآن جوامع کشت می   ان یخدا  ی برا یسومر

از امالک    ی و نگاهدار  یمناسک و مراسم مذهب  ی که اجرا  سدر. چنان به نظر میاندمودهنمی  رهیخذ
شهرها به دور  تدریج به بوده است. ای دست کهنه حرفه در  devine Household ان ی خدا وال و ام

ادوار هنوز   ن ی در ا یول رددگآن واگذار می ن ی جامعه به معبد و خادم تی ریمعابد شکل گرفته و مد
  ی شود و دولت به معناست. با توسعه شهر فرم جامعه دگرگون می یباق ه یاول یاز دموکراس ی اثر

 .ابدیمی   تیشده و به سرعت در منطقه عموم هی اول یدموکراس ن یگزیحکومت و سلطنت جا
گردند  می  یهای کاملدولت  ـ شهر  یها دارا نویسد: که در هزاره چهارم ق. م سومری می زیه

  ابند یدست می  ی ها به قدرتشوند. آن مقتدر مُبَدّل می  نیگونه که باالخره به سالط با فرمانداران شاه 
قدرت    فرمانداران   ن ی که ا  هنددکه در اصل به کهنه معابد تعلق داشته است. مدارک موجود نشان می

به عبارت   ا یاند. )که کاهنان از آن برخوردار بودند، کسب کرده  ،ی مذهب ارات یخود را از اخت ی ویدن
 بود.(   دهیگرد یو فرمانده ی کهانت منشاء فرماندار  گرید

ت جامعه را  دبوده است که تجسم وح یتنها قدرت میاصوالً مذهب در عهود قد» زینظر ه به
 ت.« کرده اس را خلق می ی هم بستگ نی و ا مودهنمی

رفته رفته تخصص    یدند، وقه گردذو آ  ل یو انبار وسا  رهیو هیز چون معابد محل ذخ  لد ینظر چا  به 
معابد متمرکز شد. طبقه کاهنان در ضمن معلمین و مدیران جامعه به شمار رفته و تمام   ن ی در ا زین

گرفت، خط، که در معابد صورت می  لیو تکم شیدایوابسته به معابد بودند. با پ یمدارس سومر
.  دندیگردو منتشر می   ن یو تدوتألیف  کاهنان    یا  یمعلمین مذهب  لهیبه وس  یو دستورات حقوق  نیقوان

زمان    نی ر ادنامد.  می   یو اله   یروحان  ران یمد  ا ی   Theocratic_administrators  زیرا ه  ران یمد  ن یا
در   ئی گرات با مل خته یآم یپرداخته و به خلق یک میتولوژ یامور تجارت میاست که معبد به تنظ

 .دینماخود اقدام می  هیتوج
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 نظام شیدا یپ

 
به دور   ، به شهرها یهای ابتدائقریه  ل یالنهرین و تبدهای مستقر در بین حرکت گروه  ر یس ن یا
منطقه به   ن یکه در ا  ستیشناسانو باستان  نیمحقق هی کل دیو معابد، مورد تائ یمذهب ی هاقطب
شد   ان یبقبالً شکل گرفته و همانگونه که  ی اند. شهرها ابتدا به صورت جوامع معبد پرداخته  قیتحق

 .1درنیگرا به دست میجامعه  تی ریمد عابد م
خداوندند، که مالک تمام جامعه و اموال    نیهمه مردم خادم  یجوامع معبد   نی ا  لیتشک  لیاوا   در

کسان  یای همه در مقابل خداوند جامعه  نی شده در چن ده یرفت. چنانکه دو افراد آن به شمار می 
و   نی برابر باشند. رفته رفته خادم زین یشد که در حقوق اجتماع سبب می  دهیعق ن یبودند و هم

به   لیجادوگران قبا یاها شامان  هیشب یها افراد آن رؤسای معابد، که سران و  میمستق اهبانان نگ
با خدا، که   یکیتشخص به علت تظاهر به نزد ن یگردند و ا می  زی بودند، متما ی ترشرفته یصورت پ

و ساحر و عالم   میکه نقش طبیب و حک  ان،یخدام خدا  نیشود، اهاست، حاصل میمنبع تمام قدرت 
نفوذ   یها در جوامع بدو گونه که شامان شوند، همان کنند، راهنما و رهبر مردم میمی  یباز  زینرا 

که به جادوگران   Shaman نمش  ا یشاهان    کلمه   .خود را از مذهب و اعتقادات مردم کسب کرده بودند
آن    یپال Pali گرفته شده و در زبان   ت یشود از زبان سانسکراطالق می   یبدو   لیقبا  یو سران مذهب

 .گردندها هستند که کاهنان معابد می شامان  نیگفتند. بعدها هممی Saman   را سمن
به منابع جامعه،  یابی دستکسب قدرت قرار داده و با  له یرا وس ان یتقرب به درگاه خدا کاهنان 

در   ت یریکه نظام ساده مد یتا جائ ند یافزامی  شیکه در معابد متمرکز شده بودند، بر تشخص خو
 Theocraticیو حکومت مطلقه مذهب دهیمُبَدّل گرد یبه یک حکومت مذهب یجوامع معبد

Despotism قدرت  تدریج به معبد  نیشود. سرکاهن و رهبر خادممی  هیاول ی دموکراس نی انشج
.  دینمامی  ت یتثب ی ساختگ ی خدا م یگو و رابط مستقخود را به نام سخن  ت ی و موقع ابد یمی  ی شتریب

  ه ی و او در کل  ابدیبه سرکاهن اختصاص می   ی حال است که در معبد محل خاص و شبه قصر  ن ی در ا
او   یبرا  ی قدرت سرکاهن در کنار معبد قصر شی . با توسعه شهر و افزاردیگمی  میامور شهر تصم

 .شودکاهن درآمده، ساخته می   ـ ریکه به صورت ام
  ... اشنونا   Eshnunnaو  Ur  اور Chorsabad مانند خورساباد یمیقد  اریبس یآثار شهرها  هی کل در

سرکاهن درست شده و   یبرا  یمخصوص  گاهیدر آن جا ایکه  میخوری برم یدر مرکز شهر به معبد 
مراکز    ا یشود که دربارها  می   دهی است. د  ده یشهر بنا گرد  ر یام  گاهیدر کنارش به صورت جا   یقصر   ای

  در درون معابد فرم   ریطان و املو قدرت س یفرمانده

 
   Prof. jean Bottero اسن( و ک)دکتر    سیپار  ی علم  قاتی از مرکز تحق   Dr. Elena Cassinای که توسطرساله   درـ  ۱

  برگ ندهای از دانشگاه  نیکن اشتالور فافسپرو  Prof. Falkensteinو یشناس فرانسواستاد شرق و ترو پروفسور ب
 شیدای شده است، با وجود آنکه سخن از پ هیورکوتر تهان ژور فساستاد دانشگاه لبل پرو  Prof. J. Vercoutterو

 نیا  شیدای پ  یای به چگونگ اشاره   نی گردد، کوچکترآغاز می   خیهای ماقبل تارهای قدیم شرق است و از دوران دولت 
  ی دهند و با اسام را نمی  یبررس  نین به خود زحمت ایها فراوانند و اغلب محققرساله  نیا ر نظیها نشده است. دولت 
.  ندیرا مشخص نما  نیسلطنت آن سالط  قیدق  خیکنند تاربابل آغاز نموده و فقط کوشش می   و  سومر و ماد  نیسالط

  ذ نفو  نیکهنه و استفاده از ا  ی و نفوذ مذهب  ه یهای اوله یوجود معابد در مرکز قر  ز یها نرساله   نیبا دقت در هم  نکهیا  گو 
 .گرددمستفاد می  ی. به روشن ..یشمت خوو حکو  یفرمانده تیدر تثب
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 مدیریت نه حکومت

تشکل شهرها با هم   ی معبد و دربار از ابتدا  گر یگردند. به عبارت دها منتقل می و به کنار آن  گرفته 
 .انددربارها بوده بوده و معابد موجدتوأم 
  ده، یشهر سر به آسمان کش ن یهای ساکنخانه  نی که از ب ،نویسد: »معبد بزرگفرانکفورت می  

شوند. در  می  ده یآن کش ی به سوها ن اابیها و خدهد و تمام راه می ل یتشکز و هسته شهر را کمر
را حل و فصل   یکرد که مسائل جامعه معبد می  یداخل صحن معبدکاهن اعظم زندگ یخانه بزرگ

افراد را مشخص کرده    ف ینموده و وظا  ن یی ها را تعدود زمین ح. اوست که سرحدات و  ستنموده امی
 ید.« نمامی  نیی دهند تع ل یتحوبپردازند و   دیو آنچه با 

آورد به یک  خاک بیرون می زیر  را از   یشناسان شهرباستان   لی که ب  یزمان»نویسد:  می  مومفورد
فاقد    ا یو    افتهین  ی اگر شهر هنوز حصار  یکند، حت)ارک( برخورد می  Zitadelle منطقه محصور و یک 

  ه اعتبار داشت جاهمه  Harappa تا هاراپا  Uruk از اوروک  تیواقع نی های پابرجا باشد. اساختمان 
تمام به طرف معبد  ها  ن اابیگرفت. خب و معبد قرار می ذه متأثیر  کامالً تحت    زیشکل شهر ن  «است.

  ن ی شود اه می حدس زدکه طوری به اند. بوده  ی معمول ر یعرض غ  ی ها دارا از آن  یشده و برخ تی هدا
 .اندساخته شده بوده ی مذهب فاتیو تشر  شاتینما ی برا  ض یهای عرجاده

  ل یوسا یبرا  مسلماًاند. که شصت متر عرض داشته اند افتهی را  یهائابان یالعماره آثار ختل  در
روبرو    یفاتیتشر  یابانیبا خ  د یمورد لزوم نبوده است و قطعاً با  چوجهیبه ه  ی عرض  نی آن روز چن  هینقل
  ش یدایپ  لیاند و چون در اواسمبلیک بوده  زیها نحصار شهرهاست که اغلب آن   گری. موضوع دمیباش

  ه ی اول یتوان گفت که حصارها و متشکل وجود نداشته، نمی  زهیشهرها هنوز جنگ به شکل ارگان 
بنا شده و اغلب   ی مذهب فاتیاصوالً با تشر ی باستان ی اند. شهرهادفاع شهرها بنا شده بوده  ی برا

  ی بمذه  فاتیو ساخت شهر، وابسته به آداب و رسوم و تشر  بیهای آن، منجمله حصار و ترکقسمت
شدند که به  می   دهیکش  یخطوط   ی حت  ای و    چینسنگ به صورت  فقط    هیاول  یاند. اغلب حصارها بوده

اند که  بوده   یهائن یچهمان سنگ   ادبودی  هاچین سنگ   نی ا  دیاند. شانداشته   یاستفاده حفاظت  چوجهیه
  حصار را  یبه جا  یکش. نمونه خط اندده یکشخود می  یهاعصر حجر به دور قبرستان  ی هاانسان 

اند، مشاهده  شدهبنا می  یمذهب فاتیکه با تشر ،یونانیو  ی روم ی باستان ی شهرها ی در بعض یحت
 . مینمائمی

  ی توانسته برا نمی   چوجهیها به هآن   ادیاند که قطر زبوده  یحصارهائ ی دارا  زیاز شهرها ن یبرخ
حصارها    ن یسمبلیک دانست. نمونه ا   زیها را نتوان آن داشته باشد و اغلب می   یآن ادوار جنبه انتفاع 

ایجاد    که نویسد:  متر بوده است، مومفورد می   ۲۵که قطر آن در حدود    میآباد متذکر شدرا در خورس 
توان داشته است و می   ی نبوده بلکه کامالً جنبه مذهب  النهرین ابتدا به منظور دفاع جنگ حصار در بین 

 . دانست  ی نیبه آداب و رسوم و مراسم د  ی حفظ شهر از ارواح خبیث و متک  ی برا   شتر یحصارها را ب  ن یا
حصار   جادی غیرمستقیم در ا ی مذهب ی تولوژیو م نی است که د ی اثر گریجالب توجه د نکته

محکم و اغلب   ی حصارها  یالنهرین شهرها دارا گذاشته است. در بین  ی به جا  ی باستان یشهرها
 .اندها فاقد حصار و بارو بودهمصر تا قرن  ی که شهرها یبلند بوده در حال

 النهرین های مصر و بین ی تولوژیرا در اختالف م یهنگآناهم  نی ان علت اشناسباستان 
  

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g



101 
 

 نظام شیدا یپ

 
مجسم   یدر مصر فرعون را مظهر خدا و سپس خدا  د ید میخواهکه بعداً طوری به کنند. می  هیتوج
)تجسم و   Incarnaion فرعون  گر یدانستند و او در سراسر مصر مورد پرستش بود، به عبارت دمی

بودند.    رفتهیرا پذ  یفیتحر  نیچن  یمصر   یشهرها  ةشد و در همالقا می  نی زم  یتظاهر( خداوند در رو 
که    ت،ی سبب شده بود که همه شهرها خود را تابع یک مرکز  یتیممف   ی تولوژیکاهنان مصر و م  فوذن

به   اجیو احت دندیگردشهرها متعلق به فرعون محسوب می  ه ی. لذا کلانستندددربار فرعون بود، می 
وجود نداشت که ترس از حمالت   یها قدرتتا مدت  ز ینداشتند. در اطراف مصر ن  حصار برج و بارو و 

به وجود   یبه حصار زمان ازیاطراف شهرها مجبور کند. احساس ن واریرا به ساختن د ان یآنان مصر
دند که  برپی آشنا شدند و  یبا حمالت خارج ان یبه مصر حمله نمودند و مصر هاکسوس یآمد که ه

نداشته و امکان تجاوز وجود دارد. لذا  رأس از فرعون ه ن ی زم ی ها همه اقوام روبر خالف تصور آن 
 .دیر معمول گردایجاد حصار از آن زمان در مص

سبب شده بود که   ی نظام کاهن ـ شاه  متعدد و ان یالنهرین اعتقاد به خدامصر در بین  برخالف
  ی خدا  ندهیباشند که او را نما یو کاهن اعظم و فرمانده مستقل یمعابد بزرگ  یشهرها هریک دارا 

از   یهر شهر  جهیبود. در نت ان یخدا  نی شهرها در واقع جنگ ب نی ب . جنگ انستنددبزرگ شهر می 
ساخت. البته  ار مجبور می صح جادیداشت و خطر حمله و تجاوز، شهرها را به ارأس ه جاورشهر م

اطراف شهرها را   وار یمتشکل د ی هاجنگ که آن  از  شی و پ ه یشد در ادوار اول ان ی بکه قبالً طوری به 
  در )جریکو( واقع  Jerico در اریحاکه طوری به اند حصار داشته  ز ینها ه ی قر یبعض ی حت ند ینما جاب یا

  شتر یب یاند، ولحصار بوده  ی.م که دارا قاند متعلق به حدود هزاره هفتم  کشف شده  یهائه اردن قری
های  دفاع از حمله   ی النهرین برا بین   ی شهرها  ه ی اند. در ادوار بعد کلجنبه سمبولیک داشته   وارها ید  ن یا

 .حصار شدند یدشمنان دارا 
حاکم به شمار   یرویتنها ن ی که قدرت مذهب ی تا زمان اهایدر دوران ما زین ی جنوب یکا یامر در

نموده   تی داشتند شهرها همه از یک قدرت تبع ی بر جامعه فرمانروائ نی رفت و حکام به اتکاء دمی
ها قرار گرفت شهرها  تحت نفوذ قدرت حکومت  ن ید یوقت یبه حصار نداشتند. ول یاجیو لذا احت

 .صار متوسل شدندحبه  بان یاز حمله رق ی ریجلوگ ی ابر
 . افتیتوان دراثر غیرمستقیم مذهب را در شکل شهرها می   لیتحل نی ا  از

  ن یو رسوم حاکم بر جامعه، که در آن ادوار مولود د  ن ی از مذهب و آئ  ه یهای اولبافت شهراصوالً  
نسبت   یو روم که از نظر زمان ونان ی یباستان یدر شهرها یاند. حتشده متأثر  اریاند، بسمردم بوده
ها  آن  جادیند و مسلماً امتأخرکامالً  نی و هند و چ ریصغ یایالنهرین و آسمصر و بین  یبه شهرها
هرچند   م،یکنمشاهده می   یجامعه را به خوب  یو آداب مذهب  نی د  نی ار او زکوندر دارد، آث   یجنبه ثانو 

را داشته تا ظهور و تکامل   تأسیسصورت گرفته و حالت  کباره یاز موارد  یار یها در بسآن  ش یدایپ
 ی مذهب  فاتیشرکه عالوه بر ت میابیشهر از آنجا در می  نی ا تأسیساثر مذهب را در  ،یجیتدر

 .دندیگردمی  لیتجل ان یها تا حد خداآن  انگذاران یبن
و   کارناسیوسیساخته شد، طبق گزارش دال Palatin نیتپه پاالت یروم که در باال  شهر

 ی . حتدی بنا گرد  یبر اصول مذهب  ،یباستان  نی پلوتارکوس و تاسیوس... مورخ
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)که کلمه روم   سرمو Remus و  Romulus که برادران رومولوس افتیباره رواج در این ای اسطوره  
اند و لذا به مقام  شهر بوده  ینگزاران اشده ماده گرگ، بنیان  تیها گرفته شده است( ترب از نام آن 

 .(اننددرا رومولوس می  ی اصل ی)البته بان اندده ییت رسهالو

 :نویسدمی  نژوکوالد وستلف

آن   یهامقدس محدود و خانه  ی شد که با حد اطالق می  یبه مکان  م یشهر در لسان قد تلغ
و تقدس    یکه رهبر   انستند دمردان مقدس می  شه یشهر را هم  ان یبان   . بنا شده باشد  یگرد پرستشگاه

 .را با هم جمع کرده بودند
  وس یز  مهین، تت آن  بانیا Theses و تزس Cecrops روم، سکروپس  یدرباره رومولوس بان  ریاساط 

Thiemesius - ریآندرا، تراس یبان Tracer س وا و باتورت یبان Battusسیرنائیک در   رنایس یبان(
پس از حذف مقام   یافراد حت ن ی و ا افتندی  اهیهمان کاهنان بودند که مقام ش ...شمال آفریقا(

کهانت را انجام    فیشده و وظا   دهینام Prytanes و پریتانس Archon ا آرخنی باز به اسم شاه    لطنتس
 .ادنددمی

و آداب   مذهب اثر کامل  وستهیپ ده یبه ما رس م یقد یشهرها ی که از بنا  ی متعدد  اتی روا در
آن در وسط   ریو نظا  دمعب ای قدس و مآتشگاه  ی ها به بنا و در اغلب آن  میکنرا مشاهده می  ینید

  ی نخست معبد   کورگوس یاسپارت ل  رشه   ی بنا   د ی. بنا به گفته هرودت در تجدمیمائنشهر برخورد می 
  جاد یکرد. ا میتقس یهائاهل شهر را به گروه یمذهب فاتیو با تشر هرا در وسط شهر برپا نمود

اند و در تمام  صورت گرفته  یمذهب  فاتیهمه با تشر 2یا و اترور  1نواحی السیومتر در میقد یشهرها
  فات یشهر با تشر تأسیس  زیدر ادوار بعد ن ی. حتمینمائمی دو مقدس برخور یها به هسته مذهبآن 

از جانب   یستیمعتقد بودند که مکان شهر با  ان یونانیبخصوص  ن گرفته و چومی  تصور یمذهب
کردند.  مراجعه می   یکاهنه دلفبه   وسته یموارد پ  نی مشخص شود، لذا در ا  ن آنا  د یو با صالحد  ان یخدا

  پای انهدام سرا   دیگردمی   جادی ا  ی مذهب  فات یبدون تشر  یارتباط آنجا مورد قبول بود که اگر شهر  ن یا
 .شدمی   رفتهیآن مسلم پذ
و   دهیگناه را مرتک گرد نی کند که ااسپارتا اشاره می  یاز اهال هیر دبه نام  یبه شخص هرودت

نویسد: که شهر  بنا نموده است« می  یشهر ی مذهب فاتیبدون تشر یمشاوره با کاهنه دلف یب»
 .منهدم گشت ی بکل سالر ظرف سه د ی نیآن به اصول د ی بان  یاعتنائمزبور به واسطه بی 

  جاد ی در ا ی و آداب مذهب نی دتأثیر است که  ی به حد یبه آثار واقع ی متک ات یگونه روااین  از
بنا    ی با اصول مذهب  هاشهر  زیو هندوستان ن  ن یمسلم دانست. در چ  ی تیواقع  د یباستان را با  یشهرها

همه جا پرستش   Agni یاگن نامآتش به  ی اند. در هندوستان آتش مورد احترام بوده و خداشدهمی
  تأسیس و شهر به دور آن  هشدبنا می  دابه نام آن خ یشهرها ابتدا معبد  جاد یاست. لذا در ا هشدمی
 یت مالک یکه حت د ید میخواهبعداً است.  دهیگردمی

 
  ش یشد که پگفته می   دیمق  ینایطالیا  زی ق شده، به قسمت مرکتکلمه مش  نیهم از ا  نیکه الت Latium السیوم  ـ۱

 .اندستهیزمی  ن یدر آن سرزم نیوم مردم با نژاد التر تأسیساز 
  ی انژادانیها را آرداشته و آن  یبرتر  نی سرزم نیا گریایطالیا که مردم آن بر انواع د میقد یاز نواح Eturie اتروریا ـ۲
 .اندپرداخته  ئیشهرها   تأسیسقرن ق. م به  ۱۵( که در ریصغ یا یدانند )آسمی  یدیازل

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g



103 
 

 نظام شیدا یپ

 
  ن ی اعتقاد به تقدس آتش و د نی از هم ،شدای که آتشگاه در وسط آن بنا می منطقه  ایو  مزرعه

ارتباط شهر را با نظام   ،شدبنا می  یکه با رسوم خاص یبه وجود آمده است. آتشگاه عموم یخانوادگ
 .ساختعالم برقرار می 

  ی ار ی و بس نزی اندو  Bali یدر بال ریدر قرون اخ ینویسد: حتمی Bertling  نگ یبرتلکه طوری به 
  ی کنند که عالمت تقسیمات فضائآن را به چهار قسمت می   ه یقر  جادی پس از ا  یجنوب  ی ا یاز نقاط آس
  شه یهم هی. در وسط قرندیمانمی یرابطه با عالم باال و چهار جهت افالک  جادیا  لهیوس نی است و بد

 .شودمعبد در نظر گرفته می  یبنا   یبرا  ی خال یجا
شهرها به دور   زین  یجنوب یکا یآمر ی مایاها  نی در ب ن یمحقق  گریو د  Wellsولز قاتیتحق طبق
در   یمذهب فاتیتشر یائی آر لیاز قبا یار یبس ن یاند. در بداشته  یمذهب  شهیشده و ر لیمعابد تشک

ها، در  بخصوص ژرمن  ،یاروپائ یاها ی آر نی در ب یشهرها غیر قابل اجتناب بوده است و حت جادیا
شود که عبارت بود از شکل  می  ده ید Roemische Mundus یروم  رهیقرارگاه استفاده از دا  تأسیس

عمل تصور   نی و با ا دیگردمی م یتقس ی که به چهار قسمت با نشانه چهار جهت فضائای رهیدا
  ن ی در ب Orbis Terrarum) ایره عالمتت. )دگرفته اسها در مرکز عالم قرار می کردند که شهر آن می

و شهر  جاد یو در وسط شهر آتشگاه مقدس ا  دندیگردبنا می  یمذهب فات یشهرها با تشر ز ین ان یرانیا
 .گرفتبه دور آن شکل می 

شهرها   شیداینویسد: که پمحقق موسسه ماکس پالنک آلمان می  Klaus Eder رداکالوس 
شکل   ی شود که مراکز معبدشروع می ئی است و تحول از جا یاس یس ـ یمراکز مذهب جادیدنباله ا 

قریه و دهکده به وجود آمده است.   و  افته یها استقرار گروه  هاساختمان  ن ی گرفته و پس از استقرار ا
  ان یاند و از آنجا به اطراف نفوذ نموده و جرکردهرا در خود متمرکز می  یاجتماع  حوالتمعابد ت  نیا

 .اندافته یمی
  ی که به نظر او مدارک کامل  کا، یامر ی به تحول تمدن باستان تی عواق نی نشان دادن ا ی برا  ادر

. او با ذکر مدارک و  دینمااز آن در دست است، اشاره نموده و آن را به عنوان نمونه انتخاب می 
 .شماردمی مؤثر  اریها بستمدن  جادی را در ا یمراکز کشش مذهب  ن ی هائی انشانه 

  ی کایاند در امربوده   یاسیمراکز س  شروی و معابد پ  ی مراکز مذهب  شی دایپ  زین  یجنوب  ی کایامر  در
  ی کالماک Kolamaki و لیموندو Moundville اهواتو Etovah روی اسپ Spiru یمراکز معبد  یشمال

 .است ی مذهب یهاقطب  ن ی ای از انشانه 
  کا یمچ Mochica های آن ترین نمونه که معروف  ،یجنوب یکا یتمدن کالسیک امر در

Teotihuacan  هواکان و  یوتتئ Monte Alban  باشند، رفته رفته حکومت به صورت  لبان می آمونت
مانده،   یبه جا  کا یکه از تمدن موچ یکند. مثالً در آثار فرمانده و فرماندار و از درون معابد رشد می 

تیاهواناکو واقع در   Tiahuanaco تحول را در ن ی . همدیانمکنار معبد جلب توجه می  رد  یقصر شاه
 .توان مشاهده کردمی  ی ویبل

و استاد رشته   یکائیاستوارد محقق مشهور امر ان یمتدیک پروفسور جول ی های بررس در
  ده یباره به عقهای او در این . هرچند برداشتمیرسگیری مینتیجه   ن یغیرمستقیم به هم  یشناسانسان 

شود می   جه ی نت  ز یاو ن  قاتیاز تحق  ی تحول نپرداخته است ول  شه یبوده و هرگز به عمق و ر   ی من سطح
  .اندحکومت بوده  لیدر شهرها هسته تشک ی مذهب اکزکه مر
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   Kin groups ای   رهیهای کوچک وابسته به عشجامعه را از گروه   لیالنهرین شروع تشک در مورد بین   او 
 Ceremonicalرا زمراک نی اند. استوارد ابوده  یمرکز مذهب یچند گروه دارا  ای  کیکه  انددمی

centers  ندینمامتفرق تظاهر می  ی و فاکتور تجمع واحدها ی که به عنوان هسته اصل امد نمی  .
رهبران   یاصل ف یاز وظا ، وندرامور جوامع مذکور به شمار می نی از مهمتر ی کیکه  یار ینظارت آب

 .است یمذهب
دانسته و   نهرینالن ی ب هیتحول آن را شب ی جنوب یکا یامر ی جامعه باستان یبا بررس استوارد

  سنیک یشاون کوپ Chavin Coupisnique و ناریسال Salinar که در دینمابخصوص اشاره به پرو می 
شود برخورد می   یادوار به اجتماعات متفرق  ن ی نظر است. در ا  نی امؤید  مطالعات و اکتشافات موجود  

در ادوار   ی اند. حتتئوکراتیک بوده ی ها و نظامو بت  ان یمعابد و خدا ای ییک مرکز مذهب یدارا  که
در   ی بعد  ک ینشاء جوامع تئوکراتممراکز  نی و هم ده یمسلم گرد یوجود مراکز معبد  ز یتر نیمیقد
 .اند بوده  سنیک یکوپو شاون  ناریسال

   Zapotesو Ticoman کومان یزاکانتنکو، ت Zacantenco و مکزیک نیز در  یمرکز  ی کایآمر در
  ن ی به هم Playa… پالیا افلورس، میر Miraflores و  Chicanel کانل یچ Mamom ، ماممسزاپوت

 .میکنبرخورد می  ی و مراکز معبد   یهای مذهبقطب
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 حکومت ش یدا یپ  ـ ب

جامعه داده شد و با استفاده    تی ریشهرها و تمرکز مد  جادی که تاکنون درباره ا  یتوجه به شرح  با
توان مشهور می  ن ی شناسان و محققباستان  ریگی و پ قیعم قاتیها و تحقو بررسی  ات یاز کشف

 :کرد  یبازساز   نی حکومت را چن ش یدایپ
ها  ترین عامل وحدت و تمرکز و تجمع گروه مذهب به صورت مهم م یقد اریهای بسدوران  از
 .اندمتقابل داشته تأثیر . البته توسعه جوامع و مذاهب در هم دیمانتمدن بشر تظاهر می  خی در تار

تجمع و   ن ی وحدت و تشکل نموده و ا جادیمشترک و رسوم و آداب و مناسک واحد ا مذهب
 .نموده استتأثیر تشکل در شکل مذهب 

کرد، تصور می  یمحل استقرار  زیآنان ن یو برا دیسنجرا با خود می ان یکه خدا یابتدائ بشر
گرفت و معبد و  مسکن سمبلیک در نظر می  ، های مافوققدرت ن یا  ی برا  ی هرگاه در مکان

تجمع و تمرکز   ها، مرکز انسان آورد، آن خدا خانه به صورت قطب کشش به وجود می  یپرستشگاه
  ی ای برا هسته  جادی مردم در ا یآن پرستشگاه و عمق باورها  ت یو بسته به اهم دیگردآنان می 

  ی آن، که رفته رفته دارا  ان یشد. با گذشت زمان و نفوذ مذهب و متولواقع می مؤثر شهرها  لیتشک
به جعل   ش یخو تی موقع ت یتثب ی ها، که مسلماً برا آن  ن ی شوند، اثر معابد و خادمو قدرت می  از یامت
پردازند،  بوده است می  دهیرس ادگار یها به انحراف آنچه از نسل  ایو  ینید اتیواو ر های تولوژیم

خو نگرفته و در نظام   ی و برتر  از یامت چگونه ی که به ه ی شود. در ابتدا بشر ساده و ابتدائافزوده می 
  ی از همان هارمون  زین یرشد کرده است، در جامعه معبد  ازیو فقدان امت ی با برابر  هی اول یدموکراس

را موجودات   ان یاست و فقط خدا به ی. او هنوز با حکومت انسان بر انسان غردینمامی  ت ی تبع یطرف
است.    یساده متک  تی رییک مدبر    زیجهت نظام جامعه ن  نی شناسد. از هممی   اریحاکم و صاحب اخت

  ابد یارتباط می  ان یبا قدرت خدا ی افراد به شکل ن یکم قدرت ا کم  ن ی د ان یمتول از یامت شی با افزا یول
مناسب صورت    یهای تولوژ یو با ابداع متدریج  به که قطعاً    ان،یآنان از طرف خدا  یندگیو با قبول نما

. بشر رفته  دینماو تظاهر می   یآنان تجل  ندگان یهای مافوق در حکومت نماحکومت قدرت   رد،یپذمی
سته  دافراد یک    ت ی ر. تا اکثردیپذرا می   ی و قدرت و فرماندهو حکومت    ردیگخو می   ازات یرفته با امت

  ار یبس ت یاقل  یعادت نکنند، محال است که بر فرمانده از یو جامعه به قبول حکومت و امت
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دائم است که نظام جامعه را از صورت   قیو تحم نی تلق نی تن دردهند. فقط ادامه ا ی معدود 
سلطنت کاهنان   هو سپس ب  Theoratical Despotism العنانی معبد به مطلق ی ابتدائ یدموکراس

قرون و   یکه ط  یدهد. وگرنه محال است مردمتحول را می  ن یاصوالً امکان ا ایو  دیمانمُبَدّل می 
اطاعت را به شکل    کبارهیاند،  بوده  رفت یپذ  یرا به صورت فطر   یخو گرفته و برابر  یاد اعصار به آز

و مخالف فطرت بشر  یانحراف یبه اطاعت که از باورها  ادیاعت نی . بدون اند ییک اعتیاد قبول نما
و   یآن را چه در جوامع بدو  اریهای بس و آزادمنش، که نمونه  یبدو، هرگز مردم 1گرفته است  شه یر

و    دی شد ازاتیحاضر به قبول سلطنت و حکومت و امت م، یارائه داد یباستان یچه در اجتماعات ابتدائ
حکومت مطلقه و سلطنت یک   رشینخواهند بود. پذ  ها،ت یترین محرومبا تحمل سخت توأم    ق،یعم

و   ی نیتلق شهیر یک  ی و مسلماً دارا  امده یهرگز خود به خود به وجود ن یر یفرد از طرف گروه کث
 .دارد میارتباط مستق ممرد ی مذهب یو فرهنگ یدرون ی است که با معتقدات و باورها  یادیاعت

 .است  دهیگرد  ان یو روشن کمتر مورد توجه قرار گرفته و به صراحت ب  یه ینکته بد   نی امتأسفانه  
ها به دور معابد و نفوذ  آن   جادیو ا  ه یاول  یدر شکل شهرها   یاعتقادات و آداب و رسوم مذهب   اثر

شناسان است و  و باستان  نیمحقق هی کل دی تقریباً مورد تائ یو نظامات اجتماع  الت یکهانت در تشک
  ی ا ج یاند. ولنموده ینشده باشند غیرمستقم آن را گواه ت یواقع نی به صراحت متذکر ا یاگر برخ

اند، بلکه اغلب  ارائه نموده  یمختلف اتینظر احکومت و سلطنت نه تنه  ش یدای تعجب است که در پ
حکومت در    شی دایپ  یآنان است. چون چگونگ  یاصل  یبرداشتها  ر یاند که مغااشاره کرده  یجیبه نتا
  هند،  ن، ی مصر، چ ، النهرینبین  یهای باستان است و تمدن  ت ی حائز اهم ار یبس ی های اصلیری گنتیجه 

  ه ی برخوردارند، لذا در توج ی شتری از خلوص ب یاصالت نسب ایبودن  Primary ... به علتران یا هود،ی
 .ها کمتر مراعات اختصار خواهد شدسرزمین  ن ی ظهور حکومت در ا ع و تشری

  

 
ه تیاست که در فصول آ   یاشتباه بزرگ   نیامتأسفانه  دانند.  می   ی لیحمتیرغو    یع یباورها را طب  نیا  ن یاز محقق  یبرخـ  ۱
 .روشن خواهد شد شتریب
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 النهرینحکومت در بین  ش یدای پ ـ۱

های  ده ی پد ن ی از اول ی کیتوان النهرین را می اشاره شد تمدن سومر در جنوب بین قبالً  که یبطور
 .بشر در جهان دانست یگرائشهر و دولت 

به ما اجازه   ی اد یز اتیمنطقه به عمل آمده و آثار کشف ن یدر ا  ی های فراوانو کاوش  قاتیتحق
 .میبه دقت مورد مطالعه قرار ده  نیسرزم  ن یظهور حکومت را در ا  هنددمی

کمتر  متأسفانه    یاند ولنموده  یدر تمدن سومر بررس  ی ار یبس  نیوجود آنکه دانشمندان و محقق  با
 .میمائنحکومت برخورد می  شیدا یپ  یدر مورد چگونگ ح یبه اظهار نظر قاطع و صر

را مطرح   یهای خود تناقضاتاند اغلب در برداشت ابراز داشته ای ه یباره نظردر این  کهیآنهائ
 .اندساخته

النهرین  منطقه بین  یشناس معروف که خود در تمدن باستانمحقق و باستان  فرانکفورت
سلطنت   شه ی است که به صراحت درباره ر ی شناسان معدوداز باستان   یکینموده و   یجالب قاتیتحق

که مجبور به  یتا جائ دهیتناقض گرد نی نموده است، خود گرفتار ا یالنهرین اظهار نظر قطعدر بین 
 .شودمی  جزاظهار ع 
 :است   نی حکومت و سلطنت در سومر به طور خالصه چن  ش یدای فرانکفورت در مورد پ نظر

به اتفاق آراء   یستیبامی  ماتییک طرف در مجالس شیوخ و سالمندان )مجلس آبا( تصم از
پس از   هی اول ی بود لذا دموکراسغیرممکن   ی مشکل و گاه اریعمل بس ن ی و چون ا 1ردیصورت گ

شد. از  می   ی مانع انجام امور ضرور   ی کارها و حت  ی و سبب کند   دی جامعه گرد  شرفتی سد راه پ  یمدت
  ی و کشاورز یار یمربوط به آب ی و بخصوص در کارها یسومر ی هایه رق یدر زندگ گریطرف د

امکان نداشت لذا در   اب گیری در مجلس آم یسرعت تصم نی بود و ا ی ضرور ی و جد  عیسر میتصم
  ار یاخت یزمان کوتاه و موقت دارا  ی اند که براکردهیک نفر را انتخاب می  مجبوراً یمواقع ضرور 

  ن یدر ا  ع یگیری سرم یکم از مشکالت مجلس آبا و عدم امکان تصمافراد منتخب کم  ن ی باشد. هم
  مجمع سوءاستفاده 

 
  ، بشر  ی فطر یاست از آزادگ  ی نمونه روشن م،ی به آن برخورد کرد زی ن دیعصر جد یعادت، که در جوامع بدو ینا ـ۱

  ی چه رسد فرمانبر   دپذیرن ی نم  نیزرا    تی اکثر  لیتحم  یبه اطاعت نگرفته است حت  ادینگ اعترها  نهاد آن   کهیهائانسان 
 .باشد  یمتکهای مافوق فرد به قدرت  نیچون و چرا از یک فرد، مگر ابی 
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  ی به عمل و یک رهبر اجیاحت»به زبان خود او  ایاند. و کرده یگذاررا پایه  یو حکومت فرد نموده 
حکومت را   ی انیبن ستم یکه س ی طورنموده به  ع ی را تسر یلیرشد یک قدرت طف یبا سرپرستتوأم 
  ت ی عجم  ادیکند: »با ازدمی   ان یب  ن ی سلطنت را چن  ش یدای پ  گرید  یساخت«. فرانکفورت در جا  یمتالش

بودند و   عی وس یکه ابتدا به صورت قالع واحد و پراکنده در یک صحرا  یهای کوچکه یو توسعه قر
اش  گال Lagash ن یب واحدها شدت گرفت. جنگ   نی ا ن ی ها نزاع و جنگ بها به شهردولت آن  لیتبد

ی  ها مسئله در شهردولت   نی منازعات است. ا  نی اناتوم اول نمونه ا Ennatuml اوما در زمان  Umma و
  ی حل مشکالت کاف یها برا شهردولت  ن ی ا الت یتزلزل وارد ساخت و نشان داد که تشک یسومر

دهند... او   ات یمستقل ادامه ح ی اسیس ی تواند به صورت واحدها نمی  ی ادیمدت ز  ی و برا  ست ین
و قادر به حل   فیضع ی های ابتدائی چنان که شرح داده شد دموکراس» ردیگمی  جه ی باالخره نت
و تحقق آنچه حکومت موجود    از یرفع ن  یالنهرین برا بودند لذا سلطنت بر بین جوامع ن  نی مشکالت ا

مرد بزرگ و   ی شد، به معنلوگال که به شاه اطالق می  Lugalد... قادر به انجامش نبود به وجود آم
کامالً  که جامعه خود را  میفکر کن میتواندر ضمن صاحب برده و بنده و مالک مزرعه است و ما می 

مقام  نی سبب شد که ا یو دائم عی سر یریگم یبه تصم  اجیدر تحت حکومت یک فرد گذاشت و احت
را به   یهبر بود که در جنگ ر ی به مردان قو  اجیاحت شتریگردد. چون ب لیموقت به مقام دائم تبد

  و انتخاب شده بودند به صورت پادشاه   یمدت کوتاه  یمردان که برا  نیچنن یکم اکم  رند،یدست گ
 د.« مانده و سلطنت را به وجود آوردن یباق یفرمانده دائم

 Childeچون  یگریشناسان دباستان   قاتیبه تحق  یفرانکفورت که متک لیو تحل ه یتجز نی ا  از

  ی به یک رهبر قو  اج یگرفت که جنگ و احت جه یتوان نت جاکوبسن... است، می  Jacobsen لدیچا
حل مشکالت و   یبرا  یکاف یالن یتشک ی ها دارا است و چون شهردولت دهیموجد سلطنت گرد
 .شده است یابتدائ یدموکراس نی جانش یو حکومت فرد یاند لذا نظام سلطنتمسائل زمان نبوده

  ن یغلب محققا  اتیبا نظر  ینکات مشترک   ی های فرانکفورت دارا گیری ها و نتیجه برداشت   چون 
که به   ن یگذاشته است، لذا قبل از ا  ادی زتأثیر  ز ین گران ید  لیگیری در تحلنتیجه  ن یبوده و ا  گرید

قات  یگیری تحق. با پی ردیقرار گ  یفرانکفورت مورد بررس  هینظر  نمیبالزم می   میبحث خود ادامه ده
اعتبار بودن  بی  ی را برا  لیترین دالکه خود او مهم میکنبرخورد می  تی واقع نی فرانکفورت به ا

رؤسای  سازان و نویسد: »در مصر سلطنت از همان باران . فرانکفورت می هدداش ارائه می ه ینظر
 دانسته   الطبیعهع قدرت مافوق بکه خود را من  یگرفته است )ساحران و کاهنان  شهیر  یئمقدس آفریقا

ساحران   ن ی کردند که اها صحبت شده مردم تصور می که درباره آن   یکنون ی و چون اجتماعات بدو 
... کنند. لذا رفته رفته به قدرت  یباران، نور، نعمت، سالمت جاد ینموده و ا تأثیر  عتیدر طب ند توانمی
و لذا حل مسئله   میکنبرخورد نمی  شهیر نی النهرین به ادر بین  یول ( و حکومت نمودند. دهیرس

 «گردد.مشکل می  اریبس ن یسرزم نی سلطنت در ا ش یدایپ
ای به وجود آمد که  در جامعه  طی فشار محزیر النهرین نویسد: »سلطنت در بین می  ن ی همچن او

 ت.« فرد را نداش یکبه قدرت مجتمع در  ی اصوالً آشنائ
 النهرین از اجتماع در بین  ی اسیس التیترین تشکیمی مشخص شده که قد باز »اخیراً و
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ای به وجود آمدن یک فرد  جامعه  نی چن ک ی ی شده است. لذا برا می  لیمردان آزاد تشک تمام

 ت.« اس  ب یعج ار یفرمانروا بس
به   ی فرد کبارهیاند خو گرفته ی که به آزاد یمردم نی کند چگونه ببارها تعجب می  فرانکفورت

 .گرددشکل سلطان حاکم مطلق بر سرنوشت مردم می 
 کنم: فرانکفورت را به دو قسمت می  هینظر

 :کرده است  جابی وجود سلطنت را ا یجنگ و فرمانده ـ۱
نشان داده خواهد   ه یو در آت ست ی ن یشک چ ینموده است ه تی که جنگ سلطنت را تقو ن یا  در

سلطنت با جنگ    ز ین  شه یسلطنت پرداخته و هم  ان یبن  ت یشد که چگونه جنگ در تمام اعصار به تقو
اند، جنگ مولد و  برخوردار بوده  ی از اجتماعات، که از تحول ثانو  ی ار یدر بس ی بوده است. حتتوأم 

های  یشه سلطنت سلطنت در سومر و اصوالً ر  شیدا یدر مورد پ ی است. ول دهیسلطنت گرد جدمو
 .موجب جنگ شده است شیدا یالعلل نبوده بلکه برعکس سلطنت پس از پعلت  جنگ  ه یاول

جنگ الگاش و اوما،   یعنی م،یکه فرانکفورت به آن اتکا نموده دقت کن ی در همان مثال اگر
دو شهردولت   ن ی رخ داده که قرنهاست ا ی رسد. اوالً جنگ مذکور زماناش به اثبات می خالف گفته 

که  طوریبه سلطنت دانست. ثانیاً    شی دایتوان آن را منشاء پاند و لذا نمی حکومت و سلطان بوده   یدارا 
  ی به فرمانده  اج یتشکل، که احتم  ی هاشکل گرفته که هنوز از جنگ   ی سلطنت در دوران  د ید  میخواه

  ی یک نفر نقش رهبر   یجمعدسته  ی رکارداگر    زین  ی. در جوامع ابتدائست ین  یمداوم داشته باشند، اثر 
  ی عاد ی دگبر زن ی شدند و آن رهبرگرفت پس از اتمام آن کار مجدداً همه برابر می را به عهده می 

 .1فت ایادامه نمی 
  ل یسلطنت و تبد ش یدایپ ل یاداره اجتماع دل ی ها برا شهردولت  التینبودن تشک کافی  ۔۲

  ونان یهای شهردولت ه یفرض نی رد ا  ی نمونه بارز برا نی . بهترستیبه حکومت ن هیاول یدموکراس
  ی شاه و نظام سلطنت  یابتدا دارا   های ونانی  د ید  میو روم خواه  ونان یتمدن    یدر بررسکه  طوری به است.  

  ی نشد بلکه به کل تیها نه تنها سلطنت تقوو بر خالف نظر فرانکفورت با توسعه شهردولت   انددهبو
  د، یگرد ی مراسم مذهب تی هدامأمور شاه از او سلب و فقط  یاسیس اراتیاخت هی رفته و کل نی از ب

   ی.حکومت فرد ن یگزیجا یدموکراس  و  سلطنت شد ن یجانش یجمهور
باستان بود   ونان یفقط در »نویسد: می  یمشهور ایطالیائ سندهی نو Getano Mosca گنانوموسکا

آزاد دانستند تا فقط تابع قانون باشند نه فرمانبر یک فرد   یاسیبار مردم را از نظر س ن یاول یکه برا 
به   اریاخت ینیمدت مع یکه برا  ی رسانده و دادرسان بی شهروندان به تصو تی که اکثر یو از قانون

و از   ن ی از باال به پائ ارات یبار اخت ن ی اول ی بود که برا  ونان یکنند. در  ت ی ها تفویض شده بود تبعآن 
شد ها که تابع بودند منتقل نمی قرار داشتند به آن   یآرشریه  و  یاسی هرم س  رأسکه در    یجانب گروه

  ی که برا یشد به کسانها اجرا می درباره آن  اراتیکه اخت یبه باال و از جانب کسان ن ییبلکه از پا 
  ی تمدن  نی تمدن هلنیک اول  گری. به عبارت ددیگردمی   ضیتفو  ندشدمنصوب می   اراتیاخت  نی ا  یاجرا

ش به وجود  یاداره خو ی بودن پادشاهان حق انسان بودن مردم را برا  ی بود که در مقابل حق خدائ
  که به نام خدا حکومت  یو با اراده شخص یاراده اله  ی بود که قانون را تجل ی تمدن ن یآورد و اول

 
 .یه بحث خواهد شدآتدرباره رابطه جنگ و سلطنت در  ـ۱
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خواست   ریها و مترجم و تفسمولود اراده انسان  دیداد که قانون با  ادیکند ندانست بلکه به مردم یم 
 . ابدی  ر ییزمان تغ  طیآنان بوده و با شرا

  وسته یپ ارات یاخت ن ی ا یبود ول ادیبر شهروندان خود داشتند ز  ونان یهای که دولت ی اراتیاخت
 ید.« به مرحله اجرا برآ دیرسمی  ب ی که از طرف شهروندان به تصو یمطابق مقررات ی ستیبامی

نسبت به    ونان یتمدن    اس یقابل ق ریغ   شرفت یشود که با وجود پگرفته می   جه یمختصر نت  ن ی ا  از 
  شرفت یبلکه با پ  دینگرد  یدموکراس  ن یگزینه تنها حکومت و سلطنت جا  یهای سومر نظام شهردولت 

خود را به   ی جا  ی نونایهای تحول شهردولت  ن ی توسعه یافت. در ا ز ین یدموکراس ی جامعه باستان
 . افت یتحول ن ی تمرکز قدرت و حکومت فرد جادی ها در جهت انداده و نظام آن  ی سلطنتجوامع 

نظام یافته    یکارها یمتشکل و متعدد و پ  یهاجنگ   ونان یکه در    نستیا  گریجالب د  ار یبس  نکته
  ده یسومر د خیها در تار آن  ریکه هرگز نظا ران،یهای با ا و جنگ  نز های پلوپوجنگ  رینظ یمیو عظ

 .نشده است، به وجود آمد
در   تی و تمرکز هدا یبه قدرت فرمانده اجیها احتعظمت آن   ها به علت وسعت وجنگ  نی ا در

  نی با وجود ا یول 1بوده است  شتریالنهرین بمردم بین  نی ب یبه مراتب از مبارزات ابتدائ ،یلشگرکش
  ی ونانیهای  شهردولت  نی که در اطراف ا یشد و در حالنهرگز فرمانده سپاه به سلطان و شاه مُبَدّل  

به حکومت   یاند، دموکراسسلطان بوده یا رداقبالً خود آن مردم  یبوده و حت یسلطنت یکشورها 
 .افتین  لیتبد یفرد

و   یمقدون پی لیخو گرفته بودند پس از آنکه ف ی به دموکراس ونان یاست که چون مردم  جالب
و   رفتهیکردند هرگز آن را عمیقاً نپذ لیتحم ان یونانیپسرش اسکندر به زور و تجاوز سلطنت را بر 

ش  ی خو ینظام مخالف فطرت و خو  نی واقعاً تسلیم ا ینمودند و زمانمخالفت می  یبا حکومت فرد 
.  2نمود لیها تحمسلطنت را بر آن  ن یپوشش در دمنحرف از زبان پاولوس  ت یحی که مس دندیگرد

 .ساخت یدموکراس نی و سلطنت را جانش ی منحرف حکومت فرد  مذهبفقط  یعنی
عدم   هینه نظر و سلطنت از جنگ  شیدایپ ه یشود که به فرضگرفته می  جهیشرح باال نت از

 . ندینما  هیرا توج ی سلطنت و خداشاه جادیتوانند ا می ینظام شهردولت  تیکفا
گیری مانع  رأی   نوع  ن یچنانکه ا   :دیگردکار می   یگیری باالتفاق که موجب کند مینحوه تصمـ  ۳

نظام موجود    ینه آنکه به کل  دیاتخاذ آراء به وجود آ  ستمیتحول در س  یستیبامی  ،شدانجام کارها می 
 رأی   سلیم اند یکباره تخو گرفته   یها با دموکراس که قرن ی مردم»دگرگون شده و به قول فرانکفورت  

در   را یکند زتحول تعجب می  ن ی که خود فرانکفورت از ا میدی. د«گردند  یلیو طف ت ی یک پاراز
  جاد یها تحول اآن   یدر نظام فکر که  آن   اند. بدون خو گرفته  یها به نظامقرن   یای که مردم ط جامعه 

   .رندیرا بپذ ش یشود، محال است که به طیب خاطر خالف خو و عادت خو
ن  ت   یو بردگ  یبه بندگ  شیخومیل  به   کبارهی  یآزاد و معتاد به آزادگ  یمچگونه ممکن است مرد

 ها مُبَدّل شده به صفت آن  ی که در قرون متما  ،در داده و برخالف عادت خود
  

 
 شده است.  نمی  افتی زهی جنگ ارگان ی سومر هیاست که در اجتماعات اول یحاک  ماندهیثار باقآ  - ۱
 .بحث خواهد شد ل یبه تفص تیح یو ظهور مس  ونانیدر فصل تمدن ـ ۲
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 نظام شیدا یپ

 
مانع   یریگرأی  ستمیرا گردن نهند، فقط به خاطر آنکه س یگرفته، نظام هاز فطرت آنان نشئ و

  ی به معتقدات  ی و باطن  یمردم و اعتقاد درون  ی در باورها   یاساس  رییسرعت کار بوده است؟ فقط یک تغ
  ی آزاد که با    یکسان  نی را ب  یحکومت فرد  ایتواند سلطنت  قبوالند می را می   یگروه  ایکه قدرت فرد  

 د. حکومت مردم ساز ن یگزیاند جاخو گرفته
به طور موقت و   ی مهم و فور های ت ی انجام مامور ی برا  ابانتخاب یک فرد در مجلس آ ـ ۴

 :مقام موقت به قدرت دائم سلطنت ن ی ا لیتبد
از اعضاء خود    یکی  یو فور  عیسر  یکارها   یاجرا  یاست که در مجالس شیوخ برا  حی صح  نیا

و پس از انجام خدمت خود به خود   دند یامنباال می  Bala سمت موقت را نی کردند. ارا انتخاب می 
قدرت مطلق   ست تواننمی  یشخص ن ی . مسلماً چندیگرداز او سلب می  ار یشد و اختمقام لغو می  ن یا
 .رددبازگ ه یکوتاه به حالت اول تی شد که پس از انجام مامورسبب می  تو عاد  ابدی

  کساله یهای  ت ی پس از مامور  یآتن  یهاران یت  یکه حت  دید  می بحث راجع به تمدن آتن خواه  در
بوده است، بطور دائم   سریکه به دست آورده و به سهولت حفظ آن م یکردند از قدرتکوشش نمی 

بوده است. فقط در    قیمردم عم  ر عادت د  یرکوتاه و تائ  اریبس  هات ی مامور  نی استفاده کنند. در سومر ا
طراز خود موجود بوده است و آن  یک حالت امکان اطاعت اعضاء مجلس آبا از یک عضو هم

  ی مجالس به افراد   ن ی در ااتفاقاً  مندی و تقدس قائل گردند.  عضو یک قدرت فره  نی که در ا  ست یزمان
همان   شه یان ر  نی ا دید میخواهکه طوری به اند و ان مشهور بوده en اشاره شده است که به نام

که اگر   افتی میدر خواه یکه داده خواهد شد به روشن یحی. با توضانندیهای خداواسطه کاهنان و 
آن   ادیبه وجود آمده باشد بن Bala مت س یانتخاب یک فرد در مجلس آبا و اعطا  ریسلطنت از مس

ها که به  است، همان واسطه  ان ی های خداقداست واسطه  رشیو پذ ن ی و تلق ی همان اعتقادات مذهب
ها بر  آن  ف یمردم و تحر ی نقش کاهنان را به عهده داشته و به اتکاء باورها معابد در  en صورت
 .1د انده یمسلط گردجامعه  

مجلس عامه   ای Ukkin نیکه فرانکفورت از نظر دور داشته وجود مجالس اوک  یگری د تیواقع
  ن، ی در مجلس اوک  ی و اساس  یکردند که چگونه مسائل عموم  هیتوج  گران یاو و د  م یدیاست. چنانکه د

  ی به تنهائ ستتوانو مجلس آبا نمی دیگردحل و فصل می  ،شدمی  لیکه از همه آزادمردان تشک
قادر نبود هم بر مجلس آبا و هم بر   ئتیه نی یک فرد برجسته در ا یاول قی. به طردحکومت کن

در مجلس آبا و توسعه    ت یدر یک حالت رشد یک شخص  فقط  .دینما  ی فرمانروائ  ن یعامه اوک  س مجل
  ن ی است که ا ی و آن زمان انجامد یاو ب یجی قدرت و نفوذ او ممکن بوده است که به حکومت تدر

  ه ی. با توجدی نما ی رام مذهبتقدس و احت جاد یخود ا یمردم برا  دهیبه اتکاء مذهب و عق ت یشخص
 .گرددمسلم می  ه یظرن  نی کاهنان در جامعه تحقق اتأثیر مقام اِن و 
  ش یدای پ  ریتر از همه آنست که با وجود نظریه ذکر شده از فرانکفورت خود او ناخودآگاه مسجالب

. اگر  دیمانگیری می نتیجه  شیخو  لیو تحل هی کرده و خالف تجز میسلطنت را به وضوح ترس
  سلطنت و  هیدر توج ش یکرد مشکل اساستوجه می  شتریب ی فرانکفورت کم

 
 که از با شرحیاست.  تیحائز اهم اریکنند، بسمی  دیدانشمندان آن را تائ قاتیدر مجلس باال، که تحق enوجود ـ ۱

en برد  میخواه ی پ  تیاهم نیداده خواهد شد به ا. 
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 مدیریت نه حکومت

  ی خو گرفته بودند« به آسان  یکه با دموکراس یمردم ن ی به نام شاه در ب یلییک فرد طف ش یدایپ» 
 .شدحل می

مردم و   د یسلطنت بوده و عقا شه یر مذهب رصکند که در م می تأکید که خود او  میدید اوالً 
رفته رفته   رفتیپذفرد را می  کی  یعیکه اعتقاد به قدرت مافوق طب یو انحراف یلیتحم یتولوژیم

  ت یسازان و کاهنان به سلطان مُبَدّل شده و نظام استبداد مقدس و وابسته به الوهسبب شد که باران 
 گردد.   ی ابتدائ  تی ریمد ن ینشجا

  ش یدایپ  ه یگیری غلط از مقام و نام لوگال فرانکفورت در توججالب است که به علت یک نتیجه 
ها که اگر به برداشت  ی. در حالد ینمان اشاره می که خود به آ ی طورسلطنت دوچار اشکال گشته به 

را   رصم ریهمان مس زیسلطنت در سومر ن شیدا یکه پ دیشود خواهد د یمتک شیخو قاتیو تح
  ی برطرف خواهد شد. او پس از شرح مفصل ز یاو ن ی گیری مشکل اساسنتیجه  ن یاست و با ا مودهیپ

 :نویسدکند می می  ان یب ی معبد و مذهب در جامعه سومرتأثیر که از 
شهر را داشته و به   ی معبد شهر مقام فرماندار ن ی سرکاهن بزرگتر ی سومر ه یاول ی شهرها در

و چون معبد بزرگ   دیگردشهر مالک شهر محسوب می یشده است. خدا می  دهینام ensi نام انسی
خدا مالک تمام    ی از سو  یندگیمعبد به نما  ن ی بزرگ بود لذا غیرمستقیم کاهن اعظم ا  ی خدا  گاهیجا

  ی تقاضا  ensi یفرماندار شهردولت در حال توسعه با انس»  ردیگمی  جهی... باالخره نتدهیگردشهر می
  ، کرد. شاهقادر به انجام آن بود، می   وخ یاز ش  ی کی  ا یتر از آنچه یک مجلس مردان آزاد  قاطع   ی رهبر

را   اج یتاح ن ی توانست ابود که می  یتی فرماندار شهردولت در وضع ا یسرکاهن یک معبد پرقدرت 
خود را به   ( فرمانداران  ا ی ی مقامات )انس ن ی از ا ی کی ی پادشاه هیبرآورده سازد. باالخره در دوران اول

 1ید.« نمامی  تی النهرین تثبمختلف بین  یشهرها  یصورت فرمانروا 
قرار داشته   ون یروحانرأس شاه در ها ی تا زمان آشور یکند که حتمی تأکید  مکرراً  فرانکفورت

  ی ندگیالنهرین نماشاه در بین  یاصل  فهیوظ » :سد یوندانسته. او می و سمت کاهن اعظم را از او می 
 :نویسدمی  گر ید یفرانکفورت در جا «کشور بود ی خدا

بود مرکز و هسته شهر   دهی شهر سر به آسمان کش نیهای ساکنخانه  نی که از ب یبزرگ معبد»
داخل صحن    یشدند. در خانه بزرگمی   دهی آن کش  یبه سو ها  ن اابیها و خداد و تمام راه می   لیرا تشک

است و اوست   مودهنرا حل و فصل می یکرد که مسائل جامعه معبد می  یمعبد کاهن اعظم زندگ
بپردازند   دینموده و وظائف افراد را مشخص کرده و آنچه با ن ییها را تعحدود زمین  که سرحدات و

 ... نی و همچن « دینمامی  نیی دهند تع لیو تحو
( قادر نبود درباره او  یانس یا به علت وضع خاص فرماندار )سرکاهن اعظم معبد بزرگ  امعه »ج

متعلق به   یاز اراضاکثراً او درآمد خود را  را یته باشد. زو بخصوص در مورد درآمدش نظارت داش
و لذا مشکل   ندشدتوسط تمام افراد و جامعه کشت می  یاراض نی آورد و اتمام معابد به دست می 

ساختن کاهن ـ   یتوانست به غنمی  کهیتا جائ یرول کرد. لذا جامعه بطور کلتبهره راکن  نیا  هبود ک
  ت.« پرداخفرماندار می 

 
متوسل   یگرید یفرانکفورت به علل و عوامل نارسا لیبه چه دل یروشن و منطق هیتوج نیکه با ا ستنی ـ معلوم۱

 .شوددر مجلس آبا توجه نمی  en فرانکفورت به وجود قاتیشود. در تحقمی 
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 نظام شیدا یپ

 
وری رفته رفته اختالف طبقات در جامعه  اختالف بهره  نیکه باالخره در اثر ا دیمانمی  دیتائ او

مردم حکومت    یکه بر مغزها   یکاهنـ  فرماندار   نی چن  یکه برا   ردیپذرسد و صریحاً می به ظهور می 
شده توسط کاهنان و   لیتحم یساختگ ی اکرده، کامالً آسان بوده که به کمک معبد و خد می
رفته رفته نقش سلطان را به عهده   های انس ن یسلطنت را به وجود آورند و در واقع هم ارانشان یدست

 .رندیگ
های مختلف  را که خود او به صورت  یروشن نیحل به ا تعجب است که فرانکفورت راه  یجا

شود که خود  متوسل می  ی سلطنت به طرق ش یدا یحل مشکل پ ی کرده است رها کرده و برا  هیتوج
 .کندنمی  یراض  زیاو را ن

مقررات و آداب و رسوم و قانون و نظام جامعه   هی کل یمذهب در آن ادوار و وابستگ قیعم اثر
اند. لذا  نموده د یبخصوص خود فرانکفورت آنرا تائ ن یاست که تمام محقق ی تیواقع ، یبه تفکر مذهب

مق روح و وجدان  ع مردم، که در  ی شود که فقط مذهب و باورها دقت و توجه روشن می  ی با کم
در جامعه به وجود آورده و مردم را از راه   قیعم یتحول نیگرفته، قادر است یک چن یآنان جا 

  ی از مجازات و طمع به نعمات و برکات به فرمانبرترس    ایتقرب و    د یو به ام  ان یاطاعت معابد و خدا
و   ی ساختگ ان یو کارگزاران خدا ندگان یخود را نما د یکه با انحراف عقا یلی و مح رکیمردان ز

سلطنت در   ش یدایعلل پ ن یب یکرد اختالففرانکفورت دقت می . اگر 1درآورد  ند،اانده ینما  یلیتحم
  ی کی شه یعلت و ر  ی تحوالت متفاوت است ول ن ی فرم و شکل ا نکه یگوا افتیی مصر و سومر نم

  ی ئ سازان آفریقاهمان باران   شرفتهیشکل پ  یشد که کاهنان معابد سومرحال متوجه می   نی است. در ا
سلطنت و حکومت را بر جامعه ساده و افراد برابر و    مدمر  یانحراف  د یبر عقا  هی اند که هردو با تکبوده

 .2اندکرده  لیخو گرفته تحم ی به آزاد
مؤید   زیپژوهان که خود فرانکفورت نشناسان و دانش باستان  هی کل قاتیبا اتکاء بر تحق پس

توان یقین کرد که همان کاهن است که رفته رفته به کاهن ـ فرماندار و کاهن ـ شاه  آنهاست، می 
  ی ابتدائ ی دموکراس سازمان و نظام جامعه را دگرگون ساخته و جیشود و بتدر مُبَدّل می  شاه -و خدا  

و   ص یقهار و حر ی سازد. سلطان مظهر خداپوتیک مُبَدّل می دسرا به یک نظام خودکامه و 
معبد   ن ی ا ن ی از محقق ی اریکند. برخالف تصور بسمی  ی العنان گشته و بنام او بر جامعه خدائمطلق

بخشد نه  به کاهن قدرت عطا کرده و او را سلطنت می  یساختگ ی خدا  ت یاست که در چتر حما
است که کاهن را به اسم شاه و خداشاه بر مردم    ق یو تحم  فیتقلب و تحر  نی و ا  اج،یضرورت و احت

  ی نوع حکومت یک سلطه معبد   نی در سومر اول  میدی. چنانکه دیو کاردان   اقتینه ل  دینمامی   لیتحم
  ن ی همان حکومت کاهنان معبد، و مسلماً از هم یعنی، اندده ینام یبود که آن را حکومت مطلقه اله 

 سلطنت و کاهن  ید نظام معب
  

 
... را حمل برتوجیه  یساختگ انیو محیل، خدا زیرکمردان  ،تحمیلی: یها برداشت نای ممکن است خوانندهـ ۱

بوده و لذا   تیواقع نعیها برداشت  نیکه ا دید میخواهد شد خواهه داده تیکه در آ  ی حاتیکند. با توض یغیرمنطق
 .است یمنطق

 .حکومت و سلطنت در مصر شرح الزم داده خواهد شد شیدایدر پـ ۲
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 مدیریت نه حکومت

 .1است  دهیگردمشتق  یشاه 
که به نظر او یک    میدیآن است. د  ریو تعب Lugal الگاشتباه جالب فرانکفورت درباره کلمه لو  اما

  ج ی موقت مجلس آبا بتدر مأمور ال ابتدا به صورت گبود و لو اجیقدرتمند در جنگ مورد احت یرهبر
 .2ت درآمده اس  ی جامعه به مقام شاه اج یشد و سپس به علت احت یقوه اجرائ س یرئ

داشته است و پادشاهان   یخ ی که کلمه »ان« بر لوگال تقدم تار هنددنشان می  نینو قاتیتحق
ادعا مسلم   ن یا  یبخوب میپادشاهان اولیه دقت کنال اگر در نام گاند نه لو شدهمی  دهینام (ان )  هیاول

  -  ۲۵۰۰اند )نمودهاز اواخر هزاره چهارم تا اواسط هزاره سوم حکومت می  کهیشود. پادشاهانمی
 : شود مانندآغاز می  en ق. م( نامشان با کلمه  ۳۲۰۰

Enmebargesi, Enhengal, Ennatum, Entemns, Enakale, Enshakushana, Enmerkar 

باشند  ق. م می  ۲۵۰۰ها با لوگال آغاز شده متعلق به ادوار بعد از که نام آن  ینیکه سالط  یدر حال
 :مانند

Lugalushumgal, lugalmelam, Lugalkingeneshdudu, Lugalbande, Lugalzagesi 

کهانت به  شود که سلطنت از  هستند، مسلم می  یکاهنان سومر   نی که دان، نام اول میو اگر توجه کن
 .وجود آمده است

  ی در مرکز مل یقاتیالناکاسین رهبر تحق  Elena Cassinکه توسط ی قاتیمجموعه تحق در
 Prof . Jeanشرق باستان و  خی ژان بوترو استاد تار  Prof .Jean Botteroو  سیپار یعلم قاتیتحق

Vercoutter    الواح    نی اول  یشده، از بررس  میشناس دانشگاه لیل تنظپروفسور ژان ورکوتر استاد شرق
اقتصاد   یرهبر  ئت یهرأس که در  رندیگمی  جه ی به دست آمده نت یسومر  ه یکه در معابد اول یگل

 .Herrیطورن دام  یکنند که به آن »آقا ی  برخورد می حکومت( به افراد  ش یدای)قبل از پ ی معبد

in Netzrock  » رهبران به احتمال   ن ی باشند. نام ارهبران همان سرکاهنان می  ن ی اند و انام داده
 د. ان بوده  ییک مقام مذهب  یدارا  اً و مسلم en یقو

  )ان( بر مؤخر کنند که کامالً پادشاه برخورد می  یبنام لوگال برا  بعدیآثار متعلق به ادوار  در
 :رندیگمی  جه ی به عنوان سرکاهن معبد نت ( ان ) هیباشد. پس از توجمی

های  به یمانند الواح و کت یشناسباستان  ات یباستان، کشف خیکه از تار  ی طبق جمیع مدارک بر»
   ی د عبم شهر» التیشکل تشک میتوانآمده می   منقوس بدست

وار آخر قبل از ظهور سلطنت به  درا که در حدود ا « La cité - temple Sumerienneسومر
 ی خداوند در رو  ندهیستم رهبر معبد نمایس نی : در امینمائ هیتوج  نی است، چن زیوضوح قابل تم

 
  

 
و   اتیاز نظر یار یکه بسآنشود. گذشته برفرانکفورت نوشته می  اتی تصور کرد که فقط رساله در رد نظر د ینباـ ۱

فرانکفورت    ری نظ  یاشتباهات  زین  گرید  نیای دارد. اغلب محققو قابل استفاده   قیهای دقاو جالب است برداشت   قاتیتحق
است   یشناسان نادراز باستان  یکیاند. فرانکفورت شده  ه سلطنت و حکومت دچار اشتبا شیدایاند و در شرح پکرده 

و پادشاهان، منشاه سلطنت را مورد   انیخدا  God and the Kingsبه نام ینموده و در کتاب  قیمورد تحق نیکه در ا
 . هنددنظریات او را مورد استفاده قرار می   محققینقرار داده است و اغلب  ل یو تحل هیبحث و تجز

 .اندالنهرین ذکر کرده شاهان بین  هیاشتباه را نموده و لوگال را نام اول نیا سندگانیبه اتفاق نو بیرقاغلب ـ ۲
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گردد و مسئول برپا داشتن و حفاظت معبد و اجرا و اداره تمام آداب و مراسم  وب می حسم ن یزم

و نظارت    بیو ترت  میتقس  ، یاری امور مربوط به آب  ت ی ریطرح و مد  ن ی است. همچن  یو فرهنگ  یمذهب
  ز اند، ا متنوع بوده  ار یبسهای ت یفعال یمعبد، و اداره خدمه و اعضاء معبد، که دارا  ی بر کشت اراض

  گر ید  ی در جا  نیمحقق  نی ا  «نفوذ خود باشدزیر  مدافع منطقه  یستی بامی   ن یوظائف اوست. عالوه بر ا 
های حاکم  و شکل دولت  توان به ساختمان می  ، النهرینلقب فرمانروا بر بین  ید: از بررسننویسمی

 :رندیگه نام مورد بحث قرار می سد. برپی های مشخص  در دوران 
شاروم   Sharrum یدهد و در کالم آکاد مرد بزرگ را می  ی است و معنا  یکه سومر Lugalـ ۱
 .پادشاه است  یبه معنا 
 .ارباب )کاهن(  تقریباً،  enـ ۲
 enکلمه از همان  نیا) امیر شهر ترجمه کردتوان بنابر قاعده و رسم که آن را می  ensiـ ۳

 ت. س یکلمه مرکب معلوم ن ن ی مفهوم ا قیعلت دق ی مشتق شده ول
ensi    ت.  تر بوده اسن ی پائ  )ان(در مقام از لوگال وensi  ی که به صورت یک فرمانروا   یچه در حال  

نموده است،  می  یحکمران یگری د ی فرمانروا  ت ی تحت تابع نکه یا ایمستقل بر شهر و اطراف آن و 
 . کرده استخود انتخاب می  ی نام را برا  ن یا

پادشاه الگاش متعلق است،   Ennatum که بهای به یای انسی از یک کتمنطقه  تیمحدود  ن یا
را هم دارا   شی، سلطنت ک Umma در اوما  ی عالوه بر مقام انس»او  دیگوشود که می می  جه ینت

ملقب   یش به انسگا ال یاما از نظر اهال دندیامناوما خود را لوگال می  ان یفرمانروا اشد«بمی
 .دندیگردمی

  ( ان ) یشناس -  بهید. از نظر کتبرپی القاب  ن ی توان به درجات اموضوع می  ن ی از ا ن یهمچن
که متعلق به زمان   Uruk lva طبقات نی در مضام یکلمه حت نی شده است ا دیتر از لوگال تائیمیقد

خارج از   یحت )ان(که   تیواقع نی شده. ا افتی،   Archaicاست  یو باستان میقد اریبس یسومرتمدن 
ای  به یای در کتکه به صورت جمله  ،یاوروک مقام کاهن اعظم را داشته است از یک نام مشخص

(   Unر دبوده است ای ه یناح Kulaba) دهدمی  «سازد کوالبا ران برآورده میاِ» ذکر شده و مفهوم 
 .اور است ی باستان  اریمتعلق به ادوار بس به یکت ن یشود. ااستفاده می 

شده بوده و به کاهن اطالق می  یمیقد ار ی کنند که نام اِن بسمی تأکید دانشمندان بارها  ن یا
بوده و از ابتدا به سردار و فرمانده و سلطان  مؤخر  لوگال    کهی. در حالدهیاست و سپس نام شاهان گرد

بوده    ان یا خد  ندهینما  را یز  هشداز او منشعب می  ز ین  تی که قدرت روحان  یالبته سلطان  ده،یاطالق گرد
 .است

  ن ی ا ادیز اریمت بسدق دین بر لوگال )و با آن تائاِ ه یتقدم اول ن یقبول ا  ی : »برا سندیونها می آن 
که با کلمه اِن   یسومر ان یخدا ی هانام  ن یتوجه کرد که در ب دیرا با  تی واقع نی ر اوروک( اد لقب
 د.« انشده  بیها که با لوگال ترکترند تا آن یم یقد( Enlilمثالً د )انشده  بیترک

  )ان( توان بطور قطع اظهار کرد که مانده می  ی و آثار باق هاتیبه مفصل از ک ی از یک بررس پس
به بهانه رابطه با   )ان(رسد که می  ی تر از لوگال است و زمانیم یقد یلیبه صورت یک کاهن خ

 .شودآنان می  ن یخود جانش  ان یخدا
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کند که  رهبران و کاهنان اعظم اشاره می  نی به ا ی معبد یاقتصاد هیدر توج زین ن یاشتا  فالکن 
کاهن اعظم است که رفته رفته به پادشاه مُبَدّل شده   ایاِن  نیهم  گری. به عبارت دانندیخدا ندهینما

شود باز هم  می   ی در مفهوم کلمه لوگال که بزرگ و آقا معن  یکند. حتو لذا نام خود را با آن آغاز می 
  ش یخدا دانسته سلطنت خو  ندهی کهانت مستتر است و تمام پادشاهان با نام لوگال خود را کاهن و نما 

شد باکهانت  اطالق می   ی شاروم که به پادشاهان آکاد  یاند. حتساخته می   خدا مربوط  یندگیرا با نما 
 .بوده استتوأم 

  النهرین که سلطنت در آنجا به وجود آمده ترین منطقه بین مینویسد: قدفرانکفورت می  خود
Erech  1لگامش یارخ است و در حماسه گh Gilgames وجود   یپادشاه وستهیآمده است که در ارخ پ

ترین  م یقد گریبرخوردار بوده است. به عبارت د یاز نظام سلطنت م یقد اریدر ادوار بس یداشته و حت
حماسه   ن ی بوده است. در ا ن یالنهرین حکومت و سلطنت در آن مستقر شد اکه در بین  یشهر

وس و  الهه عشق و ستاره ون نانایا Inanna بنام ی به مراسم عبادت خدائ ی سلطنت از سوئ یباستان
مشتق شده است. فرانکفورت   نانایتوان گفت که سلطنت از کهانت ا می  ایگردد و جنگ، مربوط می 

  ن یپس طبق هم «ادنددگفتند بلکه به او اِن لقب میدر ارخ به فرمانروا لوگال نمی»دهد ادامه می 
  ی در جا   فرانکفورت   .لوگالالنهرین اِن بوده است نه  ترین نام پادشاهان بین م یفرانکفورت قد  قیتحق

 :نویسد النهرین می های بین در مورد نام اِن و نقش آن در حکومت شهردولت  گرید
را    یجامعه معبد   ن یمهمتر  ی کاهن معبد شهر رهبر ادار   ای نوباندا،   nubanda ای Sangu سانگو»

  ی مقام نی شهر کامالً سهل بود. اما در یک چن یبه رهبر  افتنیاو دست  ی به عهده داشت لذا برا
خود انتخاب کند نام   ی آنکه لقب لوگال را برا  ی کرد به جا را غصب می ی که منصب فرمانروائ

موافقت   لهیوس نی نموده تا به ا د یشهر تائ ی او را به خدا ی گذاشت که وابستگبه خود می   را یگرید
  ن یاست که به بهتر ی لقب انس ن یای بقبوالند. ا ه شد ت ی خدا را با حکومت او به صورت تثب د یو تائ

ن  ی ا دید میخواه میالبته اگر به مطالب گذشته دقت کن «توان آن را فرماندار ترجمه کردوجه می 
آن لقب    رایکاهن ـ فرماندار ترجمه کرد ز  د یرا با  ی بلکه انس  ست ین   ح ی صح  چوجه یو ترجمه به   هیتوج
که اِن به شاه مُبَدّل شد و رفته رفته نام لوگال به خود گرفت کهنه اعظم  کاهن است و هنگامی   ه یاول

خود   یرا به اتکاء معبد و خدا  یک سانگو مقام شاه ی حال اگر  نی در ا دندیامنمی  Sangu را سانگو 
ه همان  گرفت کمی  یبا معبد نام انس  شینشان دادن ارتباط مقام خو یآورد مجدداً برا به دست می 

 .کاهن ـ فرماندار است
  ن یآبا در ب  ای  یای سومرهای قریه جاکوبسن در مجالس شیوخ جامعه  Jacobsen قاتیتحق  طبق

قدرت   ی دارا  ی افراد را به نحو  ن ی باشند. اکه ملقب به اِن می  مینکبرخورد می  ی اعضاء آن به افراد 
و استعداد   Charismatic Power مندینویسد: »قدرت فرهدانستند. او میمی  ی و نامرئ یجادوئ
 .ها بوداز مشخصات مقام آن  ی کیانجام امور  ی برا  ییجادو

  اوروک به عمل آمده لقب  Uruk آراتا و Aratta ها که دربررسی ن یهم طبق و

 
های سرداران و پهلوانان  ها و شهامت دوران باستان و شرح جنگ  عیکه وقا  یسومر   یو حماس   یر یاساط  یسرودها ـ  ۱

 .کندمی  ان یب را به صورت  میتولوژی 
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  ه ی دوار اولاشود که در همان گرفته می جه ی نت ه یتوج ن ی گفتند. پس از امی en  اعظم شهر را  کاهن 

به صورت یک ساحر و صاحب   وخیش ی اعضاء مجلس شورا  ن یمقام اِن در ب یابتدائ ی دموکراس ای
گردد که بعدها مرکز شهر می  یاِن رفته رفته سرکاهن معبد  نیو هم  افتهیتشخص  یقدرت جادوئ

دولت  -و سپس شاه شهر یمعه معبدکم فرمانده جامقام کم ن یشود. او در اآن می  تمرکزو عامل 
وابسته به   ز یکه معبد ن ی در حال ده، یمنتقل گرد ی شود و از معبد به قصر شاهوابسته به معبد می 

  ی ر به سر برده در حالصکه در ق یشود، شاهمی  ل یآن به لوگال تبدتدریج به مرحله  ن یاوست. در ا 
و کهانت و   جنگ  ی است. در ضمن لوگال سمت قضاوت و سردار  ستهیزاِن ابتدا در معبد می  هک

 .کاهنو آن را شه  دیسردار نام شه ـ توان او را کاهن ـسلطنت را با هم داراست و لذا می
معتقدند که لوگال در کنار اِن به وجود آمده و سمت سردار سپاد را داشته   نی از محقق یبرخ

 .است  مانده کهانتو اِن در مقام  افته یاست و سپس خود به مقام سلطنت دست 
سلطنت    جادی رساند و ثانیاً عامل دوم ارا می   بودن عامل جنگ   یاوالً ثانو   هیفرض  نی ا  نکهیا  گو

توان قبول کرد که در دوران  هم نمی لیدل ن یباز به هماتفاقاً  یکند ول می  د یباشد تائ را که جنگ 
فرد را   یبندگ در جنگ  یفقط به علت رهبر یمردان آزاد و خو گرفته به برابر  هی اول سیدموکرا

مندی  . مگر آنکه به علت اعتقاد به تقدس و فرهمیمشاهده کرد  ان ی بدو  نی گونه که در بهمان   رندیبپذ
گردد، هن و سردار در وجود یک فرد متمرکز می کا  نحال یاو را واجب شمارند. در ا  ی فرمانده  ،یشخص

و رابطه،    طهقدرت به وسیله یک فرد واس  نی از یک قدرت مافوق انسان و اعمال ارأس  بدون ه  رایز
که   رفتیتوان پذنشده است، نمی  تی که هنوز نفوذ حکومت در وجدان مردم آزاد تثب هیدر ادوار اول

قبول کنند.   یو آقائ  یاو را به ارباب  ان یتا حد خدا  زیشده و مردم ن  مجلس آبا تسلیم یک سردار جنگ 
  نان ینشه یآزاد قر  جدان اثر گذاشته است. درک و ی سال تلقین مداوم در جوامع بشر ۵۰۰۰امروز که 
آزاد و متحول  های وجدان  نی تحمیل بر ا ی . مسلماً برا ستین سری از مردم م ی اریبس یباستان برا 
استفاده    رومندین  ار یو بس  یاز یک عامل درون  یستیبامی   ی ها در جهت خالف فطرت بشر ساختن آن 

  ی تلق ی ه یبد یزمان ه ی نظر ن ینبوده است. ا  یگر یشده است که در آن زمان جز مذهب عامل دمی
شهرها و    شیدا یمورد بحث فصول گذشته و صفحات قبل را درباره پ  یخی تار  ریخواهد شد که ما س

  ت ی و موقع ارات یکاهن اعظم را با لقب پادشاهان، وظائف و اخت ای کلمه اِن  نی ارتباط ب ،هاحکومت
به   یبرا  یروشن نی ا به  یریکه مسهنگامی  م، یریدر نظر بگ د بها را با معاآنان، و رابطه آن  یمذهب

ندارد که به   یلیدل م یابیی سلطنت را در کهانت م شهیمستدل ر نیو چن مینیباِن می  دن یقدرت رس
ها ما آن   د یو مق  ی که درک کنون  لیدل  ن ی فقط به ا  م، یمتوسل شو  ه یقابل توج  ریو غ   هی پابی   اتیفرض

 .ردیپذرا می 
نداشته    یمق و ثباتع طنت بدون ارتباط با مذهب و معبد ظاهر شده  سلهر جا که    بعدیدر ادوار  

بوده  توأم ( سای)رابطه دربار و کل مذهب و  سلطنتنت با قبول ارتباط سلطاست. اصوالً اعتقاد به 
به   ان یخود را از جانب خدا یندگیکند که نما  ت ی را تثب ش یخو تیتوانسته موجود ی است و سلطنت

 .شده باشد رفته یعادت پذ بصورت یک که در طول قرون و اعصار مردم قبوالنده است، مگر آن
 یمیو بر ن دیل گرد ئا ن ار یچون به فتوحات بساو ت.  اس سکندر اجالب   اریبس نمونه 
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 . خواند ان یخود را از خدا افتی جهان سلطنت  از 
  دند یاو خند  یادعا   ن ی به اها  ی ونانیاسکندر، نه تنها    ریدرخشان و چشمگ  اریفتوحات بس  وجود  با

نگرفته و بالفاصله    یاو را جد   یادعا  نیخو گرفته بودند ا   یکه با خداشاه  زین  یملل شرق  یبلکه حت
 .دیفراموش کرد شی با عظمتش پاره پاره شده و افسانه خدائ ی پس از مرگش امپراطور

  س ی لقب رئ ی که انس نست یکند و آن امطرح می  ی کلمه انس  ی را برا  ی گرید ه ی فرض جاکوبسن 
  ی است که انس   ه ی همان نظرمؤید  باشد    ح ی صح  ه یفرض  ن ی اگر ااتفاقاً  بوده است.    ی اریو آب  ی سازکانال 

جامع   قاتیتحق رایو مذهب کسب قدرت کرده است، ز  کاهن ـفرماندار به اتکاء معبد ای
و   یسازکانال  دیسلطنت به وجود آکه آن  قبل از یآنست که در جوامع معبد مؤید شناسان باستان 

جامعه،    تی ریو مد  یرهبر  زبه عنوان مرک  ،ترین امور جامعه بوده و معبد از مهم   یکیرودخانه    میتنظ
که در   رهیو نجوم و غ  ی اضیبه عهده داشته است. بخصوص با اطالعات ر  ز یامر مهم را ن نی اداره ا

ها  اند، فقط آن رفته جامعه به شمار می  یطبقه تنها گروه علما  نی بوده است و ا نه که  ار یاخت
شناس  باستان  سه  قاتیبه تحققبالً . رندیرا به عهده گ یسازدو س  یار ی آب تی توانستند هدامی

  ی کاهن معبد رهبر ا ین اِاشاره نمودم و مالحظه شد که   نی فالکن اشتا هینظر  نی و همچن ی فرانسو
  ت ی اش، پس از هدافه یوظ  نیترکاهن ـ فرماندار مهم ای  یرا به عهده داشته است. پس انس ی ار یآب

 .ها بوده استرودخانه و کانال میو ترم ی اریآب می گروه تنظ ی جامعه، رهبر یمذهب
رفت و مسلم است  به شمار می   یمالک تمام اراض  ان یخدا  یندگیکه معبد به نما  میدید  یطرف  از

قرار    ت یموقع  ن یدر ا   یقبل از هر کس  یاراض  نی سازی اکشت و آماده   یکه کاهنان و خدمه معبد برا 
  ی توانست در کارها بود که می  مذهبکنند. فقط قدرت  یرا رهبر ی ار یامور آب میداشتند که تنظ

جمعی و  دسته کار به که  ،هاال کان حفر، اختن معابد، برپاداشتن سدهاسآن روز چون  میصعب و عظ
به انجام   اًها را متحد دارند، افراد جامعه را موظف ساخته و آن  از ین ی با رهبرتوأم نظم و تداوم 

و تشکل شهرها در توسعه و تکامل نظام جامعه    ت یجمع  ادیمجبور کند. مسلم است که ازدای  فهیوظ 
منظم داشته است،   یبا رهبر توأم جمعی دسته کار به  اجیاحت شتری ب یغذا  ه یبوده و ته مؤثر  ار یبس
  ی در دوران دموکراس یها حتآن  یها و نگاهدار رود و حفر کانال  میدر نظر داشت که تنظ دیبا یول
که هنوز  Temple Comunity یای و سپس جوامع معبد وجود داشته و در جوامع قریه  ز ین ه یاول

چند    یاست. کشاورز   افتهیها توسعه  موجود نبوده است، شکل گرفته و در شهردولت  یحکومت فرد
  ش یدای با پ  افتهیکه جامعه تشکل  تدریج  به شهرها مورد توجه قرار گرفته و    شیدا یهزار سال قبل از پ

 .شکل گرفته است زین یگروه  ی کشاورز ت یجامعه، هدا ی رهبر
جامعه از معبد و   ی رهبر  ،اشاره شد قبالً  ی طبق مدارک فراوان و مسلم، که به قسمت چون 
جامعه،   ی مذهب د یمقامش عقا تی وابسته به معبد بوده و در تثب زین  یگرفته است، انس شه یمذهب ر

  ی باز ی ها بوده است، نقش اساسآن  ن ی و تلق ف یساخته خدام معابد و تحر اد یکه خود به مقدار ز 
  یعوامل اجتماع   د یهرگز نبا  یعلم  ل یو تحل  هی عامل مسلم است که در یک تجز  نی کنند. در کنار امی

 .داشت رو ضرورت... از نظر دو  اجیرا نظیر احت گرید
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 نظام شیدا یپ

 
بوده است،   ه ین، که نام کاهن و لقب کاهن شاهان اولااز  ینام کاهن فرماندار با انس  بیترک

علت و معلول را باهم   نیاز محقق یارتباط او با مقام کهانت و معبد است. برخ ینشانه برا  نیبهتر
با   یسلطنت ی قلمروها  ش یدایو پ ه ی اول ی کنند که اصوالً تشکل شهرهااشتباه نموده و ادعا می 

جامعه به   ی ادم اج یضرورت که مولود احت ن یبوده و ا توأم  ی ار یآب ات یدر عمل ی رهبر  رورت ض
 .جوامع متشکل و متمدن است جاد یالعلل ا غذاست، علت 

 :نویسد باره می در این  ی کاملر دانشمند آلمان هانس
  ار یگونه که بس و یک جا به جا نمودن علت و معلول است، اگر آن  یاشتباه بزرگ فکر  یک»

متشکل و اقتصاد وابسته به   یار یقلمروها و کشورها را در لزوم آب جادیو ا شیدا یپ دهیمعمول گرد
به   ی اقتصاد  ن یشوند چن لیصورت تشک  ن یبه ا  یاسیبزرگ س  ی. قبل از آنکه واحدها میبدان ی ار یآب

  ی و الفبا   ( تاریخ  ب یاشتباه در ترت) anachronism دالنه ازآمد و این یک شکل خاص و ساده فکر نمی 
مسائل، موجد آن بوده   ه ی صاد در کلکه خرافات قرن نوزدهم با هسته قراردادن اقت ستیابچه گانه 

را یک   یبزرگ باستان ی کشورها ش یدایتوان موجد پبرداشت غلط می  ن یبه یک چن یاست. متک
ترین قلمرو فراعنه را یک دولت دره  یمیقدو    1دانست!   یتنسطرح دره    هیمثالً شب  یار ی آب  جادیاطرح  

 Nil - valley - Authorityد.«  نمو  هیتوج لین
ها را مورد  فنومن  ن ی ا تیو اهم  ی عوامل اقتصادتأثیر در فصل منشاء و علل تحوالت تاریخ 

 د. دا میبحث قرار خواه
که تاکنون داده شده اتکا نموده    یمستدل  حاتی سلطنت و حکومت اگر به توض  شیدایمورد پ  در

اهن را  ک  فی وظا میمذهب در تشکل جامعه توجه کن ت ی شهرها و اهم ل یو به نقش معبد در تشک
  ی اشکال   گرید  م ینمائ  لیو تحل  هی مورد نظر قرار داده و ارتباط القاب فرماندار و شاه را با نام کاهن تجز

 داشت.   میحکومت و سلطنت نخواه شیدایمنشاء پ  هیتوج ی برا
 Enlilالنهرینبین  یمل ی رابطه داشته و نام خدا  تیقابل توجه است که کلمه ان با مفهوم الوه

  ilمنطقه قرار داشته است. کلمه  ن یبوده است که هزاران سال مورد پرستش مردم ا   En - il ای
  ی به معنا  Iara - Ei دهد ومی  تی با الوهتوأم جان  ومست که مفه ا Eiآن  یاست و عبر یسومر

های  نام  ینموده. حت ی کند معنکلمه را، خدا حکومت می  ن یا Morat مبارز راه خداست. مورت
 .اند ده یکلمه مشتق گرد نی از ا... اسرافیل، عزرائیل ل، یائمیک ل،یجبرئ

  ی های تمام مناطق و شهرها به یو کت هاف یها و رلو آثار و نوشته  ات یدر ادب Enlil یخدا  نام 
خدا   ن ی ا ی منطقه را وابسته به پرستش همگان نی النهرین وجود داشته و اصوالً وحدت ابین   یباستان

 .دانندمی
 :سومر آمده است یاز اشعار باستان  یکی در
از ترس بود   ی و نه گرگ، نه اثر ی و نه سگ وحش  ریار بود و نه عقرب، نه شم نه آن روزها   در

  .و نه وحشت

 
برق ارزان و کنترل  ی روی فراهم آوردن ن ی ای براکشور را مجبور کرد برنامه  نیا ۱۹۳۰در سال  کایبحران امرـ ۱

 Tennessee valley Authority دینما م یتنظ ،ی با استفاده از رودخانه تنس ، یار یو آب  یرانیو بهبود کشت یمواد غذائ 
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 مدیریت نه حکومت

 .کردندمی   شیرا به یک زبان ستا  لیانل  جهان و مردم جهان هم آوا   تمام 
شده است. معبد   ل یتبد یمل  ی کم به خدا کم  ی ای بوده ولمنطقه  ایقوم  ی خدا  اً مسلم ل یانل

  قات یشهر مورد احترام بوده است. تحق  ن ی جهت ا  ن یقرار داشته و به هم Nippur در شهر  ل یانل  ی اصل
که معبد   یشد، محل یعموم شی بزرگ و مورد ستا یخدا  لیلناز آنست که چون ا یجاکوبسن حاک

  . اطالق کلمه دیاز نام او مشتق گرد  زیاو بوده نه تنها مورد احترام قرار گرفت بلکه اسم کشور ن   ه یاول
Kalama  گونه  داده است و همان را می   پوریکشور ن  یمعن  یهای محلمملکت به سومر طبق لهجه   ای

  ل ینلا ز یالنهرین ندر بین  د،یگرد ونان یس آپولو سبب وحدت مقد گاه یو جا یمعبد دلف ونان یکه در 
 .موجب وحدت سومر شد

کرد   ی قادر به انجامش نبود مذهب عمل است ینویسد: که آنچه سباره می در این  زین  فرانکفورت
گونه که در مورد شهرها  کشورها، همان  جاد یمذهب در ا ی توان گفت که حتمی  گریبه عبارت د  ای
النهرین به دست آمده که  در بین  Entemena به نام ی از کاهن ی داشته است. اثر یاثر اساس م،یدید

ها قبل دهد که چگونه قرن . او در آن اثر شرح میدهیمنسوب گرد  الدیهزاره سوم قبل از م مهین  به
النهرین از الگاش تا اوما بوده  مختلف بین  ی شهرها ان یجهان و پدر تمام خدا ی فرمانروا  ل یاز او انل
 د.[ نرسابوده و تقدم آن را بر کلمه لوگال می  en قدمت کلمهمؤید اثر در ضمن   نی ا] است. 

ق. م به    ۲۴۰۰اش در حدود  گپادشاه اوما و ال  زی لوگال زاگ Lugalzagesi ربا   نی اولکه  هنگامی
  ( دیشاه نام  -توان شهر  شاه اوروک... که آن را می   ا یاش و  گشاه ال  ی داد )بجا   «خود نام »شاه کشور
را مالک   او نمود، که  لیمقام را وابسته به انل نی مُبَدّل کرد، ا یبه کشورشاه یو خود را از شهرشاه

به خود اجازه    یفقط به اتکاء مذهب و اعتقادات همگان  گری. به عبارت دانستنددالنهرین می تمام بین 
کرد   را  ی سلطنت جهان یشود. او سپس پا فراتر گذاشت و ادعا  یرا مدع  یگانسلطنت همه  اددمی
پادشاه در   ن ی نمود. ا ی را جهان ل یانل ی ش خدا یخو ی قبوالندن ادعا ی برا  زیال نح ن یدر ا  یول
 .1داد  یزاگر لوگال ها سلطنت کشور را به پادشاه تمام سرزمین  لی که انلهنگامی  دیوگای می به یکت

  ی را به پا   (Kur Kur)هاملت را به او معطوف ساخت تمام سرزمین   یهاچشم  لیانلکه هنگامی
 .او انداخت
را   ی زاگرابتدا لوگال ( Kir Kur پادشاه) الرقاب جهان استچون سلطان و مالک لیانل یعنی

 . خود سلطنت جهان را به او تفویض نمود ی ندگیو سپس به نما د یسلطنت کشور بخش
را شکست داد    ی زاگرق. م( لوگال   ۲۳۴۰  -   ۲۲۸۴)پادشاه آکاد در   Sargon سارگون که  هنگامی

  ی و مقصود او چهار خدا   واندخبخش می  خود را پادشاه چهار  Naramsin نیسنوه سارگون بنام نارام 
   ANد، یخورش یشاماش یا شمس و خدا  Shamash ها را النهرین است که فرانکفورت آن بین  ی اصل

آب،   ی خدا  ی سومر Enki ای یبابل  Eaان،ی خدا ی خدا Enlil ،آسمان  ی خدا  ی بابل Anu ای یسومر
  ت ی است تثب  لیما  ان یخدا  یندگی خود را به نما  یسلطنت جهان  زین  ن یسنارام   گری. به عبارت د امدنمی

  کند. باالخره

 
باکشور    Kalama نامد و حکومت خود را سلطنتهاست، می   نیکه تمام سرزم  Kur Kurرا پادشاه لیانل نجایدر ا ـ۱

 . کندذکر می 
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 نظام شیدا یپ

 
  ن ی و از ا دیافزارا می   تیعالمت اولوه شی نام خو بار او خود را خدا خوانده و بر  نی اول  یبرا  هم

 .1گرددمیخدا مُبَدّل کاهن به شه زمان شه 
  ر یفرانکفورت تعب ی مربوط باشد ول ز یچهار بخش ممکن است به چهار جهات عالم ن البته)

 ( دارد یگرید
  ی باق شیق. م( پس از فتح ک ۲۴۰۰الگاش )در حدود  یفرمانروا Ennatumll که از یاثر  رد

  ش یکی دوست داشت مقام لوگال الهه الگاش اناتوم را  نانا یا Inanna آمده است. »چون  ن یمانده چن
 ید.« را همراه با انسى الگاش به او بخش

را فتح    شیناتوم چون کا. می نمائبرخورد می   یبه نکته جالب می گفته با دقت توجه کن نی به ا اگر
شهر حکومت   ی خدا  ی چون درالگاش به اتکا  ی خواند ولشهردولت می  ن ی کرده خود را لوگال ا

 . شودمی  دهیشهر نام نی ا  یانس ا یکاهن  و منبع قدرت او معبد بوده است لذا شه ـ مودنمی
  ت یتثب لهیوس نی داشته و به ا وند یشهر پ یبا مذهب و خدا  یسلطنت واقع گریعبارت د به

  ش یچون ک ی بخشد ولاتوم می ن شهر را به ا ن یالگاش است که سلطنت ا  یخدا  ن یشده است. ا می
اوست، لذا   ی شهر خود او و غلبه هم از خدا  یخدا  من یهم به  ر یتسخ ن ی را مسخر نموده، که ا

آن شهر ندارد  ی با خدا  ی وند یپ شی شود. آناتوم در شهر کشهر می  ن ی ا  یفرمانروا  و سردار  ا یلوگال 
است. از    یشهر انس ن یوجود دارد، لذا او در ا  ی وندیپ نی اش چنگدر ال یتواند باشد ولنمی  یلذا انس

داشته و از آن   میبا مذهب جامعه ارتباط مستق یشود که کلمه ان و انسمسلم می  زین لیتحل ن یا
است که به جنگ و غلبه وابسته است،   ی و سردار یکه لوگال فرمانده یال. در حاند رفتهگ شه یر

کند. از مطالعه  می   جادی ا  وند یخود مجدداً به مذهب متوسل شده و با معبد پ  ت یتثب  ی که برا  یفرمانده
 .مینمائرا در سلطنت مشاهده می  جنگ تأثیر اثر اناتوم دوم،  ن یا

به   اننددمی  ش یخو یشهرها ان یخدا ندگان یکه خود را نما ی سومر ی کاهنان شهرها شه ـ
  ش یافزا لهیرا وس پردازند و جنگ می  شیو توسعه قدرت خو یبه کشور گشائ ان یخدا الیبهانه ام

دربارها    یقابل جدائ  ریها به عنوان مددکار و همراه غ که جنگ   نجاستی. از اهنددقلمرو خود قرار می 
. جالب  ندینمامی  لیمناطق تحم گریحکومت خود را بر د لهیوس ن یبه ا  ن یکنند، و سالط رشد می 

اند به مذهب متوسل شده  که به زور به دست آورده  یمقام تیتثب یبرا  زیمرحله ن ن یاست که در ا 
شهر خود    یخدا   لیبا تحم  ا یو    ند یها کنار آفتح شده با آن   یکنند با تحبیب معابد شهرهامی   ی و سع

  ی قلمروها  نیبه سالط  یشه کاهنان زمان ن ی . ارندیگ ار یدر اخت زی دولت مغلوب را ن ی مذهب قدرت
  ل یمناطق تحم نی عامه ا ی خدا نده یشوند که بتوانند خود را نما متعدد مُبَدّل می یو شهرها  عیوس

  ش ی خو یو اله  یذهبها را معتقد به قدرت ممردم آن  نیو تلق قی تحم ای  نموده و با کمک معابد و
 . ازندس

ن ملقب بوده  ابه    ه یبوده و شاه در آن ناح  گرید  ی تر از شهرهای میر ارخ قددکه سلطنت    میگفت
است که سلطنت بر آن قدمت داشته. سالطین   ی سومر میقد ی از شهرها  ز یاست. الگاش ن

  مانند حک  به یکت یخود را بر ستونها  ی دستورها ای النهرین شرح فتوحات و بین 

 
نام   یخدا منظور شده و اگر در جلو  یبرا  یکه در خط عالئم یعبارت بوده است از عالمت خاص تیلوهـ صفت ا۱

 .گرفته استسلطان خداگونه بوده و مورد پرستش قرار می  نیشد نشان آن بود که اعالمت گذاشته می  نیشاه ا
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 مدیریت نه حکومت

 .وم اول استتانا Ennatuml ها متعلق بهآن  نی متریاز قد  یکیکردند. و یم 
شهر   ن یا  ی ستون اناتوم خود را کاهن الگاش و انس ن ی نامند( در امی Stele  را  ی ستون بهیکت)
اثر   ن یخواند. از اشهردولت می نی ا یا انسیکاهن ـ فرماندار  زیرا ن  شینموده و اجداد خو یمعرف

از معبد    یو پادشاه  ی بوده و فرماندهتوأم  توان یقین کرد که کهانت و سلطنت با هم  می   ز ین  ی باستان
 .گرفته است شه یو مذهب منحرف ر

است،    افتهی   رییشکل جامعه تغ  شرفتهیهای متقدم و پحکومتتأثیر  که تحت    ، یتحوالت ثانو   در
  ن یاز کاهن ر یغ  یگر یافراد د یخو گرفته و امکان فرمانروائ  ی مردم رفته رفته به سلطنت و فرمانبر

اند  ده یکه به قدرت رس  یسرداران  موارد شهـ   نی دقت است که در تمام ا  یجا   یبه وجود آمده است. ول
 .مذهب و معبد را به دست آورند د یتائ ش یمقام سلطنت خو تی تثب یاند برا مجبور بوده 
سردار را   کاهن ـ  شود و او مقام شه ـ می  لیه به لوگال تبداکه لقب شاست هنگامی  جالب

بر لوگال   ی حال چون فرماندار شهر ن ی. در ا ندیآاو در می  یمعابد و کهنه تحت فرمانبر ابد، یمی
شهر سلطنت   ی خدا  ی ندگیرا بر خود گذاشته و به نما ی گردد نام انسو خود مستقل می  ده یشور
  ن ی لوگال و به هم ندهیاست که او منتخب خدا و معبد شهر بوده نه نما ی بدان معن ن ی کند و امی

بر   ان یشود. سالطین آکاد، که پس از غلبه بر سومرمی  دهیکاهن ـ فرماندار، نام ا ی ی انس زیجهت ن
.  ندژاد اختالف دارندر زبان و  ان یبا سومرو  1باشندمی  ی کنند، از نژاد سامالنهرین حکومت می بین 

مذهب قدرت خود   د ینموده و با تائ میرا با معابد تحک ش یخو وندی کنند پمی  یسع نی با وجود ا یول
به    ایشهر و کشور امضاء نموده و    یتمام تعهدات خود را به نام خدا   ی که حت  ئیجا  کنند تا  تی را تثب

شهر منتسب    ی را به خدا   ی روزیپ   وسته یها پ. آن ندینماکنند و قرارداد صلح منعقد می می   نام او جنگ 
تأثیر   ن ی خود را به معبد و مذهب نشان دهند. ا ی وابستگ لهینمودند به هر وسمی  ینموده و سع

قرار داده و به عامل وحدت  تأثیر را تحت  ت یو مل تیقوم یاست که حت ی جامعه به حد ر مذهب د
 .شودمی  لیتبد

  معابد  کهانترا به  شیخو کان یمقام خود دختران و پسران و نزد تیتثب یآکاد برا  پادشاهان 
لقب   ان یسومر نی در بکه آن  گردد. کلمه میساختند تا وصلت دربار و معبد تحکمی  منصوب  مختلف

  ت یکه پرستش آن عموم Naana ماه بنام ی ادوار به کاهن و کاهنه اعظم خدا  نی بود در ا نیسالط 
  نوه  نیسدختر نارام   EnmenBnannaو دختر سارگون  Enhedunanna شد مانندداشت، اطالق می 
خود   وندیاثبات پ ی غلبه کردند باز برا Gutaer های برگوت Ur IIIاور که سلسله سوم سارگون هنگامی 

 گان ندایدی مطرح ساختند. از ا  ان یوصلت خود را با خدا   ی متوسل شده و به نحو  له یح  ن یبا معبد به هم

lddindagan پادشاهIsin  (۱۹۵۴  - ۱۹7۴ ) است، شاه با الهه ماه   یدست آمده که حاک به  یآثار
شاه با   یهم خوابگ نی کرده است. ا ت یوصلت مقدس!! سلطنت او را تثب ن یازدواج کرده و ا  نانایا

و   ت یموقع ت یتثب یبرا  میهای قدعظم معابد بنام ازدواج مقدس در اغلب سلطنت اکاهنه  ای الهه و 
وصلت   نی ا سندینومی  ی شناس فرانسوتان استاد باس سهکه  یشده است و بطور  ده یحکومت د

  ن یب  شتریبوده و ب  صیآداب و رسوم خا   یدارا  hieros gamosس یا مقد

 
وام  قنوح است و او را جد ا یاهسانفر اپسگرفته شده که  Sem ای Shem م(س  ایاز کلمه )شم  یا سمیت  یسام  ـ۱
 .دانندمی  تیمس
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 نظام شیدا یپ

 
 .گله بوده است  آب و   ی کمک به وفور غله و فراوان  ی است و برا   رفتهیپذصورت می    enو کاهنه  شاه

  ی برا  قت یدر حق ی است، ول  افتهیانجام می  وند یپ ن یمن هرچند به بهانه وفور غالت ا   دهیعق به
شاه که شب را   رایاند زشدهمتوسل می لهیوس نی حکومت به ا تی ارتباط معبد و دربار و تثب میتحک

  ال یخ  درای فقط  الهه   نی چن  رایگرفت، زبرد مسلماً هرگز الهه ماه را در آغوش نمی در معبد به سر می 
 .معبد ساخته و پرداخته شده بود روان یپ

  ن یا  هی است و پنج پادشاه اول ان یطومار پادشاهان سومر آمده است که سلطنت از جانب خدا  در
ها های مقدس و پاک به آن شده و پنج شهر در مکان   دهیبه سلطنت برگز  ان یاز طرف خدا  نیسرزم

 Erion, Badtbira, Larak, Sippar, Shruppak :  عطا شد که عبارت بودند از
تا   ی و لقب انس ی دهند که کاهن شاهنشان می  Lloyd دیفرانکفورت، جاکوبسن و لو قاتیتحق
و در    افتهیالنهرین ادامه  سالطین بین   خیتار  یتا انتها  یو حت Babylon و  Larsa و    Isinهایسلطنت 

  ه تداوم ب   ن یاز ا   ینمونه جالب Tell Asmar اسمربر تل  Eshaunna های انجام شده درباره شهریبررس
 .دست آمده است
  ه یاول  یناستیدر تمام دوران دIshakku   ایآن    یآکادو فرم   ینویسد: که لقب انس می   فرانکفورت

 .1شده است می دا اطالق خر تحت فرمان  دشهردولت  ا یادامه داشته و به فرماندار یک شهر و 
تأثیر  سلطنت تحت  ز یالنهرین ن. در بین مینمود ی را در فرم جامعه بررس ی تولوژیمتأثیر قبالً 

است و   نی زم ی ر رود خدا  ندهی کاهن ـ شاه نما ریاساط  ن یقرار گرفته است. در ا  یمذهب ریاساط 
کهانت خود مقدس است. در آثار به    لیو به دل  کتر یافراد به خدا نزد  گریاست که از د  ی سلطان بشر

سرشاه نقش خدا   یدر باال  یهای سنگها و ستون در رلیف  ،یسومر هی دست آمده از پادشاهان اول
  ی روز ینموده و فتح و پ ی حک شده است و اوست که رهبر ارتش است و اوست که جنگ را رهبر

 سازد.  خود می  روان یپ بی را نص
  ی است در باال  Ningirsu یکه تجسم خدا  یمیعظ ریاز آناتوم تصو ماندهیاز آثار باق یکیدر 

از   یگر ینموده است. در اثر د ریاس یدشمنان را در تور بزرگ ه یحک شده است که کل بهیکت
کنند  می  یرانداز یسپاه در حال حمله به دشمنان است که همه بر او ت ش یشاپیاو در پ ،پالی اسوربان

که قادر مطلق    انند یدا خ  نی ا  گری . به عبارت د دیمانمی   تی سرش از او حما  یآسور در باال   یخدا   یول
آثار   نی دهند. در تمام ادشمنان آنان را شکست می  ، خود، با پادشاهان  ندگان ینما ت ی بوده و به حما

قرار دارند،   ان یقش خدانزیر  اند کهبزرگتر نقش شده   یکم  ای به شکل و اندازه افراد سپاه و  نیسالط 
 .دینمااو حرکت می  ه یسازیر  خدا ندهیانم  یعنی

  م یاز مصر باستان را مورد مطالعه قرار ده ماندهیو نقوش باقها به یآثار اگر کت ن ی مقابل ا در
 دو قوم در جامعه و نظام  نی ا ینیبجهان  یشد که چگونه اختالف میمتوجه خواه

  

 
است که منشاء   ی است کاف دهیکه ارائه گرد ی روشن ل یکه تاکنون انجام شده و دال ی تجزیه و تحلیل مشروح ـ۱

  گر ید  اتیآن که تمام نظر  یبرا  ی. ول م یرپذیالنهرین بطور مسلم معبد و مذهب منحرف بحکومت و سلطنت را در بین 
 .مینمامی  حیله را تشرسئم اتادامه داده و از همه جه ی بررس نیبه ا رند ی مورد بحث قرار گ زین
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 مدیریت نه حکومت

بزرگتر از همراهان مجسم شده و در   ار بسی ی کلیفرعون با ه یاثر گذاشته است. در آثار مصر  آن  
  ی بطور رند،یکند و اوست که تمام موجودات در مقابلش خوار و حقعمل می یسومر  ان ینقش خدا

است که فرعون را تجسم خدا در    یمصر   یتولوژ یم  جهیتصور نت  ن ی ا  دید  میخواه  هیکه در فصول آت
  ندگان یکه در سومر پادشاهان نما  یدر حال  د ینمامی   یمعرف  ان یخدا  هی دانسته و او را هم پا  ن ی زم  ی رو

 .انندیخدا
ادوار    ن ی مانده از ایکردند. آثار باق  ی خدائ  ی ادعا  دندیکه پادشاهان آکاد به قدرت رسهنگامی   اما 

مانده  یباق  نیسکه از نارام   یروزیکامالً با آنچه از مصر باستان به دست آمده شباهت دارد. در ستون پ
  ی نقش شده و کاله میعظ یکل یو در موزه لوور محفوظ است، پادشاه چون فراعنه مصر با ه

هاده و  دشمن قدم ن ان یبر آن است بر سر دارد. او بر سر تمام لشگر تی مخصوص که عالمت الوه
او به خاک    میعظ  بت یشوند همه در مقابل هنشان داده می   یریکه موجودات کوچک و حق  ان یلشگر
 .اندافتاده

رابطه قاطع  مؤید است که  یتوجه به نکته جالب ی و سومر ی آثار مصر سهیمقصود من از مقا
  د ید میکه خواه یگرفت و بطور  شه یرتدریج به در مصر  یمعبد و مذهب و دربار است، خداشاه

مردم    دینظام را رفته رفته در افکار و عقا  نی های اه یپا  تیممف  ریو بخصوص اساط   ی مصر  یتولوژیم
نمودند. در  فا یخود را ا یباورها نقش اساس نی ا ل یو تحم ن ی در تلق ی کردند و معابد مصر  یز یریپ

و معابد در کنار کاهنان اعظم، که به پادشاهان   افتیتکامل  یگریبه شکل د یتولوژی م نیسومر ا
که  خدا بود نه خود او. هنگامی   ندهیشاه نما   ریاساط   ن یدر اداره جامعه شرکت داشتند. در ا   افتند، ی  لیتبد

  ی مردم آماده برا   ی فکر  نه ینمودند، زم   ی خدائ  ی از فراعنه مصر، ادعا   د یبه تقل  د ی شا  ، یآکاد  نیسالط 
در   یحت یو بر خالف مصر خداشاه افتیادعا نبود لذا هرگز ثبات و دوام ن نی قبول و اعتقاد به ا

  ی دوران حاک ن یمتزلزل بود. مدارک به دست آمده از ا  وسته یهم پ یدوران کوتاه چند سلطان آکاد 
جان خود شاه هم   یکه حت یروبرو شده تا جائ یادوار با تزلزل محسوس نی ر اد است که سلطنت 

گرفت و بارها  فرزندانش قرار می  یو سرداران و حت ان یقتل از جانب اطراف ا یدائماً در خطر ترور و 
د مردم نداشت،  یدر عقاای شه ی سلطان، که ر ن ی که جانش. هنگامیافتیتحقق  ی ترور نی چن زین

توانست  هرگز نمی   ی خداشاه  ن ی مسلم است که چن  مودنمی   ی خدائ  ی ادعا  ی بالفاصله پس از تاجگذار
  ن یدرباره ا  ی عهد اشارات متعدد و فراوان ن ی مانده از ای باق ی هایگوئش یها و پلدوام یابد. در فا 

کشته خواهد شد.   سرشپ ا ی ریشاه به دست وز  ی اند که مثالً به زود نموده  یگوئش ی ها شده و پقتل
را کشت    یتوان خدائاست. چگونه می   یبه خداشاه  دهیدر عق  یبه وضوح روشنگر تزلزل  تی واقع  نیا

که اغلب توسط خدام    هایگوئشی پ  ن یآشکارا اعالم کرد؟ ا   یشگوئی با پ  زینشست؟ و آن را ن  شیو بجا 
آن   ان یمتول و  عبداز طرف مذهب و م  ینظام خداشاه رشیگرفت معرف عدم پذمعابد انجام می 

اند و عدم  سال هم سلطنت نکرده  و د یپادشاهان حت ن یاز ا  یدهد که برخنشان می  خی است. تار
سالها ثبات   یکه ط  ز،یمقام سلطنت را ن یمذاهب حت ان یمتول یآنان در جلب کامل و اساس  قیتوف

 .بود، متزلزل ساخت  افتهی
به وضوح   عی گونه وقامقام سلطان از این  تی و تثب جاد یجامعه در ا  ن ی د قیاثر عم گریزبان د به

 .ندیمانمی  آشکار   را ی اریبس  قیها حقااست که توجه به آن   یفینکات ظر ن یشود. اروشن می 
  

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g



125 
 

 نظام شیدا یپ

 
با   قتیو در حق دندیى الگاش نامسآکادها را گرفتند، خود را فقط ان یجا  هایگوتکه هنگامی

  ن ی سرزم نی و مذهب مردم ا یتولوژ یاتکاء به معبد خود را کاهن ـ فرماندار شهر خواندند که با م
  ر یچشمگ ی است که جامعه از ثبات ی دوران حاک ن ی های اداشت، جالب است که گزارش  یآهنگهم

 .است افته یبوده و ثروت و نعمت وفور  ار برخورد
  ه ی خود را به مذهب و معبد جامعه بر پا  یبوده و از ابتدا وابستگ  ان یشاهان که از نژاد سومر  نیا
مردم قرار گرفته و لذا از آنان   ی کاهنان و رهبران مذهب د یمورد تائ سلماًبرقرار ساختند، م یاستوار 

اند. فقط  نوشتهمی   ان یمعابد و معبد  م یرا در عهود قد  خ یمانده است. تار  ادگاری  ش یو ستا  دیتمج  طفق
مانده که اغلب    یو الواح باقها  به یخواندن و نوشتن برخوردار بودند و کت  از یاز امت  ان یخداواسطه    ن یا

گونه که خسرو از موبدان لقب  . همان انندیخدام خانه خدا ن ای اند، دست پروردهدر معابد کشف شده 
شد.   یمعرف خی لباس میش به تار ر د یگرگ دی د میکه بعدها خواه  ی دادگر گرفت و بطور  روان یانوش

ماند. و   داری پا یکیها به نخدمه معابد برخوردار بودند تا نام آن  وندیاز محبت و پ زین نیسالط  ن یا
  ب ی باثبات و پررونق نص  ی معابد و مذهب جامعه، حکومت و فرمانروائ  ی بانیپشت  لیدل  ن یمسلماً، به هم

 .کم بهره ایاند و  بهره بودهبی  یبانیپشت  نی از که پادشاهان آکاد ا ی است. در حال  دهیها گردآن 
  ن ی از محقق یکه توسط گروه alte Orientalische Reiche شرق باستان  ی قلمروها خ یتار  در

 د: سنینوقرار گرفته و می  لی النهرین مورد تحلتزلزل سلطنت خداشاهان بین  نی ا ده،یگرد میتنظ
  ار یخلع فرمانروا و پادشاه بس ا یبه دست آمده، کثرت موضوع قتل  ی هافال  یا Omina در»
  ... ها اغلب آمده است که یک مقام عالیرتبه دربار پادشاه را خواهد کشته نام  نی آور  است. در اتعجب 

  اهد او خو   یسلطان به جا   ریوز   .پدرش را به قتل رسانده و بر تخت او جلوس خواهد کرد..   عهد یول  ای
 « کند...می  ی و اموال معبد دست انداز  ینشست... شاه به اراض

جعل شده   یحت ا ی ف یهای جامعه توسط کاهنان تحریتولوژی که چگونه م د ید م یخواه هی آت در
 یشود ولآنان سوءاستفاده می  یع یطب ین مردم و باورها بود یمعبد و دربار از مذهب تی و در راه تثب

  ه یهای اولاعتقاد در مردم و معتاد نمودن جامعه به اطاعت هرگز حکومت جادیدر هر حال بدون ا
حکومت    ی وندها یتر و پی میو معبد صم  دربار ادوار هرقدر ارتباط    نی بمانند. در ا  دار یاند پاتوانسته نمی

است.   دهیگرد شتر یتر شده است، ثبات حکومت و دوام سلطنت در جامعه ببا اعتقادات مردم محکم
  ی شگوئیپ  ورت بص  زیمعابد ن  یحد متزلزل بوده و حت  نی های اکاد تا اسلطنت   مینیبکه ما می هنگامی
وابط حسنه خود را با  اند ر نتوانسته  ا یپادشاهان  ن یکه ا  رفتیپذ  د یکنند، با می  نی ها را تلقزوال آن 

خود    یخداشاه  رشیپذ   یمردم را آماده برا   یو باورها   یتولوژیآنکه م  ایو    ند ینما  میخدام معابد تحک
بر   ان یدربار یهاام یو ق هاسوء قصد گری. از طرف دافتیتحقق  ج ی سازند، آنگونه که در مصر بتدر

  ان یخدا ندگان یهای قبل الاقل به صورت نماو در دوران  انستند دکه خود را خدا می  ی علیه شاهان
  ن ی حاکم خود به ا ئتیه ا یو خدام معابد  ان ی که دربار نست یمورد قبول واقع شده بودند، نشانه ا 

را به قتل رساند    یدائخکرد شهنمیجرأت    یسردار   ا ی  ریاند وگرنه هرگز وزکمتر اعتقاد داشته   اتیجعل
 ذکر تجاوز شاه د. او نشین  یبر جا   ایو 
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 مدیریت نه حکومت

به آن اشاره قبالً آنچه مؤید معرف عدم توافق معبد و دربار است و  شتریمعبد ب یاموال و اراض به 
است که   ت یواقع ن ی امؤید  یمنطق ل یو تحل ه یباستان و تجز خیشد. چنانکه بارها متذکر شدم تار 

مذهب در   ی ستیبامی  هی ثبات سلطنت است. بخصوص در ادوار اول ی سازش معبد و دربار شرط اصل
 .دیشده باشد تا قبول اطاعت از یک فرد به صورت اعتقاد درآ  فیتحر یقبول سلطه فرد جهت

  ز ی ن هایها سخن رفت، مضمحل شدند و سپس گوتکه از آن  هایآکاد به دست گوت سلسله
  که چون  رفتیپذ دیورسوم به وجود آمد. بطور معمول با ا ها گشته و سلسله مجدداً مغلوب سومری 

  جه ینت یشوند ولبرخوردار می  ی شتریداشتند از ثبات ب ه یملت سومر پا نی در ب ی سالطین سومر
ند  به خود داد  ی خدائ اکاد را دنبال نموده و نسبت شه ـ  نیراه سالط  زین دشاهان پا ن ی نبود. ا نیچن
  -  ۲۲7۸) دی نپائ یرینموده و د تینظام حاکم را تثب یدتیعق ان ینتوانست بن زیسلسله ن نی ا یول

  ی هنگ آدر اثر عدم هم  ان یخداشه  نی رفتند. جالب است که ا  ان یاز م  هایالمیتوسط ع   که ق. م(    ۲۱۵۰
کنند.   ینتوانستند هرگز خودنمائ گر یکه د دندیچنان مضمحل گرد یخدائو شه  ی عبدم یتولوژیم

کم قدرت گرفته  کم  های ادوار آشور ن یباشند( در ا نمی  تی بوده و اصوالً قابل اهم یبیها تقر)تاریخ 
و   رندیقبل از آنکه سلطنت را بپذ  های . جالب است که آشور ندینمارا دنبال می  ان یسومر ریو مس

برخوردار بوده و آثار    ان یچون سومر  یابتدائ  یدهنده از یک نظام دموکراس  لیتشک  یومتدولت و حک
وجود    نی از سلطنت در آن سرزم  ی ق. م هنوز اثر  ۲۰۰۰تا حدود    یاست که حت   ی به دست آمده حاک

  ، پس از به وجود آمدن   ز یاست و سلطنت ن  کیتئوکرات  ز یشکل حکومت در آسور ن  ن ینداشته است. اول
 ت. نفوذ معبد قرار داشته اسو تأثیر کامالً تحت 

از   ینمونه بارز یکاهن شاه نی و ا دندینامکاهن می  ای Sangu آسور خود را  هیپادشاهان اول
ر آسور به علت  داست که در فصول قبل به عمل آمد.  یلیتحلمؤید کهانت به سلطنت و  لیتبد

است،   افته یتر تحقق ع یسر یلی خ یو خداشاه ی مسلماً کاهن شاه ان یبا سومر م یتماس مستق
النهرین که مهد داشته است تا جنوب بین  یشتر یگونه که در بابل ظهور سلطنت سرعت بهمان 

نظام سلطنت   نی گذاشته است. هرچند در چ یاثر بجا   انهیخاورم گریبوده و در نقاط د  هیسلطنت اول
مسلم است    ی ول  کهن است   ار یبس  ی تولوژ یبر م  ی متک  د ید  میکه خواه  ی داشته و بطور  ی شکل خاص

 .باشندباستان می ن یچ افته یتر از اجتماعات نظام م یقد یسومر یشهرهاکه دولت 
ها  سرزمین   نیدر اغلب ا   گر،ید  یو نظام سومر در اجتماعات باستان  یوجود نفوذ مسلم فرهنگ  با
در دست   یقیچون مدارک مضبوط و دق یول ندیمانمی  یابتدائ یاز یک دموکراس  تی حکا هی آثار اول

برخورد   یشواهد  نی توان اظهارنظر نمود. در آسور به یک چنو شواهد می اس یفقط با ق ست ین
 .میمائنمی

هند   ن ی که مرکز تجارت ب ، یآسور  یق. م شهرها  ۲۰۰۰در  یحت»نویسد: که ادر می کالوس 
  ی بدون سلطان بوده و یک رئیس مذهب  ی قیفن  یشهرهادولت   ن یالنهرین بودند، و همچنو مصر و بین 

 .داشت عهده به را   جامعه یمذهب ی رهبر  ،یاسیاختیار س  نی بدون کوچکتر  ،یا شاه مذهبی
 وجود داشت و شاه نظیر ونان ی  هیشب ی یک نظام اشراف ی های آسورشهردولت  در
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Basileus   1بازیلیوس یونان بود. 

گردد که ابداً  می  تیشهرها تثبدولت  ن ی ا یو ساختمان اجتماع  ی اسیق. م وضع س ۱۵در قرن  
آنتیک دانست   ستم یتوان یک س)سلطنت مطلقه( شباهت نداشته بلکه آن را می  ی ائیآس ستمیبه س

اجتماعات    نیبرخورد ا   یو فروش. ول  دیآزاد بود و امالک قابل خر  نی زم  تی )مانند نظام یونان( مالک
  ی آسور   یامپراطور   شیدا یکرد و باالخره با پ  لیها تحمسلطنت را به آن   ستمسی  اًبا کشور بابل مجبور 

گردد می   لیتبد  یو یا یک نظام بردگ  یائیآس  ستمیبه س  ی( بکلوندشدر آن حل می   ه ی)که بابل و سور 
  سلطنت کامل    ستمیس  ران،یو بعد از آن شاهان ا Neoba bylonien سلطه شاهان بابل جدیدزیر  و در

 د.«شوحاکم می  ی مطلق شاه، بکل ارات یو اختجبّاری  وهیداره به شا و
اند ناقص است. با  که درباره سلطنت نظر داده   نیر مانند اغلب محققدکالوس ا  هیتوج  نی ا  البته

 .بردخواهیم پی نقص بهتر   نی به ا هی فصول آت حاتیتوض
  ی نظام اشراف  شیدا یتوان اشاره کرد که طبق مدارک موجود در آسور قبل از پبه اختصار می   یول

شده  می  دهیپورها نام Purha جامعه نی وجود داشته است. مجلس عامه در ا یابتدائ ییک دموکراس
  Sangu  گونشاهان خود را صا   زی است. پس از ظهور سلطنت ن  یهمان مجلس اوکین سومر  هیکه شب
 .نظام سلطنت است  شی دایمعبد و کهانت در پ ذکه معرف نفو   دندیناممی   نیا کاه 

وجود داشته و قبل    Temple Comunityی جامعه معبد  زیفرانکفورت در آسور ن قاتیتحق طبق
 .اندکردهاز ظهور سلطان معابد جامعه را اداره می 

 یسد: نومی  فرانکفورت
سنگ   ،را کاهنان، کارمندان، باغبانان، صنعتگران، هنرمندان  یدستگاه مذهب نی ا یاعضا»

 د.« دادنمی  لیبردگان تشک  یتراشان، نجاران و حت
چون آکادها    زین  ی جالب است که فرمانداران آسور .  سومر  ی مان جوامع معبده  ه یکامالً شب  یعنی
کاهنـ  فرماندار    ای  یانسی سومراست و مفهوم همان    یتیکه کلمه سمداشته    شاکوی ا   Ishakkuلقب

  ی همان شاهان مذهب رایتحول است ز ن یهممؤید غیرمستقیم  ز ین ر دا حات یرا داشته است، توض
اندر اگر نفوذ بابل و تحمیل سلطنت به صورت   هیاند. طبق نظرکاهن فرمانداران بوده  نیا  هدنبال
  شرفته یپ  ی شد که به دموکراسبه آتن برخوردار می  هی بود آسور از یک تکامل شبر( نمی ند)زکو   یثانو 

 .افتیدست 
  ، النهرین بین ر دسلطنت  ادیکه بن  میرسمی  جهینت نیدقت در مدارک و شواهد ذکر شده به ا  با
رود،  به شمار می   ی های ابتدائهند مهد دولت   مصر و   ف یبوده و در رد  تی ترین آثار مدنم یقد  ی که دارا

 .گرفته است شه یبر کهانت، بنا شده بوده است و اصوالً سلطنت از کهانت ر 
ای از  خالصه  لذامورد استفاده قرار خواهد گرفت  اریبس ه ی اصل در فصول آت نیا چون 
  اشاره  اتشان یاز آنان که تاکنون به نظر ریغ  ی، گرید ن ی و متفکر ن یهای محققبرداشت 

 
  ده ینداشت و هرچند شاه نام یاس یس ار یاخت چگونهینام داشت. او ه وسیلپ شهر باز یمذهب  سیدر آتن باستان رئـ ۱

  وس یلزپ با  نین همتآ   نآرخ  ۹از    یکیکرد. بعدها  اده می ستف آتن بوده و فقط از نام او ا   میشاهان قد  ادبود ی  یشد ول می 
 .مراسم با او بود استی ها ری ربان ق رفت و در جامعه به شمار می  یبود که رهبر مذهب
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 :شودمی  ان ی بذیالً شواهد الزم  مهیبه ضم  یمختصر   هیاست، با توج شده 
االصل( درباره ملل شرق   ی )روس یکائیمحقق معروف امر Rostovtzeff فزروستوت پروفسور

 :نویسدباستان می 
مذهب بود و قدرت شاه که خود از مذهب سرچشمه   اددمی وند یمردم را بهم پ ن ی ا آنچه »

قدرت   شگاه یاو فقط در پ ی گرفت و از ابتدا صورت مطلق داشت. قدرت او نامحدود بود و خدائمی
 د یطلباطاعت مطلق می   شیخو  یا یرعا. او از  نی زم  ی داشت نه در مقابل مردم رو  تی مسئول  یآسمان

 ت.« رفو ابزار در دست شاه بشمار می   له یترین وسع ی بود و ارتش مط  ی و ارتش خود متک  ن و به کاهنا
از شروع حکومت و  »آمده است که  Cambridge ancient history جیباستان کامبر خی در تار

ر تا  مکاهن ـ فرمانداران سو یا است در دوران آکادها(  ان یسومر ensi )همان  Patest شیدایپ
بوده    ی در واقع یک دولت تئوکراس  لون یق.م( باب  ۵۰۵-۵۲۶)   Nebukadrezzarنبوکدرزار  یتاجگذار 

 .« کاهنان قرار داشته است نی گنزیر  که
 :نویسد می  ریمورخ و محقق شه  ville Durant دورانت لیو
  م ی شد و مستقبنام خدا گرفته می  ات یمدینه بوده و مال ی خدا ندهیفقط نما قت یپادشاه در حق»

  ارات یاختکه  آن   نبود مگر  یقیطان حقل. شاه به چشم مردم سافتیغیرمستقیم به خزانه معابد راه می  ای
  به   ( است  یسومر  م یهمان ال قد  هبعل ک )  Bel  هایکرد. دست خود را از کاهنان کسب می  یسلطنت

)رسوم(   ی رمونس ن یگرداند. در امی اهابان یدر خ نه یمردوک را با طمان ل یگرفت و شمادست می 
هم نمونه اصل   دینشانه وحدت معبد و دولت بود و شا  نی و ا دیپوشپادشاه چون کاهن لباس می 

 ی.« هانت مقام پادشاهک بودن سلطنت و  یمذهب
 :نویسددرباره سومر می  نتون یل پروفسور

تپه   یا  ت گورایقرار داشت که ز ی بزرگ ی معبد خدا  ی اتپه  ی باال  ی سومر ی وسط شهرها  در»
  ده ینام  enبزرگ که  یکوچک قرار داشتند. خدا   ان ی معابد خدا  گوراتیز  نی اطراف ا. در  1شدمی   دهینام
  ی سوگل  یکه در آن زن  ئیحرمسراود و  چون دربار پادشاهان آراسته و پر تجمل ب  یمعبد   یشد دارا می
  د.برمی   سربه 

  ن ی بود که ا  ینا بر دهیشد. عقمی  دهینام antu شهر بود و یدختر حکمروا ایاو معموال خواهر 
آمد انتو در  می  ش یپ یکه مشکالت ی بزرگ است و در مواقع ی کس به درگاه خدا ن ی کتریزن نزد

که   ان یداخ گری. زنان داددآمد و سواالت او را پاسخ می او می  شی بزرگ پ ی و خدا  د یوابخمی  معبد
 .2شدند می  دهی نام  Salmeتر از انتو بود، سلمه ن یمقامشان پائ

(  ی معبد  یها)دولت   Temple State یهای سومر دولت  بد در مورد مع H. Kamler کاملر
صورت بشر بخود نگرفته و هرگز  ی های مافوق انساننئولیتیک، قدرت نویسد: »بدون تحول می

  انسان   یدا خـ  بدون شهر  یشدند. ولساکن و مستقر نمی 

 
را بهتر است معبد   گوراتیز . هم از آن مشتق شده یاپه تمعبد  م یدیبود و چنانکه د تپه ی )تل( به معن tell ا ی tillـ ۱
 . پهتکرد نه  یمعن یاهپت
  با   enیفرماندار و خدا ودنشده و زمان وج ی خییب حوادث تارتتر قیبرداشت پروفسور لینتون مراعات دق نیدر اـ ۲

فرماندار شهر به شمار   نیزر شاهان بود کاهن اعظم یصبزرگ چون ق یکه معبد خدا یزمان. است ختهیهم درآم
 .ستیزی معبد م نیدر او رفت می 
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anthropomorph  توانست مُبَدّل گردد.  جامعه نمی   ی اسیو س  یو اقتصاد   یهم معبد به مرکز روحان

 .وستیپبه وقوع نمی  زتئوکراتیک هم هرگ سمی سپوتد ای ی باالخره سلطنت مذهب
مردم   ی برا  دند ی چربیم زیمتما یهای زراع که هنوز تمدن  م،یقد  امیدر ا ی تصورات مذهب رتدق

- تمدن اروپا میکه اشاره کن ستین جا یغرب به زحمت قابل تجسم است، لذا ب یجوامع صنعت
محدود از   ار یبس یدارد که عبارتست از مفهوم ی یک حالت استثنائ ما  euroamerican یکائیامر

بروز    یکه در مقابل تجارب مذهب   extreme Passivitaetیافراط   یتفاوتبی   گرید  فمذهب و از طر
 1د.«دهمی

 :سد یونمی  گرید ی در جا کاملر
اند، مانند سومر و مصر هزاره چهارم ق.  که مذهب در عمق جامعه نفوذ داشته  ی هائن ددر تم»

دارا بودند،   یا ای امکان اعمال قدرت همه جانبه به شکل برجسته  درعین حال  ی م، و عوامل مذهب
  بنام  ی بیکار ریحال ساحر جزا ،شودشناخته می  یکننده اراده خداوند یک فرد که به عنوان اعالم 

Wodu    هائی که در انتظار  بر مجازات   و بنا  ابد یمی ی دست  در اوروک، به مقام اعالن  نانایکاهن ا  ایو
که از طرف او بنام خدا اعالم شده است، قدرت مطلق برجسم و   ی به دستورات ن یو متجاوز  ان یخاط 

حاکم و   التیتشک ک یبه  یمندی و سحروجادوئکند. صعود یک قدرت فره روح افراد کسب می 
  ی مسئله رهبر  نجایباشد. در اکه دائماً در حال تکرار می ستیاجهان حادثه  خ یمت در تارحکو جادیا
  عه یهای مقدس ماورالطبقدرت نده یای که نمابرجسته  اتیفیاز ک ی بلکه حکومت و فرمانده ستین

 د.«گردقبوالند مشتق میمی  شتنیخو ی برا
  ی های انقالباز قدرت   ی کی  قت یدر حق  یبه روحانجذمندی و  نویسد: که قدرت فرهوبر می ماکس 

 .و سلطه است یمشخصات فرمانده ی به شکل خالص و کامل خود دارا   یاست ول خ یتار
 ویسد: نمی  فرانکفورت

  ی کردن مقام او برا  یو قانون تی شاه در تثب یوظائف و نقش مذهب یهای باستانسلطنت  در»
 .H. Eپروفسور بارنس «آنها یاسیس اراتیمهمتر بوده است از اخت اریفرمانبران در وجدانشان، بس

Barnes  و پروفسور بکر H. Backer نشان    قیدق  یهایو بررس  قاتیتحق»  سندیونمی   یکائیمحقق امر
  ه ی اول یاست. لقب امرا  ی کیهمان آکادها  ا ی ان ی کلدان ن یکه منبع سلطنت و کهانت در ب هنددمی

Ishakku  ای کوشایا Pateni را لوگال  ی گذاران دودمان شاهشهر است و پایه  ی خدا یبه معن سی پات  
Lugal دادند و او را نه تنها   تی ارگون را مقام الوهه سنو  نیسنارام   یو حت  دند یناممی  ی خداوندگار  ا ی

او    ت یمقام الوه  یکردند و حتقدرت تصور می  ن ی دانستند بلکه منبع و منشاء امی   ی زدیصاحب فره ا 
 .«2د یش به ارث رسفبه اخال

  نموده و تمدن  یرا بررس  ع یوقا ی نظرکند با دقت و بی می   یکه سع نژدوکوال فوستل

 
وجود   یورت ابتدائص به  ی حت ،یجنوب ی کایو بخصوص امر یاز جوامع اروپائ  یار یمذهب هنوز در بس نفوذالبته ـ ۱

 د.دار
دو   نیاز طرف ا کوشایا و تسیپا گال و لو  هیدر توج ی ارائه شد به اشتباهاتقبالً که  ی خیباتوجه به مدارک تارـ ۲

ی  سو پات های ومرس یشاه  دنباله کاهن ـ آکادهانکته که سلطنت  نیتوجه به ا نی. همچنمیکندانشمند برخورد می 
 است.ensi  جانشین همان 
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 مدیریت نه حکومت

سد که من در  رای می جه یبه همان نت د،ینما  لیو تحل هیتجز ویو روم را ابژکت ونان ی یباستان اقوام 
که در بدو    تی واقع  نی اتأکید  . او پس از  امافته یمشروح با ارائه شواهد مسلم به آن دست    ی بررس  ن یا

 :نویسدبوده میتوأم   ی اسیو س ی مذهب استیر  وستهیپ یاجتماع  التیتشک
  ن ی ب یمناسبات اجتماع  جادی سخت دشوار بوده چه ا ان ینیشیپ  ی جتماعات منظم براا تأسیس»
  ن ی چن  نکهیا   یبودند صعوبت داشت. برا   گانهیب  گری کدیبا    هی خو گرفته و بدان پا  یکه به آزاد   یمردم
گردن نهاده از اغراض    ی مانوس شوند و به اطاعت حکومت واحد   ی و مقررات عموم  نی با قوان  یمردم

  ی تواناتر و از مصالح شخص  یمان  ی الزم است که از قوا  ی اپوشند، قوهچشم  ی و عواطف شخص
را بر   شیو حکومت خو ابدیتر باشد تا بتواند در قلوب عامه راه مسلم یتر و از اصول فلسفمحترم 

بر روح بشر   زیاز هرچ دهیعق رای نتواند بود ز دهیجز عق ی اقوه  نی و چن . ندینما لیجمله مردم تحم
ما   بر  میاند توجه کن خود نموده ی جیتدر  اتیکه ابناء بشر در ترق یر یگاه به سهر... تر است ط مسل

 . بوده است  یمذهب دیعقا هی مسلم خواهد گشت که موجد اجتماعات اول
به بشر الهام   ان یاز جانب خدا  ن یاند که قوانو اتروریا نوشته  ونان یهندوستان و  م یکُتُب قد در

  ان یخدا  نی ا  یول  انستیکار خدا   یاجتماع   نی است چه در واقع قوان  یقتیافسانه حق  نی در ا  1شده است 
 د.« انمیمردمان قد د یالحقیقه همان عقافی

ای  قرن قبل از فرانکفورت به مسئله   ۴/۱از    شیدر حدود ب  ژشود که فوستل دوکوالنمی  مالحظه
خو گرفته بودند، فرمانبر   ی که به آزاد  ی ده و نشان داده چرا مردمبرپی او مبهم بوده است  ی که برا 
 .شدند یپادشاه
. فوستل میتوجه کن ماندهژ به دور ندوکوال  فوستلای که از نظر نکته  ک یبه  دیدر ضمن با  اما
  د یهمان عقا ان ی است که خدا ده یرس جهینت ن یبه ا  یقیژ بدون یک تجزیه و تحلیل تحقندوکوال

  د یعقا  نی ا  شیدا یبه منبع پ  شیب   اند. در فصول گذشته کم و نموده  یصورت تجل  ن ی مردمانند که به ا
 .ارائه خواهد شد  یشتر یب لیدال  ز ین هی نموده و در فصول آت  ارهاش

  ی ابتدائ   ی بودند که بر دموکراس  ی تابع نظام  میدیدکه  طوریبه خو گرفته و    یکه به آزاد   یمردم
  ز ی نشده و خود ن  یمعتقد به اصول  اریخود با اخت  ادیانق  ر یدر مس  زکرد، هرگمی   هی تک  یاجتماع   یو آزاد 

  ی نظام  چنین کوجود ی زیاند. توسعه جامعه ن را ابداع ننموده  یو فرمانده یفرمانبر بان ی پشت مذهب
 .شودمردم آزاد نمی  یو موجب بندگ  د ینمانمی  ه یرا توج
ها اشاره شد و فوستل به آن قبالً  و روم را ذکر کرد که  ونان ی توان جوامع های بارز می نمونه  از
  افت یتوان در او می  قیهای دقیها تحقیق نموده است و از بررس درباره آن  ل یخود به تفص نژدوکوال

تر شرفته یکه به مراتب از جوامع مردم سومر پ ه،ی و روم در دوران اول ونان یکه چگونه توسعه جامعه 
 .مُبَدّل ساختند  یبلکه سلطنت را به دموکراس افتند ین ل یحکومت مطلقه تبدبودند، به سلطنت و 

کنند  را به اثبات رسانند به حق ادعا می  میآنکه اصالت اعتقادات مردم قد یبرا  نیمحقق اغلب
 رکدرا    شیتواند افکار و معتقدات پنجاه قرن پنمی   ستمیکه مردم قرن ب

  

 
رابطه   انیونانیبوده و مردم آن با  یمدن ت ی دارا های که قبل از روم  استیتالیا می قد یاتروریا از نواحا ی Eturie ـ۱

 .است دهیگرد   متاثرها اند و تمدن روم از آن داشته
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 نظام شیدا یپ

 
 .ها قرار دهندآن   طیخود را در شرا  ی ستیکار با نی ا  یو برا  نموده

که بشر اصوالً به حکومت و   ندارمپمی  یاصل اتکا نموده خود را در دوران نیمن به هماتفاقاً 
چگونه ممکن است    اینظام را نداشته است. آ  ن یقبول ا   یآشنا نبوده و هرگز آمادگ  چوجهی سلطنت به 

  ش ی رد در آورند؟ چون بفیک  ادیها را به انقکردند که آن  یریبه اساط  لیخود متمامردم خودبه  ن یا
به اشکال   زیو هنوز ن ایمده یرا با سلطان و شاه و حاکم و رهبر و فرمانروا د خی از پنج هزار سال تار

های  به صورت  زین ستمیدر قرن ب یسرطان وحشتناک جوامع بشر را رها نکرده و حت نیمختلف ا 
  داشته که جامعه بدون قلدر و حاکم و محکوم وجود    میزاست، مشکل است درک کنگوناگون فالکت 

  ن ی از ا  بی نصبی   ی دهد که جوامع ابتدائنشان می   ی مردم بدو   یباستان و زندگ  خ یتاراتفاقاً    یباشد. ول
جهان را   یمعه و گاهها یک فرد قادر نبوده است سرنوشت جاگروه نی اند. در ابوده  یغدد سرطان

فقط   لش جامعه هم، که شغ  یلیبه شکل طف استمدار یکه س ن یدهد. جالب ا  ر ییتغ ش یخومیل به 
شد،   ان یب لیچنانکه به تفص ، یا جامعه  نی ها باشد، وجود نداشته است. در یک چنمعامله با انسان 

مردم پرداخته    قیبه تحم  شیمقام خو  تیتثب  یاند که برا مافوق بوده   یهای مردم و قوا فقط واسطه
 .اندداده   ق سو  یتشکل و قبول فرمانده  ی منحرف جامعه را به سو  ی های تولوژیو با جعل باورها و م

  ی باورها   نی توان اه مردم، لذا نمی ناند  را جعل کرده   یانحراف  دی که عقا  انندیمعابد و خدام خدا  ن یا
  ن ی گفت که ا دی کرد بلکه با ریمردم تفس دیرا همان عقا ان یمردم خواند و خدا د یرا عقا یساختگ

  ی انیاند، خداشده  ل یمردم تحم دی اند که بر عقاو ساخته کاهنان بوده د بساز جعل معا سلطنت  ان یخدا
که اعتقاد  اند. هنگامی به وجودشان معتقد بوده  گر یهرکس دها کمتر از  های آن و واسطه   ان یکه متول

  ن ی و دارودسته او از ا en کاهن د،ینماتظاهر می  ی هاست بصورتانسان  ی مافوق، که فطر ی قدرت به 
 ی الیخ  ان یخدا  ن ی لم اَع  ی پا   ر . سپس دردازندپمختلف می   ان ی تقاد سوءاستفاده نموده و به جمل خداع ا

و    ن یکنند و با تلقمی   سه یامامزاده خود ساخته، مردم را سرک  ن ی زده و بدون اعتقاد به کرامات ا  نهیس
سوق داده با استفاده از   یبندگ ر یخو داشتند در مس یرا که به آزاد  یرفته رفته مردم  یدائم قیتحم

تا   ند،ینمامی  ل یرا بر جامعه تحم شان یهاو دخوف و ترس آنان قدرت خود و پا ایو  یمذهب نهیزم
افتند  همجنس خود به خاک می   یکه در پا   وندشمی   یکه همان مردم آزاد چنان معتاد به بندگ  یجائ

مردان   یحت ی. و گاهندیساسر به خاک می یفیبه فرمان دلقک ضع دشان یو با هزاران جنگاور رش
آورند و او را فرمانده و  سرفرود می  ل یلع  ی زن ای  فی ضع یا پنجه در مقابل بچه  ی باصالبت و قو

و تحمیل مذهب   قیمسئله وراثت است، تحم نی . مهمتر از اوانندخش می یانروا و رهبر خوفرم
شاه و فرمانروا  الطبیعه  مافوق   یو ارتباط با قوا   یمندی و جادوئکه قدرت فره  سدرمی   یتا جائ  یانحراف

 .!!پندارند می  اسن قدرت معجزه آ یا  ثکودکان نوزاد را وار  ی دانسته و حت ی را موروث
است و   یالقا کردند که قدرت آنان موروث نیبه مردم چن ان یهای خداو واسطه  کاهنان 

شود. اکنون که  می   رفتهیخود به خود پذ  یموروث  یرو ین  ن یشود اکه کاهن به شاه مُبَدّل میهنگامی
هم    یقدرت مافوق  چیبوده و از جانب ه  یقدرت روحان  نینت فاقد کوچکترلطمقام س  میاندمسلم می

ابلهانه   اری. بسمیبری باورها در عهود باستان پ نی به جعل بودن ا میتوانشود، بهتر مینمی  یبانیپشت
 . شاه در عهد باستان تیو موقع اراتیکه اخت میریاست اگر بپذ 
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 مدیریت نه حکومت

به اصالت   زین کشینزد ان یمردم بوده و سلطان و اطراف یواقع دی و منشعب از عقا یعیطب ایده یپد 
 .اندمعتقد بوده دهیپد  ن یا

را در   ان ی خدا اتیمردم نظر یشدند!! و برا می  ان یکه در معابد همخوابه خدا  نیسالط  دختران 
...  یلیکاهنان طف  ایالطائالت بودند؟ آ  ن یبه ا مؤمن    ای کردند آسلطنت پدر و برادر و... بازگو می  دیتائ

کردن  ریس یشوند؟ کاهنان که برا ها هم بستر میبا آن  ان یخدا یکه شب به جا  دندیدرا نمی 
ها  در شکم خود آن   هایخوردن  آذوقه و   ن یدانستند که ا گرفتند نمی معبد! از پادشاهان رشوه می  ان یخدا

را مجسم   ان یکه قدرت خدا یکردند، کاهنین اعظممی  ی خدائ ی که ادعا ان یرود؟ شه خدافرو می 
به    ی پشه کوچک  شی کرد و از نها را به آسمان بلند میآن   اد یفر  یر یکه زنبور حق، هنگامی نمودندمی

 بودند؟   اتیجعل  نی باز هم معتقد به ا... شدند لرز و تب دچار می 
که شرح    ی ترین ادوار معتقد بوده است و بطور م یها از قدهای مافوق انسان به وجود قدرت   بشر

  ان یشکل و صورت و وجود خدا   ی داشته است. ول  هی و پا  شه یداده شد مذهب در نهاد و فطرت بشر ر
  ان یخدا  نی ا  هی نموده و خود در سا  ق یشد که بنام واسطه و رابطه مردم را تحم  ی ساخته کسانتدریج  به 

، و  اندافته یباشند، رفته رفته به حکومت و سلطنت دست سمبلیک می  ن یسالط  نی که اول ،یساختگ
 .(یاند )خداشاهنشسته   ان یخدا یپا فراتر گذاشته خود به جا  ی ندگیاز نما  زین یگاه

ها از اشتها  ساختند که چون انسان را می   یانیمرفه خدا  یبه یک زندگ  افتنی دست    یبرا   کاهنان 
گوناگون، مال و  های ی خوراک ،با یآنان به دختران ز یارضا  یت فراوان برخوردار بودند و براوو شه 

  ش ی ل آسایوسا شیبا کار و کوشش خو د یبا  ان یخدا ن یو بندگان ا  دان یبوده و لذا مر اج یمنال... احت
بردند و با دختران همخوابه  سود میها ه یسهم نی از ا یدر واقع چه کسان یها را فراهم کنند. ولآن 
غارت   نی هم در ا یگریاز خود کاهنان د ریکردند؟ مگر غ می یشدند و با شکوه و جالل زندگ می

از قدرت خدایان خود ساخته را احساس   یاثر  نی که کوچکتر ران یگمعرکه  نی ا ایکرد؟ آشرکت می 
 داشته باشند؟  مان یا  یهای مصنوع ها و بت عروسک نی توانستند به اکردند می نمی

نگاه دارند، به   ی را از خود راض د بآنکه مع یبرا سرکاهن به شاهان مُبَدّل شدند، که هنگامی
 .ادامه دهند خود ی فکر یبانیتا به پشت ادنددها رشوه می انواع و اقسام مختلف به آن 

را با مقام،    یقدرت روحان  نی ا   ندگان یکاهن و نما  یانیبیپشت  می نویسد »پادشاهان قدمی   مومنورد
کردند تا یک  ها کمک می دادند. آن داش می پرجالل پاهای ت یهای باشکوه و موقعمسکن  ش،یآسا

مجلل    اریکردند معابد را با اشکال بسمی   یگشته و سع  لیشده ساده به یک معبد تبد  سیمکان تقد
تمام   یمقصود از کار اجبار  نی انجام ا یو پر زرق و برق و تحمیل مخارج فراوان برپا دارند و برا 

که در   یاحو ها و الترین نوشته می قد  که ستیفقط یک اتفاق ن نی کردند. اافراد جامعه استفاده می 
  ن ی اند و در اهداد حیمعبدها را توض زاتیو تجه  اتتأسیسباشند که می  یهائشده صورت  دایپ رخا

 .اندشده بوده  ینی بش یپ ز یها و انبارها نمعابد کارگاه 
داشت،   ان ی کاهنان و خدا د ی به تائ اجیاعمال قدرت خود همانقدر احت یبرا پادشاه بخصوص  ...

 بدون دغدغه برمردم...   یفرمانده مطلق استفاده از اسلحه و  اریتا به اخت
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 نظام شیدا یپ

 
النهرین داشت که پادشاهان بین   یات یح  ت یاهم  ی به حد  ن یسالط   ی ارتباط و اتحاد شاه و معبد برا   ن یا

ای  پال تا مرحله ی آسوربان . اندکرده ی سازکردند یک معبد را دوباره بازهم صدها سال بعد افتخار می 
به   های المیسال قبل از اوروک توسط ع  ۱۹۳۵که  را ( نهنه ) Nan که مجسمه الهه  ودرمی  شیپ

 ع یوقا  ن یگرداند. ا خود باز می   یه محل اصلآورد و ببه دست می   شوش برده شده بود مجدداً با جنگ 
  ی نبوده است بلکه الزام  یداری و تقون ی معبد قدیم فقط یک عمل د سازیکند که دوباره ثابت می 

 ت.« اس یمقدسات و قصر شاه ن یب  هی ا تجدید اتحاد اولی ی نشان دادن تداوم قانون ی برا
  ازمند یو کمک معابد ن  دیباز به تائ  ش یالنهرین در حداکثر قدرت خوبین   ن یاست که سالط   جالب

از   ی کیکه  ،یحموراب .کننددربار را حفظ تی مردم موقع قیو تحم یمذهب لیبودند تا دائماً با تحم
بزرگ   یدر حضور خدا  کباری انهیرفت، مجبور بود سالبابل به شمار می  نیسالط  نیقدرتمندتر

از او به   اًحاضر شده و نشان و عالمت سلطنت خود را به کاهن اعظم تقدیم و مجدد  دوکمر
 .معبد رساند د یرا به تائ شی عمل قدرت و سلطنت خو نی و با ا ردیپس گ  مردوک، باز یندگینما

که الهه ستاره   Ishtar شتاری ا ا ییک کاهنه معرف الهه مادر  با  یستیباشاه می  یجشن بهار  در
شد ها خوانده می ن او ملکه آسم یکه الهه عشق سومر نانایا Inanna ایشق بود و صبح یا الهه ع 

عمل   ن ی به آن اشاره شد. اقبالً گامس است که  رسیهمان ازدواج مقدس ه نی کند. ا یخوابگهم
  شتار یبه زوجه خود ا  ی سومر Dumuzi یدوموز   ا یو    ی لیبا  Tammuz تموز  یکیرا سمبل و نشانه نزد

  ه برج قرار داشت با کاهن  ی که در باال گوراتیز  یها از اطاق  یک یدر  ی ستیبادانستند. شاه می می
 .دینما  تی تثب را  معبد هم آغوش گشته وصلت معبد و دربار

آرامش بود و نقش   ی نظام و برقرار جادیو ا ی هنگآهم ی براای له یوس ه یدر جوامع اول مذهب 
  ماران یمعالجه ب  ایالتهاب و وحشت افراد و    نی در جهت کمک به تسک  شتریاحر بس  ۔  میجادوگر و حک

به صورت   ن یرفته رفته د ی. جالب است که در جوامع باستانافت یتحقق می  دگان ی د بیو آس
ا رشد  یبه اصالح اخالق و  ی که اصوالً کار د یگرد یای از آداب و رسوم و مناسک مذهبمجموعه 

  ت ی تثب یبرا ای  له ینما و در باطن وسانسان  ان یخدا ت یرضا تأمین   ی جامعه نداشت بلکه به ظاهر برا
گرفته بود،    ه ش یاز معبد و کهانت ر  زیقدرت کاهنان و چپاول دسترنج مردم شده بود. چون سلطنت ن

  ف یتحر ی ر یمردم در مس یمذهب یو باورها  ی تولوژی. مدیگردمیتوأم دربار  میبا تحک معبد  تیتقو
در اتکاء به عدالت و اخالق   ی اجبار چ یو لذا ه دی نماتأمین را  ینظام ضد مردم نی شد که نفع امی

 :نویسددورانت می  ل یوجود نداشت، و
کردن زنده  کباب   یو حت  ان یدست قربان  دن یو کندن چشم و بر  یو قربان  ان یاسرا به خدا  هدیه »

انجام عمل   ن یدر آسور و بابل مرسوم بوده است و اصوالً د ان ی. خداندیخوش آ ی ... برا شان ای  زنده 
ها ی شده توسط کاهنان و تقدیم قربان ن یی آداب و رسوم تع ح یصح ینیک و اخالق نبوده بلکه اجرا 

 د.« بودن بند یپا  اریشد، که چون بشر به شکم و سکس، بسمی  یتلق ان یخدا مناسب به ی ای و هدا
  ی که خود به جامعتقد باشند؟ هنگامی  یهای ساختگمجسمه  نی توانستند به اکاهنان می  ایآ

  .کردندمی  ی گفتند و همخوابگخوردند و سخن می می  شان یا
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 مدیریت نه حکومت

 :نویسدمی  نتون یل پروفسور 
شد.  محسوب می  زیمرکز شهر بود، مرکز تجمع ثروت و قدرت جامعه ن نکه یعالوه بر ا  معبد»

 ی خدا  رایکرد زکم قدرت و ثروت جامعه را در خود جمع می های اطرافش کمبا ساختمان  گوراتیز
  ی ستیبامی   زیمعبد ده درصد ن  یدر اراض   یشهر بود. مردم عالوه بر کار اجبار   یبزرگ مالک تمام اراض

ها را با  بودند معابد آن  یبرآمدها به صورت جنس ن یاز بهره خود به خداوند زکات پردازند. لذا چون ا 
  ی فروختند. لذا معابد دارابه صورت جنس توسط عمال خود می  ای مورد استفاده مبادله نموده  اء یاش

وضع    نی ند... ارفتشدند که کاهنان درجه دوم به شمار می می   یادی ز  اریمفصل و خدمه بس  التیتشک
مذهب پروتستانت در اروپا ظهور کرد در حدود ثلث تمام   یبود که وقت یقرن وسط یشبیه اروپا 
 .«شدمی  ی اندازست دهم  ه یکاتولیک تعلق داشت و به سرعت به بق  یسا یاروپا به کل

مانده که   یدر حدود هزاره سوم ق. م باق یبابل سندهیبروسوس نو  Berossus از یجالب گزارش 
با او   یکردند که مدتپادشاه یک مدل انتخاب می  یبه جا  ی است در مراسم جشن نوروز یحاک

دوبله    نی ابعداً  کامالً چون شاه رفتار کرده و احترامات مخصوص شاه را نسبت به او به عمل آورده و  
کنند  می  ه یتوج ن ی را چن ی قربان ن یا  ن یاز محقق یکردند. برخمی  ی او در معبد قربان ی به جا را شاه 

کرد، لذا   ه یهد ان یموجود را به خدا نی زتریعز یستیبااند در نوروز می که مردم چون معتقد بوده 
  ان یخدا  دن عمل را اقتباس از اعتقاد به دوباره زنده ش  ن یا   زین  یشاه الزم بوده است. و گروه  یقربان

 .دانندقوت می رت و د ق دیس و تجد یریاز  رینظ
قدرت   تی مردم است در راه تثب یخراف دیگیری از عقادوبله ـ شاه بهره نی هر حال اختراع ا در

عمل نشانه است از عدم    ن یای وارد سازند. انجام ا به خود او لطمه که  آن   اکم و کاهن ـ شاه، بدون ح
  ر یظن گر یاند. نمونه دنموده  لی که خود بر جامعه تحم یاعتقاد کارگردانان حکومت به خرافات

  ده یالنهرین از آن ادوار به ما رسدر بین   دیشد  اریبس  یاست که درباره قحط  یباال شرح  یسازصحنه 
  د یبا  ان یجلب نظر خدا   ی که براسخت شد به اغنیا فشار آوردند    اری بر مردم بس  که کار است. هنگامی 

  ن ی کنند. کاهنان و ثروتمندان که خود واقعاً به ا یهای خود را قربانبچه  یعنی کسان  نیزتریعز
کردند و   یقربان ایهای اغنبچه  ی و بجا دندیکودک از فقرا خر ۳۰۰خرافات منتقد نبودند در حدود 

که در تمام مذاهب منحرف وجود دارد نشانه   ینمودند. کاله شرع  هیحقه را توج نی کاهنان هم ا
ها ه حق ن یا  هکه ب  یاست. هرچند ممکن است مردم نید ان یها و متولواسطه  ی عدم اعتقاد واقع

اعتقاد غلط عمل   ی ها معتقد شوند و از روخود در اثر تلقین منحرف معابد به آن  وندشمتوسل می
 .کنند

  ن ی تلقتأثیر اند ممکن است تحت کرده میو به معابد تقد دهیها را خرکه بچه  ایاغن ن یهم یحت
 .دست زده باشند ی کار ن ی ها به چنآن   یکاهنان و ارضا 

  ی نیشبه د شاتینما نی است که اغلب گردانندگان ا ت یواقع ن یا مؤید  ی شماریب لیدالاصوالً 
  ن ی خود به مردم تلق تیموقع تی تثب یبراای له یبه صورت وس شتریها معتقد نبوده و بخود به آن 

  ل ی را بر افکار جامعه تحم یفاتیاسک تشرنو آداب و رسوم و م یساختگ ان یاند. خدانمودهمی
. مسلماً در  ابندیبه قدرت و ثروت دست  شان یت به ادم ها به بهانه خآن  ت یکردند تا در چتر حمامی

 زیاز کاهنان ن  یطول زمان با تلقین دائم احتمال آنکه برخ
  

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g



135 
 

 نظام شیدا یپ

 
اعتقادات انحرفی خود به   ن ای اوالً سازنده و پروراننده  ی است ول اد یخرافات را باور کنند ز ن یا

به   ز، یها نو واسطه  ان ینماروحانی ن ی ها واقف است و در تمام ادوار بعد سران ابودن آن  یساختگ
که   یلیال د... و ان ی از دسترنج مردم بدون تمتع خدا میگیری مستقبهره ها،یهمان کاله شرع  لیدل

 .اندنبوده مؤمن  یل یتحم دیعقا ن ی به ایقیناً  ذکر شد، 
معابد واقعاً   ان ینماروحانی کنند بقبوالنند که می  یسع نیاز محقق یتعجب است که برخ یجا

 .انداند باور داشتهکردهمی  ن یبه آنچه تلق
  ی سیمحقق مشهور انگل یب ن یرمانتیک معاصر آلمان به تو لسوفیف نگ یلیپروفسور شمثالً 
ها را  نموده و آن   شک  و شاهان   ان یها و خدا النوع که به اعمال کاهنان و پرستش رب   ردیگخرده می

  ن ی نگرد. امی  ع ی وقا ن ی با چشم مدرن به ا یبن ی معتقد است که تو نگ یلینکوهش کرده است. ش
  ی و تجرب  یعلم اتیاز واقع اتشان یرمانتیک، که نظر نیاز متفکر گرید یار یاستاد و بس لسوفیف

گیری  را بر نتیجه   یشینما   لیو تحل  ه یو تجز  گرندنشاعرانه می   دهی به دور است، به حوادث با د  ار یبس
شود که پرستش خدا ـ شاهان و  که تاکنون داده شد مسلم می  یدهند. با شرحمی  ح یترج یواقع
  ی که ساخته خود کاهنان بوده و به جا   یانیخدا ان، یاز جانب خدا ن ی سالط  یندگیاعتقاد به نما  یحت
ها  از جانب آن  اند، هشدزنان خدا؟ می   هباند، هم خوا کردهمردم را سبک می  بی اند، جخوردهها می آن 

... صدا جعل  یو چوب یو سنگ یهای گلاز مجسمه  ی سازقه و صحنه سخن گفته و با هزار ح
شد در جریان یک   هیگونه که توجاعتقاد کاهنان نبوده است بلکه همان  جهی... هرگز نتاندمودهنمی
های مافوق به کاهن  جادوگر و واسطه قدرت  جی برابران بتدر یمداوم در جامعه ابتدائ  ی سازنه یزم

است. و سپس خود را    افتهیبه حکومت و سلطنت دست    قیطر  نی و از ا  دهیگرد  ل یتبد  ان یمعبد خدا 
 .خدا و قابل پرستش اعالم داشته است

ابتدا از طرف بشر   یو فرمانروائ استی ر جادینویسد: که امی گرید ی در جا نگ یلیش پروفسور
ل از آنکه شکل  شده و شاه و فرعون و سلطان ظهورشان قب جادی ها احفظ افراد و دفاع از آن  ی برا

  ن یسپس به علت سوءاستفاده از ا ینداشته ول یلیجنبه تحم ردیها مورد توجه قرار گ آن  یریاساط 
 .ها فراهم شده استموجبات استثمار و تحمیل برانسان  ممقا

ها را چون  شده که انسان   یغلط ناش   ه یفرض  نی اند از ابرداشت کرده   ن ی که چن  ی افراد  اشتباهات
اند  حفظ افراد گله به وجود آمده   یو رهبر برا  س یها به صورت رئاند که سرگله هائی تصور کرده گله 

  نگ یلیبوده است. پروفسور ش یاند که وجودشان ضرور ها بودهسرگله  ن یهم ز یو شاه و سلطان ن
اند  سته یزها می مون یو م هال یو فها هائی چون اسب به صورت گله  ه ی اول ی هامعتقد است که انسان 

گونه  وجود داشته و همان   یها اختالف درجاتدر جامعه آن   یفیو ک  یاختالف قدرت جسم  لیو به دل
و مدت    چرا محل    ن یی باشند، و در تعمی   گران یاز د  ترع ی تر و سری ها باهوشتر و قوگله   یکه راهنماها 

  ن ی هم  زیها ندر گله انسان   ند،ینمافع گله استفاده می خود به ن  یحمله از برتر  ا یتوقف و زمان فرار و  
 .فراد گله شده استابین  ازیامت  یاختالف وجود داشته و مبنا 

  ل یو تحل  ه یحکومت تجز  شی دا یپ  ی مختلف درباره چگونگ  اتی که نظرخود، هنگامی   ی من در جا 
افراد   ی و کم یفیک از ی و قدرت و امت یکه ظهور سلطنت را به برتر ه ینظر ن ی ا ی خواهد شد، خطا 

  .دهد، نشان خواهم دادنسبت می 
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و   قاتیای بوده است از تحقخالصه  کهکه تاکنون ارائه شده،  یو شواهد  حات ی با توض یول 
توان از کهانت  سلطنت را بطور مسلم می  شیدایباره به عمل آمده، پکه در این  یهای فراوانیبررس

 .در سازش و اتحاد معبد و دربار به وضوح دریافت ز یآن را ن تی گرفت و تثب جه ینت
مؤثر    اریحکومت بس  شیدایطبقات و باالخره پ   جادی قابل توجه، که در ا  اریهای بسده یاز پد  یکی

  ی از مسائل مهم و اساس  یکی ا ی ت یتوسعه آنست. در مورد مالک ی و چگونگ تی بوده است، مالک
و   ت یاگر بطور اختصار رابطه مالک نجا یبحث خواهد شد. در ا  لی جامعه، در فصل جداگانه به تفص

  ی نیمتفکر  ه یبهتر به بطالن نظر  میطبقات مورد توجه قرار ده  جادی را در ا   یمعبد و اثر مذهب انحراف
  م یدر خواه  یسلطان و حاکم به روشن  شیدایرا در پ  قیو تحم  فیتحر   ده و نقشبرپی  نگ یلیچون ش

است   یو اصول یعلم یشد منتج از یک بررس ان یحکومت ب شی دای. آنچه تاکنون در مورد پافتی
گیری  نتیجه   ن ی و رابطه آن با مذهب و معبد ا  ت یادامه داده خواهد شد. توجیه مالک  هیفصول آت  ر که د
  ن یباستان و در ب هیشد در جوامع اول ان یبکه قبالً طوری به قابل تجسم خواهد ساخت.  شتری را ب

  جاد یترین عامل ای اساس ای نیبخصوص در مورد زم  ،یفرد تیمالک  ریاعصار اخ یهای بدو گروه
متعلق به همه بوده   زیجامعه قرار داشته و محصول آن ن اریدر اخت نی وجود نداشته است. زم وتثر

 .گرددمُبَدّل می  ی ای به جامعه معبد کم جامعه ساده قریه است. کم
عظم و مراسم و مناسک  امعبد  له یجامعه به وس یشد، خدا  ح یتشرقبالً که  ی جامعه معبد  در

رفت، لذا  آن به شمار می   ی اصل  ی خدا مالک جامعه و فرمانروا  ن یشد. چون امی   تی وابسته به آن تثب
  فتند رخدا به شمار می   نی ا  ی ایبه او تعلق داشت و افراد جامعه که بندگان و رعا  یتمام امالک و اراض

بودند. به   میسه  اًگیری متساوینموده و همه در برداشت و بهره تی متعلق به او فعال یدر اراضمتفقاً 
نما که در معبد حضور داشت  انسان  یت سلطه خدائدر تح  یای بود اشتراکجامعه  نی ا گریعبارت د
بودند،   افتهیای نخاص و مشخص کننده  یاسیو س یماد ازیخدام معبد، که هنوز امت لهیو به وس

که شرح داده شد، نفوذ کاهنان    ی آن بطور   افتن ی   ت یرفته رفته با توسعه معبد و مرکز  مود،نتظاهر می 
از   ش یب یسهم ان یها به نام خداو آن  افت ی ی کردند، فزونمی  یمعرف  ان یخدا نده یکه خود را نما

که    ی در حال  د،کردنمی   افتیمعبد در  یخدا   یسهم را برا   نی ها ادادند. آن   ص یبه خود تخص  گران ید
. باالخره  ندینماگیری می سهام بهره   نی ااز    ان یخدا  یها به جا بهتر از هرکس واقف بودند که خود آن 

مشخص شدند که   یامالک اله  ای  devine household به نام یامالک ممتاز  ه یقر یاراض نی در ب
  افت ی ش یافزا عبد سهم متدریج به خدام معابد قرار گرفتند.  اری در اخت ان یکردن خدا ریس ی برا
شدند، یک  به سه قسمت می   قریهی  ادوار اراض  نی امالک به معبد تعلق گرفت. در ا  ۳/۲که  طوری به 

 nigennaشد. . یک قسمت سهم خدا بود ومی   دهیکور نام Kur مردم تعلق داشت و  هیقسمت به کل

کشت نموده و محصولش را به معبد    را  یاراض  نی ا  بودند  نام داشت و تمام افراد جامعه موظف  گناین
اوروال که به افراد مختلف اجاره   urula بود متعلق به معبد به نام  ین یزم  زیواگذار کنند. قسمت سوم ن

 .دیگردشد و اجاره آن به کاهنان واگذار می داده می 
در   گر یتمام افراد جامعه قرار داشت و دو سوم د ار یشود یک سوم امالک در اختمی  ده ید پس

 در مزارع   کار یجامعه بوده و حت یلیفکه به نام خدمه خداوند ُط ی لیقل اریاخت
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طبقات   شیدایترین عامل پمسلماً مهم ده یپد نی نمودند. اواگذار می  گران یبه عهده د زیرا ن خداوند 

از همه   ش یخدام معبد، که همان کاهن اعظم باشد، ب سیرئ ان ی م ن ی آنهاست. در ا ن ی و اختالف ب
  گنا ین  یضگردد و از بهره ارا برخوردار می   رد،یگمعبد صورت می   از استثمار مردم، که به نام مذهب و

 .ردیگو اوروال سهم می
  ی از زندگ  دیشده و بدون کار مف ز یافراد جامعه متما  گریرفته رفته در ثروت نسبت به د کاهنان 

 .ابندیمی  بی مرفه نص
شکم باره و شهوتران!!   ان ی کردن خداریکه به بهانه س میدورانت مشاهده کرد ل یو یبررس در

از   ی زکات حت افت یکه با در  می دید نتون یپروفسور ل هیشد و در توجچگونه معبد صاحب ثروت می 
مانده و متعلق به مردم و کسب درآمد خاص از امالک خدا !! کاهنان چگونه بدون   ی باق ی اراض

 .شدندام کار مولد تمام افراد جامعه را استثمار نموده و ثروتمند می صرف وقت و زحمت و انج
تجمع ثروت در دست کاهنان و بخصوص   ن ی در مورد ا زین گران یو مومفورد و د فرانکفورت

  ی اشاره شد. از طرف یدهند که به برخارائه می  ی ار یسرکاهن و کاهن اعظم اشارات و شواهد بس
وران و  شه ی بودند و معابد مرکز تجمیع انواع پ ی تجار باستان نیکه معبد و خدام معابد اول  میدید

بازار محصوالت در معابد    ن ی . اولدندیگرد  ل یمنابع تجمع ثروت تبد  نی و به بزرگتر  ده یگرد  ان صنعتگر
زمان  . با گذشت دیاختالف طبقات گرد لیتحم یبرا  لهیوس نیبه وجود آمد و مذهب منحرف بهتر

مولد   ت یاکثر ی کیشود که می  م یحاکم، جامعه رفته رفته به دو طبقه تقس ی های تولوژیم ف یو تحر
حال   ن یدر دست اوست. در هم زیمولد که همه چ ریو غ  یلیفاقلیت ُط یگر یشونده و د ثمار و است

معبد    و ثروت و نفوذ حاصل از آن در   ی مندی و مذهببه اتکاء قدرت فره  یا ان است که کاهن اعظم  
 .گرددفرماندار ساکن قصر کنار معبد مُبَدّل می  ای شاه و  ،یو سپس به انس ابدیمقام فرمانروا می 

مردم    تی . و اکثروندشقدرت و مقام و ثروت می  یهای وابسته به آن دارا گروه   ،دربار  شیدایپ  با
 .پردازندمی  دیبرند، به تولبسر می   یدر استثمار دربار و معبد، که اکنون در یک اتحاد دائم

و جامعه ساده برابران به سرعت مُبَدّل   ندیماناختالف می  جادی مختلف در دربار و معبد ا حرف
شغل و   معتقدند که لد یمومفورد و چا رینظ نی از محقق ی. گروهوندشمی  یهای طبقاتبه شهردولت

  م یکار از تقس میمعتقد است که تقس Hocart که ی اند در حالتخصص ابتدا در شهرها به وجود آمده 
  ف یکار چه از نظر وظا میآنست که تقس ت یآغاز شده است. واقع ی در مراسم و آداب مذهب ائفوظ 

  افته یشده و بعدها در شهرها توسعه  ی گذار ه یو چه از نظر حرف و مشاغل ابتدا در معابد پا یمذهب
مومفورد   ی هاینظر است. بررس ن یا مؤید  ز یو مومفورد ن د یلخود چا قاتیاست. جالب است که تحق

کار توسط   میو تقس سازی در مورد کانال  لد یو چا ه،یدر معابد اول فیمشاغل و وظا  جاد یدر مورد ا
که در مورد تمدن    یقاتیتحق  هی. کلندیمانمی   د یرا تائ  هی نظر  ن یشهرها، صحت ا  جاد یکاهنان قبل از ا

و   کار میمعابد در تقس یاساسمؤید تأثیر النهرین به عمل آمده بین  میباستان سومر و مردم قد
 .طبقات است ش یدایپ

مرکز    گورات یکه ز  ی قبل از شکل گرفتن شهرها و زمان  ی که حت  هند،دموجود نشان می   مدارک 
 مستقل  ی به شمار رفته و در اطراف آن واحدها ی سومر  کیجوامع تئوکرات تیفعال
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 مدیریت نه حکومت

کار در معابد وجود داشته و تخصص رشد و توسعه   میگرفتند، تقسشکل می  یریصورت جزا  به 
بافنده آهنگر، نجار، بنا،   سنده، یر به حرف مختلف چون  یادوار در معابد حت ن یاست. در ا  افته یمی

  ست کار بوده ا  می. ساختمان معابد خود محتاج به تخصص و تقسمیکن... برخورد می سندهیهنرمند، نو
که در هزاره   دید میخواه میها توجه کنگورات یدر مورد برپا داشتن ز نی و اگر به گفته فالکن اشتا
  میچون اهرام عظ  ی وجود داشته است. ساختمان بناهائ  یکار قابل توجه   میچهارم ق. م در سومر تقس
سال   ۵۰۰۰آثار خالقه بشر به شمار رفته و در حدود  ب یدر شمار عجا  ی مصر که تا قرون متماد

شهرها    شیدا یقبل از پ  یستیبااند، که میداشته   قیدق  اریکار بس  می به تقس  اجیاند ، احتشده   جادیقبل ا
به   اج یاحت زیگرفت نکه تحت نظارت معابد انجام می  ی ار ی آب ن یدر معابد شکل گرفته باشند. همچن

 اند.  داشته  ی اثر اصول  تیریمد نی کار داشته و معابد در ا میتقس
و صنعت و امور   یکار در کشاورز  لیوسا لیشهرها و بخصوص کشف فلزات و تکم شرفتیپالبته 

کار   م یتقس ن یشد ا  ه یگونه که توجهمان  ی داشته است ول ی انی کار اثر بن میدر توسعه تقس یاجتماع 
 .انداصوالً در معابد شکل گرفته 

: در جوامع  مینمائخالصه می  ریشد به شرح ز  ان یای را از آنچه بفصل فشرده نی ا ان یپا  در
و مجلس   ukkin مجلس عامه  لهیحاکم بود و جامعه به وس  ی ابتدائ  ینظام دموکراس  ی ای سومر قریه

 .شده استاداره می  aba ای  لیقبا ران یپ
ای  برجسته  ت یاست، موقع ی احترام خاص یشود و دارا می  دهی که ان نام ی مجلس آبا عضو در

  ز یقدرت سحرآم   ی باشد که او را دارا   ل یدر شمار همان جادوگران و ساحران قبا  en  ن یا   د ی. شاابدیمی
و جامعه که به    ردیگشکل می  یمذهب   محل تمرکز امور   ایاند. رفته رفته معبد  دانسته مندی می و فره

و کاهن معبد است.    ی حال رهبر مذهب  ن ی در ا  enد.  ابیاست در اطراف معبد توسعه می   ی شدت مذهب
شود. نظام  می  ده ینام Temple Comunity و ردگیمی  به خود ی حال شکل خاصآن جامعه در 

. در  امندنمی Theocratic , Democr  ا ی ی معبد  ی هنوز وجود داشته که آنرا دموکراس یدموکراس
آن   رون یو تجارت از درون معبد به ب افته یحرف مختلف توسعه  جاد یکار و ا میتقستدریج به معابد 
محل تجمع   یمذهب ت یمعبد غیر از مرکز شود ومی   لیشککند. در اطراف معبد بازار تمی  دایبسط پ

و   یشوند و اراضجامعه مُبَدّل می  ران یبه مد دیگردد. رفته رفته خدام معمی  زیاحتیاجات جامعه ن
  م ی. تقسندیآها در می در تملک آن تدریج  به ت،  متعلق داش   م به همه مرد  ی امالک، که در جامعه معبد

به معبد و خدام    ،رندیگرونق می   ان یبه بهانه وساطت خدا   ه ک  ،یمذهب  ارات یکار و تجمع ثروت و اخت
  ی کتاتور یرا به یک تسلط و د یمعبد  یدموکراستدریج به که  د،ینمامی  ضیتفو یآن قدرت خاص

ثروتمندان و   یساختگ ان یخدا ان یحال متول نی سازند. در امی لیتبد Theocr Despot یمعبد
شده و به    یمقر حکمفرمائ  ی کاهن اعظم در معبد دارا   ا ین  اشوند و  و رهبران جامعه می   ارداران یاخت

که خود را بندگان خدا   ی بوده، بر مردم ی خدا، که مالک و سلطان جامعه معبد  ابت ین ی اتکاء ادعا 
  ی اند، برا همان جادوگران جوامع ساده گذشته  د یمعبد که شا ان ی. متولدینمادانند حکومت می می
کوشند. و او رفته رفته قصر خود را از داخل  معبد می   یمتول  یزرگب   ت یبه تقو  شی خو  تی موقع  تیتثب

معبد   یبرا  دیهمه با ی معبد یکتاتور یر ددشد  ان ی بکه طوری به سازد. معبد به کنار معبد منتقل می 
  را  ش یو دختران خو ندینما  ه یها هددسترنج خود را به آن  ان یخدا یارضا  ی کار کنند و برا 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g



139 
 

 نظام شیدا یپ

 
را گروه    د بمعبد گذارند. تمرکز قدرت و ثروت در معبد، خدام معا  اریدر اخت  شان یا  تیجلب رضا   ی برا

 .دینماو سلطان مُبَدّل می سازد. و کاهن اعظم را به شاه ممتاز و مقتدر جامعه می 
دو مرکز قدرت و حکومت،    ن یشود و ا می   جادی ادوار است که دربار شاه در کنار معبد خدا ا  نی ا  در

 .ندینمامی   یگذار خود را پایه  یشگی و هم ی خیاتحاد تار
 و  ennatum رینظ یدوران لقب کاهن اعظم است و پادشاهان نی در ا نینام سالط  شوندیپ

anmer kar ...  ندینمامی  ه یتوج یرا به روشن یشاهکاهن  ، دربار و معبد را ارائه داده قیعم وند یپ. 
ریف  حو بخصوص به کمک ت   ی جیتحول تدر   ن ی خو گرفته بودند در طول ا  ی که به آزاد  یمردم

همنوعان خود را   ی معتاد به اطاعت شده و فرمانبردار ، یو دائم ق یعم قیو تحم ن یمذهب و تلق
 .سازند اطاعت خداوند می   نیگزیجا

و   ن یمنحرف که در اثر تلق ن ی است، د ی نیو یک رهبر د یحال یک سلطان مذهب نی در ا شاه
حکومت    شی دایپ  ان یآنان و بن  یبرتر  لهیو دالالن معابد شکل گرفته و وس  ان یمتول  یجی تدر  قیتحم

 .است دهیو سلطنت گرد
در اصل آن شک    چوجه یگردد که به و مسلم می   ی ه یکاهنان چنان بد  شه ـ   ا یپادشاهان    اطاعت 

 .یانحراف  ن یمردم است، البته د  نی و پایه آن مذهب و د  ان یاصوالً بن  رایز  دیآبه وجود نمی   یدیو ترد
آن چه به صورت   ان یمعبد و متول ی بانیبسط قدرت خود، گذشته از پشت یکاهنان برا  شه ـ 

مجاور    یتجاوز بر شهرها  الیبه خ  ،یانحراف  یهایتولوژیبردن مکار  به و چه غیرمستقیم با    م،یمستق
ن  ی سازند. در امی  گریمردم را آماده حمله به اجتماعات د ان یو خواست خدا  لیافتند و به بهانه ممی

 و جنگ  . سلطنت و قدرت موجب جنگ ابدیتوسعه می  زهیمتشکل و ارگان یهاکم جنگ کمادوار 
  ن ی سازد و ارتش بهترشود. جنگ ارتش را متشکل می و توسعه قدرت و سلطنت می  تی سبب تثب

گردد. سلطان که تاکنون  قدرت شاه می  م یو تحک ش یافزا ی در کنار مذهب منحرف برا لهیوس
به دست   زیرا ن جنگ  ی رفت سردارب و کاهن اعظم معبد به شمار می مذه س یئخدا و ر ندهینما
بخشد. در تمام  سردار به سلطنت وسعت و قدرت می  کاهن ـ در مقام شه ـ Lugal آورد و لوکالمی

  ل یمعابد با تحم ان یشود و دالالن و متولمی  ت یاحوال رابطه نزدیک معبد و دربار حفظ و تقو ن یا
با    ن یروند. سالط به شمار می   نی و مددکاران سالط   اران یترین دستو مذاهب منحرف مهم   یتولوژیم

های  ه ه با ال یخوابگازدواج و هم  ، یمراسم مخصوص مذهب یاجرا  شمار،ی ب یهای ازسصحنه 
ها... مردم  ها و بتخانه به کهانت معابد، ساختن معابد و بت   شیانتصاب دختر و خواهران خو  ،یساختگ

.  ندینمامی  تی و قدرت خود را تحمیل و تثب ق یتحم شتر یرا هر چه ب عت حور و معتاد به اطاسم
  وند شمی  گانهیچنان با خود بتدریج به نمودند خود عمل می  عتیو طب  تبر فطر شتر یها که بانسان 

  گر یکنند. به عبارت دمی  یخدائ یادعا  ا یو  رند یپذرا می  یودخچون  تی الوه یحت ی که به آسان
  ن ی است و دربار ا شگامیطبقات پ جادیشوند. معبد در امی  گانه یبه خود ب  دوفرمانبر و فرمانده هر

  شتر ی استحمار ب شود استثمار واختالف افزون می بخشد. و هرچه شکاف واختالفات را توسعه می 
  ی دولتهائ  خو گرفته به شهر  یو آزاد  یمردم برابر و به آزادگ  ی که جامعه ابتدائ  یگردد تا جائمی   تیتثب
 حاکم و یک اکثریت فرمانبر و معتاد به اطاعت  تی که در آن یک اقل وندشمی  لیتبد
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 .برندسر می  به 
  ی های ابتدائ تجمع و تمرکز و تشکل اجتماعات بوده و در گروه  لهیترین وسمذهب مهم چون 
  ی باشد و قانون و نظام اصوالً بر مذهب استوار بوده است، در جوامع معبد قوام جامعه می   یعامل اصل

رفته است. در  روابط مردم به شمار می  میقوا و تنظ ت یتثب لهیترین وسی اساس زیها نو شهردولت
و   یفکر  افتب  در نو دی  دهینشان داده خواهد شد که چگونه عق مختلف  یهاتمدن  یبررس

  ی را در نظام جامعه و تحوالت اجتماع  یداشته و نقش اساس قیعم تأثیر های افراد جامعه برداشت 
  و  رسوم  و  آداب و  افکار  دهنده  نظام  عامل  تنها مذهب تمدن اصوالً  ه ی دارا بوده است. در ادوار اول

و تحول در روش و نظام جامعه   رییاست که تغ ی ه یرفته است لذا بدبه شمار می  جامعه  ن قوانی
  ی در عصر اتم اثر مذهب در نظام جامعه به خوب   ز یامروز ن  ی داشته باشد. حت  ی مذهب  شه یر   ی ستیبامی

  ا یهای مختلف، و ی دئولوژ یو چه به صورت ا  ن ی بینی افراد، چه به صورت دمشهود است و جهان 
مردم   ی که همه منشعب از برداشت ذهن ی آداب و رسوم و معتقدات مکتسبه و موروث کل به ش یحت

انسان وابسته به   ت ی و شخص تی محسوس دارند. ماهتأثیر روزانه مردم  یدر زندگ ، از جهان است
  ی زندگ   ریو معبد و... مس  سای ای که با اعتقاد به کلبینی اوست، چه یک دهقان ساده طرز تفکر و جهان 

خاص، که ممکن است    ی دئولوژی کند و چه یک دانشمند محقق که با اعتقاد به اخص می خود را مش
ها و  برداشت  هد،دخود را ارائه می  تی باشد، شخص ی اعتقاداعتقاد به بی یحت ای و  سمیالیماتر

و   یماد یها. مسلماً کشش رندیگشکل می  یساخت فکر  ن یاتأثیر تحت  شان یهای اجتماع حرکت
گذاشته و قطعاً در طرز تفکر   ی های او بجاالعمل در عکس   یبشر اثر مهم  یعی بو احتیاجات ط   یزیغر
  ن ی رفع ا یجهت حرکتش را برا  یاوست که حت یدتیو عق یبافت فکر ی باشند. ولمی مؤثر  ز یاو ن

نه   د ینمامی  نیی جهت و نحوه حرکت تع نی افراد را هم ت یشخصاتفاقاً کند. احتیاجات مشخص می 
خود به    ی عوامل در جا  نی باشند. رابطه امی   کسان ی  یهمه تا اندازها   یبرا ها، که  و محرک   وهایموت

که در تحول   ومشفقط متذکر می  نجا یدر ا ی قرار خواهد گرفت ول ل یتحل و  ه یمورد تجز لیتفص
ها مورد  از آن   یکه برخ  ، یخیشواهد قاطع تار   نکه یسلطنت گذشته بر ا  ش یدا یجامعه ساده برابران و پ
  ل ی و تحل هی تجز هند،دوضوح ارتباط مذهب منحرف و دربار را نشان می  ور بحث قرار گرفته، به ط 

  ی که همان تحول مذهب یافراد جوامع ابتدائ یتحول را بدون تحول فکر ن یامکان ا زین یمنطق
 .شماردی نم سر یبوده است، م

دانشمند   ی متماد ی هاو زحمات سال قیعم قیمحصول تحق  خی علم در تار ی گرانبها مجموعه
علم را در   ریباشد، که استادانه مسمی Prof. john Bernal  و محقق برجسته پروفسور جان برنال

تحول علوم به رشته    یمحقق موشکاف، که هزار صفحه در چگونگ  نی نموده است. هم  میترس  خیتار
  ی مذهب، شهر، دولت و حکومت به حد  ش یدا یپ ی درآورده است، در مورد توجیه چگونگ ریتحر

بشر   یاجتماع  ات یح ان یکه بن هم،و م ده یچی مسائل پ ن یهر کدام از ا  ی گرفتار تساهل شده که برا 
توانند  نمی   ی های ناقصبرداشت   ن ی اند، به چند سطر قناعت کرده است. مسلم است که چنرا شکل داده 

  ات ینظر  م،یابی  ی دانشمندان آگاه  ی های سطحل یای از تحلآنکه به نمونه   ی باشند. برا   تی قعوا  ی ایگو
 گرانبها در دسترس خوانندگان هم وطن   ثرا  نی بخصوص که ترجمه ا  م،ینمامحقق را بازگو می   نیا
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 .دارد قرار

  ی عاد   یزندگ  یماد  ان یبن  ینویسد: »با ابداع کشاورز شکل گرفتن مذهب می   یدرباره چگونگ  او
ها  و اسطوره  هان ی نهاد و در آئ قی عم یتحول در قلمرو ذهن انسان اثرها  ن ی دچار تحول شده و ا

و موجبات    دی بخش  ی شتریانتظام ب  ،بود به شعائر و جادو  ی کشاورز  دهیی که زا  ی گشت... تمرکز  ی متجل
 !! ها را به دولت و مذهب فراهم آورد.« آن  لیتبد

که سطح فنون   نستینویسد: »شرط الزم احداث یک شهر اشهرها می  ش یدایمورد پ در
در روستا   دیمولد بتوانند به برکت مازاد تول ریغ  نان یکرده باشد که شهرنش یچنان ترق ی کشاورز

  ی کار به یک سازمان مرکز  در آغاز ی کیتکن نی چن میکنند. همانطور که خاطرنشان کرد یزندگ
از مالکان و صاحبان نفوذ   یباشد که مشت دتوانصورت می  نیبه ا یسازمان نی است و چن ازمندین

  ن ی معبد بزرگتر یروستاها که دارا  نی هرکدام از ا بر چند روستا حکومت کنند. طبعاً یبطور جمع
 «شود.می  لیکند و به شهر تبدمی دایپ ت یباشد مرکز یتوتم ی خدا

بر   ی ار یجادوگر منطقه که سازمان آب ن ی اول بار از دهکده بزرگتر د ی: »شهر شاگرید ی و در جا 
 ت.«تعالیم او استوار بود برخاسته اس 

  ی ار یخانه بزرگ متمرکر بود که در آن یک خدا به    ایمعبد    کی شهر به دور  »  گرید  یدر جائ  و
دهکده به صورت جانشین زعامت   یچند تن از کاهنان خود بر مقبره و معبد کوچک اجداد توتم

و از    یشهر  ی از زندگ  ی بود ناش  ی نهاد  ان ی. نهاد اعتقاد به خدااندرآن فرمان می   بر   راساً   ایکرد و  می
 د.«به وجود آم  افته یرکت ثروت نوبه ب یمقام ارواح قوم عیو ترف لیجلت

شهروندان   یالنهرین مجامع اصلبین  ینویسد: »در شهرها حکومت و دولت می شیدا یپ  درباره
  ا ی فرد  ن ی تن در دهند. ا ی مجبور شدند که به حکومت فرد گانه یتجاوز ب  ا یو  ی داخل د یدر برابر تهد

ز به  یکه کاهن معبد ن ان یسرکرده جنگجو ن یبزرگتر ا یو  (enai) کنندگان معبد بودگروه اداره  س یرئ
 ت.«گرفدولت قرار میرأس شاه ـ کاهن در    ا یرفت، در مصر فرعون شمار می 

های  له یه قبدک ع ی  بیدر پرو از ترک  نکایا  ینویسد: »امپراطور می   نکایا   یامپراطور   هیدر توج  و
  ی کرد و برا خود واقع در یک دره بزرگ کشت می  نی مستقل به وجود آمد که هریک در قطعه زم

  له یکرد. قبمی  ی به محصول خود زندگ ی ساخت و فقط با اتکا محدود می ی ار یآب ی خود مجراها 
ای به  قائل شدند، تا اندازه  سمقد تیخود اشراف ی که بعدها برا نکاها،ای و سرزنده  بطلسلطنت 

متحد ساخت.   گریرا با همد لی قبا ن ی ل قدرت، ااعما لهیای به وسو تا اندازه  یاسینبوغ س لهیوس
 د.« کردن لیها را به یک واحد تبده ها همه درآن 

و توسعه حکومت داده    شیدا یپ  ی،شهرها   جادیدرباره مذهب، تجمع، تشکل ا قبالً  که    یشرح  با
  ست یبرنال خود را یک مارکسکه  آن   . با وجودافتیتوان اشتباهات جان برنال را در شد به وضوح می 

دیالکتیک مارکس قرار گرفته است، آنچه   سم یالیمکتب ماترتأثیر به وضوح تحت  ی ول داند ینم
 .به آن دچارند  یغرب نشمندان اغلب دا
  ی کردن جهانند ول ریهای گوناگون در صدد تعبوه یاتکاء به گفته مارکس که »فالسفه به ش با

 یک برداشت   یستیالیماتر د ید نکه یدادن آنست در ا رییآنچه مهم است تغ
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است که تسلط افراد   یاالجتماع شامل علم سمیمارکس ،یلیتخ ی ستیدالیاست و برداشت ا یعلم 
دهد،... برنال مانند اغلب دانشمندان غرب  می  ان یپا  رکند و به استثما می  نی جامعه را بر جامعه تضم

  ی دار ه یول نظام استثمارگرانه سرماحکه طالب ت   یگروه  ای باشند و  می   یعلم  لیکه خواستار یک تحل
 .کنندمی  ی آن را نف یحت یهرچند گاه ،رندیگالهام می   یدیالکتیک به شکل سم یالیند، از ماترغرب

قرار خواهند گرفت و    لیو تحل  ه یمورد تجز  لیمسائل به تفص  نی ا  یتحقق  سمیالیفصل سوس  در
فلسفه او کامالً خالف    یاست ول  رییتحول و تغ  نی خود طالب ا  سمارک   اً که هرچند واقع  دید  میخواه

 .کندمی  جاب یآن را ا 
نوع احتیاجات    د،یشکل تول  رات ییبا تغ  ی را به صورت  خ یکنند تحوالت تارمی   ی دانشمندان سع  ن یا

او   شه یآنکه به خود انسان اصالت داده فکر و اند ی مربوط ساخته، به جا یاجتماع  یبشر و تضادها 
  نوع افکار او را زائیده مص یو حت مارندشمی  ل یرا مبنا قرار دهند، محصول و مخلوق انسان را اص

کند  تمرکز می   جادید و ا دهکه به شعائر و مذهب نظام می  ستیچ  یکشاورز   نی ا  ای دانند. آخود او می 
  د یتول گر یزراعت و انواع د ا یاست  ی کشاورز ده یآورد؟ انسان زائو دولت و حکومت به وجود می 

ها هزار  شهرها انجام نشد بلکه ده  شیدایدر آغاز پ یمحصول و مخلوق بشر متفکر؟ ابداع کشاورز
  ی های مصر ه یل در قرهزار سال قب ستیپرداخت و ب یهای خوراکدانه  ریبشر به تکث شیسال پ

استفاده   یار یآب ی هااز روش  هیاول  یدر دموکراس یگیری کرد و حتروش بهره ن یاز ا  لیساحل ن
مورد استفاده قرار گرفت و در جوامع با   یترشرفته یپ ی هاروش  یبد عشد. در اجتماعات م می
و دولت و حکومت    افت یها تکامل  روش   نی تئوکراتیک، ا  سمیسپوت  ا ی  ، یمذهب  ی کتاتوریدهای  ت دول

شهرها:   ش یدایبه وجود آمد. در مورد پ یو شهردولت پس از گذشت هزاران سال از ابداع کشاورز 
مالکان    یمشت  نی . ا؟که هنوز شهر وجود نداردمولد به وجود آمدند، هنگامی   ریغ   نان یچگونه شهرنش

چگونه   یبزرگ ت یمالک ران بچگونه به وجود آمدند؟ سر جامعه برا ی نفوذ در جوامع باستان احبان و ص
هر   طبعاً» لیپس به چه دل ندیاببرچند روستا حکومت می  یمالکان بزرگ ی شد؟ اگر مشت جاد یا

کاهن اعظم    ای   ی و انس  «کندمی  دا یپ  ت ی است مرکز  یتوتم  ی خدا   ن ی معبد بزرگتر  ی که دارا   یی روستا
 .؟ابدیمی  است یر

  گر یداند از طرف دمی  ان یاز یکطرف مالکین و صاحبان نفوذ را منشاء حکام و فرمانروا  برنال
باشد حال واقعاً  می  ز یکه در ضمن کاهن معبد ن  ان یو باالخره سرکرده جنگجو ی انس  ایکاهن اعظم  

  ز تجاو  ا یو  یداخل دیشوند در برابر تهدشود؟ چرا مردم مجبور می افراد حاکم می  نی یک از اکدام 
اند؟ به چه  و اطاعت معتاد نشده  استی که آزادند و به ر یمردم ،دهند ی تن به حکومت فرد گانهیب

که به عمل خواهد آمد عوامل مختلف مانند    یلیکاهن معبد است؟ در تحل  ان یسرکرده جنگجو  لیدل
آنچه در برداشت برنال جالب   یخواهد شد ول  یبه حاکم بررس ان یسرکرده جنگجو لیجنگ و تبد

پراکنده در همه جا کهالت و مذهب   یاظهارنظرها  ن یباشد. او ضمن ا نقش معبد و کاهن می  ت اس
را   که سرکرده جنگ  یدر مورد  ینموده و حت دیو غیرمستقیم تائ میرا به عنوان منشاء دولت مستق

  ه قعاً فرمانروا و سلطان همه کهن. علت آنست که وا دینمامی   یسازد او را کاهن معبد معرفمطرح می 
 و با آماده ساختن فکر و تدریج به شد  هیکه مشروحاً توج ی اند و بطورمعابد بوده 
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گونه که خود جان  همان  ز ی. و شهر ناندافته یها تسلط مذهب منحرف بر آن  له یمردم به وس دهیعق

  نکا یا  یکه از امپراتور ال هنگامی نکند واقعاً به دور یک معبد شکل گرفته است. برمی   قیبرنال تصد
  دس مق تیخود اشراف یکه برا  نکاها،ای طلب و سرزنده منشاء آن را قبیله سلطنت  دیگوسخن می 

 آشنا بود؟ چگونه؟ قبالً  به سلطنت  لهیقب نی ا  ایخواند. آ قائل شدند، می 
طلب  از سلطنت وجود نداشته باشد و مردم با حکومت آشنا نباشند نه سلطنت  ی هنوز اثر اگر

 .مفهوم خواهد داشت نه سلطان و نه فرمانبر
ست که چون  یاده یچی پ  اریبس  دهیو سرعت رخ نداده بلکه جامعه پد  یسادگ  نی جامعه به ا  تحول

  ار یتحول عوامل بس  نی اشکل گرفته است. در  تدریج  به   یطوالن  اری بس  یهادوران   یخود انسان در ط 
دانست.   لیو ادوار اص طیتوان در تمام شرارا نمی  ییک عامل خارج زنموده و هرگتأثیر  یفراوان

انسان است که    ن ی نموده و اتأثیر  در بشر    ست یبامی   یعوامل خارج  نی ست که تمام اآن   ی اساس  لتع 
العمل نداشته و  یک نوع عکس  وسته یپ زیگر ن. انسان خالق و انتخاب هددبه جامعه خود فرم می 

حاکمه فرهنگ   ئت یکه چگونه ه  د ید میگذارند. ما خواهاثر نمی  کسان یها ها در تمام انسان محرک
ای  که حکومت در جامعه به وجود آمده و طبقه  یآورد و از زمانهای خود در میبه شکل خواست  را

  ئت یجهت منافع ه  قیو تحم  فی حرکت جامعه با اعمال قدرت و تحر  ، شده است  دار یبه نام حاکم پد
  ی هائها، بازهم به تظاهرات مستقل افراد و گروه حکومت   خ یدر سراسر تار  یاست. ول  افتهیحاکمه را  

آزاد ساخته، در جهت مردم   یاگاه تا اندازه به گاه  ل یتحم ن یکه خود را از ا م،یکنبرخورد می 
 .اندگذاشته  ی جابه تأثیر   ز یاز خود بروز داده و در جامعه ن یو عمل یر فک ،یهای علمالعمل عکس

ها و  انسان  یآزاد  ش یهای آزاد است، که به نسبت افزاحرکت  نی جامعه مرهون ا لیاص تحول
از علل  ی کی. ابندیبا هم، سرعت می توأم و چه  ی و چه مذهب یاس یها، چه سحکومت  تی محدود

- یهای مذهبپس از رنسانس، تقلیل فشار حکومت  یشتاب تحول و تکامل فکر ش یافزا یاساس
  ی و الگوها   1آزادتر(تر )نه  ه ها آزاداز انحصار طبقات حاکم بود. هرقدر انسان   لمو آزاد شدن ع   یاسیس

  شرفت ی. پترع یتر و سرح یصح  ی و فکر  ی قدر تکامل عقلهمان   ،رهاتر  ی لیتحم  ود یو از ق  رفراخت  یذهن
و چه از نظر   ی ها بود که چه از نظر فکرآن  ی نسب یآزاد  لیبه دل یمسلمانان در قرون وسط عیسر

به اروپا منتقل   ی نسب یآزادگ ن ی تر بودند. همآزاد و آزاده  سازدهیکل  ان یه مراتب از اروپائب  یاجتماع 
 .به شتاب تحول افزود  زیشد و در آنجا ن

 های نو و ه ی به نظر... ، فرانسه جهان امروز علت آنکه در آلمان، سوئد نی هم در
  

 
گذراند،  می   یمال   یروزش را به گردآورکه تمام عمر شبانه   ی گر و مادیک تاجر معامله   ت.سین  یک ی  یو آزادگ  یزادآ   ـ۱
زاد فکر آ تواند و حفظ حکومت خود بوده و هرگز نمی  تیتثب دیسخت در ق یآزاد نعیکه در  یحاکم و فرمانده  ایو 

فشار   ریکه در ز شهی. بزرگان فکر و اندبپردازند شیفکر خو وبه تکامل روح  تازاده نخواهند بود، آ  چوجهیکند، به
خود را،   یا علمی  یاجتماع ات یاند و نظرو اعتراض خود را بلند کرده  ادی در غل و زنجیر آنان فر ی حت ایقدرتمندان و 

  چکس ی که ه ردیبه خود بگ ی اند، آزادگانند. حال اگر نظام جامعه شکلبوده، ابراز نموده  ان یاگر هم مخالف فرمانروا
  سیاسی تنها    قیود   نی)ا  یافتوسعت خواهد    یآزادگ  نیا  طیای نداشته باشد، رفته رفته محه یا قبول نظری اجبار به اظهار  

 د. به مراتب خطرناکترن ی گاه  یو اجتماع یماد  ،یو فکر   یدتیعق یرها یبلکه زنج دیستنن
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 مدیریت نه حکومت

برخورد   شتریب ستیکمون ی کشورها گریبا د یشورو  ه یکار از روسفدر صحنه علوم و ا متحرک 
 .است   ینسب  یهمان آزاد  م،یکنمی

ا  یثروت بهتر و اختالف طبقات کمتر از سوئد  میتر و قدرتمندتر، تقسم یجامعه عظ ه یروس در
خاص و   بینیجهان  یک  جی ها و نتاو اجبار در قبول برنامه  یو اجتماع  یفکر دویق یآلمان است ول

آنست که نه   جهیشود و نتسد ها انسان  یراه آهن سبب شده که شکوفائ هیشب حرکت در یک خط
هم از کارگر    ی تر است بلکه رفاه یک کارگر سوئد ه شرفتیجامعه آلمان و سوئد پ  یتنها از نظر اجتماع 

 تریتوتال  ی کشورها   ا اگر ب  سه یمقا  ن ی است. ا  شتر یکند، بمی   یزندگ  ی که در یک دولت کارگر   ، یشورو
ها را از همه جهت استثمار  ، که انسان نی و آرژانت ی لیش ای یعرب ی دار مانند سعود ه ی سرما ا ی یاشراف
یل  صمسائل به تف نی ا هیگردد. در فصول آتتر میبه مراتب روشن  جهی نت ردیکنند، صورت گمی
 شد. خواهد  ل یو تحل هیتجز
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 در مصر  حکومت ش یدای پ ـ۲

مورد بحث قرار خواهد گرفت. اکنون   لیهای جهان به تفصمصر باستان در فصل تمدن  تمدن 
  ن ی سرزم  نی ا  یو اجتماع   یای به نظام فکرظهور حکومت به اختصار اشاره   یچگونگ  هیتوج  یفقط برا

 م ینمائمی
ساکن شده و   ل یره ندهزار سال قبل در  ست یدر حدود ب ان یان معتقدند که مصرشناسباستان 

 .اندکردهمی  یزندگ ی با شبانتوأم   ی به صورت شکارچ
آنان، که   ی هاوجود داشته و توتم یگرائمردم توتم  نی ا نیشود در بکه حدس زده می  ی بطور

که    ی مصر  ان یاند. خدااند، رفته رفته به صورت موجودات مقدس درآمده ابتدا تابو و مورد احترام بوده 
  وانات یح  و شدند  عقاب، روباه،... مجسم می   ل، یبه اشکال حیوانات مختلف چون گاو، مار، قوش، بز، ف

اند. مذهب  های گذشته همان توتم بوددایتمساح ...،  ه، ی د، مانند گرکه مورد احترام بودن یمقدس
 .داشته است ییبسزاتأثیر معتقدات مردم مصر  جاد یدر ا یگرائتوتم

  ن ی ا نی گرائی را در بتوتم نی محقق تی اکثر یاند ولتوجیه شک نموده  نی در ا زین یگروه البته
 .ندینمامی  دیرا تائ  تی اکثر  نی ا  اتینظر ر شتیب زیدانند. آثار موجود نمردم محقق می 

  Nomosکه از نوموس    دندیامنمی Nomes   مصر را نومس  نیهای مختلف سرزم بخش   های ونانی
  ومارخن نکردند ها حکومت می بخش ن ی که بر ا ی لحم ی قانون و نظام مشتق شده است. امرا  ای

Nomarchen ها را اسپاتبخش   نی ها اشدند. مصری می   دهینام   Spat دندیناممی. 
E. O. James  به   ه یبوده که عالمت و نشانه آن ناح یوانیح ه یمعتقد است توتم هر ناح مز یج

ها، که خود را  بخش  ی است. امرا  دهیآن بخش مُبَدّل گرد ی رفته و به مرور زمان به خداشمار می 
 .و آن را عالمت امارت خود ساختند  رفتهیخود پذ   ی نشانه را برا  نیکردند، ا می   یمعرف  ان ی کاهنان خدا

دانسته  او می  نده یخود را نما ی ریبوده و کاهن ـام ی خدائ ی دارا  ه یاز اتحاد مصر هر ناح قبل
  خن ن بوده و  ل ین یشرق ی دلتا ا ی Busiris در بوزیریس Djedu ود ج ی نواح ن ی ا ن ی است. مشهورتر

Nekhen سیآنرا هیراکن پول  های ونانیکه  ایدر جنوب مصر یا مصر عل Hierakonpolis ن ی شاه ای  
 ن یشاه ه یناح  نی ا  ی خدا راینام داده بودند ز  رشه 
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 مدیریت نه حکومت

 .اندگفتهمی Nekhbet  نخبت   نی ها به شاهاست. مصری  بوده 
 . اندهائی وجود داشته در مصر قریه  الدیاز هزاره پنجم قبل از م ش یمسلم شده که پ امروزه 

  و ی که با متد راد Elomari یمار ، اال  Ben Salam سالم، بن  Fayum ومیکشف شده در فا آثار 
معروف   Predynastie باشند که به تمدن ماقبل سلطنتمی  یاند، معرف تمدنشده  یابیکربن عمر

 است.  
  ه یو توج R. Sahild ، شیلد F. Wendorf ، وندورف R. Said دی چون سع ینیمحقق اتیطبق نظر

وجود   لیره ندر ی ددو مرکز تمدن  Heluanو صنعت هلوئن ی(سنگ ان یدر عصر مزولیتیک )م»ادر 
که  طوری به شود می  ت یتثب یدر دوران نوسنگ ش یگرا ن ی ا .در جنوب ی کی و  ر شمال د  یکیداشته 

دو مرکز تمدن با   خی تار ن ی. از ادیآی م ت دری مصر به صورت یک واقع هی های اولدر عصر سلطنت 
دوران قبل از سلطنت   ی کنند. در انتها در کنار هم رشد می  یدو دستگاه سلطنت و دو کشور سلطنت

سال   ۱۵۰۰سازد. در کمتر از قدرت متحد می یک ریو مصر را در ز  ابد یی جنوب بر شمال تسلط م
 د.«گردمتمرکز مُبَدّل می   یدولت سلطنت  یککن به  ه جمع ن دا  ان ی شکارچ  ی مصر از یک اجتماع بدو 

را   یو نظام اجتماع  التیتشک هی نویسد: که در دوران قبل از سلطنت مذهب پار می اد کالوس 
 .بوده است یدر روابط اجتماع  زان یداده و تنها م لیتشک

   Bhedetست بر آن حاکم بوده و در شمال   ی س است که خداب ام Ombos مهم در جنوب  مراکز
 .1ت کرده اسمی  یهوروس حکمفرمائ ا یعقاب  ی ت که خدا دبه 

که بعدها   ،یاز قراء مصر  یآثار  لیمعتقد است که در امتداد رود ن (دوران  لیو  ایدورانت ) لیو
 :نویسداند، به دست آمده که متعلق به هزاره پنجم ق. م است. او می به شهرها مُبَدّل شده 

  م یا قانون است، تقسینوموس  ی ونانی، که از کلمه سبه نام نوم ئیهامردم به گروه  نی ا»
اند  رفته بوده و افراد هم توتم اعضاء یک عشیره )کالن( به شمار می   یتوتم  یشدند و هر گروه دارا می
 ید.«گردجامعه می   وند یبب وحدت و پسمذهب و توتم واحد    نی . ادندیپرستواحد را می   یخدا   یک که  

جادوگران و   هی مصر باستان شب ریو عشا  ل یقبارؤسای که  انددهیعق ن ی بر ا ن یمحقق اغلب 
 .ها وابسته به مذهب بوده استاند و مقام آن آفریقا بوده   یسازان کنونباران 

نبوده و رهبر مناسک و آداب و    ی اجرائ  ارات یاخت  ی دارا  یبدو   ل یقبارؤسای    ه یعشیره شب  رئیس 
 .رفته استجامعه به شمار می  ریو مد ی رسوم مذهب

جوامع   گری مانند د زیکه در مصر ن سند یونمی  یکائیامر دیبارتز و پروفسور بکر اسات پروفسور
استوار نبوده است.   یخونهم  یوجود داشته و رابطه افراد بر مبنا  ی مادرساالر  ستمیگرا ابتدا ستوتم

توتم    ی االر مادرس  ستم یدر س  رایز   اند دهیگردبه هم مربوط می   یو مذهب  یافراد برپایه یک ارتباط سر 
 که تدریج  به شده است نه پدر. موجد طفل تصور می 

  

 
خواهر او قطعات   وزوجه  سیزیشود. اازیرس بوده که بدست ست برادرش کشته می  ی مصر سفل یل صا یخداـ ۱

  ی آورد بنام هوروس که خدائمی  ایبه دن یرساز او پ سیزیشود. انده می زمجدداً  یسریبدنش را جمع نموده و از
های مختلف  استوارند که در شرح تمدن   یخ یهای تارت یبر واقع  هایتولوژیم  نیکند. ا و بر ست غلبه می   دهیقدرتمند گرد

 .ها اشاره خواهد شدبه آن
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به مفهوم   لیطفل شناخته شده، خانواده و فامدو پدر وال افته ی لی تبد ی به پدرساالر  ی ساالر مادر

   ی مصر  یهاپ ی ها و سن توتم کال ندگان یکه نما ران یحال پ نی امروز به وجود آمده است. در ا 
Sippe) ای SiP هن ک اتی. از روا رندیگجامعه را برعهده می یاشند، رهبر بمی ( است رهیعش یبه معن  

و   لیقبا وخیکه همان ش Saru به نام سارو ریعشا ران یپ میکه در اعصار قد د یآیبرم نی چن یمصر
مصر همان    ی ائیهای جغرافها یا بخش اند. عالئم اسپات نمودهقومند، جامعه را اداره می   ی سران مذهب

 .اندمُبَدّل شده  لیقبا ی کم به خدا اند که کم ها بوده توتم ریتصو
  ی مصر   ان یخدا  نیو هوروس، هاتور، ست، مهمتر  افتهی  تیبزرگ اهم  یشهرها  ان یخداتدریج  به 
 شدند. 

جوامع    نی و حاکم  ن یقوم، مالک  ان ی است که ابتدا خدا  تی واقع  ن ی امؤید    زیفرانکفورت ن  قاتیتحق
 .افتندیحکومت  ان ی خدا ابت یها به نومارخ ن ای امرا  تدریج  به  ی اند ولبوده   یمصر

  ی ول ستی مشخص ن یحکومت مانند سومر به روشن شیدایمصر قبل از پ  یاجتماع  ساختمان 
 .النهرین مسلم دانستبین   ریرا نظ ر یعشا وخیش یتوان رهبر شد می  ان یبقبالً  که  ی بطور

ها اشاره شده  به آن قبالً  های مختلف، که قاره  ان یمعاصر و بدو ی گرااجتماعات توتم سه ی مقا با
  ه یاول ییک دموکراس زین یهای مصره یحکومت در قر شیدایکه قبل از پ رفتیتوان پذاست، می 

 .وجود داشته است
توان گفت که  می  نیقیو بطور  مودهیالنهرین پچون بین  یری مس زیسلطنت در مصر ن شیدایپ

 .گرفته است شه یحکومت از کهانت ر 
اند ارتباط سلطنت و مذهب  نموده  یتمدن مصر را بررس خیکه تار یصاحب نام نیمحقق هیکل

  ل یسازان و ساحران قباهمان باران  نان یمصر را جانش هی پادشاهان اول شان ی کرده و اغلب ا د ییرا تأ
  ل یبه تفص شان یمشاهده و درباره ا یبه فراوان یئآفریقا یبدو  لی ها در قبادانند که نمونه آن می

 .شده است یبررس
و   است یر هی که پا م،یاشاره کرد زر یفر مزیچون فرانکفورت و ج ینیمحقق ات یبه نظرقبالً  ما

همان جادوگران   ه یاند که پادشاهان اولگرفته  جهیحکومت را در مصر بر مذهب توجیه نموده و نت
 . اندده یبه سلطنت رس ش یخو یمندی و نفوذ مذهباند که با استفاده از قدرت فرهبوده

هنده جامعه بوده و  دمذهب تنها عامل نظام  ، یاجتماعات بدو  هی چون کل ز،یمصر باستان ن در
 . انددادهمی  لیاساس تشکل و وحدت جامعه را تشک  ی نیرسوم و آداب و مناسک د

در شرق باستان، بخصوص در مصر، سحر و جادو   Maspero پروفسور ماسپرو  قاتیتحق طبق
و اساس مذهب جامعه    ه یپا  داشته و در واقع  ،شوداز آنچه امروز از آن استفاده می   ریغ   یگریمفهوم د
   ت.بوده اس 

و انجام   یقربانی با ذکر اوراد در اجرا  ان ی همان کاهن و واسطه خدا ا یاو معتقد است که ساحر 
های خود  ن خواست درا مجبور به برآور  ان یکرد که خداوانمود می   ن ی چن  زیمراسم مخصوصن سحرآم

  ی آن را داشت که به راحت  تیموقع  ی تیلذا مورد احترام و ترس مردم بود. یک چنین شخص  د، ینمامی
 .ردیو مورد اطاعت قرار گ افته ی  یفرمانروائ
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  ن ی کم از همکم  نیبوده و د هی معتقد است که سحر و جادو مذهب مردمان اول زین زریفر مزیج 
  افته یقدرت  تدریج  به سازان  ساحران و باران   ای  هیمذاهب اول  ان یسحر و جادو به وجود آمده است. متول

 .اندجامعه گشته  یو فرمانروا 
سازان  دهد که چگونه باران ارائه داده و نشان می  یروند اجتماع  ن یاز ا  یهای فراوانمثال  زریفر

 اشاره شد(.  قبالً ها از آن  یاند )به برخمُبَدّل گشته  نی به سالط 
  مدان یو مر وم یاف اتیو کشف ات یدر حفر j. Steward پروفسور استوارد ی هایطبق بررس

(Fayumian  وMerimdean   )یر یعشا  ی شاوندیهای خوبه گروه Kin-groups Can  م یکنبرخورد می 
و   ی ر مصر یک حکومت معبد دادوار  ن ی توان حدس زد که در او معابد متعدد. می  ان یبا خدا

 .تئوکراتیک حاکم بوده است
و بخصوص اطراف مصر و   یو شرق یغرب یآفریقا یاجتماعات بدو  سهیبا مقا  فرانکفورت

مستقل    یابتدا واحدها   زیکه در مصر ن  ردیگمی   جه ی که از مصر باستان به دست آمده نت  یآثار   یبررس
کاهنان، که خود را مرتبط با  شبه  نیکم اسازان وجود داشته و کم ساحران و باران  رینظ یئرؤسا با 
  ی اصل هی نویسد: »نظراند. او می ه درآمد، به صورت پادشاهان اندانسته دمی  عتیطب زیاسرارآم یقوا

  ی یک اصل سنت نی و ا یانسان عاد عتیاست مخالف با طب یواجد مشخصات یآنست که حکمروائ
 medicineساحر م یر حکد استیمغرب آفریقا، ر ل یاز قبا یار یبس نی و در ب یاست. در اجتماع بدو 

man دارد.   عت یطب ی با قوا  ی کیشود که او رابطه نزدتصور می  رایز  ابد،یتجسم می  له یجادوگر قب و
 Dincaنگاید  لی. در قباانندیفرمانروا نی شناخته شده از ا اریهای بسساز آفریقا نمونه پادشاهان باران 

  س یممف یساز در آغلى دفن شده و از آن مکان مانند قصر سلطنتشود که یک شاه باران گفته می 
   د.«دهادامه می  ی االبد استفاده نموده و به زندگود، الىدر آن مدفون ب س یریکه از

 Baganda، کومود  Komodeنکا،ید یئآفریقا لیهای متعدد درباره قبافرانکفورت با ارائه مثال 

  امع در جو است یکه چگونه سلطنت و ر ردیگمی  جه یشیلوک،... نت  Shillukاوگاندا، ugandaباگاندا، 
دانند. او  می  یعیهای مافوق طبقدرت  یرا دارا  ان یبوده و فرمانرواتوأم آفریقا با مذهب  یبدو 
  را یز  میکنمی   هیتک  ی لیپراکنده است خ  ار یلطنت که در آفریقا بسسشکل    نی ا  ینویسد: »ما بر رو می

. ما  نمودگیری ها استوار شده است نتیجه منس بر آن  Menes که سلطنت را  یتوان عواملاز آن می 
  ی خدا  رده،کقبل از منس سلطنت می  یکه به احتمال قو  Skorpion که پادشاه عقرب میدانمی

که در دوران قبل از سلطنت   میبرمی  ی پ تی واقع نی نموده است. سپس به اهوروس را تجسم می 
 ان یوافرمانر تی اتحاد بود که بر اهم  نی ساختند و امی توأم  یبا قدرت اله   یرا به نحو   لیقبا است یر

 .«افزودمی
و مصر   ی مصر قبل از اتحاد در منطقه مصر سفل ه ی اول ی معتقد است که امرا نتون یل پروفسور

که در   یاند به همان شکلبه عهده داشته کهانت و سلطنت را تواماً فهیعلیا و ظهور فرعون، وظ 
 .شد ه یین نیز توجالنهرن یب

ور به  گ ی آنسو ی را با زندگ زیسحرآم مینویسد: »در آفریقا مذهب و مفاهمی Hambly یهامبل
  ه ی که بر پا یاجتماع  ستم یس کی رأس در ... سازند و خون مرتبط می  ریاتکاء گوشت مقدس و ش

کاهنان و   یسازان رسماست و باران  س با تقدتوأم  س یا رئیبنا شده است. مقام شاه  ی دارگله 
  د.« ونرمذهب به شمار می ی صلا  شان یکش
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 نظام شیدا یپ

 
کنند. نام  و او را خدا تصور می  امند نانگ می ک این Nyakang پادشاه خود را ن ی اول ک لویش لیقبا
نویسد: فرعون در  می  نی . فالکن اشتااننددمی  کانگ ایول نحلها را باشد و آن رت می  Ret شاهان 

 . تمام معابد بود یمصر کاهن واقع
که به دست آمده است   یکه درباره مصر باستان انجام گرفته و آثار  یاتیو کشف قاتیتحق از

حکومت وجود نداشته و   یهای سومره یقر هیشب ، یمصر ه یگرفت که در قراء اول جهیتوان نتمی
مردم مصر باستان بوده و   نیگرائی داند. مذهب توتمبرخوردار بوده  یعموم یمردم از یک رهبر 

مذهب رشد   ن ی با اتوأم  یاپرستنی گرا مشاهده شده است، های توتمکه در تمام گروه  ه گونهمان 
کاهنان    یا  ران یپ  زین  میمصر قداست. در    رهیعش  ریانت پسر خانواده و په ک  یپرستای. از آثار ندینمامی
ها رفته رفته به صورت  اند. توتمها را به عهده داشته ن کال تی ریو مد ی بنام سارو رهبر  ریعشا

م آن گروه را به  تتو  وان یشکل حای  رهیو هر رهبر عش  رندیگقرار می   ش یمورد ستا  دسمق  موجودات
  ان یبه صورت خداتدریج به  دسمق واناتیح ن ی . مثل اردیپذخود می  ن الک ا ی ب یعنوان نشان س

مندی تصور  فره یرو ین یران دارا حاسکه همان جادوگران و  ری عشا رؤسای  و ندیآی م در ریعشا
اعتقاد    یاپرستنیاز اثرات    یکی.  ند ینمامی   تی قدرت خود را تثب  ان یخدا  نی ا  کاهنان   عنوان   هشوند، بمی

ها در هزاره پنجم ق. م به  آن  نیو طرز تدف یکه از مقابر مصر  یپس از مرگ است. آثار  اتیبه ح
پس از مرگ    دهیعقمؤید  انجام شده   Badair و بدائیر  Deir Tasa رتازایکه در د  یاتیدست آمده و حفر

که   یساحر و کاهن ند، یآبه وجود می اء تجمع نموده و قر ل یکه قبااقوام است. هنگامی  نی ا ن یدر ب
و   استیاست، ر افتهی یکه مقام خدائ ریمورد قبول است بنام توتم عشا شتریمندی او بقدرت فره

  ی و قراء مصر یسومر  ی جوامع معبد ن ی ب ی دوره شباهت نی . در اردیگرا به عهده می  له یقب ی رهبر
سلطنت، در مصر یک حکومت مطلقه    شیدایمعتقدند که قبل از پ  نی گردد. اغلب محققمی   اهدهمش

  ل یقبا یچند خدا تدریج به النهرین وجود داشته است. تئوکراتیک مانند بین  سمیسپوتد ای یمذهب
 .انندی خدا  ن ی هاتور، ست، هوروس از ا  س، یزیا  س، یری. ازابندیمی   تی و عموم  افتهی   یشتر یب  تیمعروف

  ی ندگیآن بوده و به کهانت و نما  ی توتم و سپس خدا  س که هوروای  ره یعش  س یرئ  زنند یم  حدس 
  ن ی . در اابدیسلطه می  ریعشا گریو بر د ده یاست، رفته رفته به قدرت رس مودهنهوروس امارت می 

  ن یآن را شاه  های ونانیکه    یاو در شهر  یو برا   افته ی یبرتر  گرید  ان یهنگام است که هوروس بر خدا 
برپا   میعظ بدیمع دندیامنمیNekken  ها نخنو مصری   Hierakonpolisس یپول راکن یا هی رشه 
و به   ردیگآسمان مورد پرستش قرار می  ی زمان هوروس در سراسر مصر بنام خدا  ن ی دارند. از امی

  ن یالنهرین چندر بین   لیگونه که انلهمان   د،ینماکمک می   ن یسرزم  ن یامر به وحدت ا   ن ی نظر من هم
 .را به عهده گرفت ینقش

که از   ا، یرا از منطقه آس ینیدر دست است که ورود مهاجر ی از اواخر هزاره چهارم ق. م آثار 
که وابسته    نیمهاجر  نیتوان حدس زد ا . می ندیمانمی   دیشده بودند، به مصر تائمتأثر    یتمدن سومر

 .اندده یاند. در جامعه مصر اثر گذاشته و تحول آن را سرعت بخشبوده  یبه یک تمدن شهر
 Helwan  نویسد: »صنعت مزولیتیک مربوط به هلوئنمی  یورکوتر فرانسو  پروفسور
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 مدیریت نه حکومت

های  های غالت که در اقامتگاه رساند. مسلماً دانه را به اثبات می  ن ی ارتباط بین مصر و فلسط وجود 
  ی خانگ واناتیح نی هستند، همچن یائیاصل آس یست آمده دارا در مصر به د یسنگان یادوار م

  ی ائیمصر به علت وضع جغراف  ای کنم که آاز خود سئوال می   شیبخصوص گوسفند... من به نوبه خو
با   یائیولبتیک نبوده که در آن عناصر آسنئیک تمدن مخلوط  یو آفریقا دارا  ایآس ان یخاص م
 «؟ اندخته ی درهم آم ی ئهای آفریقامجموعه 
که   رند،یگشکل می یدر مصر دو سلطنت وابسته به مذهب در مصر علیا و مصر سفلکم کم

که او   Menes سباالخره من  اری بس  یشاهان آن همان کاهنان و کاهن ـ شاهانند. پس از برخوردها 
  ی ادی ز ی اعتبار و قدرت مذهب ی س دارا هورو  ی با اتکاء به خدا  انند،دمی  Narmer را همان نارمر 

مصر علیا دو قسمت مصر را با هم   یشود که به رهبر می  تیتقو دیاو به ح تی موقعگردد و می
 .اننددق. م می  ۲۸۵۰زمان را در حدود   نیشود. امتحد نموده و خود سلطان تمام کشور مصر می 

  ان یخدا یندگیبه نما ن، یشی کاهنان پ ای مصر  ان یدر مصر فرمانروا ی خداشاه ش یدایاز پ قبل
به دست آمده و در موزه لوور   Gebel El Arak االراککه در جبل  یامارت داشتند. بر دسته چاقوئ

  ن ی . اهدداندازه نشان می  یک را با  ان ی که شاه و سپاه ستیشود، نقش صحنه نبردمی  ینگاهدار 
  ده یدستان خود نقش گردریز  کلیاثر هم ه  نی اند در انموده   هیپادشاه که او را همان عقرب شاه توج

 . است
داشته   میعظ ی کلیه گران ی سلطان نسبت به د ، یو فرعون ینقوش متعلق به دوران خداشاه  در
و هم اندازه    ان یخدا   فیها فرعون در رداز نقش   یار یشده است. در بسهمسان نقش می   ان یو با خدا 

  ی آکاد ی النهرین و در دوران خداشاهنقوش را در بین  نی ا هیاست. شب  دهیگردآنان مجسم می 
نقش   گران یسلطان هم اندازه د ی شاه و ادوار کاهن ـ گریهای دکه در دوران  یدر حال م،ینیبمی

الک و قادرند و  که م انندیخدا نی ا را یقرار داشته است. ز ان یخدا میسر او نقش عظ ی شده و در باال 
در مصر   یحالت ن یهم به یک چن س است. در ادوار قبل از من نی زم ی او در رو ندهیشاه فقط نما
 .النهرین و مصر وجود دارددر تکامل جامعه بین  یشباهت مشهود گری. به زبان دمینکبرخورد می 

و سلطنت مطلقه فراعنه از   یکه خداشاه ردیگمی  جه ی شباهت نت نی با اشاره به ا فرانکفورت
  ی کاهن ـ شاهان مصر علیا دارا   سظاهر شده و قبل از آن وجود نداشته است. قبل از من   س زمان من
شناخت.   ت یهردو تاج را به رسم  س اند و منتاج سرخ داشته  یو کاهن ـ شاهان مصر سفل د یتاج سف

. مرکز  ردبج سرخ را بکار می تا ردبدر جنوب بسر می  کهیو زمان دیو هرگاه در شمال بود تاج سف
نخبت در معبد پرستش   ا ی ن یهوروس به عالمت شاه ی همان نخن بود که خدا ی قدرت مذهب

 .شدمی
جعل و   تی به نام ممف یانحراف یتولوژیکه یک م دیگرد تی تثب یزمان سمطلقه من سلطنت

آماده قبول   یشاهها کاهن شد و مردم که در اثر قرن   غیکاهنان و خدام معابد سراسر مصر تبل  توسط
  .1رفتندیپذ شده بودند رفته رفته آن را  ات یجعل ن یا

 
از دوران   مانده یقابل توجه است. در آثار باق اریکه بس میکنبرخورد می  ی در مطالعه تاریخ مصر باستان به تضاد ـ۱

  ان ی بزرگ مصر  یکه نشانه خدا  مینکبرخورد می  نیا شاهیقاب  عبه عالمت    یاول تا اواخر خداشاه های  نه سلسلهعفرا
 .  است سهورو
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ر به صورت  صها در من اآسم  یها قبل هوروس خدا جالب توجه آنست که از مدت   اری بس  موضوع

از آن غفلت   ن یشناسان و محققای که همه باستان من نکته  دهیشده و به عقپرستش می  یعموم
  ی زمان میالنهرین توجه کردگونه که در بین است. همان  یوحدت مذهب نی اند توجه به همکرده

در   ل یانل یدادند که خدا  ی کشور لیتشک وستهیمختار به هم پ یشهرهاو دولت  هپراکند  یشهرها
پراکنده    ریعشا  نی ت ادهوروس واسطه وح  زیالنهرین مورد پرستش قرار گرفت. در مصر نسراسر بین 

نام را به    ن یمرکز حکومت منس، ا  س یبه شهر ممف  یکه به سبب وابستگ ت یممف ی تولوژی. مدیگرد
بودند   ان یرا که تاکنون خادم خدا  نیسازد و سالط می توأم  تیرا با الوه نتخود گرفته است، سلط

   .دینمامی  ان یخدا ه یپاهم   ShemsuHor =خادمهورـ )شمسوهر
نظام   ، است ی فلسفه نظام عالم مصر ای  Cosmology از یک ص خا ان یکه ب ی تولوژیم نی در ا

  ی بجاست آن را به جا هشده ک ختهیدرآم منسبا سلطنت  یبه شکل  یفیخلقت از مذهب تحر
 مصر و  ن یسرزم ی اسطوره دربار  نی در ا. دینام  یولوژسنم  Menosology ،یتولوژیم

  

 
قرار   لی ن یدر دلتا  ت و دپادشاهان در به  نیشد مقر ا ان یباست. چنانکه قبالً  ی شاهان مصر سفل ی نام خدا سور هو

ای بود در جنوب مصر و مقر  الهه دند،ینامت می بها آن را نخکه مصری  ،یا کرکس نیکه شاه ی داشته است، در حال
  شاهین   ها ی ونانیرا    ن شهر منتقل شد. نخ  مان الکعب در جوار ه Elkab به نام نخن بوده است که بعدها به   ی آن شهر

  ن ی اول امنسیارمرنلبه جنوب بر شمال بوده و غ سخن از  وستهیپ زی. در تاریخ مصر ناندده ینام سیپول راکنیا هی شهر 
  ی قاب توتم او بوده و لذا با فرمانروائ ع  یوابسته بوده است که خدا  یارهیشعدانند که به  می   یفرعون مصر را پادشاه 

است. قبل از اتحاد جنوب و شمال   نی از ا ر یغ تیکه واقع ی است. در حال افتهیعقاب به سراسر مصر نفوذ  یاو خدا
  ی ترشرفته یاست. درشمال تمدن پ  افتهیشمال بر جنوب غلبه    ی کوتاه  اریمدت بس  یکه برا  میکنبرخورد می   ی ه آثارب

ا جرزه در  یرزه گ Gerzeh و از نام شهر تگرزآن مشهور اس Gerzéen ( که به تمدنلین یدر دلتا )وجود داشنه 
ا ی Heliopolis یکوتاه ار یمدت بس ی زمان مرکز مشترک جنوب و شمال برا نیوم گرفته شده است. در ای منطقه فا

  ی سرعت در جنوب نفوذ نموده و خدا ه ادوار است که تمدن شمال ب نیگردد. در ادیک قاهره می نز شهر  دیخورش
 .ابدیجنوب تفوق می  یخدا بر ست  زی وس نرا هویشمال 

 وابسته به شهر )  Amratten که همان ی مدن جنوبتو  صب نیل  مدر  Buto به  یحال مرکز تمدن شمال  نیدر ا

Amrah نزدیک یدر جنوب مرکز(Abydos  باشد به الکعب در جوار Onbos  گرددمنتقل می. 
. مجدداً  میکن، برخورد می برامیس استت دما به غلبه هوروس بر ست، که نشانه تفوق به  زینها ی ولوژ یتم در

)چون    عقرببنام   یادشاه از پ  یکند. آثار ر شمال غلبه می ببار جنوب   ن یآورد و اجنوب استقالل خود را به دست می 
پادشاه بر شمال   نیرمر اان  ا ی سمن تی قبل از فرعون ی رساند کمدر دست است که می  (کندنشان عقرب را حمل می 

به   سزمان هورو نیوجه است که در اتدارد. جالب  ت ستاج شمال و جنوب را در د و د هر  یرا در اثریز یافتهلبه غ
ا همراه هوروس، که یرا خادم و    سراسر مصر جلوه کرده است و سالطین شمال و جنوب خود  یاعالی ـ  عنوان خدا

توانسته هوروس می   یپرستش عموم  ن یقط به اتکاء اف  تیممف  ژیتولوینامند. ممی   ،شودشمسوهر گفته می   یرمصبه  
از شمال گرفته    سهورو  ایوب و نام هور  جناز    نیحال است که عالمت شاه نی. در ادیرا تثبیت نما  نساست مقام م

های  بهیدر کت ی ریاجت به نشانه مارگوUadjiet  هاتور به عالمت کار و ایجنوب  ریی عشاهاالهه  یشود و حتمی 
 ه یتناقض را در توج نیجالب است. سالها بود که من ا اریتحول بس نیرمذهب در اثخورند. ابه چشم می  اماً وفراعنه ت

وابسته   یبه مصر سفل  سکه هورو  یکردم، در حالمشاهده می   سروولیا به هعن در مورد ارتباط پادشاهان مصر  ققیمح
 .سازدرا برطرف می   تناقض نیهای مختلف ای تولوژیم قیدق یبوده است. بررس 
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از او در جنوب   ی، که معبد  Petah اهتگردد. پمی  یخلقت معرف ی سلطنت جزء الیتجزا  التیتشک 
گردد و  اه آغاز می تمصر با پ شی دایشود. پمی  یشده، به عنوان خالق عالم معرف ی شناسائ سیممف

  ی خدا  Atum شود. آتوماد می ی ع نپتاه طا  ن ی سرزم یا   Ptah - ta - tjanenمقدم به نام  ن یسرزم  ن یا
 .را خلق کرده است ان ی که پتاه او و تمام خدا ردیپذمی  دیخورش

باشند، که هردو طالب سلطنت مصرند،  ها و ست می ن اهوروس سرور آسم ، بزرگ ان یخدا  ابتدا
  ی خدا  ب گGeb   پردازند و با هم به جدال می   (رددگمی توأم    تیتوجیه از ابتدا سلطنت و الوه  ن ی در ا)

ست    ه سپارد. مصر علیا را بمی  ان ی خدا  نی از ا  یکیرا به    مهیکند و هر نمی   مهیمصر را به دو ن  ن یزم
شده و هر دو قسمت را به هوروس واگذار نموده و   مان یبعد پش ی را به هوروس. ول یو مصر سفل

ظاهر   س حال منس در نقش هورو  ن ی. در ا ندیرواز سر هوروس می  ی و سفل ا یهر دو تاج مصر عل
اسطوره به عنوان وراث    نی . هوروس در اازدسی حکومت خود متحد م  ریمصر را در ز  نی شده و سرزم

  علت   نی ه با غلبه بر ست، گب به ان  سدرها بوده به سلطنت می ن احاکم آسمقبالً  که    س یریاز  شپدر 
مسئله   گر یکند. به عبارت درا به او واگذار می  نی سرزم ن یاست ا  سی ریپسر ارشد از هوروس که

  نه یزم  ی اپرستیهرچند که ن  ،گرددمی توأم    ی به عنوان یک اصل مذهب  س وراثت از ابتدا با سلطنت من
کهانت پسر ارشد را فراهم نموده بوده است. در مصر باستان دل مکان معرفت و زبان عامل اراده و  

اند و  اه وجود داشته تتمام موجودات در اصل در دل پ ز ین شد. در اسطوره ممفیت فرمان برداشت می 
 .افتندیی م ی شده است وجود خارجمی  ی اه جارتها بر زبان پکه نام آن هنگامی

  ت ینیها ع آن   ان یموجودات به صورت سوبژکتیو در خاطر پتاه نقش بسته و با ب  گرید  ریبه تعب  ای
 .1اند افته ی

او  میل به   زیچ دهد، چون زبان، در آن حال همه فرمان می کند، چون دل، و فکر می هرگاه پتاه 
شود و سپس  می  ی حوادث عالم در دل او نقش بسته و بر زبانش جار ن یشود. کوچکترانجام می 

 .گرددو خلق می  افتهیتحقق 
  ( تی )وحدان  سمیو مونوتئ  دیآن بر یک توح   شهیکه ر  رندیگمی  جه یاز اسطوره ممفیت نت  ی ار یبس

سلطنت و ارتباطش با   ت یاستوار بوده است. من معتقدم که مسلماً آنچه مربوط به سلطنت و الوه
های گذشته در میتولوژی قبالً باشد، که و هوروس و منس است جعل زمان منس می  س یریاز

گرفت    جه یتوان نتشود میکه نسبت به پتاه می   یه یاز توج  ی بوده است. ول  دهیمقدماتش فراهم گرد
خالق   ی در مصر وجود داشته و یک خدا ییابتدا  سم یبر یک نوع مونوتئ ی مبتن ی د یکه قطعاً عقا

 .2ت شده اساند. پرستش می ناشناخته بوده  عتی که اغلب مظاهر طب  گر،ید  ان یکننده جهان و خدا جاد یا

 و سلطنت را در هم  ت یخود و درباره الوه  تی موقع تی تثب یکاهنان برا  یول
  

 
که در ابتدا فقط کالم بود و کالم با خدا و خدا   دیگومی  هیتوج ن یبه اقتباس از هم د یمعروف شا ی حوار وحناـ ی۱

 .کالم بود

وجود    یجهان به شکل   دگاریتصور خالق اعال و آفر  یاهب ابتدائ ذدر اغلب م  دی د  میخواه  انیکه در فصل اد  ی بطورـ  ۲
 .خالق برتر از همه بوده است یک خدایتئیسم پولی  ای ی چند خدائ ان یدر اد یداشته است و حت
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کند و  می  ه یکه رخ داده توج یحوادث  ان یاز ب ی را گزارش تیممف ی تولوژ ی. فرانکفورت ماندخته یآم

  ات یسلطان در ح ن یمردگان نشانه ارتباط ب یا یمجدد و سلطنت او را در دن اتیو ح سیریمرگ از 
  ظ رش و حفدرابطه فرعون و پمؤید و هوروس را  سیریاز  ن یرفته دانسته و رابطه ب ایو شاه از دن

 .1ماردشمی پس از مرگ فرعون با انتقال به فرزندش  ت یالوه ان یجر
مردم    ی مذهب  دیرا با عقا  یخ یهای تار ت ی که واقع  دید  میخواه  میدقت کن  تیدر اسطوره ممف  اگر

ای به وجود آوردند که سلطنت را  های مورد نظر معبد و درباره مجموعه و با جعل افسانه  ختهیدر آم
  ی های مردم را، که به اطاعت معتاد شده بودند، آماده پرستش چون خودو توده   دیبخش  ت ی ریشه الوه

 .کرد
معتقدات مردم   مذهب و  فی مصر موجب تحر یباستان خ یو سلطنت در سراسر تار اتحادکهانت

  ی آکاد ،یسومر ان یاست. برخالف خدا دهیگرد تی حکومت اقل لی و تحم ت یاکثر قیتحم ریمسدر 
بهانه به غارت و   نی آنان به ا یفرض  ندگان یبوده و دالالن و نما که دائم با هم در جنگ  ، یو بابل

گاه  برقرار بود و فقط گاه  فیوظا میتقس ی مصر ان یخدا Pantheon در پانتئون  رداختند،پتجاوز می 
شد. آن معبد بر قدر و منزلتش افزوده می   ی ا خدا ذ و ل  افتیمی   یشتر ییک معبد با خدام آن قدرت ب

شدند  می   ل یتحم  یساختگ  ان یبه صورت تجسم خدا  کهیادالالن مذهب منحرف و فراعنه   همرفتهیرو
 .کشاندندکردند و نزاع را کمتر به خارج می خود حل می  نی را ب  سائلم شتریب

 .افتیمی   تیو اغلب هم مرکز  تی اهم  زیگرفت شهر موطن آن معبد نقدرت می   یمعبد   هرگاه
ممفیت به    یتولوژ یم میدیمرکز مصر شد و چنانکه د سیممف  دیبه قدرت رس  س منکه هنگامی

 ن یحال فرعون، که او را تجسم هوروس تلق نی . در ادیگرد لیمردم تحم
 

  

 
 نیدارد چن تیموم عباًیکه تقر یهیشده است. توج  انیبه اشکال مختلف ب یسافسانه از پر یمصر ریدر اساطـ ۱

  یس و نفت یسزیا  Isis و Nephtisس و ست دو برادر بودند که با خواهران خود یازیر ان یکند که خدامی  تیحکا
ست برادر خود را کشته و قطعه قطعه   کهنآ  تا نزاع و جنگ بود  وستهیس و مست پیری از نبیازدواج کرده بودند. 

مجدداً زنده   یسریسازد و ازقطعات را جمع کرده و بهم متصل می  نیا ،یریسوجه اززخواهر و  سیزیکند. امی 
دهد. در  وروس به انتقام پدر ست را شکست می ه آورد که هوروس نام دارد.می  ای به دن یاز او پسر سیزیشود. امی 

شود.  مردگان می   یرفته فرمانروا  نیر ی به جهان ز  یم یقد  یخدایریس  ردد و ازگها می ن ا آسم  یروس خدا وحال ه  نیا
به فرزندش که   رد،یگقرار می  یسریدر کنار از  نیریزالم ع اسطوره انتقال قدرت فرمون، که از جهان رفته و به  نیاز ا

مصر باستان به آن    یهای سلطنتازدواج خواهر و برادر که در خانواده  نیگردد. همچنمی   هیاست، توج  ستجسم هورو
.  ابدیمی  ینیو د  یاعتقاد شهری هوروسجسم تفرعون با  تیشود. و مهمتر از همه الوهمی  تقدیس م،یکنبرخورد می 

ان  یاز خدا  ز ین  هر  ایوروس  هدانستند و  مردم مصر است که او را فرزند هاتور می   یم یقد  ار یبس  انیاز خدا  یکی  یسریاز
 . گذاشت  یبه جا قیافت در وحدت مردم مصر اثر عمی  تیدو خدا چون عموم نیا شاست. پرس یرص مشهور م

دارد،    تیشده است لذا بر او ارجح  انبی  ر هوروسدپ  زی ها ناست و در همه اسطوره   ستر از هوروی میقد  یسریاز
شاهین بوده است،   منسوتم کالن قبیله ت دی است و شا سوابسته به نشان هورو تیگذار فرعونه یپا سچون من یول

مصر   هینه اولعکه در زمان فرا یبطور اندرمی  برا به عق یریسرفته قدرت گرفته و ازها رفتهن اآسم یخدا نیلذا ا
 . گرددمی  ریدر سراسر مصر فراگ سنفوذ معبد و مذهب هورو
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هوروس را در پانتئون    ند یافزایاو ب  تی بر اهمکه  آن   ی و برا   افتییم  ی قدرت خدائتدریج  به نمودند،  یم 
هوروس که در  »و فرعون  دیها ملقب گردن اکه به سرور آسم یبه عظمت رساندند تا جائ  ان یخدا

 Netjer aa ای  ان یخدا ی و به خدا افتهی ش یهوروس باز هم افزا ت یشد. اهم دهیقصر است« نام

تصور    نی از محقق  ی سد که برخرای می ه یبه پا  س . مرتبه هورو ردیگپتاه را می   یگردد و جامی   لیتبد
است    ی حاک  قیدق  ی های بررس  یباشد. ول می   س یریپسر ازاز    ر یغ   یگر ید  ی هوروس خدا   نی کنند امی

  سر یم او  تیالوه قدرت فرعون، که هنوز کامالً تحمیل  ت ی تثب یبوده و فقط برا  ی کیدو  نی که ا
 . اندپرداخته   سبه عظمت هورو  نی چن ن یا  ،بوده است دهینگرد

شده و در آن آمده است   افتیاز اهرام مصر  یکیکه در کند ای می به یاشاره به کت فرانکفورت
  اً مسلم  گر یو فرزند هاتور الهه آسمان است. به عبارت د  ان یترین خدامیقد  س یریکه هوروس پسر از 

  ی محل ی بوده است همان هوروس خدا دهیبه آن عظمت رس هی هوروس که در دوران فراعنه اول
است و فرعون به بهانه حلول   ده یمقام رس نی قدرت فرعون به ا ت یتثب ی بوده که برا یمصر سفل

 خوب ملقب شده است.   یا خدا ی  netjer nofer هوروس به
هوروس    ا یهرآها   Hor–Aha ها را اغلببوده که آن   یطوربه به هوروس    ه یفراعنه اول  ی وابستگ
 .دندیامنجنگجو می 

زمان    نی . هوروس در اردیگنزدیک قاهره و معبد آن شهر قدرت می  سیوپولیشهر هلتدریج به 
شهر   دیخورش ی معن سیوپولیشهر هل ز یجهت ن ن ی به هم ن ی است و سرور آسمان بر د یخورش ی خدا

  د ی. چون پرستش خورشادهدسمان را می آو    د یخورش  ی معن  میقد  یفارس در زبان    هورو    هردهد )را می 
 شه یگرفته شده و ر  یو آسمان در شرق باستان رواج داشته است، احتمال دارد که کلمه هور از مصر

شده به نظر من  هوروس انتخاب می   یکه برا   نیشاه  ایهور بوده است( نقش عقاب    زیکلمه اهورا ن
  « آنکه دور است »کلمه هور در زبان مصر قدیم  ی اصوالً معن رای مصر علیاست ز ن ی شاه یاز خدا 

اند. در سلسله اول فراعنه به هوروس کلمه  گفتهمی  Bik به عقاب در زبان مصری بیک  و باشد می
و آسمان داشته است.   دیورشخ ی است و آن مفهوم خدا  هرآختهکردند که اطالق می  زین یگرید

از آن   میکردند که دو بال عظرا رسم میای ره یعقاب نقش دا یتجسم هوروس به جا  یبعدها برا 
بالها   ،دیعالمت قرص خورش رهی قرار داشت. دا یآن صورت دو سر مارکبر  ریشد و در زخارج می 

مصب    ی انتهادر شهر بوتو    ینشانه الهه واجت متعلق به مصر سفل  ینشانه آسمان پهناور و مار کبر 
های مناطق از  تلفیق قدرت  ایهای مختلف جلب نظرگروه یرساند که برا می  نی بوده است و ا لین

 .(دندیامنمی  π  ی پ ان ی ونانیگرفته شده است )شهر بوتو را  ی اثر قههر منط ان یخدا
است که رفته رفته   آتوم و آن  ندینشپتاه می  ی به جا  ی گرید  ی شهر خدا  د یاسطوره خورش در

ها آتوم قرار  شوند که در صدر آن می  لینه خدا تشک ُشهر از  دیخورش ان ی. پانتئون خداابدیقدرت می 
رطوبت را خلق کرد    ا یتفنوت   Tefnut هواواشوی Shu ان ی دارد که با تنفس هوا و آب دهان جفت خدا

و ست.    سیریها دو برادر ازشدند. فرزندان آن   دهیزائ Nut آسمان   یگپ و خدا   نی دو الهه زم  نی و از ا
اسطوره    هیرفتند، بقبه شمار می   ان یخدا  نی ا  یهابودند که در ضمن زن   سی نفت و    سی زیاو خواهران  

 است هوروس  ت یشبیه ممف
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چشمش    دیخورش  بود که عرصه پهناور آسمان خانه او و  نی بر  یو فضا  یروشنائ  یزمان خدا   نی ا  در

  ن یهوروس و فرعون تجسم هوروس تلق ت ی مش د ی. طلوع و غروب خورشدیگردمحسوب می 
  ا ی  س یوپولیو در همان هل ابد یمی  ی شتریقدرت ب د یخورش ی رفته معبد رع خدا رفته  .دیگردمی

 .شودو فرعون مظهر او می  افتهی یبرتر  ان یخدا گریشهر بر د دیخورش
که بر قدرت   دند ی: »کاهنان مصلحت خود دسندینوبارتر و بکر می  ی کائیمشهور امر دیاسات
ها مقام  دهند. آن  ی کرده و رع را بر هوروس برتر یمعرف رع  ایرا و او را تجسم  ندیفزایفرعون ب

مقام با استبداد تمام حکومت کردند. تنها بر   یتعال نی باال برده و به برکت ا ی فرعون را تا حد خدائ
سکونت   یمخوف را برا  یساانسان رنج بردند تا اهرام آسمان  هاون یلیبود که م یقدرت ن یاثر چن

 د.« فراعنه آماده ساختن یابد 
حکومت فرعون و غیرمستقیم  تیتثب یکهنه مصر برا  یگاه امی ا نی توجه است که در ا جالب

از اهرام    ی کیکردند. در  می   یمعرف  ان یبرتر از خدا  یخود حت  ی ش او را در دعاهایخو  تی موقع  میتحک
  ، ( متولد شدانوسیاق  یپادشاه در نون )خدا نی ا» نقش شده  نیآن چن یکه بر رو  ستیابه یثالثه کت

  ی برپا نشده و حت زیچ چیو هنوز هخلق نشده بود  نی و زم امدهیکه هنوز آسمان به وجود ن  یمانز
 .«بود  امدهی هم به وجود ن ینظمبی

جهت    نی گردد به هموارد معرکه می   زیآتوم ن  یخدا   سیوپولیهل   در  میتولوژی   میدیکه د  ی بطور
  ی دو خداست. رع خدا  نی ا بیشود که ترک ساخته می  Aluma-Ra آتوم رع ی برا  ی است که معبد 

 unasبه نام  یاست و دختر او هاتور و فرعون پسر اوست. در الواح اهرام مصر درباره فرعون  دیخورش

 :آمده   نی فرعون سلسله پنجم بود چن ن یاوناس که آخر
  ی را ابر فراگرفت و ستارگان تاریک گشتند و طاق آسمان به لرزه درآمد و استخوانها آسمان 

  یی کردند. درخشان و قدرتمند آن خدا نظاره را  اوناشاه مرتعش شد، در آن هنگام که  ن ی زم ی خدا
قلمرو  در آسمان و قدرت او در  اوناشاه خورد. عظمت کند و مادرانش را می می  هی که از پدرانش تغذ

یک   شاه از او قدرتمندتر است... شاه اونا ن یا  یپدرش آتوم است که او را خلق کرد ول هی شب ورن
او وجود   را یهرگز جاه و مقام شاه اونا از او گرفته نخواهد شد ز  ان،ی تر از خدامیقد ی خداست، خدائ

 ت.« اس  دهی را بلع  یهرخدائ
  م یمائناند، تصور می کرده  نی چن یار یکه بس م،یکنمی یتاریخ مصر را به ظاهر بررس یما وقتا

  ت ی که واقع  یدر حال  ،کندمی  یکه تمام قدرت در دست فرعون بوده و اوست که بر جامعه مصر خدائ 
ها در به قدرت  آن  ن یاند و رقابت بو پشت پرده معابد و کاهنان بوده  یو حاکم واقع ستین نیچن

. در  دینماو منسوب نمودن فرعون به او تظاهر می  یساختگ ییک معبد وابسته به خدائ  رساندن 
وابسته به یک   یاکه هر سلسله  میکنسه هزار ساله فراعنه مصر باستان مشاهده می  خیسراسر تار
و فرعون در هر   رندیگچند معبد مورد توجه قرار می  یهم در یک سلسله حت یشود و گاهمعبد می 

در کنار آن معبد اعظم به   شیکم و ب  زین گریشود. البته معابد دآن معبد می  ی تجسم خدا  همرحل
فراعنه   یدر اسام یکنند. حتخود را با هم عوض می یدست دوم جا  ان یپرداخته، خدا  یبردار بهره
له  سشود. مثالً در سلمعبد حاکم مشاهده می  قت یدر حق قدرتمند و ی ها به خدا آن  ی وابستگ یگاه

وم  سله  سها به هوروس است و در سلآن   یمعرف وابستگ  آها-هرشد و لقب    ده یچنانکه د  اعنه اول فر
  Horus-Humi, Horus-Khaba, Horus Sanakht مانند گردد نامها با هوروس آغاز می هی فراعنه کل
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 آمون هوتپ  Amon - hotep است. فراعنة رع  یقدرت خدا که نشانه  Ra-nab مانند ی اسام ای 

Amonophis   آمونوفیسTutenkh - Amon    باشند وآمون می ی  وابسته به خدا ...  توتن خامونAton 

- Ekha کننده معبدت ی تقو Aton نموده و به دو دسته   تیهم در معبد را با هم تقو یآتون بود. گاه
 .  رندیگقدرت می  Atum- Ra و Amon-Ra و معابد هندداعظم رشوه می  نی از کاهن

  ی مشهور  ی و شهرها ابد،یمی  یشتری که معبد در آنست رونق ب ی با قدرت یافتن یک معبد، شهر
کنند و در  می  دا یپ ت یمرکز (Edfu) سیپولراکون یتبن، ه س،یهرموپول س،یممف س، یوپولیچون هل

 . دیبا  ت یارجمورد نظر  ی شود که خدا می  ه یتوج یبه شکل  شیدای پ یتولوژ یشهرها م نی هریک از ا
نام فراعنه حکومت نموده و با  ها هستند که به آن  ان یمعابد و خدام و متول نی ا قت یدر حق پس

 .هندداز دربار او قدرتش را مورد استفاده قرار می  ی بانیپشت
نبوده و رفته رفته با تلقین    ی قدرت اله   یمصر دارا   هی گواه برآنست که فراعنه اول  ریاخ  قاتیتحق

در   ان یخدا  نده یالنهرین نماچون پادشاهان بین  ن یالط س. ابتدا افتندیمقام دست  نی مداوم معابد به ا
خدا  ها را تجسم  آن تدریج  به   یول  وستندیپمی   ان یشدند که پس از مرگ به خداتصور می   نی زم  ی رو

 .برتر یحت یگاه م یدیکه د ی بطور و  برابر  ان یو خود خدا القا کردند و با خدا
  ی است که به معن  Pharaoh گرفته شده و اصل آن  یفرعون را معتقدند که از لغت عبر نام

 .اشدبمی  «»خانه بزرگ
گرفته شده که نام محل اقامت سلطان مصر بوده   Pero کنند که از کلمههم گمان می  یبرخ
دوگانه مشتق شده و   یبه معن Pirgoui از لغت Pharaoh شاله معتقد است کلمه سنیلیاست. ف

 .است یو سفل ا یمقصود پادشاه مصر عل
: »فرعون بدان سبب که خداوندگار آب و آفتاب است،  سندیونو پروفسور بکر می   نزبار   پروفسور

  وه یبه ش نرو یکنند. از امی کار به به اراده او آغاز  ی عیوادث طبحسلطه تام دارد و همه  عتیبر طب
را به گشودن   رها یگرداند و آبگخاک را برمی ی با کلنگ ی مراسم افتتاح موسم کشتکار  ی برا  ان ینیچ

  ن یاست و اوست که به زم  ان یمصر  ده   یآورد... فرعون روز بر محصول فرود می   ی داس  و با  واندخمی
  ی گرداند، به نام فرعون فرمانفام مییه ها را خشک و سرساند. چون ست سیاهکار زمین تشنه آب می 

فصل    ی به اقتضا   ه فرمان است و ن  ن ی آب!، بر اثر ا  ان یافکنند، فرمان طغمی   ل یو به کام ن  سند یونمی
 د.«شوآغاز می  ل ین ان ی بهار، که طغ

  ی مصر   ه یآثار اول  سه ی در مقا  گری د  نی از محقق  ی ار یو بسورکوتر  پروفسور    ن ی و همچن  فرانکفورت
مقام شاه از   ،یقبل یهایتولوژیم  رییبا تغتدریج  به رسند که  می  جهی نت  نیبا اکتشافات ادوار بعد به هم

 .است  دهیو سلطه مطلق رس تیو فرعون  ی به خداشاه یشاهکاهن 
شاه   وستهیپ ی که در نقوش سومر رندیگمی  جهیالنهرین با مصر نتآثار بین  سهیدر مقا نیمحقق
از شاه   تی به حما ان ی سر او صورت خدا یبزرگتر ارائه شده و در باال  یکم ا یو  گران یدر اندازه د

 .دینمامطابقت می  یمصر  ه یکامالً با آثار اول نی کند. و اجلب توجه می 
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هم   ر منار یشود و حتنقش می  کسان ی گران ی هم پادشاه عقرب با د ی که در آثار مصر  میدید

از فرعون ای به یکند. و بر کتمی ت ی هوروس او را حما ی خدا  یشده ول  انده ینما  گران یبزرگتر از د
 - Raآمده  رآن یوجود داشته و ز نی شاه ی سر نقش فرعون خدا ی در باال  Nebre سلسله دوم بنام

neb فرعون خودش  ی عنیهوروس راگرفته( سرور من،  ی که جا دیخورش یآن رع )خدا  فهومکه م
 .رور اوستسبلکه رع  ست یخدا ن

عون سلسله  رف  نیخفرن چهارم Khephren شودحاصل می   یراتییکم تغکم   یآثار فراعنه بعد   در
را به اطراف سر او گسترانده است و   ش یدر پشت او بالها یای دارد که عقاب بزرگچهارم مجسمه 

 کند.  از او محافظت می 
 یخدا ) پاروا Parva دو الهه هاتور و   ن ی ب  ی فرعون در نقش  نیپنجم  نوس یرمیکMykerinos   یول

Diospolis  های آنان را به دست گرفته و هم اندازه و هم مقام آنان  و دست  ستادهیا( سیوسپولید
شود و با  ها تنها ظاهر می فرعون در جنگ  ی شود. در نقوش بعد برابر می  ان یبا خدا ی عنیاست. 

اند مجسم  در مقابل او به خاک افتاده  ی که چون موشان یدشمنان ل یدر مقابل خ میعظ یکلیه
است    یق. م( باق  ۱۵۰۰)در حدود  Thutmosis از  ی گردد. در کارناک در جوار لوکسور و تبن اثرمی

کنند، مغلوب  در مقابل او فرار می  ی عظیم یک تنه دشمنان خود را، که چون موران ی کلیکه او با ه
از   مانده یباق رفرعون خود خداست. در آثا را یز صورت خدا وجود ندارد  گرینقش د ن ی. در ا دینمامی

داشته باشد و به    یرانداز یتجرأت  فرعون    یبرو   یدشمن  ینشده که در نقش  دهیمصر باستان هرگز د
  ن یو قدرت چنجرأت  یموجود چ یشده بود که ه ن یتلق ن یچن رای حمله کند ز  یوانیح ایو  ی او کس

به او حمله    یواناتیح  هنددالنهرین که شاه را در شکار نشان میکه در آثار بین   یکار را ندارد. در حال
  ی و سربازان برا  دیشاه پر یبه سو یریاز اثرها ش یکیدر  یکرده و او به دفاع پرداخته است و حت

ابوسمبل از رامسس دوم   Abusimbel اثر در معبد ن یا  ریکنند. نظحمله می  ریدفاع از شاه به ش
شود که سوار بر عرابه است  نشان داده می میعظ ی کلیفرعون مشهور مصر نقش شده. رامس با ه

  ـ خدا  ـ حمله به شه جرأت نقش شده که  یعرابه او با حال ترس چون گربهک ریدر ز  یریو ش
  کل یهم قد و ه Khnum و خنوم س هورو ان ی رامسس سوم با خدا گری د یسردار را ندارد و در جا 
  ی حفار   است یر  فه یپردازند. جالب است که وظ سه با هم به شکار پرندگان می   نشان داده شده که هر 

ابتدا با   زیبا کاهنین اعظم بوده، در مصر نقبالً النهرین با پادشاهان و که در بین  ،شهرها میو تنظ
 .گردداگذار می حفاران انهار و  ای مر  ـبنام آج   یبه حکام محل  تیاست و پس از فرعون  یلحم  یامرا 

  جه ی آنان نسبت به سلطنت دانسته و نت  دیمصر را معرف عقا  ت یفرعون  ل یآثار اوا  زین  فرانکفورت
از    یکند به یک لوحه سنگ. او اشاره می دهیاعتقادات سبب تثبیت مقام فرعون گرد  نی که ا ردیگمی

  تر بزرگ  ی لیخ  ی اآن پادشاه با جثه   ی مشهور است و رو  Narmer Palette ( که بهسزمان نارمر )یامن
از قرن    ی اثر را با نقاش  ن یدر روبرو محافظ اوست. فرانکفورت ا   نشان داده شده و هوروس  گران یاز د

در   عهدیتابلو نقش شده و ول یبرجسته و بزرگ در جلو ار یکند که شاه بسمی   سهیمقا  ران ینوزدهم ا
نشان داده    چککو  ار یو سواران بس  ان یپشت او کوچکتر و سردار سپاه بازهم کوچکتر و باالخره سپاه

 طرزمجسم نشده بلکه اثر یک  ن یو آن لوحه بدون قصد، چن ی نقاش ن یاند. او معتقد است ا شده
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خره  طرز تفکر باال نی که هم (جداگانه بحث خداهد شد ران یاست نسبت به شاه )در مورد ا یتفکر 
 .است  دهیرا موجب گرد یخداشاه

النهرین و  مردم بین  دهیاعتقادات بپردازد علت اختالف عق نی بدون آنکه به منبع ا فرانکفورت
 :دینمامی  ه یتوج نی مصر را چن نیساکن

اند. رود  جله و فرات قرار گرفته دو  ل ین یرودها  د یشدتأثیر النهرین تحت مصر و بین  جوامع 
مشخص بوده لذا   اریرود بس نی های اان یتقریباً آرام. طغ یانیاست مناسب و جر یبیش یدارا لین

  چنان  ز یمصر ن یائیاز طرفی وضع جغراف . ندینما  میاند وضع خود را در مقابل آن تنظافراد قادر بوده 
کم  اریسطح وجود نداشته و خطر حمله بس  هم   ی هابوده و در اطراف آن تمدن   زوله یا  ار یاست که بس

آن    دیشد  ی هاان ی کم )درحدودیک ده هزارم( و طغ  ار یدجله و فرات بس  یشیب رودها   اما   .ستبوده ا
آنکه در مصر    جه یاندازه مشکل گردد. نتبی   ریمس  میو تنظ  ریمتغ  اریشده که بستر رودها بسسبب می 

پس    یآرامش و سکون و ثبات از مشخصات جامعه بوده و اعتقاد به ثبات و دوام دولت و ادامه زندگ
داشتن قبور مجلل به صورت  برپا     فرعون و  یاست. قبول خداوندگار   یعیثبات طب  ن یمولود ا   گاز مر 

سبب   یعیالنهرین عدم ثبات طبشده است. اما در بین  جهینت یطلبثبات  نی اهرام عظیم مصر از ا
مانند   ی مردم ثبات ن یا  دیو عقا ی تولوژ یو در م دهیگرد ی در پ یپ یهاها و بروز جنگ تزلزل دولت

پادشاه    لگامش یگ Gilgamesh بنام اسطوره  ی شود. مثالً در حماسه معروف سومرنمی   ده ید  ان یمصر
که در خواب  و او هنگامی   ابد ی  ی بود که با خوردن آن عمر ابد   یعلف  ی ای در پاوروک پهلوان افسانه 

 .شده است ی ا بشر فانذشود. لخورده می یعلف توسط مار  نی بود ا
  و ی ه بود، مونتسکجمورد تو اریبس یو آب و هوا زمان یائیجغراف طیاعتقاد به اثر شرا اصوالً 

  د یمورد تائ  گریامروز د   ی بود ول  هی نظر  ن ی از طرفداران ا  ی کی  ز ین  ی شهور فرانسو حقوقدان و محقق م
  ه یشناسان از توجاز باستان  گرید ی چون فرانکفورت و گروه یتعجب است که محقق ی . جا ستین
 .شوند یمتک ه ینظر  نی النهرین به امردم مصر و بین  دیقاع 

پس از مرگ وجود    ات یاعتقاد به ح  زیالنهرین نسازد در بین آنچه فرانکفورت مطرح می  برخالف
دهد شده خبر می   ها کشفپس از مرگ در آن   یزندگ  لیکه وسا   ی داشته و خود فرانکفورت از قبور 

اند تا در آن  د پادشاه به خاک سپردهسها را با جاز قبور شاهان که خدمه آن  ی وجود آثار  ن یو همچن 
دفن شده   که با اواند افته یهمراه را  7۴از پادشاهان اور فقط اثر ی خدمت او بپردازد. در قبربه  ایدن

 .بودند
اند،  داشته  ی که نژاد مخلوط  ی المیو ع  ی سام ،یائیالنهرین وجود اقوام مختلف آربین  در

در یک زمان مستقر    شی که همه کم و ب  ن،ی و کوه نش  نی نوماد چادرنش  ن،ی های متعدد، شهرنشگروه
ای مستقر شده  که از سه هزار سال قبل در منطقه   ان یداد چون مصربودند، مسلماً اجازه نمی   دهیگرد
و  ای ره یعش قی. اختالفات عمابندی یثابت ت ی اند، موقعتقریباً در امان بوده  گانه یهجوم اقوام ب ازو 

را   زیجنگ و ست ةن یمستقل را سبب گشته زم ی های ژتولویو م دی مستقل، وجود عقا ی رشد واحدها 
 .سازدهای مختلف فراهم میاقوام و گروه ن یب

  ن ی تکامل ا ر یشود که سمالحظه می ، النهریناختالف در شکل جامعه مصر و بین  ن ی وجود ا با 
و حکومت از مذهب و معبد و ارتباط کهانت و سلطنت    استیر  شی دایهم بوده و پ  هیشب  اری اقوام بس

  اختالف   نی روشن و مسلم است. پس ا ی در هر دو جامعه به خوب
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 نظام شیدا یپ

 
اختالف کرده   جادیا دیو عقا یکه در ساختمان اجتماع  ستینآب و هوا . . . و  یائیجغراف تیموقع

و عدم   ی علت پراکندگنموده و به تأثیر   یخود به صورت اصل یاجتماع   ت یاست بلکه برعکس موقع
مورد   ی مستقل ی مستقل رشد نموده و معبد و پرستشگاه و خدا دی عقا یتمرکز در هر واحد اجتماع 

 میکنبرخورد می   یاجتماع   ی و واحدها  ان یتعدد معابد و خدا  ن یدر مصر هم به ا اتفاقاً  .  استنظر گرفته  
و معابدشان   ان ی و خدا افتهی وندی تر با هم پع یسر ی لیخ ن،یسرزم ن یدر ا  یت قومدبه علت وح یول

  ستش النهرین مورد پردر سراسر بین   ل یلنا  یکه خدا النهرین. هنگامی کنند تا در بین می   دایپ  تیعموم
به استفاده از   زیهائی نکنند و سلسله می  یهوس خدائ زیمنطقه ن نیپادشاهان ا یحت ردیگقرار می 

سلطنت   دی. )شاابندیندارند دوام نمی  قیها اتفاق عمچون معابد با آن  یپردازند ولمی  قیتحم ن یا
 نموده باشد.(  ع یاثر گذاشته و تحول را تسر  زیالنهرین در مصر نبین 

.  ابدیاو ادامه می   ت ی شخص  ی ول  ستدیاباز می   ت ی مصر معتقد بودند که بدن پس از مرگ از فعال  در
وجود دارند که آن را روح و شبح ترجمه   Ba با و  Ka کادر انسان عالوه بر بدن او دو عامل بنام 

  ر ی عبت Nephesh و   Ruahبه هم تورات ر و نفس که د ح من بهتر است آن را رو دهیاند. به عقکرده
انسانند که در عنصر و   ت یو شخص هی دو عامل چون سا ن ی معتقد بودند که ا ان یمصر . میشده، بنام

در قبر   با ایگردد و نفس  باز می   ان یخدا ش ییا روح به پ کا  ،باشند. پس از مرگمی  میاو سه  ت یماه
 . ماندی م یبا جسد باق

دارد   اجیادامه وجود به جسد احت یبرا  باپردازد. چون می  لیبه مشاهده ن  یاو چون پرنده گاه 
 . آن را حفظ کرد  یبه شکل  دیلذا با

بسزا داشته است، لذا    تیکند در مصر اهممی  ان یبمفصالً  زیکه فرانکفورت ن  ی بطور ینیاپرست
 .وجود آورده استاجساد را به   یائ یمقابر استوار و موم  هیو اعتقاد به ته   ختهیبا هم در آم  دهیدو عق  ن یا

  ن ی موجودات زم در بتوانند  ان یخدا  نکهیداشت و تصور ا قیهای عمشه یدر مصر ر گرائیتوتم
خدا ممکن است در وجود شاه حلول نموده و شاه به   نکهیبود. لذا تصور ا یعاد  یلیخ ابندیتجسم 

  ق یو تحم لیدوران طو یک  جهی نت یچندان مشگل نبود. البته تلقین خداشاه دیصورت خدا درآ
از امروز   ریغ  ان یمصر یبرا  ان ی اصوالً تصور خدا یشکل نگرفته است ول یبه سادگ وبوده  قیعم

  ی ه یبد   ار یبس  وان یشد ارتباط انسان و ح  ان یب  زیالنهرین نگونه که در مورد مردم بین است. همان بوده  
ا  یر( به دنناو گکه یک ورزو )  یو ملکه مادر شاه را ماده گاو  یپادشاه را گاونر قو  ان ی بوده است. مصر

دانستند.  می  ان یگاو نر غرب... و مردان خوب را احشام خدا سیریآسمان، از  گاونر را  د یآورده، خورش
دانند. فرانکفورت معتقد است  می ان یمصر یرمه و گله در زندگتأثیر را از   دیعقا نی ارتباط ا  یار یبس

ها را  که آن   یدر حال هنددمی  وندی را با تعابیر شاعرانه پ الت یتمث نی ا  سندگان ی که به اشتباه اغلب نو
گاو نر   Mnevis و  سیگاو نر ممف Apis با مذاهب پرستش هاتور )الهه مادر خدا بصورت گاو( دیبا
 .مربوط ساخت... سیوپولیهل

مصرى فقط به شکل   ان یتوجه کرد که خدا دیبا ان یمصر یمسلم رمه در زندگ تأثیر قبول  با
اسب    ل،یعقاب، روباه، کرکس، گربه، کروکد  ل،یچون مار، ف  واناتی اند بلکه اقسام و انواع حگاو نبوده 

قرار    ستشاند مورد پرشدهمی   افتیمصر    عتیکه در طب  یواناتیاغلب ح  گریشغال... به عبارت د  ،یآب
  است که در  سمی همان توتمتأثیر  نی گرفته و امی
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 مدیریت نه حکومت

 . النهرینداشته تا بین  شه یر  شتریب  یلیو اصوالً آفریقا خ مصر 
به عمل   ی شتریآن در تمدن مصر بحث ب ل یو تحل ه ی مردم مصر و تجز دیعقا شه یمورد ر در

حکومت مورد   ت ی تثب ی مردم برا د یکه چگونه عقا میریگمی  جهی مختصر نت ن ی خواهد آمد. از ا
مذهب منحرف   ده یحکومت زائ  ی چون تمام جوامع باستان زیسوءاستفاده قرار گرفته است. در مصر ن

است که به بهانه محافظت مردم از   یلی های تحمو واسطه  و دالالن  یساختگ ان یو خدا  د بو مع
  ت ی تثب  یا جلب لطف و مرحمت آنان به غارت و چپاول مردم پرداخته و برا ی و    ان یخشم و غضب خدا

و   قیاستثمار و تحم نیاند. در ا نموده  لیآنان سلطنت را بر مردم تحم قیمحبا ت شیقدرت خو
اتحاد نامقدس در جامعه    ن ی شود. امشاهده می   ی مراحل به روشندر تمام  دربار    و اتحاد معبد    ل،یتحم

  ی ار یتمدن مصر شواهد بس  هیگذاشته و در توج  یکش خود را عمیقاً به جا آثار شوم و انسان   ز یمصر ن
 .دیارائه خواهد گرد

  ی که در ط  میکنبرخورد می ی مداوم و طوالن ن یچن ی ای ما به آثار فالکت بار کمتر جامعه  در
 .ادامه داشته باشد وستهیهزاران سال پ

اند که مردم  دوچار شده و تصور کرده ی باز هم به همان اشتباه جامعه سومر ن یاز محقق یبرخ
. و اندرفته یهای آن را پذ سلطنت و فالکت  ار،یبوده و خود با اخت یمذهب  ات یجعل نی واقعاً معتقد به ا

  ده یعق یابتدا رو  زیشاهان ن یان و خدام معبد و حتکه کاهن رندیپذپا فراتر گذاشته می  ی بعض یحت
 !!اند را برپا داشته  ی انسان ریغ  ی هاسازمان  نیچن

برد که نه تنها در مصر بلکه در سراسر جهان مذهب منحرف ساخته  خواهیم پی دقت  ی کم با
و  ی دالل ت یموقع ت ی تثب یاست که برا ... مغ و موبد.  و خاخام و  شی ساحر و جادوگر و کاهن و کش

  ث ی و احاد ریش به جعل اساط ی نفوذ خو م یتحک ا یدردسر و معاش بی تأمین خود و  یگرواسطه 
بخش آنان را  ساده و آرامش  یمردم باورها   ینیو د یو اعتقادات فطر نهیاز زم  استفادهپرداخته و با 

  شه یام، و تکرار آن هماند. همانگونه که بارها تذکر داده جامعه منحرف ساخته  قیتحم ر یدر مس
در فطرت او بوده   از آغاز تاریخ حیات بشر با او و  نی و د ی است مذهب ی است، بشر موجود ی ضرور 

مبلیک  سدر بشر است. رسوم  نان یآرامش و سکون و اعتماد و اطم جاد یا له یوس یمردم ن ی است. د
بهرصورت    ،یجلب توجه خدا با وجود فوق بشر   یبرا ...  ی مذهب  یسرودها و رقصها   ی،در جوامع بدو 

استقرار    نی شته براذخاطر بوده است. گ  نان یآن آرامش و اطم  جه یو نت   افتهیی شود، انجام م  ه یکه توج
شد بدون وجود    ان یکه در فصل گذشته ب  یبنا شده و بطور   یهب فطرمذ  ن یهم  ه یبر پا   هی ولجوامع ا
است. در فصول    مودهنرا بر جامعه حاکم می  ینظام درون  یابتدائ  نی و ارتش و دولت، د  سی پل  قانون و

 ی و شواهد   لیبوده است و دال   شی آرامش و آسا  لهیجوامع چگونه مذهب وس  نیذکر شد که در ا   هیاول
به دست    هایبامبوت  ی برا Malimo مویکه پس از انجام یک سرود مال  ی . سرور و شاد دیگرد  رائه هم ا 
های مخصوص  با رقص  ا یو  یصبحگاه یدر یک دعا  ی ان ابتدائپوستسرخ که  ی و آرامش د، یآمی
است    یساده و ابتدائ  ان یبخش ادآرامش تأثیر    نی از ا  ینمودند، نشانهامی   حاصلارواح    تی رضا  ی برا

 ت. ها را آلوده و منحرف نساخته اس ها آن که هنوز قدرت و نفوذ واسطه 
از   شان یو رشوه دادن به ا  یساختگ ان یها رفته رفته معامله با خدابا توسعه نفوذ واسطه  یول

 ها و الهه  ان، یو به نام ارواح مقتدر، خدا  ابدیدالالن رواج می  ن یا قیطر
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توز... به مال و جان و  نهیو ک صیشکم پاره، شهوتران ، خشمناک و قدرت طلب، حر ی هاالنوعرب 

زور   رشیو انحراف معتقدات، آماده پذ ب ی با جعل اکاذقبالً که  ی مردم تی راکث یآزاد  و ناموس 
  ر یزنج دت، گردد و به بهانه عباگردد. معبد به نام خدا خانه برپا میآغاز می  ورش یاند، تجاوز و شده
بنام   ابند،ییها مکه قدرت خود را در ذلت توده  د،بشود. خدام معا بر گردن مردم فشرده می یبندگ

النهرین و  که درباره بین  بطوری  و  پرداخته   پرورده بن  ی هایتولوژیخبرگان مذهب منحرف به جعل م 
به اطاعت    ادیرا در نهاد مردم خشک و اعت  یو آزادمنش  یچشمه آزاد تدریج  به   م،یمصر مشاهده کرد

سازان با انحراف  که چگونه ساحران و باران  مید یمورد سلطنت مصر د در .سازندآن می  نی را جانش
سلطنت    یمبنا   نکه یو باالخره فراعنه مُبَدّل شدند. در ا   ن یمردم به کاهنان و سپس امرا و سالط   دیعقا

  ی تعجب است که برخ  ی جا   اریبس  ی اند تقریباً همه متفقند ولسازان و ساحران بوده مصر همان باران 
 .رندیپذمی  زین ب ی اکاذ  نی را به ا ن یاعتقاد خود کاهنان و سالط  ال تماح ن یاز محقق

  ی الرقاب عالم معرف مالک   نویسد: »هرچند فرعون را به عنوان ارباب جهان ومی ورکوتر    پروفسور
دهد  نشان می  Posener که پوزنر یبود و بطور  هان ی تر از اکوچک ی لیخ تی واقع ی کردند ولمی

خود دست به   نی معالجه مستخدم یبرا  ی داد که حتبه خود راه نمی  ی د یترد نیفرعون کوچکتر
  .«شود ء بادامان اط 

  ی را باور نداشته و خود بهتر از همه به ساختگ  اتیلع ج  نی او ا  ان یفرعون و اطراف  گریعبارت د   به
های مردم قادر به نوشتن و  باستان معترفتند که توده یهاتمدن  نی محقق ه یها واقفند. کلبودن آن 

که از   یاند و کتابت و علوم به معابد اختصاص داشته است. لذا تمام آثار و مدارکخواندن نبوده 
ها،  ها، نقش به یاند. کتافتهی  میهای باستان به دست آمده تحت نفوذ دربار و به کمک معابد تنظتمدن 
  م یتنظ ای  هیهمه به دست خدام معابد ته  ماندهیالواح باق یها، قصور... و حتهای منقوش، هرم ستون 
ن دور باز علم و سواد به  نه چندا یاهرام مصر و در دوران جادیهزاران سال بعد از ا یاند. حتشده

و   نیخواران قلدران و سالط زهی ر لهیو معابد اختصاص داشت و تواریخ اغلب به وس ساهایکل
  سا یدام کلخو    ان ی گزارشات مربوط به امرا، حکام، معبد  میآمد. در تنظدر می   ریقدرتمندان برشته تحر

دست آمده القائات معبد و دربار    بهاند. پس آنچه  رفته به شمار می   یعامل اصل   سان یلکاسه   ن یا   شتریب
جباران و نوکرانشان بوده   ار یهر دو در اخت ری. چون قلم و شمشیاست نه اعتقادات و حوادث واقع 

اند  نهاده   شهیاند  ی پا   ریستوده و نه کرسی فلک را ز  ت یرا تا مرحله الوه  ی تکار یجنا  ی حت  ی است گاه
زنند و از ته مانده شکار پلنگ بدسگال   یصفتده آلود و آغشته به خون درنچرکرکاب  تا بوسه بر

 .به دندان کشند ی استخوان
اصوالً    ی اجتماعات فرهنگ مل  ن ی کند که در اگیری می نتیجه   ی جالب  ق یتحق  یاستوارد ط   ان یژول
 .حکومت است  یهمان فرهنگ دهیطبقه حاکم بوده است و آنچه به ما رس یفرهنگ

به   ی ( سپاهالدیقبل از م ۱۹۹۵منتوهوتپ ) Menthuhotep زمان فرعون مصر به نامدر 
سنگ مخصوص    هیآمنمهت مرکب از ده هزار نفر جهت ته  Amenemhet او به نام  ریوز  یسرکردگ

پس از اتمام   ئتیه نی فرستاده شد. ا WadiHommamat همامات یتابوت فرعون به منطقه واد 
گذارد که در  می  یمکان به جا  ن یمذکور چهار سنگ نبشته در ا  ریوز ان به فرم شیخو تی مامور

شود اشاره می   ی به معجزات  عیالواح ضمن شرح وقا  نی کنند. در امی  ان یرا ب  یاردوکش  نی ها شرح اآن 
  I!تی ! و الوهیکه در اثبات مقام جبروت
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 .اندرخ داده فرعون  
دند سنگ  برپی چون    وانات ی بافند که چگونه حرا به هم می   لیمفص   ات یجعل  هابه یکت  ن ی در اها  آن 

تا   دندین مالآ  را بر ن شایسرها سنگ حاضر شده و نی متعلق به تابوت فرعون است همه در مقابل ا
حال خدا ظاهر شد!! . عظمت فرعون را بازگو کرد؟! آب تمام   ن یبرند! در ا  ی بیاز برکت فرعون نص

فراگرفتن  جرأت    یقرار گرفته بود باال آمد ول  ی که در یک بلند   یسنگ   ر یصحرا را گرفت و فقط تا ز
معجزات با خبر شدند و   ن ی ها که در مصر بودند از اآمده است آن   ه . باالخره در خاتمافت یسنگ را ن

نمودند. جاودان باد   نی سلطان را تحس ل یجنوب خود را به خاک افکندند و فضا و از شمال مردم 
 .1اد جاودان ب
  ی نمد کاله  یناز ا   زیفرعون خودش ن  لیاست، با تجل  لیما  فی اراج  نی که با ا  ریجناب وز  نیهم

دوازدهم    دی ام آمنمهت اوا سلسله جدنو ب  ندینشفرعون می   یبه دست آورد، چهار سال بعد خود به جا 
 .کنندرا درباره او منتشر می  تالطائاال   نی غارتگران دربار و معبد مجدداً هم لینهد و خمی  هی را پا

 .باشد  رخ داده!! واقعاً یمعجزات ن یادعا کند که چن  دتواننمی  یمورخ و محقق چ یه مسلماً
سر به سنگ قبر   ه درنده و چرند وانات یخدا ظاهر شود، ح رد،یآفریقا را فراگ ی تمام صحرا  آب

  خ یکه در طول تار   یگر یمعجزات د  متما  رینظ  ز،ی...، بلکه معجزات فرعون منتوهوتپ نندیفرعون سا
پرور، دربار و معبد است تا  های بندهدستگاه ه اند، ساخته و پرداختمردم جعل کرده  قیتحم یبرا

خرافات به بند   نی و غارت ادامه داده و مردم را با ا لدارند به چپاومی برپا   که یعلم ریز بتوانند
  خ ی در سراسر تار  ها،ی شب باز   مهیخ  نی با برپا نمودن اها  حکومت   ن دارامیدان   استثمار کنند.    ده،یکش

بوده است   او که در فطرت  یتیو حر  ی مردم را در اسارت خرافات، از آزاد  د انکرده  ی تمدن بشر سع
  ی حت قیتحم نی سازند. نمونه ا گانهیزنگارها بشر را نسبت به فطرت خود ب ن ی و با ا همحروم نمود

که    ی ا ه بکارانیو فر  ی معجزات ساختگ  ارند یخورد. چه بسم می بچش  زین  ستمی جوامع متمدن قرن ب  رد
  ی ها ی چشم بند  .شوندمی  لیو دولت منحرف به مغزها تحم ن یحفظ رونق بازار دکانداران د ی برا

 د.گردنخلق مسحور می  دن یبار کش  ریبه ز ا یکردن و  سهیسرک ق،یتحم له یکه وسای  انه یلوط 
با خدا   بدل بقبوالند که هرشه بتواند به مردم سا یادیش ستمیقرن ب یکا یدر امرکه هنگامی

در   ایو  دینما سهیسرک ادوالر خلق خدا ر هاون یلیراه م نی و از ا !!کندمی  لیبه گردش رفته آبجو م
هر   بتوان را ها ی دکاندار ن ی نمونه از ا ن گرفته تا هندوستان و خاور دور هزارا از ایطالیا  سراسرگیتی

  رش یتوانستند مردم را آماده پذمی یروزه مالحظه کرد، مسلماً در مصر پنجهزار سال قبل به سادگ
داران  روز اغلب معرکه ام  هگونه ک معابد سازند. همان   یو چوب  یسنگ  ی هامعجزات فرعون و عروسک

  دارندگان برپا     حداقل  زیآن زمان ن  شند،یخو  انهیلوط   ی های بندخود واقف به چشم  های باز   نی ا  یاصل
  د ی ر دکه جهان را به فرمان او و کائنات را  یها واقف بودند. فرعونبودن آن  یها به جعلمعرکه  ن یا

 قدرتش
  

 
  سازمان که با فشار    یقالب  یو تظاهرات و دعاها   شانهایبا سپاس سپاس گفته   شیهاکش  مخ و چاقوی اد شعبان ب ـ ی۱

 یر! شد بخمی  لیتشک امهر یآر یبرا تیامن
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  ر ییتغ دتوانرا نمی  یمیمال میرا نداشته و نس ی اخوانند خود بهتر واقف است که قدرت دفع پشه یم

  ان یقدرت است و نه از خدا  قدراز همه بهتر آگاهند که نه فرعون    ادیو ش  رک یجهت دهد. و کهنه ز
  ه یتوج  هگونه ک . البته توده مردم، همان دیآبر می   یترین کارها کوچکهای کج و معوج آن و مجسمه 

  ممکن است در طول زمان کاهن و  ی گردند. حتخرافات می  ن ی ا رش یپذ یشد، رفته رفته آماده برا 
  ن ی ا نیو مخترع  شاتینما  نی برپا دارندگان ا یشود ول اتیجعل نی معتقد به اهم واقعاً  ی انبمغ و ره

 .هرگز دروغ خود را باور ندارندها ی بندچشم
  ۲۲۰۰متعلق به سلسله ششم به دست آمده )درحدود  Neferkare بنام یکه از عامل یاثر  در

و فرعون   ادهدانجام می   یعمل جنس Sisane ق. م( صریحاً ذکر شده که فرعون با ژنرال خود به نام 
 .کندمی  ح یجهت تقب ن ی را از ا

به سلطان و تزلزل    ان یآن اشاره به عدم اعتقاد اطراف  ر یو نظا  مدرک   نی ورکوتر با ذکر ا  پروفسور
مصر،   یانیاز مدارک موجود از ادوار سلطنت م ی اری. او معتقد است که در بسدیمانمقام سلطنت می 

  د نامطلوب نسبت به شاه وجو   یدر دست است که در آن زمان نظر   یهایشده و نشانه   حیفرعون تقب
 .دربار به خارج نفوذ کرده است لیداشته و رذا 

نما  ی کاهن و روحان  اریدرست سالطین و چه در اخته  الزمه قدرت است و قدرت چ  یو تباه  فساد
اند  بوده   دمراکز فسا  هادربار  شهی سلطنت هم  خی پنجهزار سال تار  گردد. درمی   قیمنبع تحمیل و تحم

  ن ی ددربار و دالالن  خواران زهیرا ر  خی اند. هرچند تارکرده  هیتوج یفساد را به شکل نی و معابد ا
سبب شده از  یو خارج یمناقشات داخل ایگاه اختالفات دربار و معبد و گاه  یاند ولمنحرف نوشته 

سلطان،   کان یمسلماً نزد ی ثبت گردد. ول زین خ یآگاه شوند بلکه در تار زین گران ی فساد نه تنها د ن یا
فساد   ن یها بودند، به ا در شمار آن  زین  نی گران دحاکمه، که کاهنان و معامله  ئت ی و افراد ه ان یدربار 
شود !! اعلیحضرت شاهنشاه هم رختخواب می گان یکه خود با خدا  یژنرال یقیناً  اند.  کامل داشته   ییآشنا
که   ابد یتوسعه  ی فساد به حد  ن ی که اواالگهر!! معتقد باشد، و هنگامی  ن ی ا ت یتوانسته به الوهنمی

متأسفانه    . آمد  به وجود خواهد   یتزلزل  ز ین  دم مر  یلیاز آن باخبر شوند، آنگاه در اعتقادات تحم  ز یمردم ن
معابد و دربارها    عی فجا  هیدر توج  هودهیب  یبوده سع  هیمای ب  کیهمان رمانت  ریاس  سندگان یاز نو  یبعض
 .ندیمانمی

است که در   ی تزلزل دربار بحد  ازدهمیهای ششم تا ا سلسله یمصر  ی انیم نیدوران سالط  در
اند. مدارک  فقط چند ماه حکومت کرده  یبرخ یعنیاند. مدت هشت سال نه پادشاه سلطنت نموده 

آن است،   ریو قتل و نظا هیسسد ب، یخدعه، فر ر،یگیهای پاز بروز انقالبات و رقابت  یموجود حاک
های  و افسانه  ات یحاکمه به جعل ئتیه یاعتقادمردم و مهمتر از همه بی  ی باورها تزلزلکه معرف 

تلقینات معابد   ن ی حاکمه به ا ئتیرف افراد هاز ط  ی اعتقاد ن یاگر کوچکتر ا یمعابد است. آ یساختگ
و مرکز تعادل جهان است!! و   ن ی آسمان و زم یکه خدا  یوجود داشت چگونه ممکن بود فرعون

  د یباشد، طلوع آفتاب به امر اوست و غروب خورشعالم به وجود او وابسته می  تعادلو  ی هارمون
رساند... مورد   یبیمجسم آس یکه به خدا  ستیو قدرت آن نجرأت را  یا جنبنده  چی او!! ه تیمش

 گردد؟ ل یگس نی ریبه جهان ز  یریشنه بنده حقدخادم دربار، کاهن... قرار گرفته با  ر،یسوء قصد وز
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 مدیریت نه حکومت

نود   تی که مرکز علم، فلسفه، هنر و اختراعات جهان بود اکثر ی نیو در سرزم ستم یقرن ب در 
که یک   رفتندیمداوم پذ  نیسحورساز و تلقمو  بندهیفر غاتیمتمدن و با سواد با تبل یآلمان ون یلیم

وار و  است و حرکات دلقک  خی نابعه تار ن یدر حد یک عمله بزرگتر ی با دانش ی شیرنگرز اطر
تا حد پرستش   نی آفر ی ادهایو فر ن ی اش را با غریو تحسور  و مشمئزکنندهآچندش  ی های سخنران

کوتاه   یکه در مدت رفتندیپذ یاو را باور کردند و به سادگبینی روشن ستودند. افسانه قدرت اعجاز و 
جهان   یبه وجود آمده و مغز متفکر او برتر از تمام عقال  سردار جنگ  نی بزرگتر یباش لیاز یک وک

به سقوط به ملت بزرگ در گرداب    !!الشان مینابغه عظ  نی ا  یگیری است. باالخره رهبربه نتیجه   قادر
االنعام...  ضل ا و    یتا حد درندگ  تی اوت، سقوط انسانقسش،  حتو  ت،ی جنا  ،یبرادرکش  ،یزیخونر  ،جنگ 

  کاشانه خانه و  یخاکسترها  ی شدند که بر رو داریخواب غفلت ب نی ها از ا ن المآ  ی. زمانافتیخاتمه 
  ی و استخوان   ان یعر  یهان دران... در مقابل بدو اجساد پاره پاره فرزندان، شوهران، مادران، پ   شیخو
رنج    ،پر از فالکت، مرگ  یانها و جه بازداشتگاه   ان ی وحشتناک از اجساد متعفن زندان  ی هاتل  ران،یاس

 .است ده یثبت رس ه بنام آنان ب خی تار اتیجنا ن ی که بزرگتر ندو درد چشم گشودند و مشاهده کرد
های یک ملت  توانستند از آرمان  ستمیبورمان... در قرن ب تلر،یه نگ،یکه گوبلز، گور یحال در

خود چنین ماهرانه سوءاستفاده نموده،    ی طانیش  ال یام  ی ارضا  ی ها برا روحی آماده آن   نه یو زم  شرفتهیپ
  ی کاهنان شیرا به مردم بقبوالنند، در پنجهزار سال پ گرید اتیو آن همه جعل ی نژاد یافسانه برتر

ها را معتاد به اطاعت و  ها قرن آن به مردم تحمیل کرده و در طول ده  ان یکه خود را واسطه خدا
تلقین   هب به مردمذرا به صورت م یاتیجعل ستندتوانقبول خرافات نموده بودند، بمراتب سهلتر می

قدرت   ازش س زین تلریازند. در قدرت گرفتن هس ب گان یو خدا خدا ینموده و از یک انسان عاد 
د اثر مذهب  دبخصوص در جوامع متج  ستم،یت و با وجود آنکه در قرن بمشهود اس  سایحکومت و کل

سازش نموده و قرارداد معروف دولت    پکند با دربار پامی  یسع  تلری است بازهم ه  افتهیکاهش    اریبس
  .1سازد  شیقدرت خوپشتوانه    Konkordat  -Reichsرا بنام   کان یآلمان و وات

 
سواد  بی  یاطرچق. رضا شاه یک میمشاهده نمود زیخود ن نیعصر حاضر را ما در سرزم یخ یواقعه تار نینمونه اـ ۱

برانداز و  سیاست خانه  سازی نه یو زم یگل کرد و حوادث ناگهان  هاقزال  نی در ب یکشبندی و قمه بود که با قداره
  ی چ ک. از همین خردی خت رسانتاج و  تاو را به    ی متماد  قرون   یبه اطاعت مردم در ط   اد یو اعت  ری کب  یا یتانیبر  ی استعمار

سازند که با امجاز و  ای میمنحرف مردم، نابغه  یان دربار به اتکاء زمینه اعتقادیسلالالن استعمار و کاسه دسواد بی 
اسد و  فآنکه خود و خانواده  جهینت !!کندحل می  یو دانشمند متخصصترین مسائل را بهتر از هر نبوغش!! مشکل 

وار بر  آب و خاک مدت پنجاه و هفت سال ضحاک   نیفرزندان ناخلف ا  نیترو ناپاک  نیترذلاز ر  یلیبا خ  تکارش،یجنا
  یی و انسداد شکوفا هات صیشخ هیبا تبا  ت یترین جناعیو عالوه بر اعمال فج .ندینمامردم حکومت می  نیا

ابتدا   ز یاو ن نیو فرزند فاسد و ضدد نیدبی  انسازند. رضاخلطمه را به ملت وارد می  نیتررگ زب  ،یمردم یاستعدادها 
. چون محمدرضا  رندی منحرف را به خدمت گ مذهب ی، وصف شیع ت ی دربار یطبقه روحان  کی جاد یکنند با امی  یسع

ل  ع و شخصاً به ج ده ید ازینخود را بی  رینشاندگان ندست  نیا ت یشود از حمادوچار می  بینیون خود بزرگنشاه به ج
که به شدت   ساندرای میدهد. او جنون را به مرحلهرا از دست می تیروحان تیپردازد. و حما!!! می ه شاهانجزات عم
را نداشت که   تیواقع درک این کند. البته او شعور خود را می  ور گ  کار  نیرار داده و با اق را مورد حمله  نیراست نید

خود   هیو برعل داریخفته را ب ریش نیا  نیبا حمله به اسالم راستدربار است و  با ازشسقابل  ریمذهب غ یعلو عیتش
 .مبارزه خواهد کشاند انبه مید
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اشاره   یار یمختلف به شواهد بس ی هاشرح تمدن  ر د آنست، ما  ریحوادث و نظا نی پر از ا خ یتار

آشکار فراعنه از غارت و   یبانیهای بارز سازش معبد و دربار پشتاز نمونه  ی کیکرد.  میخواه
و سازندگان    نی حافظ  ایش مجبور بود به خدام معابد  یحفظ قدرت خو  یکاهنین بود. فرعون برا چپاول
  ت یمردم و تثب ق یدر تحم ان یرشوه دهد تا در نقش بازگوکنندگان اسرار و افکار خدا ، یجعل راساطی

 .مقام حکومت بکوشند
  ی محل   یکنند که در زمان رامسس سوم کهنه معبد آمون که ابتدا خدا می   تی حکا  یخی تار  منابع

بعدها از دوران سلطنت سلسله دوازدهم به  )جنوب مصر یا مصر علیا( بود و  Thebn در منطقه تب 
  دند یتب به قدرت رس  یهای نهم امرا . از سلسله افتندی  تیاهم  اریمصر مُبَدّل شد. بس  یخدا   نیمهمتر

و دربار بهم وابسته بود. در دوران   بد عقدرت م وسته یپ رایز افت، یقدرت  زیآنان ن یخدا تدریج به  ذال
  ت ی امرا به فرعون ن ی که اکردند. هنگامیسلطنت می  ا یعل در مصرتب  ی امرا  کسوسهایتسلط ه

  ن شود. در زما رع می  ن ی رع جانش ـ و آمون  ابندیمی  ت یارجح زیآمون و معبد او ن  ی خدا سندرمی
  ۵۰۰،۰۰۰و    ی زراعت  ن یمتر مربع زم  ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰برده،    ۱۰7،۰۰۰  ی رامسس سوم معبد آمون دارا

طال و   لوی ک ۳۲،۰۰۰معاف بود. فقط رامسس مقدار  ات یلسر احشام بود. ضمنا تمام درآمد معبد از ما
  د ی تول برغله، عالوه  یگون ۱۸۵،۰۰۰ انه ی کرد و سال ه ینقره به کاهنین آمون هد  لویک ۱،۰۰۰،۰۰۰

 !!اد دها رشوه می معبد به آن  یاراض
 نویسد:  ها می کردن آن   ریدرباره چپاول کاهنان و اجبار فراعنه به س دورانت لوی
 د.« وقت الزم بود تا پادشاهان خادم کاهنان گردن یفقط کم  ی استیس نی در تحت چن»
  ی موجود است که معرف فقر و تنگدست  یباستان شواهد   ان یآثار به دست آمده از مصر   ه یکل  در

به    ب یقر  ت ی خدام معبد است. اکثر  شی توده مردم در مقابل شکوه و جالل دربار فراعنه و رفاه و آسا
تأمین    ی پرداختند و برا و زحمت می کار  به اتفاق مصریان فقط با استفاده از حداقل خوراک و پوشاک  

  ه یکاهنان و خدام معابد و ته  میعظ لیکردن خ ریمخارج دربار پرشکوه و افراط کار فرعون و س
کندند. نه تنها صدها هزار کارگر و صنعتکار در برپاداشتن مقابر  و عشرت آنان جان می  ش یع   لیوسا
تأمین  در    یستیبامی   زیمصر ن  یکردند، بلکه مردم عادمی   یگار یو قصور عالم اموات فراعنه ب  میعظ

فراعنه کار کنند و هزاران   ی فراوان دربارها ان ی و خدام و لشگر اتیمخارج قصور مجلل زمان ح
مأمور  ها که  کن... و کارکنان آن دار، سرلباس دار، سرلباس س یسرکاله گ  ، یدارباشرا بنام کفش   یلیطف

مانده دسترنج  ی اقنموده و ب  ریبودند، س  نی زم  ی ر رع، تجسم هوروس و خدا سحفظ جالل و جبروت پ
داشتند و نه شهوت    ی ریکه نه س  ان، یش به دالالن خدایمختصر خود را به اضافه زنان و دختران خو

 .اکتفا کنند موتیها مجبور بودند به قوت ال که خود آن  یدر حال  ند، ینما  میداشت، تقد یها حد آن 
جهانگرد و   هاون یلیو اعجاب م د یهای عالم مورد بازدیاز شگفت ی کیمصر که به عنوان  اهرام 

  ی هااجساد شالق خورده و بدن   یبر رو  رندیگقرار می  ی آثار باستان فتهیش

 
  چوجه یمختصر به  نیست که در ایداردامنه  اریمحتاج به تجربه و تخلیل عمیق و بس  یاضمحالل سلطنت پهلو  یبررس 

 . ردی بطور جداگانه مورد بحث قرار گ دیو با ستین سریم
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پرور  سلطنت و مذاهب بنده  اتیو له شده صدها هزار کارگر مفلوک بنا شده و نمونه بارز جنا  ان یعر 
 .وابسته به آنند

. و ظلم و ستم کاهنان و  یذلت و پست نی آماده ساختن توده مردم به تحمل چن ی برا
. در  ابندی از طرف دربار پاداش  د یرا بعهده دارند و لذا با یو خدام معابد نقش اساس ان ینمای روحان

 د.رداختنپی می کاهنان بودند که در پوشش دربار به حکومت واقع   نی اغلب اوقات ا
قرارداده تا   لهیکه چگونه کاهنان قدرت فرعون را وس سندیونبارنز و پروفسور بکر می  پروفسور

  ا یدر مورد فرعون  یکه حت سدر می  یها به جائرا انجام دهند. قدرت آن  یقعبه نام او حکومت وا
ها  ق. م( فرعون به وساطت آن  ۲۵۴۰نشستند و از دودمان پنجم )مجسم به قضاوت می  ی خدا

و سلطنت را به خود منتقل    افتیعبد قدرت می ماوقات کاهن اعظم یک    یبرخ  یشد و حتمحتاج می 
 .نمودمی

  ی دورانت معتقد است چپاول کاهنان در مصر سبب شد که مردم دسته دسته از گرسنگ لیو
  ال یخ  نیبودند به ا   یاز مردم محکوم به مرگ از گرسنگ  یشترینویسد: »هرروز تعداد ب. او می رندیبم

 د.« شون ریس د یبا  ان یکه خدا
معبد از غالت،   ی که انبارها  ی و در حال دندیبلعمی  ان یخدا ی ا کاهنان بودند که به ج ن ی البته ا
شده و محکوم به   قی... مملو بود، دسته دسته از مردم تحموریزر و ز  ،یمواد غذائ ل،یانواع وسا

جان   ان یت و رفاه معبدلذ لیوسا تأمین مرگ در راه  یتا پا  ای مردند و می  یاطاعت از گرسنگ
های خودساخته و  که مجسمه  انستنددهرکس می که خدام معابد و دربار بهتر از    ی. در حالندندکمی
  ز یفرعون ن تی دارند. مسلماً الوه ی قدرت ن یخورند و نه کوچکترمی ی زیه چن ها آن  ی های قالببت 

  ی حاک  آمدهقدرت او. آثار به دست    ی منابع اصل  ن ی دالالن بود که معجزات ا  ن یهمانقدر مورد قبول ا 
دارند. کاهنان    اجیاحت  بایدختران ز  یخوابگبه هم   ان یکردند که خدامی   نی است که معابد به مردم تلق

نمودند  می  بیاطفاء شهوت خود توده استثمار شونده را ترغ  یبرا  ،النهرینچون بین  زین یمصر
دخترانشان    ردندکمی   خارشوم افت  نیتلق  ن یاثر ا   در  زیکنند و مردم ن  هیهد   ان یرا به خدا  شیدختران خو

 !!!شوند  ههمخواب  ان یبا خدا 
کند که فحشاء  پردازد. تعجب می از مصر می   دیبه بازد  الدیدر قرن پنجم قبل از م  یوقت  هردوت

  کبار ی یزنان شوهردار موظف بودند حداقل سال یحتکه طوریبه تا چه حد در معابد رواج داشته، 
 !!!.همبستر شوند ان یمعابد قرار دهند تا با خدا  اریخود را در اخت

 خود کاهنان؟  ای!  ند؟شدهم خوابه می  زگان یدوش نی با ا  ان یخدا ایآ
و کائنات   نی رور زمسپرداخت و او را فرعون می ن یمقام دروغ  تی به تثب کسویمعبد از  پس

ها را در چپاول مردم باز  از خدام معبد نه تنها دست آن  یقدردان ینمود و دربار هم برا می یمعرف
 .کردها واگذار می به آن  زیرا ن ش یهای خواز غارت  یهمسگذاشت بلکه به طور مستمر می

شد و فرعون عصا و نشان  انجام می   یالنهرین مراسم خاصمانند بین   زیسد ن Sed جشن بهاره  در
 .گرفتگشت و از معبد قدرت تازه می و سپس به دور معبد می   ردبمی  سسلطنت را به محراب. هورو 

 وابسته به مذهب منحرف و معابد و خدام آن بود که  ی قدرت فرعون به حد تیتثب
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  افتن ی بودند، بر مصر تسلط  یو سام  یائینژاد آر از یکه مخلوط  کسوس، یه نیمهاجم یوقت یحت
کرده   لیلتج را به نام ست ان ی مصر یمیقد ان یاز خدا یکی شی قدرت خو عی و تشر میتحک ی برا

  ی برا  ید پرداختند. ولخوسلطنت  تی او ساختند و به کمک کهنه آن معابد به تقو یبرا  یمعابد 
  ی مصر ان ی رع خواندند و خدا رپس میخود را چون فراعنه قد ده،ی کوش زین میکردن معابد قد یراض
 .رفتندیرا پذ

 گریآپوفیس فرعون د Apophis رع و  زیخود را پسر عز  کسوسیفرعون مشهور ه Khian ان یخ
با رع   ز ینام خود را ن ی فراعنه حت ن ی . اغلب ادندینام ن ی زم ی را تجسم زنده رع در رو شتن یخو
 .ختندیآم

شناسان غرب را تلؤلؤ جواهرات و  و باستان  نی از مورخ یتعجب است که چشم برخ  یجا
که سراسر   ،یچنان فلج کرده که بدون توجه به رنج و درد و نکبت و سخت یمتیدرخشش فلزات ق

و به آداب و   انند رادوار سخن می   نی مصر را فراگرفته بوده است، از عظمت و شکوه و رونق تمدن ا
 .هندد!! می ی صفت رمانتیک و روحان  ،یضدمردم  دابمع ی رسوم مذهب

نبرده و فقط در راه    یبوئ  تی که چون همه همکاران خود در جهان از روحان !!ان یخدام خدا  ن یا
حکومت و اعمال قدرت    تیعمال تثب  نیپرداختند، مهمترخود به چپاول می   ی لذات جسم مادتأمین  

کردند بلکه  نمی یباز  یتوده مردم نه تنها نقش ی های به شمار رفته و در تخفیف آالم و بدبخت
 .بودند ز ینجبّار  مظالم سالطینمؤید  برعکس 

  ی ها و زجرهائ ساکن روم درباره فالکت   کولوسیس  ودوروسید Diodorus Siculus یونانی  مورخ
 :سدیوننمودند می تحمل می  ی در معادن دولت  ی مصر  رمردان یکه زن و بچه و پ

نداشتند که بدن    یاجامه   یو حت   ندیتوانستند از بدن خود محافظت نماکارگران نمی   نیا  چون »
. در  اوردیو به حال زارشان ترحم ن دهیرا د ان ینوایب نی ا یرا بپوشانند، محال بود کس شیخو ان یعر

.  فیها، سالخوردگان و زنان ضعفلج   ماران،یب  یبرا   یه استراحت، حتنشد  می   افتی نه بخشش    نجا یا
  ن ی ادامه دهند تا فرسوده و از کار افتاده در چنکار به ضربات شالق  ریمجبور بودند در ز یهمگ
  را یبودند تا زمان حالشان ز مناکیب شتریخود ب آتیهاز  یحت نوا یب ن یمفلوک ن ی جان سپارند. ا یبردگ

 « .یزندگ  نی داشتند تا ادامه چن ل یتما شتریاز شدت افراط در مجازات آنان به مرگ ب
وابسته به معبد و مذهب منحرف بودند به   یحکومت سلطنت یجوامع باستان که دارا  رتمامد

  ن ی ها معابد بزرگترسرزمین  نیو در همه ا  میکنو تحمیل برخورد می قیظلم و ستم، تحم ن یا
  ی و بندگ  یقبول ظلم و فشار و بردگ  یمردم برا   قیوسیله تحم  مذاهبحکام ستمکار و    نی ا  بان یپشت
داران  عبدقرن م یت سداجتماعات است. در مصر م نی های انمونه  نی از بارزتر یکیاند. مصر بوده
است و   نی زم یسم خدا در رو به مردم بقبوالنند که فرعون تج ریجعل اساط  قیکردند از طر یسع

 . االجراستکالم او قانون و خواست او الزم 
  ه یآن را کاملر در توج  ریکند که نظرا عنوان می   ی مطلب  ز یدر مورد پادشاهان مصر ن  زریفر  مزیج

یک فرد متمدن تصور خدا کامالً متفاوت   ی برا  دیگومطرح ساخت. او می  ان یسومر یکاهن ـ شاه
 .دارد یکه یک انسان بدو  ست یبا تصور 
 ی ئگوئیم یک آفریقارا درک کند. لذا اگر ما می  یگریتواند ددو نمی  نی از ا چکدام یه
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به   ی خدائ کلسن یاز ژنرال ن ی اگر یک هند ا یو   ست یتعجب ن ی جا اند دو شاه خود را خدا می  س یرئ 
  ی یک هند  یاست. برا   ی گرید  زی او چ  ی تعجب کرد زبرا مفهوم خدا برا   د یسازد، نبامی سن  کال ینام ن

  ا م  یکه برا  یاست در حال یعاد اریدر یک حیوان بس یهای متعدد و حتحلول خدا در قالب انسان 
فکر کرد    ی در قالب یک انسان بدو   د یاست. پس باغیرممکن     یز یچ  نی اصوالً فهم و درک یک چن

چند   دی است با ح یصح زریبه وجود آمده است. با وجود آنکه برداشت فر ید چگونه خداشاهبرپیتا 
  ن ی ا بولق یبرا  نهیزم ی افکار انحراف نی ود. اوالً در همان افراد ساده با تلقفزا هی نظر نی کلمه را به ا

در طول چند هزار سال تحمیل و تلقین مذهب هندو و اعتقاد   زیر هند ن د آماده شده است و  دیعقا
ربدن  د قبول کند روح خدا  یکه به سادگ افته یرا   یآمادگ ن یا  یارتقاء ارواح فرد به تناسخ و تنزل و

با   ی ول ست ی ن ی یک انسان بدو  گریسال تمدن د ۵۰۰۰کند. او پس از حلول می  ی وانیح ا یانسان 
های  منحرف و واسطه   مذهبتر تنزل داده است.  پست   یحت  حد و  ن ی امنحرف او را در    نی د  نیوجود ا

گیری نموده و هنوز  به نفع خود بهره  خ ی اند و از آن در طول تارخرافات بوده ن ی ا  لیتحم له یآنان وس
که از  ای جه ی بلکه نت ست ی ها ناند. آنچه مهم است طرز تصور تودهمعامله دست برنداشته  نی هم از ا

ممکن است که تصورشان درباره خدا با   ان ی است. مصر تیشود قابل اهممی  دشان یتصور عا نیا
شان آن بود که خود در رنج و  مذاهب انحرافی  جهینت ینباشد ول سه یقابل مقا ستمیانسان قرن ب

خالصه افراد   و ان یباربه نام کاهن و شاه و خدام معبد و در یاند تا گروه اندکزحمت به سر برده 
به قدرت   ان یادوار مسلماً نه فراعنه و دربار نی . در سراسر اابندی دست  ش یحاکمه به آسا ئت یه

مردم    ن یا   یقدرت را جعل کرده بودند. باورها   ن یکه ا   یفرعون اعتقاد داشتند و نه کاهنان و معبدهائ
  ی است که معتقدات انحراف ت یواقع ن یا مؤید  یبه روشن یو جوامع معبد  ه یاول ی در دوران دموکراس

آسانتر   یستیبامردم می  نی ا هیشده است و گرنه در ادوار اول لیها تحمبه آن تدریج به توسط معابد 
اند. طرز تفکر و  کرده  اریشده و تمدن اخت نی که شهرنشتا هنگامی رندیرا بپذ یاعتقادات نیچن

  ن ی سبب چن یکرد که چه عامل یابیشه یر دیبلکه با  ست ییک هندو مطرح ن ی های امروز برداشت 
که یک مسلمان    لیبه همان دل  ست، ین  گر یهای داز انسان   ر یغ   یشده است. هندو انسان  ی فکر  نه یزم

 .کندچون او فکر نمی  یهند
  س ی ریکه فراعنه موظف بودند در حضور از  ستیاه یانیمعروف اعترافنامه پادشاهان شامل ب  کتاب

ای از  نامه که نشانه اعتراف  ن یمتعهد شوند. در ا ایو  ندینموده و به گناهان خود اعتراف نما رادیا
  ن کتاب مردگان از زبا ۱۲۵وجود دارد. در فصل  یاظهار عجز در مقابل معبد است، نکات جالب

 :آمده است  نیفرعون چن
ام و  معابد کم نگذاشته  ی . از غذادمیرا ندزد ی ائیآذوقه معابد را غارت نکردم و نوار موم هرگز

ام.  قاچاق نساخته   لهیام و سنگ ترازو را وسوزنه ترازو را فشار نداده   رگز. هامرفته یگران را نپذ  متیق
 ... امده یها را ندزد ام و آن نکرده  انتیخ  ان یخدا  هی و به هد  امده ی نبر  رخواریرا از دهان بچه ش  ریهرگز ش
  ی که تا چه حد فرعون برا  افتی م یدر خواه م یجمالت را مورد توجه قرار ده ن ی به دقت ا اگر

  ه درباره او چگونه است ؟ و اعتماد خدام معبد به او تا چ  ان یمعابد ارزش داشته است و باور معبد
 اندازه است؟ 

 سنگ ترازو و نوار ددز دورخمی  الرقاب جهان! که سوگندمجسم و مالک  ی خدا
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 !!!دزددرا نمی   ان یخدا یا یزند!؟ و هدانمی  ی و دست به قاچاق مواد غذائ ست ین  یائیموم

  ن یچن ا یآ [ گذاشتند و از هم واهمه داشتند.سرهم کاله می  زی شود که معبد و دربار نمی  معلوم]
 ! ر قدرت دانست؟دتوان قرا می  یفرعون
 اند؟نموده را منتشر می   لیاباط   نی با اعتقاد اداران  قبول کرد که معبد و

ها را اشباع کند  خود دائماً رشوه دهد و آن  ان یعلت بود که فرعون مجبور بود به حام نی هم به 
 . دست زنند غاتیاو به تبل ه یتا مبادا برعل

چپاول و غارت مردم بوده و   له یکند که معابد وسمی  د یتائ زی ن ی شاله محقق فرانسو ن یسیفل
و    تیکهنه دست آنان را در استثمار مردم باز گذارد تا در تثب یارضا   یفرعون مجبور بوده است برا

  ود ب شماریفراوان و ثروت ب یاراض ینویسد: که هر معبد دارا کارش باشند. او میددحکومت م دیتائ
های  ثروت  یدارا مستقالً به خصوص کاهنان اعظم که خود  بردندها سود میکه کاهنان از آن 

هکتار   ۳۳۵،۰۰۰کند که مالک معبد آمون اشاره می  ون یفراوان بودند. او به عنوان مثال به روحان
 .بودند ی اهل ی چارپا رأس  ۴۲۱،۰۰۰غالم و برده و   ۸۱،۰۰۰!! و ن یزم

کومت در  ح یحکومت شده و اگر زمان تی ملل موجب تثب خی معبد و دربار در طول تار سازش
انهدام خود را فراهم نموده است. در تاریخ   ی قرار گرفته موجبات تزلزل و حت سای مقابل معبد و کل

 . شودمشاهده می  تی واقع ن ی ا ی برا  ی شواهد  زیمصر ن
منهوتپ سوم مشهور به آمنوفیس شوهر ملکه معروف نفرتت بنام  آفرزند فرعون که هنگامی

ق. م( فرعون مصر شد معبد آمون و خدام آن در اوج قدرت   ـ  ۱۳7۰آمنهوتپ چهارم )در حدود 
داشت لذا پس از   ی دیتوح ی و شاعرانه بود و افکار ف یلط اریبس یطبع ی هوتپ دارابودند. آمن 

واحد    یگذاشت و اعالم کرد که فقط یک خدا  ان یبن را در مذهب جامعه  یبه سلطنت تحول دن یرس
  ی بود، برا  ی محل ان یاز خدا  یکی راکه نام  Aton مظهر اوست. او نام د یخالق جهان است که خورش

خواند. به نظر او   یبائیو عطوفت و ز ی کیو او را مظهر عشق و صلح و ن دیواحد جهان برگز ی خدا
خود قائل شوند.    یبرا   یحق  نیچن  ندتواننه معابد می   و  فقط آتون بوده و نه فرعون   نی زم  ی مالک رو 

 (Ekhnaton) یاIkhnaton  داد و به ریینام خود را تغ تپعشق است. آمنهو یجهان متعلق به خدا 

که به   ی از تبن به شهر زیمرکز دولت خود را ن خناتون یکرد. ا لی آنکه مورد پسند آتون است تبد ای
  د یا افق آتون، نامیآتون  خت آ Akhet Aton شهر را ن ی عشق ساخته بود منتقل کرد و ا ی نام خدا 

  ن ی و نفرت در ب نهیک جادی اعمال او ا ن یالبته ا  (شودمی  هیدنام  Tell el Amarna االمارنا )اکنون تل
ارزش نداشت   ی ز یها پشآن  ی الوهیت فرعون برا گر یدلذا  1آمون کردبخصوص معبد   کهنه معابد و 

  تکار ییک جنا اننددترین فراعنه مصر می النفسم یسلطان که او را سل نی و از ا دندیاو شور ه یو بر عل
 . اختندسو کافر مرتد 

زنند که به  می  دسح یدر غم و تاسف و اندوه به ظاهر مرد ول یدر عنفوان جوان ایخناتون 
فرعون   نیخاتون جانش توتان  Tut - ankh – Aton را به نام یها کودکدست کاهنان کشته شد. آن 

  امون(.  ـ ه زند _ نمودند )نگار لیتبد Tut ankh Amon کرده و نامش را به

 
 .هود در او اثر کرده باشدی نیئدانند و ممکن است آ می  یفرعون یکتاپرست را هم عصر حضرت موس  نیاـ ۱
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 مدیریت نه حکومت

  ت ی شد و تمام معابد رونق گذشته را بدست آوردند و مهر جنا ان ی خدا یآمون( خدا  ا یمجددا آمن ) 
 زدند.  کتاپرستیبنام فرعون 

د آن زمان تا  بمعا یمصر برا  نیسالط  ت یمشهود است که ارزش فرعون یحادثه به خوب نی از ا
  ن یآئ کاهناِن یپس از مدت مینمائ ه وابسته بوده است. بخصوص که توج یچه حد و به چه عوامل

ق. م(.   ۱۲۹۰)در حدود  د یمعبد خود را فرعون نام نی و کاهن اعظم ا افتهیت دست آمون بر سلطن
کردند فرزندان  می  ی معابد و دربار فراعنه سع نی ب شتری وصلت ب یالنهرین برا مانند بین  زیدر مصر ن

از   یاد یز ی د مهم منصوب سازند. در تاریخ مصر به نامهابو اقوام خود را به شغل کهانت اعظم معا 
کاهن اعظم شهر   Meri- ibمانند میکناند. برخورد می بوده  ی شاهزادگان که کاهن اعظم معبد ن یا

   .سیوپولیعل
 :سد یونمی  ی فرانکفورت پس از ارائه شواهد

  ی خود نام  ی ها براکردند و آن عمل می ای ه یناح ان ی به عنوان سرکاهن معابد خدا شاهزادگان »
ها خود را دهان مردم لقب داده  و آن  اددمی  ی« انتخاب کرده بودند که مفهوم »شاهزادگان موروث

 د.«مصر بو ی گان سلطنت باستانلقب مختص شاهزاده  ن ی بودند و ا
است که اغلب   یاشتباه بزرگ ردیمورد توجه قرار گ د یفصل با  ن یکه در خاتمه ا  یجالب موضوع 

کنند تمرکز  تصور می  سندگان ینو  ن یاند. ا سلطنت در مصر نموده درباره اثرات  ن یو مورخ ن یمحقق
 . است دهیجامعه و توسعه تمدن گرد شرفت یحکومت و سلطنت مطلقه مصر موجب پ

و تکامل جامعه   شرفت ینشان خواهم داد که چگونه سلطنت نه تنها در پ ه یدر فصول آت من
داشته و با انسداد   ی رکود، سکون و انجماد نقش اساس جادینبوده است بلکه برعکس در امؤثر 

اجتماعات   یعامل عقب ماندگ ن ی ها بزرگترانسان  یاز رشد واقع ی ر یو جلوگها ت یشخص یشکوفائ
است، مانع رشد  توأم با زور  شهیبا قدرت و زور، که اصوالً حکومت هم توأم  ت بوده است. حکوم

  ن یبه مذهب بدتر ی نوع حکومت است و استبداد متک ن یبدتر یهاست. سلطنت مطلقه موروثانسان 
 .اندبدون توجه به عمق مسئله فقط به ظواهر پرداخته   نی تعجب است که مورخ ینوع سلطنت. جا 

آشکار است. اگر جامعه مصر    یجامعه به خوب  شرفت یاز پ  یریر جلوگد سلطنت  تأثیر    زیمصر ن  در
سلطنت مطلقه و متمرکز    شیدای پ  لیکه در اوا  دید  میخواه  میباستان را به دقت مورد مطالعه قرار ده

ق. م به    ۲۸۰۰  -  ۲۶۰۰که در حدود    ینموده بطور   شرفتیپ  عاً)تمدن( سری  تیهنر و صنعت و شهر
  ن ی . جالب توجه است در هماندافته یادوار انجام    نی است. ساختمان اهرام مصر در هم  دهیخود رس  وجا

که نمونه قدرت،   میگردد. اهرام عظمی  یو خال دهیاز درون پوس ابدیادوار که ظاهر جامعه رونق می 
  معابد کنند و دربار مجلل فرعون و می  ی نیباشند بر دوش ملت سنگصنعت، علم و هنر زمان می 

اسارت را    یرها یپرور زنج  بنده  ر یو با رواج اساط  ند یمانها را نابود می انسان   ت یشخص ان یخدا میعظ
فقط گروه   یهای استبداد بندند. . در حکومت توده مردم به شدت می  یبر سر و گردن و دست و پا 

حاکمه به دربار مُبَدّل شود،   ئتیه ن یدارند و اگر ا  یو ترق یحاکمه حق تعال ئت یاندک ه ار یبس
د است. جامعه مصر  کامالً مشهو جهیگردد. نتهم می  ان یمانع رشد خود دربار یو فساد حت تیاشراف

 .رودبه قهقرا می   یحت ی ماند و گاهدر حدود سه هزار سال تقریباً متوقف می
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 نظام شیدا یپ

 
  شرفت یو پ ی شکوفائ ی برا  ی جائ گری پردازند دبه استثمار مردم می متفقاً  که معبد و دربار  ی زمان

کم خواهد مرد. و در مصر  ای که حرکت در توده مردم وجود نداشته باشد کمو در جامعه   ستیمردم ن
که به بندگان و بردگان مُبَدّل شدند از حرکت   ی. در مردممیباشاضمحالل می  نیبوضوح شاهد ا 

است. ممکن است با اعمال زور و فشار    ی مرگ جامعه قطع  ینخواهد بود و بدون حرکت مردم  ی اثر
  ار یبس  ایمتوقف و    یواقع  ییرونق و شکوفا  یاند، ولکه همه آثار قدرت و سلطه   ابند،ینق  رو   یهراظو

  افت ی میدر خواه میکن سهیمقا حی ق. م را با مصر زمان ظهور مس ۲7۰۰کند خواهد شد. اگر مصر 
. در  مینمائبرخورد نمی یشت در حدود سه هزار سال به حرکت قابل توجه ذکه چگونه پس از گ

سه هزار سال اثر   نی از ا شیدر مدت سه قرن به مراتب ب ونان یجامعه  یکه حرکت درون یحال
 .بردخواهیم پیسکون   نی تمدن مصر بهتر به ا  لیو تحل ه یگذاشته است. در تجز

جامعه را دوچار   ی رهبر مذهب  ا یو  یاسیرهبر س ،از یک سلطان، فرعون، سردار جنگ  ی سازبت 
. در مصر  1ردیانجام پذ   وستهیدر طول قرون و اعصار و پ  ی سازبت   ن ی بخصوص که ا  زد، ساسکون می

در   یرمانتیک غرب نی از مورخ ی جسم و روح جامعه را فلج کرده و آنچه برخ یسرطان ن ی یک چن
 .آنان است ینیمولود ظاهرب  ندیسرای مصر م نت سلط شیستا

  ان یب  لیرا در اجتماع به تفص  ی سازبت   یباره نموده و اثرات منفدر این   یبحث مشروح  یبن یتو
های  است که نمونه   یمیعظ  یحاکم گمراه  یاسیاز یک قدرت س  یساز . او معتقد است که بت ارددمی

 .اندشده  افت ی ار یبس خ یآن در تار
  ادند داز پسر رع را، که در مصر باستان به فراعنه نسبت می   انهییک شکل عام  یحت  دیگومی   او

  مغربی  اهش د یخورش نی. قصر امی مشاهده کن میتوانچهاردهم می ی لوئ ای roi soleil شاه دیدر خورش
 Letat est moiکلمه  و زه یکه اهرام ج مودنمی  ی نیهمانگونه بر دوش ملت فرانسه سنگ ی در ورسا

هرم از اهرام   ن یسازنده بزرگتر ی مصر فرعون ) خپس  Khepos دهان توان از دولت منم را می  ای
دنیا پس   aprés moi le deluge و جمله  میباش دهیخوفو است( شن Khufu او  یثالثه که نام مصر

دوم فرعون مصر در حدود   یباشد )پپ  Pepi IIدوم  پیتواند گفته پسراب، می  اچهی مرگ من چه در
 .ردیگمی   جهی نت یبین وت  ق. م(. باالخره ۲۲۰۰
  ی سازت ب   نی گردد، پس او نمو می  شرفتیسد پ  ،یزسات مولود ب  یاست که گمراه  حی صح  اگر»

به   د یکل  نی در بر داشته باشد. ما اگر با در دست داشتن ا زیتواند انهدام و انحطاط یک تمدن را نمی
نبود   یتنها عامل یکه خداشاه میسرمی  جهینت نی به ا میمصر به پرداز میانحطاط تمدن قد یبررس

  زا بار یک بسته میر ستیباها میکرد بلکه آن می ینیسنگ میکشور مصر قد ن یکه بر دوش زارع 
 .« به دوش کشند   زیرا ن میعظ یبوروکراس های دربار و یک س یبنو

 یحت ی داره یفرق داشته باشد. نفوذ سرما دیبا تأتر دید یک محقق با یک منتقد اصوالً 
  

 
داده و   تیاز خداست اهم ریو نفی آنچه غ یو خداپرست دیبه توح ز یاز هرچ شیاست که اسالم ب ل یدل نیبهمـ ۱

لملة خود به مخالفت  اتنویه  االمة وبیهندرکتاب ت گ رزب ه یفق ی نیمرحوم نائ ماردشه می عاجفرا، بهر شکل،  یت سپربت
ابن   انیکند. در فصل ادرا به شدت محکوم می  ینید دو استبدا دینمااشاره می  یپرستاسالم با هرگونه فرد  دیشد

 .مورد بحث قرار خواهد گرفت لیموضوع به تفص
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 مدیریت نه حکومت

اجناس    ی ارزش صور   زیآنان ن  یهای علماثر گذاشته و در برداشت   زیجوامع ن  ن ی تفکر دانشمندان ا  در 
تمدن   خ یگذارد و از پشت آن به تارای اثر می و نادر، جواهرات و آثار پرطمطراق... چون هاله  قهیعت

  ت یو به ماه وندشمتوسل می ی ارمانتیک و افسانه  راتیها به تعبآن  ه یتوج ینگرند. برا ملل می 
  ی ا عظمت اهرام مصر ،قصور مجلل و شکوه و جالل درباره فتهی پردازند. چنان شها نمی آن  یواقع

 ی تمدن عال  شرفت یاز کمال و پ  یرا مظهر  یو مصنوع   ی درخشش ظاهر  نی گردند که افراعنه... می 
و افکار   حها، فالکت ارواانسان  ینابود  هی ای که بر پاکنند، عظمت اغفال کننده مصر برداشت می 

  ئت یه ی مردم و فساد و تباه تی اکثر ی شانیاستعدادها، فقر و پر یی انسداد شکوفا ع، یهای وستوده
 .حاکمه بنا شده است

و   بانهیو قلم اد نگ یو برداشت رماتیک امثال پروفسور شل ی نگویشاعرانه هم دیاز د آنچه
ترند، مناسب تأتر های صحنه  یها برا . آن ستین خی تار تی شود واقعارائه می  ر یشکسپ زیسحرانگ
 .سازد  ان یپرداخته و خرافات را عر  تیبه واقع د یبا  زین یمردمتأتر هرچند 
 :است   نی فصل بطور خالمه چن ن یا  جه ینت
جادوگران و  تأثیر معبد و مذهب است، در تحت  دهیالنهرین حکومت زائچون بین  زیمصر ن در

متحول   ان یسومر ر یمصر نظ یرفته رفته جوامع ساده و بدو  ،یمصر یگراتوتم  ریسازان عشاباران 
و در   دهیجادوگران به کاهنان مُبَدّل گرد ن یها او وساطت آن  ان یاند و به بهانه رابطه با خداشده

و سپس    ر یکاهن اعظم معبد بزرگ به امتدریج  به اند.  داشته   ینظام تئوکراتیک نقش اساس  ک یجاد  یا
.  مینمائبار را مشاهده می مصر باستان ارتباط نزدیک معبد و در  خیشود و در سراسر تار شاه مُبَدّل می 

  حکومت تمرکز    طیو شرا  هنددمی  یبه شاه قدرت خدائ  ریو جعل اساط   هامیتولوژی    فیمعابد با تحر
 .سازندرا فراهم می  یو اتحاد و سلطنت مصر علیا و مصر سفل

پردازد.  مصر می  ن ی و به سلطنت بر تمام سرزم ردیگسلطان را می  ی اجزمان فرعون  ن ی از ا و
کاهنان   تی به تقو فتندرها که نگهدارنده حکومت بشمار می معابد و خدام آن  یارضا  یفراعنه برا 

گذرد که خرافات و بار  نمی  یکوتاه اریبس تد. مهنددها رشوه می پرداخته و به طرق مختلف به آن 
را منحرف   ی تکامل  یعی طب  ریپرور سلطنت مسسازد و نظام بنده جامعه را متوقف می   یپرستفرد  نیسنگ

و متزلزل   ده یکه رفته رفته جامعه از درون پوس ی جائ دارد. تا باز می ی ها را از حرکت درونو توده 
 .گرددظاهر پر جالل و رونق مصر مضمحل می ه شود و تمدن ب می
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 هود یر قوم  دسلطنت   ش یدای پ ـ۳

  ان یلیاسرائی بن  میکن  یبررس  ز یرا ن  هود یجامعه    میتوانالنهرین و مصر می ارتباط با تحوالت بین   در
ق.   ۲۱۰۰در حدود  یخیتار  یهای تورات و بررس اتیبودند که طبق روا  نیو چادرنش یامس یاقوام

مصر   دراقوام ابتدا  نی ا یخیتار تیاند. موجوداز سومر به کنعان کوچ کرده میابراه یم تحت رهبر 
در مصر متفاوت است و اغلب حدس    هودیاستقرار قوم    یدرباره چگونگ  نیشود. نظر مورخمسلم می 

  ن یها در ا ساختن اهرام به مصر آورده و آن  یبرا ان یاند که مصربوده  یاسرائیل اسرائزنند بنی می
 د. انافته ی ه توسع  نیسرزم
  ت ی ریبوده و شیوخ قبیله مد ایقبیله  ،یبدو  نان یاقوام مانند تمام چادرنش نی ا ینظام اجتماع  و
  ن یاسرائیل از عربستان در ا ها قرن بعد از حرکت اقوام بنی نظام تا ده   ن ی ها را به عهده داشتند. اگروه
فاصله    نی در ا  چندهر  م،یکنحاکم بوده و هنوز پس از چهار هزار سال آثار آن را مشاهده می  نیسرزم
 .اندحکومت کرده ینواح ن ی بر ا یسلطنت شمار ی های بدولت 

  ی شاوند یو خو ینسا رهبر ی خیو ش ستین یاز حکومت اثر  ان یاسرائیلای بنی نظام قبیله  در
 . احترام است تا قدرت  یدارا  شتریب رهیعش

وجود دارد و اگر   ان یسومر ه ی اول یبا دموکراس لیقبا ن یا  تی ریمد نی ب یاد یشباهت زاصوالً 
شباهت   ن یبه ا  شتر یاند بشه بوده یو آکادها، از یک ر  ان یدو قوم، بخصوص کلدان ن ی که ا م یتوجه کن

هستند که   ی اقوام ن یر شمار اولدها و آکادها که سومری  نستینکته جالب ا  ی برد. ول میخواهیپ
شد از راه مذهب منحرف و به تلقین خدام معابد معتاد    ان یکه مشروحاً ب  یو بطور   رفتهیرا پذ  سلطنت

. م بیان نشده،  ق ۲۲۰۰تر از یم یاسرائیل قدمهاجرت اقوام بنی  خ ی تار یبه اطاعت شدند. از طرف
  واندند خکه خود را خدا می  یارش و شارکالی نیسنارام  رینظ یآکاد نیدر بحبوحه قدرت سالط  یعنی

تا حدود دوهزار سال    ان یاسرائیلکردند. حال چه شد که بنی  یگذار النهرین پایه را در بین   ی و خداشاه
 اند؟ خود را حفظ کرده بوده  میو نظام قد رفته یپس از ظهور سلطنت هنوز حکومت را نپذ

در    یگذرند و فقط با تذکر وجود نظام پدرساالر می  قیدق  یموضوع بدون بررس  نی از ا  نیمحقق
  ل یقبا  هیمردم شب  نی که ا  رندیگمی   جهیهای آنان نتکالن   ای  ریعشا  هیو توج  ان یاقوام اولیه عبران  ن یب

 .اندسته یزمی  نی چادرنش یبدو 
 آن جامعه را   تی ریمد رهیعش ر یپ زیدر حکم کاهن خانواده بوده و در کالن ن پدر
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اند، کالن را  قوم بوده  ران یها، که همان پخانواده رؤسای  ینظارت شورا  ریداشته است. او ز برعهده 
نموده پت اداره می میش  mishpat ی همان رسوم مذهب ای یموافق با رسوم و آداب و سلوک اخالق

دادند.  می   ل یرا تشک  ایهم توتم، با هم اجتماع نموده و قبیله   رینظیر عشا  د،شاونیهای خواست. کالن 
 .رفتشمار میبه  رهیآن عش  یمشترک هرکالن خدا   یا یبوده و ن  اپرستین ان یعبران

النهرین بوده است،  اسرائیل در مهاجرت از بین که رهبر اقوام بنی   میرا به ابراه  یکتاپرستی   تورات
از    ی اسرائیل اثراست. به نظر من در اقوام بنی   تی تورات معرف یک واقع  ت یروا  نیدهد. انسبت می 

م معتقدات  یانتوانسته  میندار یدسترس  یخیمانده و ما چون به منابع تار یجابه  یکتاپرستی نیا
. پس جا دارد  میکن ی اند بازساز کوچ کرده  نی را که در چهار هزار سال قبل به طرف فلسط یمردم

.  میابیاقوام باز   ن ی ا  یرا در نظام اجتماع   ی میابراه  د یتوحتأثیر  و    رفتهی مورد گفته تورات را پذ  ن یکه در ا 
  ی و چون برا  مودندنمی  اع شاه امتن رفتن یپنداشتند از پذمی  یها چون خداوند را سلطان واقعآن 

و   ان یخدا یمعبد و مسکن برا  ی و به بنا  ده یپرستی نگران قائل نبودند به بت  ی و شکل ه یخداوند شب
 .نداشتند ل ین تماهقبول واسطه و دالل به صورت کا 

  م ی دیکه د یبطور  ی اند ولاسرائیل داشته بنی  هی شب یدر اصل نظام زیأکادها ن و  هاسومری
  ی مراکز مذهب  نی معابد و واسطه قراردادن خدام ا  رفتنیها را به پذمذهب پرستش اصنام آن تدریج  به 

شده رفته رفته شهر و دولت شهر به وجود آمد و سلطنت  تمرکز و تشکلمراکز کرد. معابد  تی هدا
  ی ول ستندیزی اسرائیل در همان جامعه و با همان نظام مکه بنی  ی گرفت. در حال شه یاز کهانت ر

کاهن    رفتنیمردم بود که امکان پذ   نی معتقدات ا  لیفقط به دل  ن ینشد و امؤثر  ها  تحول جامعه در آن 
 1: آمده استده فرمان   ی ساخت. در ابتدامی نو شاه را ممکن 

 .آوردم رون یب یمصر و از خانه غالم ن یتو هستم که تو را از زم ی من یهوه خداـ ۱
از آنچه باال در آسمان و   یو تمثال  دهیشکل تراش چ یاز من نباشد، ه ر یغ  گرید ان یترا خدا ـ ۲

ها را  مکن و آن  سجدهها و به آن  سازخود م یاست برا  نیزم ری و آنچه در آب ز نی در زم نی پائ
 .پرستش منما

که در آن ادوار   ،پرستیو بخصوص احتراز از هرگونه شکل و بت  یکتاپرستیجمالت  ن ی ا از 
 .شودرواج کامل داشت، بطور قاطع مشاهده می 

او را   د یعقا نی از مورخ یکه برخ م یاشاره کرد کتاپرست یحکومت مصر به ایخناتون  یبررس در
ق. م بوده است. در   ۱۳7۰فرعون موحد در حدود  نی ا اتیح خی . تاراننددمذهب یهود می  یمبنا
در حدود   زین یاند و گاهق. م حدس زده  ۱۲۰۰ - ۱۳۰۰را حدود  یکه ظهور حضرت موس یحال

 . مورد توجه است شتریب  خیتار  ن یق.م که ا  ۱۶۰۰
  ی پرستکتا یاصالت  چوجهیکه به  دی د میخواه م یرا مورد توجه قرار ده خناتون یا ات ینظر اگر

  ی خدا  یبرا  ان ی در آن مشهود است. او به عادت مصر یپرسترا نداشته و هنوز آثار شکل هودی ن ید
را رواج داد   یمهرپرست نی نوع آئیک  قتیا مظهر او دانست و در حقر  دیساخت و خورش یخود معبد

  .ودشمی  دهید یکتاپرستیب  ذه و م  دیآن آثار توح ر که د

 
 . تفیهود قرار گر ین د یشد و مبنا به او الهام  ی ده فرمان پس از مبعوث شدن حضرت موس -۱
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به مذهب   ی د ییک دین توحتأثیر تحت  اً مسلم خناتون یکه ا رمیگمی  جه ی توجیه نت ن یاز ا  من

 .تواند باشدنمی  یمیابراه ن یجز د ن ی آئ ن ی خود پشت کرده بوده است و ا ی اجداد
اسرائیل  و رهبر قوم بنی   یکتاپرستی  نی پس از ابراهیم اسحق و سپس یعقوب را مروج آئ  تورات

قبول کرد که   د یر هر حال باداست پس  ی دیهمان مکتب توح ی دنباله رو  ز ین ی خواند. موسمی
ق.م    ۱۴۰۰را در حدود  هودیقرار گرفته نه برعکس. اگر خروج قوم  هودی ن یدتأثیر تحت  خناتون یا

  م یریق. م بپذ  ۱۲۰۰را در حدود    ی شده و چنانچه ظهور موسمتأثر    یفرعون از افکار موس  نی ا  م یبدان
  ی اجداد  ن ی د  نه یبا زم  خناتون یاند. ا الهام گرفته   م یابراه  یپرستکتایهردو از مذهب    یو موس  خناتون یا

 . اصیل و خالص  لذایع ال بوری از الهام و اتصال به منبا بهره ی خود و لذا ناخالص و موس
وجود داشته است و به   میقد اریبس اسرائیل از عهوددر اقوام بنی  یکتاپرستیدر هرصورت  پس

 .میکناقوام تا هزاره اول ق. م به سلطنت و حکومت مطلقه برخورد نمی   نیا   نی در ب  زین  لیدل  نیهم
ها قرن نظام  سبب شد که ده  کسانند یکه همه در برابر او  یمثلبه یک خالق و قادر بی  اعتقاد

اقوام برقرار باشد و از قبول سلطان و کاهن و معبد   نی ا ن یب ینسب یبر اصل برابر  یساده و متک
  م مذهب در نظاتأثیر از   ینشانه بارز  هودیقوم   نی ب در یتحول دولت و شکل رهبر ری. سزندیپرهبه 

 .جامعه است
وجود   شان یا یو خدا  ان یبین عبران  مانهیارتباط نزدیک و صم نی نویسد: »هممی  فرانکفورت

 «.ردکمی رد  یرا به کل ن ی زم ی یک فرمانروا
که   یدر سالهائ ،شداز آن دفاع می دیبزرگ و رهبران قبل از تبع اءیکه توسط انب یعبر رسوم

که مرد   ی . زماناددبه صورت یک دوران سازنده شکل می  یعبربه تمدن  1بردند می بسر  ابان یدر ب
که هرگز   افتند یدست  ی به ثبات ، آموختها قانون می کرد و به آن می  ی مردم را رهبر  ، یخدا، موس

در   انش یشد که بنغلط ادعا می  ا ی ح یکه صح ی آن نشدند، ثبات ی بزرگ موفق به برقرار  نیط سال
 ت.« از صحرا شکل گرفته بوده اس قیطر یو ط  د یتبع نیح

 ( : ۹:  ۵) کتاب قضات آمده در
 وتان ی د یقتل برادران خود به قدرت رس ی با زور و به بهانه  Abimolach ملخی ابکه هنگامی

Jotan   د.« که با زور به دست آمده بود مجدداً با زور نابود ش  ی قدرت او را در هم شکست و حکومت 
ها  که به فرعون   یمبر یداشت، پ  یبا کالم موس  یاست که هنوز شباهت  م یقضاوت تورات قد  ن یا

  شتن یو خود خواهان و خودپرستان با خو خیآنها، چون تمام قلدران تار یداد ولمی  تیدرس آدم
 .مودندیپرا می  ت یانسان ی شده، راه نابود گانه یب شیخو

است که در طول قرون   ی اتیای از روابلکه مجموعه  ستی ن یتعلیمات حضرت موس تورات
است. اغلب مطالب آن   یآهنگهمو  یکنواختیشکل گرفته و لذا فاقد  یپس از ظهور موس  یمتماد
  ات یاز روا یمخالف آنست. فقط در برخ ی منطبق نبوده و حت چوجهی به  یموس یکتاپرستی نی با آئ
  توان به یک پیمبر موحد نسبت دادکه می  ی ماتیاز تعل  یرنگ

 
اند  ذرگ  هاابان یمصر را ترک گفت مدت چهل سال در ب  یموس   یپس از آنکه به رهبر  هودیوم  ق  تتورا  تیبنا به روا  ـ۱

 . دیتا آنکه به کنعان رس
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 .1شودمی  مشاهده 
داده و   لیرا تشک یاسرائیل واحد متشکلبنی  له یقب ۱۲توسعه یافت و  هودیجامعه که هنگامی
  ی شخص   ل یتمام قبا  نی حال از ب  نی . در ارفتندیشدند، بازهم سلطنت را نپذ  ی ترشرفته یمحتاج نظام پ
  جودهنوز و ای استقالل قبیله  ینموده ول می  یها را رهبر کردند که آن انتخاب می  ی را به نام قاض

به    هی اول ی اثر دموکراس گریبرخوردار بود. به عبارت د ی اد یهای زی از آزاد  لهیداشت و فرد هم در قب
 .نرفت ان یاز م یکل

  ه یساختند تا رفته رفته پا ناو معبد و مسکن    یو برا   افتیخدا واسطه و دالل ن  زیدوران ن  ن ی ا  در
 . سلطنت گذاشته شد

اقوام و  تأثیر افتند بطور مشخص تحت اسرائیل به فکر انتخاب سلطان می که بنی  ی بار ن یاول
  ن ی ا ن یشکل حکومت در ب ن یکه ا  رفتیتوان بطور مسلم پذو می رندیگقرار می  گریهای دتمدن 

 . اصالت نداشته است چگونه یبوده و ه  یمردم ثانو 
  ی رنگ اصل  یبکل  سازیبت تفکر وابسته به    و طرز  یهای شاهنشاهکه در اثر نفوذ تمدن   تورات

  ار ی دارد که بس یتیخود را از دست داده و منحرف شده است در مورد انتخاب سلطنت روا یدیتوح
 : )کتاب اول ساموئل فصل هفتم( آمده است   Isam 7جالب توجه است در 

تمام عمر را به   ل یملت اسرائ نی در ب ی خداوند به عنوان قاض( که از طرف لی)شموئ ساموئل»
  د ی را بازد زپا یم Mizpa و لگالیگ Gilgal بتل و  Bethelکرد،سر برده و هر سال به اطراف سفر می

  ئل سامو  شی اسرائیل جمع شده و پران بنی ستمام    ...شهرها عدالت برقرار ساخت   نی نموده و در تمام ا
  ن ی اموئل اس ی انتخاب کند ول یها شاهآن  ی برا  گریهای درفتند و از او خواستند که چون سرزمین 

عمل نه   نی ها با اها را برآور چون آن خداوند به ساموئل گفت خواسته آن  هوهینکرد و  دینظر را تائ
بود. خواسته   هم واها نخسلطان آن  گریاند و من داند بلکه مرا هم طرد نموده تنها تو را تخطئه کرده

ها حکومت کند. پس  بر آن  د یها هشدار ده که فقط آنکه عادل است با به آن   یها را قبول کن ولآن 
بر شما حکومت خواهد  که آن  به او گفته بود به مردم بازگو کرد و ادامه داد... هوهیساموئل آنچه را 

ها و  خدمت اسب  یا بر شما را خواهد گرفت که  ی او پسرها یعادل خواهد بود ول  یکرد شخص
ها را سرکرده هزار نفر و پنجاه نفر خواهد  ر جلو عرابه او بدوند و آن دتا  رد،یخود بکار گ یهاه عراب

  جنگ   ل یاو و وسا  یو برا   اورند، ی های او را شخم و زراعت کنند و محصول بن یها زمگروه   نی کرد تا ا
او   ی کنند و برا  یمالاو را روغن  ه شما را خواهد گرفت ک  ی فراهم سازند. دخترها های جنگ و ارابه 

را انتخاب   نی شما بهتر یها و باغهان اغذا بپزند و نان درست کنند. از مزارع و کشتزارها و تاکست
خود    یواهد گرفت و براها و مزارع شما باج خن اخواهد کرد و به کارمندان خود خواهد داد. از تاکست

قبل از   ۱۰۲۵واقعه را به حدود  نای « شد د یخواهد برد و شما فقط غالمان و نوکران او خواهکار به 
 .دهندنسبت می  الدیم

  ی است و بطور   ی دیوجود دارد که معرف طرز تفکر توح  یجالب  ار یتورات نکات بس   ت یروا   ن یا  در
 شده است.    ان یآن ب ی واقع ج یشود سلطنت قاطعانه محکوم و نتا می  ده یکه د

  گرفته  شه یکه سلطنت کامالً ر  افت ی ل یتکم یکه تورات در زمان ت یواقع ن یبا توجه به ا 
 

 . بزرگ بحث خواهد شد انیو تحول آن در فصل اد شیدای پ یتورات و چگونگ درباره ـ ۱
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ابراهیم و    یعنی  ،یکتاپرستی  نید  یاصل  ان گذاران یآنچه گذشت نظر بن  رینظ  یاتی روا  ان یاست، ب  بوده
گونه  داشته و همان  ی با سلطنت مخالفت قطع  هودی ن ی . روح ددینمامشخص می  یرا به خوب یموس

که   یقوم وجود دارد و  ی و سلطنت تضاد اصول یکتاپرستی نی شود بباال مشاهده می  ت ی که در روا
به انحراف   میکن ی تورات را بررس ار یمع ن یکه با ا اند. هنگامی کرده ی خدا را نف رند یرا بپذ طان س

کردند،    دا یکه به دنبال سلطنت در جامعه منحرف راه پ  ی هودی  ون ی ها و روحانمسلم آن توسط خاخام 
 .میبرمییپ

به شموئیل    هوهی.  دیجالب برداشت از شاه و سلطنت است بهر صورت که تظاهر نما  اریبس  نکته
نخواهد   زیشاه عادل ن یخداست و حت ی فنکه انتخاب شاه، اگر هم عادل باشد،  دینماالهام می 

است و ضد   ی بهرشکل و صورت ضد انسان ی حکومت فرد را یتوانست جامعه را خوشبخت سازد، ز 
برداشت تورات به   ن ی . در ادیافراد بشر خواهد انجام یو نوکر  یو بردگ یهم به بندگ هخدا و باالخر
اگر انتخاب شده و عادل   ییک فرد، حت ی حکومت دائم جه یکه چگونه نتشود می  حی وضوح تشر

ها خواهد  ... به خدمت گرفتن تمام طبقات و چاکر و نوکر ساختن آن یرگیغارت، باج  اول،یباشد، چ
ساده اختالف بین حکومت خدا و حکومت یک فرد انسان را   یتوان به زبانروشنتر نمی  ن ی ا از بود. 

و انسان   ستیجز خدا ن یفرمانده و سلطان چ یمعتقد شود که در جهان ه د یبا کتاپرست یکرد.  ان یب
آزاد و خودآگاه   ل یکه به م ینظام ایو  ،یاست( جز قانون اله  یخداپرست الزمه  یآزاده )که آزادگ

حکومت    یسلطنت نف  رش یکند که پذبرخورد اعالم می   ن ی در اول  هوهینخواهد آورد.  سر فرود    1رفته یپذ
چون    یاست. او سرنوشت خود را به دست فرد  کجز به خدا سرفرود آورد مشر  ی خداست و اگر کس

  نفس حق، عقل، سالمت  یبانیاز پشت  لذااست  ده یخود سپرده و از توجه و توسل به خدا چشم پوش
 .است، باز خواهد ماند  موحدتکامل، که هدف هرریبهره بوده و از سبی   ،است  هیسلطنت ال  جهی تکه ن

  ی ول  دزیگ  دیرا برخواه  یکند که شما به انتخاب خود شاه عادلمی تأکید  اسرائیل  به بنی   لیشموئ
کش  نظام انسان   نی ا  گریمردم است. به عبارت د  یسلطنت استثمار و بندگ  یجبر   جهی نت  نی با وجود ا

  ی بشر هر  له یکند نه مختصات فرد حاکم. حکومت به وسمی  جابیپرور است که استثمار را ابنده و 
  ی فصل از تورات معرف روح واقع  نی وجود داشته باشد ا دتوانصالح نمی کتاتور یاست. دبار الکتف
  ی اصل ریط و نفوذ دربارها از مسحمن ت ی روحان قیاست که براثر تحم ی حضرت موس یپرستکتای

 . 2ت درآمده اس یو به صورت کنون منحرف

 
اصول   زی انسان خواهد بود. در اسالم ن یشود مانع شکوفائ  دیلتقشده و کورکورانه  رفتهیپذ آگاهناخود ینیاگر د ـ۱
کمک خواهد کرد تا   نیبه ضد د ین یو تلق ید یتقل نیافت دیگاه به آن دست آ خود دیو با ستین ریدپذیتقل نید

 .خواهد شد ثبح ل یباره به تفص. در ایندید نماسکمال جامعه را  و ی شکوفائ
  م ی ر فرود آوردن جز در مقابل خداوند و تسلس  ز یگردد. در اسالم نآشکار می   ید یتوح  ان یکه ارتباط اد  نجاست یدر ا ـ  ۲

که: إنا    ستین  یبرتر  سیرا برک  سچکی ها با هم برابر بوده و هاست. همه انسان   یکتاپرستیشدن جز به حق، خالف  
  ش ی پ  ییتا جا  یانسهم  نیا  تیتثب  ی( و برا۱۳  حجرات)... وا فقبائل لتعار    و  جعلناکم شعوباً  ى وئان  خلقناکم من ذکر و

  که مبادا او را  ندیشنوار می ره یمسلمانان دا گریخواند، با دمی  گران یچون د یاکرم خود را بشر  مبری پ یکه حت ودرمی 
  ظیر ن  ایاکرم را جناب محمد    مبریکه پ  مینیبنمی   یخ یتار  چیپردازد. در هبرتر دانند و در مسائل با آنان به مشورت می

 . آن بخوانند
ضد   عملی شوائ یو پحکومت  ینبوده و گرفتن ارباب و ادعا یحق فرمانروائ یگر یرا بر د سچکینظام ه نیا در

  ا بعضاً ئبعض ..  خذتی: قل یا اهل الکتاب... والدیکتاب فرما صاحبان است. خداوند در دعوت  ی و ضد انسان یاسالم
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 مدیریت نه حکومت

برداشت   ن یا  ریدر تفس یسی انگل خواهیدانشمند و آزاد سنده،ی نو Thomas Paine ن ی پ توماس 
 :نویسد تورات می 

ها  از آن   لیو فرزندان اسرائ  افت یان رواج  پرستبت   لهیبه وس  ای بار در دن  ن ی پادشاهان اول  حکومت
  ی پا  شیپ یپرستبت  شرفتیپ ی تاکنون برا طان یبود که ش یاختراع  نیمهمتر نی نمودند. ا دیتقل

با   یحیمس ی ایرده خود قائل شدند و دنمشاهان  یبرا  تیافتخار الوه نی مردم گذاشت، مشرک
که نام   نی باالتر از ا یگرفت. چه کفر یشیها پطرح از آن  ن یر اد ساختن شاهان زنده  گان یخدا

 .لولدیداده شود که با جالل و جبروت خود در کثافت م ی رماعلیحضرت اقدس به کِ
  ی ع یتوان با توجه به حقوق برابر و طبنمی  چوجهییک فرد را بر همه به  یگونه که برترهمان 

  اراده قادر  را یتوان با استفاده از کُتُب مقدس از آن دفاع نمود زنمی نی کرد، همچن ه یافراد بشر توج
د  یاند، حکومت شاهان را تائ کرده هی آن را توج ی ساموئل نب و Gideon داون گیمتعال، چنانچه 

 .کندنمی
منحرف و   یبه آسان یهای سلطنت های مخالف سلطنت در حکومت کُتُب مقدس تمام بخش  در

 مقلوب تفسیر شد... 
  ان یهودیکه آن  تا ذردگدهد میخلقت را می  حشر سیکه مو ی در حدود سه هزار سال از زمان

بود   ی ها به شکل یک جمهورشاه کردند، تا آن زمان دولت آن  یتقاضا  یدر اثر یک اغفال عموم
نداشتند و   ی ها شاهشد. آن اداره می هاره یمجلس مشاوره شیوخ عش ا یو  ی که به وسیله یک قاض

سلطنت در تورات در  رفت.  به شمار می  میعظ  یخواندند گناهخداوند سرور خود می  جزرا    یاگر کس
به آنان شده   ی اختصاص نینفر ز ین لی دل نی بهم به حساب آمده که  انیهودیاز گناهان  یکیشمار 
 جالب توجه است.   اریبس ی تیحکا نی و ا است

  ه آورد   ی موروث  از سلطنت  یکه به طرفدار   ی لیدل  نی نویسد: بزرگترمی   گرید  یدر جا   نیپتوماس 
سازد در  می  دار یوضع کشور صلح را پا ت یدارد و با تثبکه ملت را از جنگ باز می  نستیشود امی
و جنگ   یزیر همه جا با خونردغلط است و سلطنت  ار یادعا بس ن ی نشان داده که ا خی که تار یحال

مبارزات   وستهیکند که چگونه پمی ان یانگلستان ب خیاز تار یهای متعددمثال  اوت.« بوده اس توأم 
  .1است شده  دهیتاج و تخت وجود داشته و ملت به خاک و خون کش ان یمدع  نی ب  نیخون

 
بتوان    لهیتا به آن وس  می نماای میو مذاهب اشاره   انیبه اد  یرساله گاه   نی( من در ا۶۴ل عمران  آ من دون اهلل )  ارباباً

قرار خواهند گرفت. اگر در    یل یتفص  لی و تحل  هیمورد تجز  انیمقدمه مجدداً اد  نیمتوجه شد. پس از اتمام ا  یبه اصول
 . گیری مشکل بودو نتیجه  دیگردمی  نچند برابر مت هیشد حاشمی  عی شرتهر فصل مذاهب و اعتقادات مردم 

که کالم خدا بر    است  یشکل حکومت  یک  نیاست. ا  دهیرا به خاک و خون کش  ای »سلطنت دن  ردیگمی   جهینت  نیپ  ـ۱
تمام تاجداران   زا شیک دانشمند بیجامعه ارزش  یو برا  یتعالیآن گواه است و خون با آن همراه. در درگاه بار هیعل

 . ردیگمی   جهی... او باالخره نت «است خیهرزه تار
خود    عت یاست که طب  نیباشد اچقدر احمقانه می  وثیکند سلطنت مور که ثابت می  ی عیطب  ی وق از دالیل    یک»ی

مسئله را به صورت    نیر بطور مکرر اآنقد ر یش ی بجا استر  یک  یاو با اعطا  نصورتیاریدر غ رایکند، زآن را باطل می 
  ئی اه طرااند لذا چون قعرضه و احمق بوده افراد بی  نیالطسآنستکه اغلب وراث  ینود پقص م «آوردمسخره در نمی 
 .اندنشسته ری ش یهستند که به جا 
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 نظام شیدا یپ

 
  ن ی است. حکومت در ا هودی بودن سلطنت در قوم  یدیتورات در ضمن نشانگر تقل ت یروا ن یا

است که   ی حاک تورات  تی داشته است. روا ی لیو تحم ی ظاهر نشده بلکه جنبه ثانو تدریج به جامعه 
  ق یتحم ایجالل و جبروت سلطنت را خورده و  بی ها که فرباز هم آن  لیبا وجود اعالم خطر شموئ

انتخاب، در یک اجتماع   ن ی کنند. اپادشاه خود را بنام شائول انتخاب می  ن یاند با اصرار اولشده
 .ونددیپبه وقوع می  Mezpa یعموم

  ی کند. ول یرو یپ ی نب لیو از دستورات شموئ د یکند به عدالت رفتار نمامی  ی شائول سع ابتدا
او را به جبر و اعمال فشار آشنا   ستیطنت و حکومت فردسلکه الزمه    یرفته رفته غرور و خودخواه

کشته شده و   سترهایلیبا ف کنند و در جنگ حکومت نمی  یو پسرش مدت طوالنشائول  1سازدمی
بلکه نام خادم قبائل بر خود   نامدی گردد. داود ابتدا خود را سلطان نماو انتخاب می  ی داوود به جا 

چون قضات   ا شود که داود ابتدگفت سبب میرا باز می  قیپرده حقاکه بی  ی نهد. وجود ناتان نبمی
 .شودسلطنت می لیباالخره او هم گرفتار رذا ی کند ول تی ریاسرائیل مدبنی

با  توأم ان که پرستکتا ینظام  ن ی است ب یرسد، برزخمی  یبه شاه ی داود، که از چوپان سلطنت
کند راه  داود کوشش می  کسویاست. از  یپرستنظام بت  ة جی است و حکومت جباران که نت یبرابر 

  د یکند. با»آنکه بر مردم حکومت می  دیوگمی  Sam.23در  نه یزم ن ی . او در ادیما یعدالت و انصاف پ
هنگام طلوع آفتاب   یکه چون نور صبحگاه دیباشد و با ترس از خداوند حکومت کند و او با ادلع 

سر   نی که پس از باران در نور درخشان از زم فیلط ی اچون سبزه رببدون ا یبدرخشد، در صبح
 د.«کشمی  رون یب

ها آن  ان ی...، که اجداد داود از منیسپال، سارگون، نارام  یهای اسوربان به یرا با کت ان یب ن یا
د در کنارشان رشد کرده  وکه دا ،شدمی  ان یکه در وصف فراعنه مصر ب یبا الطائالت ا یبرخاسته و 

  ی میابراه  فکربرد. طرز ت  میخواهی پ  یدئولوژی کننده مذهب و ان ییتعتأثیر  به    م،یکن  سهی بوده است، مقا
ها را از برادران  آن  یگذاشته بود که به کل یبه جا  یقیعمتأثیر  هودیدر قوم  یپرستکتا یو مکتب 

  وسته یپ  هودیقوم    مبران یساخت. پمی   زیمتما  شی خو  یالنهرین و مهمانداران مصرخود در بین   یسام
ظهور سلطنت  متأسفانه    یول  ،آوردندها را به خود می اخته و آن سمتأثر  وجدان مردم را  ای  انه یچون تاز

 .کرد جادیا یهم انحراف ن ی رفته رفته در د  یدیتقل
از زبان   Sam.2 سازد و در  مُبَدّل می  یرا به موروث  ی سلطنت انتخاب یبه اتکاء افکار انحراف  داود
سلطنت و به وراثت در خانواده   هوه یاست و بنا بر قول  هوهی دهی کند که او برگزمی  نی تورات تلق

 یپرستکتا یبا اصول  چوجه یبه  قول  نی روشن است که ا ی. به خوبافتیداود تا ابد ادامه خواهد 
  ن ی که مقدم بر ا می. اگر توجه کندینمانمی  قیتطب یموس

 
النفس، به  سلیم  الح وصهر قدر هم  ، یصالح وجود نداشته و نخواهد داشت. اگر فرد کتاتور یدر جهان دـ اصوالً ۱
اصوالً  ..ندکمی مُبَدّل  به سلطان    سازد وفساد حکومت و قدرت او را منحرف می   یپس از مدت  ابدیدست    یدرت دائمق

و   رفتی را پذ یفرمانروائ  یاگر انسان  . را درتو نه اعمال ق رد یپذهرگز نه حکومت را می  ی انسان صالح و متق یک
تأکید    لیرا نقض کرده است و همانگونه که شموئ  شیخو  تیرا داشت، صالح  یو اطاعت چون خود  یانتظار فرمانبر

که    میدر قرآن کر  فقطه  ن  قت یحق  نیاسالم ا   ن یبه خداوند نموده که حکومت فقط از آن خداست. در د  ینمود سرکش
 ت. اس دهی گردتأیید و کمال، قاطعانه  تیهای انساننمونه  ای  نیراست انیشوایپ و اکرم  مبری پ رهی با س
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 مدیریت نه حکومت

  ی حت سلطنت نفیچگونه درباره سلطنت قضاوت کرد و پس از  ان یهودی مبریپ لیشموئ فیتحر 
فصل تورات ساخته و پرداخته   نی کرد که ا میضد خدا دانست، یقین خواه زیانتخاب شاه عادل را ن

 .از جانب یهوه  یاست نه وح ی منحرف دربار ون یروحان
  افت یزود آشکار شد و سلطنت خاندان داود نه تنها تا ابد ادامه ن  یلیدروغ خ  نی است که ا  جالب

 . یک قرن هم دوام نداشت یبلکه حت
با   تی شمارد و ضدمی  ریکب یاگر عادل باشد، گناه یفرمانبرى از یک سلطان را حت لیشموئ

داود   یرا برا   یو موروث یسلطنت ابد  یدربار  ان ینماروحانی گذرد که  نمی  یچند سال هنوز یول .خدا
هرگز مورد   یکتاپرستیسلطنت و  ح یتضاد روشن و صر ن یکنند. ا هوه جمل می یو خاندانش بنام 

شدند، قرار  خدا می  ریمعتاد به اطاعت غ تدریج به منحرف  ون یوحانر که به تلقین  ی انیهودیتوجه 
 .1د استفاده قرار دادنانحراف را مورد  ن یا  زینما نی حیمس نیسالط   یآن شد که حت جه ی نگرفت و نت

 ی پرستپهوه   ت یو ترب  یشبان  ام یا  ادیشد. او که ابتدا به  گرفتار رذائل سلطنت می تدریج  به   زین  داود
کرده بود،   امیاو ق  هی بر عل که  کرده بود مجذوب قدرت و ابتالئات آن شد. پسر خود را   شهیپ یسادگ

  شبع دهد و بیت او را به کشتن می  اه یاور  Uriahسردار وفادارش ی بایتصاحب زن ز ی و برا  2کشت 
Bathsheba  کندمورد عالقه خود را تصرف می. 

  ی کنند داود را به صفا می  یقوم سع  ران یدامن او را رها ننموده و هرقدر پ گر یسلطنت د ع یفجا
ادوار   نی از ا یقیدق خیشود. تاراو میبینی روشن قدرت و سلطنت مانع از  یرگیگذشته بازگردانند ت

  ادث ها حووجود ندارد تا بتوان به کمک آن  یمدارک گریو جز تورات و آثار نادر د ستیدر دست ن
اعتقادات  تأثیر با جامعه ساده گذشته و  وندیپ کسو یاست که از  ن ی قی ی کرد ول ی زمان او را بازساز 

آفات   گرید ی داشت و از سو و فراعنه مصر باز می ی و آشور  یآکاد ن یسالط  د یاو را از تقل یمذهب
رسوم و   و که هنوز تجسم آداب  ناتان  ختساآلوده می  ز ینظام سلطنت و رذائل قدرت دامن او را ن

کرد که اظهار ندامت نموده  و او را مجبور می  تاختی گاه سخت بر داود می گذشته بود گاه و ب  دیعقا
که   دادی بود و اجازه نم ی ای هنوز باقدوران نظام قبیله أثیر ت ی. از طرفشد یو به راه گذشتگان اند

  لطنت اواخر س قق یابد. درکامالً تح تیسموپسدجالل و جبروت سلطنت به کمال تظاهر نموده و 
شود و می  یفرزندان و زنان شاه علن نی ب یو دشمن نهیک توطئه و فتنه و یداود اختالفات خانوادگ

ارشد    و فرزند  دیبود او را جانشین داود نما   لی، که ما مان یمادر سل  ع بش  ت یملکه ب  نیپس از مبارزه ب 
 :نویسددرباره سلطنت داود می  دورانت لیو .سدربه سلطنت می  مان یباالخره سل نایوداداود بنام  
  ی آسور   نیرا چون سالط   ران یبخشد اسکه بسان تزار و مسیح دشمنان خود را می  یدر حال  داود

را، که    ر یپ Shimei یدمویکند تا سر سپرا مجبور می   مان ی. او پسر خود سلهددیکجا فرمان قتل می 
حرم   به یعفتی سردار خود را با ب هیااورزن  ،آلود به گور اندازدکرده، خون  نیاو را نفر شیسالها پ

تا کشته شود.   فرستدیاول جنگ م صف اه راحت شود او را به یآنکه از شر اور یبرد و برا خود می
  را   یداود سرزنش تاتان نب

 
 .بحث خواهد شد لیبه تفص ی حیهای مسحکومت  هیر توجـ د۱

ب را به نبرد با او فرستاد. ابشالم شکست خورد و به فرمان  آ وید سردار خود  ودا  ید.او شور  هید بر علوشالم پسر داباـ  ۲
 . کشته شد بوآبد به دست ودا
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 د.«داررا در حرم خود نگاه می  با یز یبتشبامعهذا  ی ول ردیپذمی  عاجزانه
  ی جالب   ار ی بس  ج یبه نتا  هودیجامعه    یاسیو س  یدر نظام اخالق  عی تحول سر  نی ا  لیو تحل  ه ی تجز  با

  ی . داود پادشاه عادلابدیتحقق می   ل یهای شموئبینی پیش   ع یو سر  ح ی. چقدر صحافتی  م یست خواهد
  ی کند ولحکومت می  یابتدا به عدل و داد و با سادگ زدیخی است که به انتخاب مردم از توده برم

دهد که فرزند خود را  می رییتغ یاو را بطور  تی به سلطنت ماه ی و دلبستگ یحرص و قدرت طلب
دارد، در   ی های باستانشه یر هودی کشد، عالقه فرزند و پدر که در قوم شود می د راه او می سچون 

و پدر   ند ینش ش یتا او را کشته برجا وردشپدر خود می   هیشود. پسر بر علنابود می  یطلبمقابل قدرت 
کند تا قدرت را از دست ندهد. شهوت که با قدرت اوج  می  یقربان ی فرزند دلبند خود را به سادگ

و تجاوز به   انتیو خ تی داود را به جنا کشد ورا در او می  دیعالقه به رسوم و آداب و عقا ردیگمی
از   کهشود خودپرست ساخته می  ی پرست سلطانو از داود یهوه  دینمامی  قیناموس همکارش تشو

آلودش  خون   دیسپ  یمو  دن یبرد و با دکرده لذت می   نیها قبل او را نفرای که سال ساده  رمردیخون پ
بینی کرد خدا  پیش   کتاپرست ی  لی گونه که شموئو باالخره همان   ...بخشدمی   ن یرا تسک  شیخودخواه

و   سان یل کاسهخدا را گرفته، و خدمت  یشاه، که جا یها به بندگگردد و تودهبرمی ان یهودیاز 
 .شودمی   تیکامالً تثب  مان یدر زمان سلطنت سل یبندگ نی . اندیآدربار در می  ون یروحان

قدرتمند   یکند که چون سلطانمی  یشرق سع یاز شکوه و جالل دربارها  دیبا تقل مان یسل
دهد تا برخالف تمام  . او فرمان می دینمابا شروع سلطنت او ظهور می  یپرستحکومت کند. آثار بت 
ان، پرستاز بت   یگروه  ت یمعبد به منظور جلب رضا   نی برپا دارند و در ا  میعظ  یمعتقدات گذشته معبد 

 (Astrate) ای شتار یچون ا  یمییا اصنام قد  یساختگ  ان یخدا  یاند، برا زنان حرم او بوده   یتیکه به روا

 . 1دنیمخصوص بنا نما  یهامحراب   Milcomلکمیخمش و م   Khemoshو
بود، تعداد   یپرستکتا یپرستی و انحراف کامل از معبد، که مقدمه نفوذ بت  ن یبرپاداشتن ا ی برا
  ی اد یدوالر و ده هزار قالب نقره و مقدار ز ون یلیپنجاه م ۵۰،۰۰۰،۰۰۰قالب طال به ارزش  ۵۰۰۰
  را از مردم گرفته شد و مدت هفت سال صدها هزار کارگر  ...و آهن و فلز و برنج یمتیق یهاسنگ 

و به فرمان    دینمامی   یهوس قصر شاه  مان یمعبد سل  نی مجبور نمودند. تازه پس از اتمام ا  ی اریکبه ب
  وند یپ  نی و ا  د یسال به طول انجام  ۱۳پرداختند که ساختمان آن    یقصر مجلل   ی او در کنار معبد به بنا 

ای  فقط گوشه   سندینوکه می   ی پرستی قرون گذشته بود، زنده کرد. بطوربت   ادبود یدربار و معبد را که  
های مجزا  گاهیخود جا  یرسم  ری و غ   یصدها زن رسم  یقصر چهار برابر معبد یهوه بود. او برا   نیاز ا 

 دربار پرشکوه و اسراف کار خود را رونق داد.   ن یسنگهای اتیمال افت یدردر قصر ساخت و با 
 :نویسد باره می دورانت در این  لیو
های  جهت پرستش بت  یخود معابد خصوص یهود ی ریغ  یهازن  ی در قصر خود برا  مان یسل»

 طال و خون  یودا به بها یمردم  یکه برا   ی معبد و قصر شاه ...آنان ساخت
  

 
  ت یکه حکا ی شد و مدارک رانیها ورابحم  نیا یهودمشهور  مبریپ Josiah شمیا یدر قرن هشتم ق. م به دست  ـ۱

 .پرستی در زمان سلیمان استآثار بت  نیوجود امؤید  دی مانا می ی شمیدام قا نیبر ا
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 ی.« کارگران مصر  نی ملت همانقدر مردم پسند بود که اهرام مصر در ب ن یدر ب ،برپا شد ی ادیز 
های  ست برقدرت ها دینیطرد فلسط  که »داود پس از  سندیونمی   کر یز و پروفسور بنبار   پروفسور

 افتاد...  ن یانداخت و به راه جباران مشرق زم یاجتماع 
  ان یداری کنعانکشور   ن ی کهن دور و به آئ  ت« پ  ش یسلطنت از »م  تی تقو  ی د براوفرزند دا  مان یسل

واداشت.    یار یگنزدیک شد. خاک و مردم را ملک مطلق خود خواند و مردم را به پرداخت خراج و ب
برپا کرد و به   ع یوس یفراوان شد و حرم زان یصاحب کن... ساخت ار یبس ی ها ژها و معبدها و دکاخ

 ت.« داش  را بزرگ  یاجنب  ان یاز خدا  یخود برخ گانه یزنان ب ابهام 
ها با تمام  آن  نیو مورخ ان یهودیخود  یحت یرواج دارد ول ار یهای بسافسانه  مان یسل درباره 

  اد یز  ار یفشار و زور بر مردم، اسراف بس  ها،ی اند خودخواهاند نتوانسته که از او نموده   ن یو تحس  دیتمج
با  توأم شمارند او می  یهم که برا  یرا انکار نموده و اغلب محاسن یکتاپرستی نی و انحراف از آئ

است.   دهیرسبا ارزش به نظر می  اری بس هودیقوم  ت یهو ی است که برا یریگجالل و شکوه چشم
 ر یکند و با اسراف و تبذمی   ی برابر   ی ائسیاقوام آجبّار    ن یربار پرشکوهش با سالط ددر قصور مجلل و  
ها  شورش  نیا  یول زندیخکه مردم به شورش بر می یتا جائ دینمامی  تی دالت ه ذخود جامعه را به 

  ابد، یبه کمال تحقق می  ی نب لی شموئگوئی پیش  مان یشوند. در زمان سلمی  ی با شدت سرکوب زین
  .1د ینماتظاهر می   یانسان  تیشود و فساد و انحطاط شخصظاهر پر رونق جامعه از درون مترلزل می

 
است    گرید ی مان ی سل نیا  یاشود. حال می   ادی از او   مبرانی داشته و در حد پ  گرید  یتیشخص مان یسل د یدر قرآن مجـ ۱

  م ی. در قرآن کرافتیمقصود قرآن را در  دیبا  قیعم  یهانه وفقیک تحقیق    ا آنکه با یندارد    ی شباهت  یخ یتار  مان یسل  و با
آدم، سجده فرشتگان،   خلقت  تیاست. روا ر یو قابل تفس قیعم تینهاشده که بی  انیب یق یحقا به زبان  میتولوژی 

شده   انیاز آنچه به ظاهر ب ریغ یریتفس  ی شخصیت شیطان، هبوط آدم، کشتن قابیل... که همه دارا  طان،یامتناع ش
مطرح    یعتیدکتر شر  دیمعلم شه  اتینظر  ایو    یاله طالقان  تیمرحوم آ   رید سال قبل تفاسیر مجاهد کبصباشند. اگر  می 
به عنوان مظاهر دو   لیو قاب لیاز هاب  یموجه  ونیروحان یامروز حت یگرفتند ولقرار می  تکفیرمسلماً مورد  ،شدندمی 

   ...و ندینمامی  ریتعب عت یطب یقوا نیا سجده فرشتگان را به تمکیطبقه ظالم و مظلوم سخن گفته 
با  سسوره بیل قاست از  ی بررس یمطرح شده است که جا م یجالب در قرآن کر اریچند نکته بس ر ین مان یموردسل در

  انه یمورتا  را جرات نبود به او دست زند    یکرده و کس  هیخود تک  عصایمرده بر    یک سالکه او    مانیدر مورد مرگ سل
 .(!دبو کتاتوریاو آنقدر د آیاافتاد ) نیرا خورد و او به زم عصایش

اذا   کالملوا در همان سوره که ان یشوند و در سوره نمل از زبان مورچه که سلیمان و لشکریانش خرابکار می  ای و
با هرگونه   ی و اصول قیتمارض عم یقرآن  د یفراموش کردکه توح دی ا وجعلوا اعزه ... در ضمن نباه سد وفربه اقادخلو 

خداوند قابل اطاعت و   زج ی سلطان  چی ن خداست و هآ از  مرحکم و ا میر خدا دارد. و در سراسر قرآن کرغیحکومت 
و بقول مرحوم    رد،ی ید قران قرار گئتواند مورد تا نمی   چوجهیاست به  ی با حکومت فردتوأم  لطنت که  س .  ستین  یشیستا
   :بزرگ  ینینائ

و   قدیماً المین عندیتم د حکما و عقال غیرنزبلکه  انیو اد عیشرا ریاسالم و سا نیوله در دع سلطنت مج قتی»حق
  ی ن یت« مرحوم نائسار اص یت امم و اعفاز بدع ظالمانه طوا اً قوجه اول مطلتبه لشیانی مجعول و تحوثر وجه ب حدیثاً

الحسین  ید لعنةاهلل علىیزجیش  ناء شیعتنا م ضعف رعلى ضمشهور اولئک ا تیبه روا ینیدرباره استبداد د تیح
طرفدار استبداد را »جبابره و طواغیت   انینماروحانی شمارد و نوع حکومت می  نیعترنیالسالم، آن را در شمار شعلیه

الاله   ولو ق اکرم اسالم را با  مبری خواند. پمی  «وق و فجورسف انحاء و رواج دهندگان عتیشرحیان احکام  امت و ما 
  قت یحق  نیداشته باشد. با توجه به ا  دتوان نمی   یسازش   نیبا سلطنت کوچکتر  چوجه یبه  دیآغاز کرد و توح  االاهلل تفلحو

است که حل آن    یمعمائ   رد یقرار گ  دی مورد تائ  دتوانمی   وا  ر یو جالل و جبروت و اسراف و تبذ  مانیچگونه سلطنت سل
 .ستیاز من ساخته ن و  به خبرگان سپرد  دیرا با
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شده بود فاقد هرگونه   ت یترب  یکه در فساد دربار  Rehoboan به نام رحبعام مان یسل فرزند

به دو قسمت    هودیو سلطنت    دندی او شور   ه یکه مردم بر عل  د یرس  ی گشت و فساد او به حد   یمحاسن
و   یپرسترفته رفته گوساله  مان یشد. جالب توجه است که پس از سل میتقس یو جنوب یشمال
 .و ظلم و جور و فسادن جامعه را فراگرفت افتی رواج   ان یهودی ن یبپرستی در  بت 

  ی شود که اغلب شاهان به زشتمی  ده یاز کُتُب عهد قدیم است د یکیکه  نیکتاب سالط  در
 اند.  کردهها مبارزه می آن   ه یبوده و بر عل  ن یاسرائیل اکثراً مخالف سالط بنی   مبران ید. پاننام برده شده 

کند که او مردم را به گناه  اعتراض می   لیشاه اسرائبه   ینب  هوی(  ۱۶فصل   نی)کتاب سالط   K 16:2در  
 :زند که می  ادیفر ۵۸در فصل  ی نب ی ا یشعیکند و  می  تی هدا

 اند... با دزدان همدست شده  دهی بزرگان تو فاسد گرد  م،یاورشل ی ا
در سراسر کتاب   یکنواختی : »متهم ساختن پادشاهان با یک نظم و سدیونمی  فرانکفورت

شوند و ما  می  یدر نظر خداوند بدکار و شرور معرف ان یخورد. اغلب فرمانروابه چشم می  نیسالط 
 یم.« یافته مورد بحث قرار ده وندیکه با آن پ یبدون شرّ  ان یعبران  نی سلطنت را در ب میتواننمی

شده که سلطنت رواج    میتنظ  یدر زمان  ان یهودیاز طرف    نیکتاب سالط   ن ی که ا  م یدقت کن  اگر
اند  سلطنت را نتوانسته   ی شر و زشت  زین  ام یا   ن ی در ا  یو پادشاهان بر جامعه مسلط شده بودند و حت  افته ی

  ا یقوم  ن یا  ه یاولبودنش را با اعتقاد  گانهیبرده و ببه اثرات سلطنت پی  میتوان، بهتر می ندیانکار نما
  ی به جالل و شکوه ظاهر   یابیو دست   گران یاز د  د یتقل  یبرا  هودی . قوم  میابیدر   یتوحید و یکتاپرست
  ی نب   لیکه به شموئ ی. مردمدیساخت که باالخره سبب اضمحالل آن قوم گرد ی خود را دوچار بالئ

حکومت شدند که جز   و سلطنت   لیداوران سازند چنان گرفتار رذا   نی شاهان را جانش دند ی اصرار ورز
  ت ی کار و کوشش اکثر  مت یبه ق  یدربار   ون یو روحان   ان ی نداشتند. دربار  یو تحمل زحمت راه  یبندگ

 .پرداختندبردند و با استثمار خلق به تقویت دربار می بسر می  ش یمردم در رفاه و آسا
پردامنه شد و بازرگانان و   ل یکه در قرن هشتم )ق. م( تجارت در اسرائ سندینوو بکر می  ز نبار

دادرس  ده و بی رسیتم سو  دستی اما مردم متعارف ته  دند یرس میعظ ی به مکنت ون یو روحان ان یدربار 
 .1د شدن

Hosea  ل ی م اسرائقو»دارد که  بر می  ادینالد و فرمی  نیو فساد سالط   ی از زشتکار  یهوشع نب  یا  
  مجازات  ی و برا هوهیندارد. به حکم  ش یدر پ ی نجات  یهمه تباه ن یبا ا 

 
و مسائل مطرح شده را با   ستین خیو تار  یم ییک و شزیفکتاب  د یکه قرآن مج تیواقع نیذکر اتدر هر حال من با 

  خ یرساله فقط تار  نی. در امیمانمسئله را به خبرگان و اهل فن واگذار می   نیبرداشت نمود، بحث در ا  دیبا  یگر ید  دید
  ی در جا  عقیدتینشان شد مباحث    یر خاطرنقدمه  مکه در    یراند و بطومورد بحث قرار گرفته   یشناسو شواهد باستان 

 . اشتباهم متشکر خواهم شد حینظر اهل تحقیق در تصح شوند. از اظهار  هیتوج د یخود با
 .اندها بنا شده خ ها برکوکاخ  وستهیع پ ی جهان عل خیبوده و به گفته بزرگ مرد تار نیچن شهیهمـ ۱
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  ل ی خواهد کرد... قوم اسرائ یشاه ان یر عبرانبو  دیرا در خواهد نورد لیآشور اسرائ ی بزود ان یعبران 
 « است.  ختهیمقدس آم ان یها پرداخته و با روسپبه پرستش بعل 

ابتدا قسمت اعظم آن   مودندیراه اضمحالل پ ان یهودی وستهی پ قت یگوئی او به حقاتفاقاً پیش  و
 .را به اسارت به بابل بردند ان ی هودیمنقرض شده و   ان یبه دست بابل زین  هی و بق ان یبه دست آشور

  ل ی اسرائیل عدم سازش اعتقادات اصاقوام بنی   نی سلطنت در ب  عی من علت انقراض سر  دهیعق  به
و اعتقادات    افت ی  وند یتدریج پکهانت به   سلطنت با   ان یسومر  نی بوده. در ب  ی انسانرینظام غ   نی ها با اآن 

مردم مصر که سلطنت در طول   ن ی گونه بود در بشد. همین  لیو تحم فیتحر ر یمس نی مردم در ا
 . افتیمردم  دیدر عقا قیعمای شه یو ر ختی آم در یتولوژ یقرون و اعصار با مذهب و م

  شه یها رکه مذهب آن  یاست در حال ی د یداشته و تقل ی سلطنت جنبه ثانو ل یدر اسرائ یول
سلطنت    یکنند به شکلمی   یسع  ی دربار  ون یباشد. روحانداشته و مخالف کامل سلطنت می   یدیتوح

تناقضات است. از یک طرف ده   نی ای از اشوند و تورات نمونه هرگز موفق نمی ی کنند ول هی را توج
سلطان را تا   یحت گریفرود آورد و از طرف د سر دی نبا چکسیبه ه  هوهیاز   ریکه غ  آموزدفرمان می

(  شیدایبنام پ ی)کتاب اول موس Genesis 9-14 برند. در تورات در کتاب باال می  ان یخدا  ندهینما
  م یکند ابراهسالم حکومت می  یکه بر شهر کنعان   زدشیملخ   Melchisedesh به نام  یکاهن ـ شاه

خالق   یکند. )به عبرمی  سیتقد نی خالق آسمان و زم ا ی ( باشد ون یعل دی که شا) EI-Eljon نامرا به 
  م یابراه سیتقد نی و هم (است qoneh shamaim wa arez و ارض میشمائکون  نیآسمان و زم
)سرود   د ینمامنتقل می  لیبه ملت اسرائ ون یشاه است که حق سلطنت را از طرف علتوسط کاهن 

(Psalm 4-10  شود شاهی در تورات ظاهر می شود که چگونه آثار کاهن می  دهید ی به خوب نجا یدر ا
  هود ی نیشهر به سالط  یشوند تا سلطنت را از طرف خدامتوسل می فی تحر نی به ا ون یوحانو ر

با آن    ان یهودی دیعقا ی مبنا رایآورد زبه بار نمی  یقطع جه یکوشش هرگز نت  نی . البته اندیواگذار نما 
خواهیم برد. در ضمن در  پی  تیواقع  ن یبه ا  شتر یب هودیتمدن  لی و تحل هی . در تجزستیسازگار ن

قوم شود، سبب  نی ا شرفتیآنکه موجب پ یکه سلطنت چگونه به جا  دید میهمان فصل خواه
  د یکه کامالً مخالف با عقا  ،یلینظام تحم   نی و ا  دیها گردآن   ی انحطاط و فساد و اضمحالل و دربدر

 :توان خالصه کردمی  ریفصل را به شرح ز نی آنان شد. ا یرشد و شکوفائ  ع بوده، مان ان یهودی
  ی ابتدائ  یبه دموکراس  ه یشب  یها قرن در نظام اسرائیل تحت تأثیر مذهب خاص خود ده بنی   قوم

های  النهرین و اسارت در مصر و تماس دائم با حکومت پس از مهاجرت از بین  ی. حت1ستند یزیم
و با انتخاب یک داور   دهیرا برگز ی نیشچادرن ه یشب ه دباز همان نظام سا ن،ی دو سرزم نی ا یسلطنت

نظام در   نی گذراندند. اجامعه را به عهده داشت روزگار می  تی ریمد ران یکه به اتکاء مجلس پ
  گر یاز اقوام د  د یبه تقل  ان یهودیسال    ۱۲۰۰تا آنکه پس از حدود    افتیادامه    ز ین  ان یلیاسرائ  یشهرها

   بعد سلطنت  یبه انتخاب شاه پرداختند و اندک
  

 
  ت ینظام را تثب نیها اآن  دیاعق را انتخاب نکرده بودند بلکه  هیاول ینظام دموکراس  دشانیقاع لدلی به فقط البته ـ۱

 .داد میرا در فصل مخصوص به خود مورد بحث قرار خواه یهای اجتماعو تحول نظام  شیدایلل پعکرد. 
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منحرف    ت یروحان  وند یمُبَدّل شد. قصر و معبد در کنار هم برپا شدند و پ  ی به حکومت موروث  ی انتخاب

و انشقاق    یرخنه کرد و جدائ  هودیاد و انحطاط در جامعه  فس. با استقرار سلطنت  افتیو دربار تحقق  
 یثباتو تزلزل و بی  ختیدر هم آم هودیقوم  نی رید دیپرستی با عقاوحدت آنان شد. بت  نیگزیجا

  د یعقا  شه یکه در نظام جامعه و ر  ی و اضمحالل کشاند. به علت تضاد   ی را به سرنگون  ل یدولت اسرائ
که برادران   یاز چهار قرن دوام یابد و در حال ش ینتوانست ب ان یلیمردم وجود داشت دولت اسرائ

در   ان یهودیداشتند   ی در مصر چند هزار سال حکومت سلطنت انشان یشهرالنهرین و هم ا در بین هآن 
 .ه شدندرآوا   یمدت کوتاه
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 سلطنت در هند  ش یدای پ ـ۴

شد است. ابتدا تصور می  رفتهیتقریباً هم دوران مصر و سومر صورت پذ ز یجامعه هند ن تشکل
به دست آمدند محقق ساختند که   ستمیکه در قرن ب ی آثار یاند ولتمدن را به هند برده  اهایکه آر

  موهنجادارو  اتیوجود داشته است. کشف ن ی سرزم نی در ا یعال ی تمدن اها یقبل از مهاجرت آر
Mohandjadaro در منطقه سند و هاراپا Harappa درپنجاب که هردو در کنار رودخانهIndus 

را آشکار ساختند. سرجان   ینینو  اتیقرار دارند، واقع( دندیامنمی  Sindhu ان یکه هند) ندوسیا
  الد یمربوط به حدود هزاره چهارم قبل از م ی مناطق آثار تمدن ن ی در ا Sir John Marshall مارشال

را ارائه   یتری میانجام شد که آثار قد زین Chitaldrug گ درو تالی در چ یاتیحفر بعدهاکشف کرد. 
 . دادندمی

  ی ول  ست ی در دست ن یقیادوار اطالعات و مدارک دق ن یدرباره شکل جامعه هند در ا متأسفانه 
اند.  جوامع بوده   ن ی ا  ان ی ها بناند و خانواده ای شکل گرفته ها با جوامع قریه مسلم است که استقرار گروه 

 .توان حدس زداعصار می  ن یرا در ا  یابتدائ ی وجود یک دموکراس
برخوردار بودند   ی آمدند از نظام خاص ن ی سرزم ن یو جنگجو به ا  نی چادرنش ی اها یآرکه هنگامی

اند که  شدهاداره می  یها توسط رهبرانگروه نی شده است. ا دهیاز هند تا اروپا د یائیآر لیکه در قبا
  ی رهبر  نی ر ایاند، نظجامعه بوده  ی ایوابسته به ن  ریرؤسای عشا   ایو    یهمان کاهنین آتشگاه خانوادگ

  .و روم کامالً مورد مطالعه قرار گرفته است  ونان یو  ران یا  یاها یدر آر
به عمل آمده که معرف ارتباط شکل اجتماعات    یقیشناسی درباره کلمه »پدر« تحقنظر زبان   از

  ی کیمردم  ن ی در زبان ا ر دلغت پ  شهیر .و روم است ونان یو  ران ی ساکن هند و ا  یاها یو مذاهب آر 
 .1پاتر است   Paterو روم  ونان یو در   Pitarتاریپدر، در سانسکریت هند پ  ران یاست، در ا
و جنوب   ران یساکن شمال ا  ی اها یاقوام مشترک بوده و از آر  ن ی ا شه یر م یاندکه می  ی بطور

 .  اندافته یاشتقاق   هروسی
  که قبالً   ی قابل توجه است و بطور اریبس  اهایپدر و مقام او در جامعه آر یطرف از

 
  ی ائیطالیادر اپ Padre یپر فرانسو Per یسیفادر انگل Father یلمان آ فاتر  Vater زی امروز ن ییهای اروپادر زبان ـ ۱

 .هنددهمه مفهوم پدر را می 
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 .دارد  تی اقوام عموم  نی در ا  لیو کهانت پدر فام  یو سپس مذهب خانوادگ  یاپرستین  نی شد. د  اشاره

توان مدارک می   نی در دست است با اتکاء به ا  ی شتری ب  ک و روم مدار  ونان ی  میاز تمدن قد   چون 
 .  افتیدست  یهایگیریبه نتیجه   زین ران یدرباره جوامع هند و ا

و در   genneter ونان یبوده است و در  genitor والد فرزند در روم ای  ینام پدر به مفهوم کنون
  ی اند که سر به فرمان کسگفتهمی  یبه مردان پاتر میو روم قد  ونان یکه در  یدر حال  ganitar هند

  تر یلقب پاتر داشتند و ژوپ  زین  ان ی جمیع خدا  نی ای بودند و همچنملک و خانواده  ینداشته و خود دارا 
و از    دندیناممی   ان یپدر نوع بشر و خدا  ای Pater hominum deorumque ان ی را به عنوان رهبر خدا

به افراد   هاوس یسیمورد نظر بود. پاتر یمذهبها نبوده بلکه تشخص آن  لقت اصطالح مقصود خ ن یا
  ی و از مذهب و آتشگاه خانوادگ  دیرسای می به پدر خانواده   شان یشد که نسب اهائی اطالق می خانواده 

است و    یخانواده بود و کلمه پاتر معرف تسلط مذهب نی ا  یشوا یحال پدر پ ن ی اند. در ابرخوردار بوده 
  ی به خوب  میتوانرا در مورد پاتر می   ی گرفت لذا ارتباط مفهوم قبلچون تملک از مذهب سرچشمه می

 .درک کنیم
  Diaous Pitarان یخدا  ی است( به خدا تری)زئوس همان ژوپ Zeus Pater ی به جا  ز یهند ن در

 .است Prithivi Matar ای ن ی گفتند که او شریک مادر زممی
  ، ی اپرستین ی، خانوادگ نید زین ان یهند م یدر مذهب قد قیو تحق  یاسشنهای باستان یبررس

که   ، هند ان یبر بوم ی ائی . در شروع تسلط اقوام آردینمامی  د تائی را پدر کهانت و مقام  یآتش خانوادگ
  و وجود نداشته  Caste کاست  ای  یطبقات دیبندی شدمیخوردار بودند، تقس بر شرفتهیخود از تمدن پ

که از حدود هزاره دوم ق. م به دست   ی حاکم بوده است. در آثار ی ائی آر ی جوامع بدو ی شکل کل
  ی گریگفتند و دها را نجبا می یا قوم فاتح که آن  اها ی آری کیآمده از دو گروه نام برده شده است 

Dasyu  وداها  یمیقد  یدر سرودها  ی. حتان ییا بوم altvadisch  شود. نمی   دهی از کاست د  یهنوز اثر
  ن یا  داشتند. صی خا تی اتراها مقام و اهمشک  Kshatras ای بودند لذا جنگاوران  جنگجوی قوم اهایآر

  تر یو ر هیشوال) گفتندمی  Ritterها اروپا که ژرمنها به آن  ی ائی های آره یتوان با شوالجنگاوران را می 
  ن ی ا ن یدر ب ی ول ( بودند ی شتری ارزش ب ی جنگاوران سواره دارا  را یسوارکار است ز ی هردو به معن

 .دادندمی  لیواره نظام را تشکسبوده و رهبر گروه  ازی امت  یدارا  ریکشاترها رؤسای عشا 
  ن یکه ا   میرسمی   جهینت  نیبه ا   میقرار ده  یبررس  یرا مبنا  یو روم   ی ونانیو    یرانیا  ی اهایآر  اگر

  ی اند، لذا ارتباط مذهب، رهبرو نگهداران اجاق خانوده بوده یخانوادگ نی رهبران همان کاهنان د
. و  دندیامنراجان می  Rajan سران را  نی محسوس است. در هند ا  ی به خوب  یاجتماع   یو رهبر   جنگ 

 نام داشتند. در مقام بعد سرداران جنگ   تا یپوروه Purohita وجود داشتند که  یونیها روحاندر کنار آن 
  ار یآن زمان بس یهاکه در جنگل  ی گرامان gramani ایران ه و سپس عراب ی سناپات  Senapati ای

جامعه با   رهها مورد نظر بودند. اداش یو  Vish ا ی له یآزاد قب ی داشت، و در مرحله آخر اعضا ت یاهم
سابها   Sabha ای  یتیسام Samiti به نام ی هم در مجمع له یافراد آزاد قب ی ها بود ولن ااز راج ی مجمع

 به  هی شب اریبس  تی ریمد ن یکردند. ا ها نظارت مین اگرد آمده و برکار راج
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  ی ائیاقوام آر   یو نومادیک و جنگاور  ینیچادرنش یاختالف که زندگ  نی است با ا یسور  ه یاول  جوامع 
توان  ها را می ن اکرد. راجمی  جابی ها پس از تشکل و استقرار اجامعه آن  یبرا  یخاص یبنا  ریز

  ره یعش ی اسیو س ی مذهب سیرئ  ران یا  ن ی سرزم ی ائیر اقوام آرددانست که  های کاو ا ی ی کهمان 
 .رفتندها به شمار می ن رؤسای کال گریمحسوب شده و به عبارت د

  ی مشاهده شده و مخلوط  یائ ی که توأم با مدیریت بود نه حکومت، در تمام اقوام آر یرهبر  ن یا
و   یاسیس ت ی ریبا افراد خانواده( و مد اکان ی)حافظ اجاق خانواده و واسطه ن ی نید یاست از رهبر 

ابه داشته  شت یائیشکل آر نی جامعه با ا تی ریمد زین ی ائیآر رینشین غ اقوام کوچ  گریدر د گی.جن
  ی و رهبرها ی قربان یکه با اجرا ون یرفته رفته روحاناند افته یکه استقرار گامی و هن است

شدند  می  افته یجامعه استقرار  ان یواسطه خدا  ینیرسوم و آداب د یو اجرا یمذهب یهایآئگردهم
و در   افتهی ی شتری ارزش و مقام ب ( بودند. اکان یجامعه متحرک که همان اجداد و ن ان ی از خدا ری)غ 
  ناً یع  زیکردند. در جامعه هند باستان نها صعود می ا برتر از آن یجامعه و  ی قبل یرهبران مذهب دح

 .است  رفتهیهمین تحول انجام پذ
  مشخص طبقه  و داده شد فقط د ح یکه توض ی مسلط شدند، بطور ان یبه بوم اها یآرکه هنگامی

  الت یتوان به تأثیر اعتقادات، تشکمی  قیدق  لیتحل  کیبا    .وجود داشتند  dasyu  یو بوم   Arya نجبا
مافوق   و ی عموم ینیبه ایجاد د اپرست نی یاها یبرد. آر ی اقوام فاتح پ نی در ب ان یو شکل جامعه بوم

 . ودیک است ن ید ن ی ا شی دا یمقدمه پ  ادوـ   گ ری میقد  یپرداختند. سرودها ی ریمعتقدات عشا 
Rig - Veda   کنند.  را مشخص می  نید نی خطوط ا مقدس یسرودها ایودا  گ یمجموعه ر

و در دفعات    ستندیمهاجم از یک تیره و یک مبداء ن  یائیکه اقوام آر  نست یاز ا   ی حاک  ریهای اخیبررس
  ی برخ   شه ی اند. رکرده   ی دولت  جادی تدریج اهند حمله نموده و به   ن یهای متفاوت به سرزممکرر و زمان 

 .اندافته ی ر یصغ  یا یآس ی ائیهای اقوام آرمهاجمین را در دولت  نی ا  زا
صغیر مستقر    یا یدر آس  الدی از دوهزار سال قبل از م  یتانیم Mittani دولت  میاندکه می   ی بطور

ها  که پادشاه هتیت  یدانند. در قراردادآن را اواسط هزاره دوم ق. م می  ی بوده و دوران شکوفائ
Hethiten    بودند.( به نام  یامسو    یائیاقوام مخلوط آر  زیها ن)که آن Shuppiluliuma ومایللو  یشوپ 

  ی هند ان یخدا یهاوازا منعقد ساخته نام  یمات Mattiwaza به نام یتانیق. م با پادشاه م ۱۳۱۰ در
  ی اهایو نظام آر  ن ی رساند که دمی  نی برده شده است و ا Indra ندرای ا   و   Varunaوارونا،   Mithra ترایم

گرفت که جامعه ودیک    جهیتوان نتداشته. پس می   یقبل  شرفتهیدر جوامع پ  یترقیعم  شه یر  کیود
  ان یبوم  ن یباشند، و همچن  ینیتهو دولت    ی تانیکه ممکن است دولت م  ، یهند تحت تأثیر جوامع قبل

قرار گرفته   م،یها در هاراپا و موهنجادارو اشاره کردهند، که به آثار آن  نی سرزم ی اصل نی و ساکن
 .1د باشن

 که علت تحول سریع جامعه از شکل نومادیک   میابیدر  میتوانمی  ت یواقع ن یتوجه به ا  با
  

 
...  یو مراسم مذهب ران ی پادشاهان و ام یاسام ابه تش و  ی شناسحقیقات زبان تبا  ان، یشابه نام خدات نیگذشته بر اـ ۱
 ت.سین خود محتاج رساله جداگانه اآ و شرح  ده یرس ثباتارتباط به ا نیا
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 . ستیمدیریت و سپس دولت متشکل چ  هب

و مستقل نبوده بلکه یک تحول   لیاص اهایتحول جامعه هند پس از تسلط آر گریعبارت د  به
ها با هم نزاع داشته و  آمدند مدت می  ن ی سرزم ن ی که پشت هم به ا ی است. اقوام متعدد یثانو 
 Dasharajanaبه نام  ز جنگ ( ا۱۸/7)هفتم    یوداگ یدر راند  افته یتشکل    گریکد یتدریج با غلبه بر  به 

  ه ی سوداس بر عل Sudas یبه سرکردگ ریاز عشا  ی سخن رفته است که گروه ریام ده  ا یداشاراجانا 
 Samrajراالمرایام  ایپادشاه    نیسوداس به اول   ریاند و امو فاتح شده   دهیجنگ  لیاز قبا  ی گرید  ه یاتحاد

همان مذهب  و رهبر مسلماً قبالً به کمک  میر به اطاعت از یک ا دهیشود. عقسام راج مُبَدّل می 
  ی ج ی به یک تحول تدر  اجیشده بوده است و احت  تی و اکتساب تثب  دی شکل گرفته و از راه تقل  یخانوادگ
به اطاعت در   ادیاعت جاد یجالب تأثیر مذهب و ا ارینکته بس ی چون سومر نداشته است. ول یو طوالن

 .اهاستیمغلوب توسط آر   ان یبوم ن یب
 Dravidiansناگاها و Nagas ای ان یکه بوم یبوده در حال ی رنگ پوست روشن ی دارا  اها یآر

  ون یبود که به کمک روحان  نی ا  اهایاقدام آر   ن ی اند. مهمترپهن داشته   ی نیرنگ و بره یت  یپوست  دها یدراو
پوست  رنگ   هی پابندی بر  طبقه   نیاول   لذا را استثمار کنند،    ان یو بوم  تیرا تثب  شیخو  ی نژاد  یخود برتر

رنگ پوست موجب    گری. به عبارت د دند یرنگ نام  ایوارنا   Varna بندی را درجه  ن ی صورت گرفت و ا
 .طبقه غالب بر مغلوب شد از یامت

  ی آتشگاه خانوادگ   نی وجود نداشت و در حال استقرار، زم  نیزم  تی مالک  ی ائیآر  ینومادها   نی ب  در
)قبالً بحث شد(.   ردیبه محصول آن تعلق گ ت یمالک ن ی بدون آنکه ا ،ملک خانواده محسوب شد

متحرک بود نام آن را به   ه ها به منزله خانآن  ی دادند چون ارابه برا  ل یهائی تشکه یکه قرهنگامی
بود   یمانند سومر عمومها هیقر نی در ا نی زم تی. مالکدند ی)ارابه( نام  garmaه گذاشته و آن را یقر
 مالکیت شد.   شیدا یوجود داشت موجد پ  ان یو بوم اهایآر  نی ارتباط ارباب و خدمتکار که ب یول

  د ی که درباره حکومت دوران بودیک قدیم و جد  ی استاد معاصر آلمان W. Rau قاتیطبق تحق
فرم   Bahmanas و upanishads وداها مانند دتریجد ی که سرودهادارد، هنگامی  قیعم عاتمطال
کاست به صورت    ای خود گرفته و طبقات  به   یشکل قطع  ی های جامعه هند گروه   ی بند طبقه   رند،یگمی
 dasa شد کلمه اطالق می  ان یبه بوم  وکه یازد ی ادوار است که به جا  ن ی شوند. در امی  ت ی تثب یکنون

اصطالح کامالً معرف   ن یدهد و ا را می   یائی آر ریشود که مفهوم غالم و برده غ کار گرفته می به  ا داز
 باشد.  می  ی تثبیت اختالف ارباب و بنده بوم

  اها یاند و هجوم آرشده میق. م تنظ ۸۰۰ - ۶۰۰در اعصار  شادها یکه اوپان میریاگر در نظر بگ
توان اند لذا می در همان ادوار شکل گرفته  زیوداها ن گ یر  و افتهیق. م وسعت  ۱،۵۰۰در حدود 

 د. انشده  لیطور قاطع تحمه کاست ب ا ی تا طبقات خاص و  دهیسال طول کش 7۰۰که حدود   افتیدر
مذهب هندو، که همان براهمانان بودند، انجام گرفت.   ون یروحان  لهیطبقات به وس نی ا تیتثب

گونه  جان و دل مردم رسوخ دادند. همان مذهب منحرف در  لهیرا به وس یاختالف طبقات نی ها اآن 
 به صورت واسطه مردم   ون یروحان میمشاهده کرد میکه در تمام جوامع قد
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شده است در   لیکه سرکاهن به شاه تبد  ی مقام برتر جامعه را به دست آورده و در زمان ان یخدا و 
 .اندکنار دربار به حکومت خود ادامه داده

  ل یو پدران قوم و سوارکاران طبقه برتر را تشک ان یجنگجو ا یکشاترها  ه یبندی اولمیتقس در
رفته   یدر کنار آنان قرار داشتند، ول ون یقوم رهبرانشان بودند و روحان یدادند که سران مذهبمی

مقدس بودند و   یکننده و خواننده سرودهامیبه وجود آمد بنام برهمن که تنظ ی ارفته طبقه 
دانستند و معتقد بودند که با  و مردم می ان یها را رابط خدا. آن دندیه گردطبقه جامع  نیرتمندترقد

  ان یشد، به خداها اجرا می ن ابرهم ی که به رهبر  ی، مراسم قربان ی استماع وداها و شرکت در اجرا 
  ز ی ن ی ودیک به عهده گرفته و لذا مراسم قربان ن یدر د یمهم ار ینقش بس  ی شوند، قرباندیک می نز

شده  آن فقط مختص براهمانان تصور می   یخاص همراه بوده است و رهبر   یستگیبا تخصص و شا
 .است

  ی ر یاجرا نشود تاث حی طور صحاست و اگر با مراسم خاص و به  ان یجلب خدا لهیوس یقربان
  ی اد یز ت یاهم ی است دارا ی م قربانمراس ح یصح ی او اجرا  فهینخواهد داشت. پس براهمان که وظ 

 .گرددمی
مقام   نیهند از باالتر میهندو دانست که در جامعه قد شی کتوان کاهنان را می  براهمانان 

هندو   نی د هی خاص پرداختند که پا یتولوژ یل معو ج نی تدریج براهمانان به تلقبرخوردار بودند. به 
 .قرار گرفت

، تمام   Samsara سامسارا ا ید دگردونه تولد مج ر دد بود. دمجها تناسخ و تولد ره طواس ن یا  ه یپا
 Brahmansهرم   نی شوند در رأس اموجودات جهان در حرکتند. افراد جامعه به پنج طبقه قسمت می 

باشند، سپس جنگاوران که  ودیک می نی د ون یها قرار دارند که همان کاهنان و روحانن ابراهم
  باشند جامعه می  نی طبقه سوم دهقانانند که مولد Kshatras گردندطبقه مشتق می  نی از ا هان شا

Vaishyasطبقه چهارم کارگران که ، Sudra ا ی Shudra طبقات   نیتر. مفلوک وندشمی  دهیرا نامدشو
  Panjma  پنجما  ای چانداال و   Chandala یا Purusha ها را پوروشاباشند که آن می  هاهطبقی ب  ایها  سنج

ها بودند  برده  ای دازاهاگروه و کارگران همان  نی قطعاً ا امندن( می هددطبقه پنجم را می  ی )که معن
 .آمدندشمار میهند به   ان یبوم مانده یکه باق

  ی سپر   ی شته اوست که در قالب قبلگذ  ی زندگک وضعیت هر فرد وابسته به اعمال  یود  ن ی د  در
هرفرد آنست که وظائف   دهی. عمل خوب و پسنددندیامنکارمان می  Karmanنموده است و آن را 
  اکا یهادارانیبر Brihadaranyaka به نام  شادها یاز اوپان ی انجام دهد. در بخش یطبقه خود را به خوب

است و تولد در طبقه   یعمل خوب در طبقه قبل جه ی مجدد در طبقه باالتر نت شی است که زا هآمد
 . نی شیپ یعمل زشت و بد زندگ جهیتر نتپست 

  س مقد  ی . در سرودهایانجام ده یعمل خوب آنست که وظائف طبقه خود را به درست یول
 .است ده یطبقات هندو مشخص گرد ف یا سرود برتران وظای Bhagavadgita بهاگاوادگیتا
  د ی پردازد، شاه با یو انجام قربان هی هد افت یمقدس وداها، در ی به خواندن سرودها د یبا برهمن

و قلمرو و مال خود را وسعت بخشد دهقان به   د ینما یرا رهبر  هاو سلطنت کند، جنگ  یحکمروائ
 خدمت به  دی راها باددهد. شو  ل یپرداخته و به جامعه تحو دیتول
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دادن  جز تن  یحق چگونهی. طبقه پنجم هم هزندیپست و سخت مگر یانجام دهند و از کارها  لیم

انجام ندهد در مرحله   ی اش را به خوبفه یندارد. اگر هر فرد در طبقه خود وظ  ف یترین وظابه پست 
 .در صحرا شود یموش ا یرود و  ی وانیممکن است به جسم ح یخواهد آمد و حت  ایتری به دنپست 
خود را برحق و عادالنه برداشت    تی موقع  ی وحشتناک موجب شد که هر کس  ن یتصور و تلق  ن یا

طبقه غاصب که همان سه طبقه    ی نمود از آن طبقه خارج شود. مسلماً برا نمی   یکرد و هرگز سعمی
 .رفتآنان به شمار می  یحکمران ت یثبات موقع  یبرا  دیترین تمه ی مذهب عال نی بودند، ا یاول

جامعه   ن ی وداها را داشتند و لذا از د گ یر دن یفقط همان سه طبقه اجازه شن است که  جالب
  ی سرودها   دن یها حق شنکه چون کارگران و نجس   ی بودند، در حال  ی حقوق اجتماع   ی برخوردار و دارا 

و آتشگاه    ن یو روم که چون از د  ونان ی  هایس ب پل   ه ی بودند، شب  یمقدس را نداشتند فاقد حقوق اجتماع 
 .شدندمحروم می  زی ن یبودند از حقوق اجتماع   محروم

مردم ساده سبب شد که جامعه هند هزاران سال گرفتار   نیآن در ب  ن یمذهب و تلق ن ی ا جعل
  د ی اختالف طبقات شد  ن یچن  ن یاز محقق  یتعجب است که بعض  ی سرطان وحشتناک گردد و جا   ن یا

 . اننددآن را موجب ثبات!!. جامعه می  رای! زندایستارا می   یو مذهب
 :سدیونمی  ی کائیشناس امرهند  Ainslie Embree پروفسور

  ی شد که رابطه طبقات  یدئولوژیمجدد مُبَدّل به یک ا  دپاداش اعمال در تول یمذهب دهیعق»
به ساختمان   لهیوس نی قابل نفوذ نموده و به ا ریغ  یرساز یز  هی سال آت ۱،۵۰۰ ی)کاست( را برا 

آن را به   یکه گروه یتیمخرب ثبات اهدا کرد، واقع یروها یهندوستان در مقابل تمام ن یاجتماع 
  ی و جا  «کنندمی  ن یتحس یآن را به عنوان ثبات اجتماع  گران ینموده و د ریعنوان عامل رکود تحق

 .گذردی م یالیخی به ب ش یهند خو خی فاجعه در کتاب تار  ن ی از کنار ا زیتعجب است که او ن
به شمار نرفته و قبول استثمار    نی مقدس د  فه یوظ   یو بندگ  یای چون هند نوکر جامعه   چ یه  در

تثبیت ربوبت و حکومت   یروه فاتح برا گنشده است. در هند  رفتهیو ظلم راه وصول به سعادت پذ
ر بند  دبه مردم  ی مذهب انحراف له یرا به عنوان یک عمل صالح!! به وس یو بردگ ی بندگ ش،یخو

  ی نمودند. نظام طبقات  یگذار ه یمردم پا  یدر مغزها   یمقدس و ابد   ی و آن را چون نظام  ردند ک  لیتحم
  ارا سسامشد و  رفتهیپذ ریقابل تغ ریو غ   Sana tana - dharmaی ودیک یک نظام جاودان نیدر د

ذلت مورد استفاده قرار    ن یا  ریو تطه   ه یتوج  ی ای بود که برا بهانه   نی خطرناکتر  تولد مجدد )تناسخ(  ای
!! به خدمت ارباب پردازد تا پس از مرگ و در تولد مجدد  رتیبه شدت و غ   دیگرفت. نوکر و بنده با

  ت ی کندن رضاو رغبت به جان   لی و م  مان یبا صداقت و ا  دی !! کارگر باد یدرآ  یسرور   به قالب ارباب و 
  ن ی از ا ریگردد. اگر غ  دی در تولد بع  ی صعود به مرحله باالتر ی برا سته یکارمان او شا دیا دهد تا ش

  ت یبکند؟ با صالح  د ی. حال سلطان چه بادیتا مرحله سوسک و مار و... تنزل نما   ی کند ممکن است حت
مقدس    ی پردازد!! و برهمن به سرودها  ( تی و جناکشی  آدم !! )و قدرت به توسعه کشور و کسب افتخار

کردن خلق خدا پردازد(،    سهیوار به سرکیلیرا به خود هموار سازد؟!! )طف  ایپرداخته و زحمت قبول هدا
 ن یتری هندوست، برهمانان را »عال یحماسه مل نیکه معروفتر Mhabharata در مهابهاراتا
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  فه یو وظ   ده ینام  «انندیقرار داشته و در مرتبه بعد از خدا  یر فراز قله طبقات انساندها که  انسان   طبقه 
کنند و وداها را   یقربان گران ید یو برا  رندیبپذ ه یهد » :کندمی نیی تع ن یها را چنمقدس آن 

  ی تیتمام گ  یهدمی   هی در مقابل یک گاو که به برهمن هد»آمده    وداگ یکتاب دهم ر   درد.«  اموزاننیب
آنست که    فه یشاه را وظ »کند  می  ن یی تع  نی شاه را چن  فهیمهابهاراتا وظ   « به تو پاداش داده خواهد شد

مقدس    فه یوظ »راها  دسو  فهیاما وظ   «را توسعه دهد  شیو ملک خو  د یرا اداره نما  حکومت کند، جنگ 
 «!!! است اق یو رغبت و شوق و اشت ل یبا م  ن خدمت کرد

درعین حال مقام   ی پراکند ولاست که در جهان نور می  دیشدر وداها آمده که پادشاه چون خور
ناظر بر کار پادشاهان   انند یاست. لذا برهمانان که حافظ دستورات خدا ون یمد ان یخود را به خدا

  له یسو  یانحراف  نی و د  ختهیشود که چگونه با مهارت سلطنت و کهانت با هم درآممی   دهیباشند. دمی
جامعه را   یطبقه مولد واقع نیکه مهمتر ینیزارع  یگردد. حتاستثمار جامعه توسط دربار و معبد می

برخوردار بوده و اجازه گوش دادن به وداها را داشتند،   یدادند و قبالً از قدر و منزلتمی  لیتشک
 .ندی آدربار و معبد در می  ی تدریج در حد کارگران تنزل کرده به بندگبه 

W. Ruben  ی دهات که به صورت برده و بنده برا  یخرافات حاکم بر اهال»نویسد: روبن می  
نموده و   یها فرمانروائکردند سبب شد که یک حکومت مطلقه و جبّاری بر آن طبقه حاکم کار می 

یک حکومت مطلقه را درهند   جادیا  یمحکم برا  هیملت هستند که پا  تی افراد دهات و اکثر نیهم
دهد که چگونه مذهب  نشان می   م یجوامع هند قد ی در بررس یروبن محقق آلمان  «نددهمی  لیتشک

 .ها بوده استآن  یشکوفائ ی برا  ی منحرف توده مردم سد
سلطنت و   ستهیحل کرده و فرزند شاه شا ی به سادگ زیت را نث به تولد مجدد مسئله ورا اعتقاد

  ی شده و روح  ن یی تع ش یشاه بچه از پ ن ی ا ی ستگیشا را یگردد، زمی  ی رهبر ه ستی فرزند برهمن شا
  ن یخود کسب کرده است. در کتاب قوان  یقبل  اتیگردد لیاقت سلطنت را در حکه به بدن او داخل می 

او   رایشمرده شود ز ریو حق ریفناپذ یبه نظر موجود دییک شاه بچه نبا یحت»آمده  ان یهند ومان
 !! ول کرده است«حل یاست که در شکل و جسم انسان  ییک وجود بزرگ اله 

  ی دهشتناک   ی و به عظمت بال  م یابیبار مذهب منحرف هندو را در وسعت تأثیر فالکت   نکهیا  ی برا
 ر یعامل ثبات!! تعب  دهینچش  یرد و گرسنگدرنج و    الیخمحقق رمانتیک و خوش   یکه از طرف گروه

ها معروفند مورد مطالعه  از مردمان هند را که به نجس  یمیگروه عظ ی زندگ دیبا  م،یبرشود پی می
 .1میده ارقر

ها در هندوستان  از آن   ون یلیپنجاه م   ۵۰،۰۰۰،۰۰۰هنوز    یکه قبل از جنگ جهان  یر یتوده کث  ن یا
  ی هاعالوه بر نام )اند. برخوردار بوده نی سرزم نی در ا یزندگ طی شرا نی ، از اسفبارتراندسته یزمی

  ، ی گررفته ها با مشاغل آن  ( اندهم گفته  ا یشیسپرآو  ا یپار Asprishya و Paria طبقه ن ی گذشته به ا
قوم   یاختگس نی توده محکوم که د نی اند. اکردهها امرار معاش می آن  ریو نظا یکنمستراح پاک 
 نیکه ا نجاستیکردند و جالب امی یاز همه دور انیمهر نجاست زده بود، چون جذامها غالب به آن 

کارمان خود را  و اراسبا اعتقاد به سام زیها نانجام داده و فرزندان آن ینیمقدس د فهیعمل را چون وظ
  ل غموظف به ادامه ش

 
 . قرار خواهند گرفت لیمورد تجربه و تحل لی صتفبه   انیهند در فصل اد  اهبـ مذ۱
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 نظام شیدا یپ

 
  ان ینوایب  نی که ا  میتوجه نمائ  دی با   میفالکت را درک کن  نیعمق ا  میحال اگر بخواه  1دند یدمی   پدران 

  ار یشدند به اختوارد می  یمحل پر از ازحام ا یبه بازار و  یچنان در اعتقاد خود راسخ بودند که وقت
  اقت یآنکه ل  یبرا   رایکنند، ز   زیها پرهآوردند تا مردم از آن را که در دست داشتند به صدا در می   یزنگ

 2د.!! از خود بروز دهن سی نج ت یبه کفا   زیها ننجس   در نقش  د یبا ابندیب بعدی را در تولد   یبهتر یزندگ 

توان  نمی  ایآ  ست؟ین تیجنا  نی شرکت در ا یبار ت یجنا فیو تحر نی تلق نیچن یک نی تحس ایآ
  ن ی وران اغیرمستقیم از بهره ای میخود مستق یپرورنظام برده  نیکنندگان چنن یقبول کرد که تحس

  ن ی و رها شده از ا مودنرا پاره می  یفکر یرها یها زنجس از طبقه نج یاگر فرد ایاند؟ آنظام بوده 
 کرد؟!!! قضاوت می یثبات  نیگونه درباره چنبه همین  ز یپرداخت او نمی  قیبه تحق  یانسانریغ  قیود

  ات یلعج منحرف و  نی حاکمه به د ئت یکه فصول قبل در مورد عدم اعتقاد ه یحی توض با
  ز ین  ان یمسلماً براهمنان و دربار   ز یکه در هندوستان ن  میریبگ  جهینت  میتوانداده شد می   ان ینمای روحان

در دست است که توده    یآثار   یمردم جعل شده بود باور نداشتند. حت   ت یبه آنچه در راه استثمار اکثر
  ل یها تحمبه آن  دیعقا ن ی ثابت قدم نبوده و با فشار ا وسته یپ یانحراف  نی در اعتقاد به د ز یمردم ن

 .شده است
آمده است که چگونه اموال دهقانان     satapatha Brahmanaاتاپاتا براهمانا سای به نام  نوشته   در

خود عمل کرده و به آن   فهینه نجبا به وظ  گریشود. به عبارت دچپاول می  ایترشاتوسط طبقه ک
دریج  تسکوت کنند بلکه به   هرفتی همنان را پذرب  ن یتلق  شه یمعتقد بودند و نه دهقانان حاضر بودند هم

 .شده است لیها تحمبر آن   یبردگ ن یا
خودآموز   ایکاوتلیا آرتاشاسترا  Kautaliya Arthashastra هند بنام استیعلم س میقد کتاب

  است یس ح یو آن را دستورالعمل صح دهیسال قبل تألیف گرد ۲۵۰۰دولت، که در حدود  استیس
او را به زمان    یدرآمده است که برخ  ر یبه رشته تحر  ی ر یاند، توسط وزتمام اعصار دانسته   ی دولت برا 

  ی دهند، و بعضنسبت می  مودهنق. م سلطنت می  ۳۲۰که در حدود   Chandragupta گوپتا ندار چا
حاکمه بوده    ئت یه  است یها مورد عمل و سرمشق سکتاب قرن   نی ا  .رتی باستان  یبه دوران  ن یاز محقق

  ا ی لبنام کاوت  ی ابانیشمار رفته و خافتخارا! دولت هند به   هی هم ما  شی پ  ی و جالب است که تا چنداست  
 .3ت شده اس  دهینام

  ی نگاهدار  ی برا  دی شده و تمام کوشش دولت با  یرساله شاه محور حکومت تلق ن ی ا در

 
 ۳،۰۰۰در حدود  کهی انجام گرفته بطور  ی ادیهای زی بندم یتقس ، نیپنج طبقه و بخصوص طبقات پائ ن یا نیدر ب ـ۱

 .شده استمی  یافتطبقه در هند 
  . ها دانسته استنوع حکومت  نیرا خطرناکتر ینیاستبداد د ینئیگرانقدر مرحوم نا  د یاست که فق ل یدل ن یبه هم ـ ۲

  فائی و شکو یندگز اسدر  ستین یگرید یزو راه سعادت و کمال چ تیاصول انسان زکه ج ن،یراست نیهمانقدر که د
ر  ب منحرف  نیجامعه خواهد شد. د طاطلت و انحذالکت، فموجب رکود، جمود،  یهب انحراف ذ بشر موثر است، م

   .است ها خطرناکترنجیر بر دست ر  زدکه به مراتب ازها بند خواهد زغم

  ل ی مردم تحم یزها غبر م یاتی!! چه جعلی مل  رروغو  یافتخار طلب ذبکاه با استفاده از عطشک توان باور کردنمی  ـ۳
اسب نادر،  نعل  ،زیآلود چنگخون  ریشمش ،نچکمه متعفن ناپلئو  ارشاه، یزنجیر خشا ، فدان اسکندرتشود. شده و می 

مقابر   سنگو  ده یپوس یها و استخوان  ابندیارزش می  نی! باستا ی هابو ... به عنوان آثار گران کدان ملیجشپش
 . شوندمی  س. مقد...و منحرف  فاسد ونیها و روحانپ و پا نیسالط
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 مدیریت نه حکومت

ایست که به نفع  جه ی نت  ی و بد   یخوب   ص یتشخ  یسلطنت و مبنا   می تحک  استیکار رود. هدف سبه   او 
 .گرددبه ضرر آن حاصل می  ایحکومت و 

اخالق و    ای  دهارما Dharma دیاست با  ان یدرم Artha آرتا   ا ی  ی اسیهرجا نفع س  استمدار یس  ی برا
 !!آمرزش را فدا کند ا ی Moksha ا عشق و مکشایکاما     Kamaنظام حق،

طبقه حاکم داده شده و در راه   رساله به منظور حفظ و تثبیت مقام شاه و  نی که در ا یدستورات
سازی...  صحنه   ن، یتفت  ،یجاسوس  ی،غصب اموال، شکنجه، دوروئ  ت،ی هدف هرگونه جنا  نی وصول به ا

حاکمه و عدم اعتقاد به   ئتیمعرف اخالق ه مارد،شمی  زیرا جا یندار یبه دروغ تظاهر به د یو حت
نهد و به عشق و آمرزش  همه قدر می ا و نظام حق را آن مکه دهار  نیاست. در همان د  یلیتحم  نید

  ی قربان یآرتا به سادگ ایحکومت و شاه  یاسیدر آستانه نفع س راها همه آن  کبارهیپردازد چنان می
 .کنندمی

  ، یجعلیگوئب یغ   ن یتفال دروغ   ،یکشد، آدم کنمی   جاب ی آرتا ا  ی آرتاشاسترا آمده است که وقت  در
شناخته شده و جاسوسان   فهیمجاز و بلکه وظ  گرید  تیمسموم ساختن، جعل اخبار و هرنوع جنا

 !!  فندیوظا ن یا  یاند مأمور اجرا رآمده دهای مختلف ای که به لباس حرفه
رساله   نی که از ا ی در بررس ی محقق آلمان  Prof. Friedr Wilhelmپروفسور فریدریش ویلهلم

نبوده   یهای مطلقه شرقکه فقط الزمه حکومت  سمیدسپوت ج ینتا نست یا» ردیگمی  تجه یکند نمی
انحراف فقط در اثر اتحاد دربار و معبد به وجود آمده و حکومت   ن ی اضافه کرد که ا  د یالبته با « است

 .کند یناتیتلق ن یمردم را آماده قبول چن  یمغزها  ست یقادر ن ینحرافمطلقه بدون کمک مذهب ا
 1اول ی ماک اتیدستورات با نظر نی ا سه یدر مقا  یمحقق شهیر آلمان Max Weberوبرماکس 

 : سدیونمی
 د.«کنضرر جلوه می کامالً بی   اولی دستورالعمل اصول ماک نی با ا  سهیدر مقا»
کنم که  فقط اشاره می  یقرار خواهد گرفت ول لیو تحل هیمورد تجز هرساله در فصول آتی  ن یا

او   ی نمود و از قدرت مذهب یالزم بوده است برهمن را راض  ی استیس ن یاعمال یک چن ی برا
به تناسب پاداش داد. در رساله   زیها را نآن  میدیدسوءاستفاده کرد و همانگونه که در مصر و سومر 

 .حقوق و دستمزد طبقات مختلف ذکر شده است لیاکاوت
  انه یالوزرا سال  ریوز   ا یدربار    ر یملکه، وز  عهد، یدربار مطابق ول  می و کاهن مق  ی قربان  ی متصد   کاهن 

پانا و   ۱۲۰ور شه یکه پ یکرده است، در حالمی  افتی رد 2نقره یهزار پانا چهل و هشت  ۴۸،۰۰۰
 اند و یک گاوچران گرفتهپانا اجرت می   ۶۰خدمتگزاران جزء فقط 

 
  

 
 به نام ی( که کتابیالدیم ۱۴۶۹ - ۱۵۲7) ئی ای طالیا سندهیو نو استمداریس Nicolo Machiavelli اولیماکـ ۱

Principe   ت یتثب  یبرا  ر یاه و امش کند که چگونه  می   هیوجت رساله    نینامند. او در انوشت و آن را رساله شاهزادگان می 
اقتباس کرده   یهند  یم یقد اب ین کتاو از هم که  زنندی م  دسح . دیوسل جوت  ی حکومت خود مجاز است به هر کار

 د. شریع خواهد شت سم یاولی یه ماکتآ باشد. در فصول 
 . وجود داشته  زین  هرقن  پاناینقره و مس بوده است و  بیهائی از ترکهندکه سکه  میقد اریپول بس Pana اناپ ـ۲
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برابر   ۳۲۰۰برابر خدمتکاران و  ۸۰۰کاهن دربار  گریپانا!! به عبارت د۱۵ انه یکارگر روزمزد ماه و

   !!کرده استمی  افت یکارگر روزمزد و گاوچران حقوق در
برهمنان   نی که ا دید میخواه می ریر نظر بگدگرفته را که به او تعلق می  ایو هدا ایمزا گریاگر دو 

  « انندیترین موجودات پس از خدا یقرار داشته و عال  تی بر فراز قله انسان»که به گفته وداها    !!گون یخدا
  ده یآفر «کردن  ت شرک ی ر مراسم قرباند و  رفتنیپذ ه ی هد» ی و بنا به دستور ماهابهاراتا فقط برا

  ر یپانا به اضافه مقاد ۴۸،۰۰۰ زی فقط مبلغ ناچ !شیخو یفرساطاقت  فهیوظ  نیاند در مقابل ا شده
کندن  ار و کارگر پست و چارپاگون در مقابل کار ناقابل جان داشته و خدمتک افت یدر ایهدا !زتریناچ

!  ون یروحان نی چن کی ای!. آحش و کتکناقابل ف ریضافه مقاداپانا به  ۱۵ مبلغ انه یسال یشبانه روز 
توده   یو بردگ یبندگ د یسلطنت و حکومت و تائ ت یدر راه تثب دیو زحمتکش! نبا  !شت ذمتدین!، باگ

 1!  رند؟یمردم تمام قدرت خود را بکار گ
  ی انحراف   نیها به وضوح معرف عدم اعتقاد طبقات حاکم به د پادشاهان و دربار آن   یزندگ  یبررس

 . ها جعل و منحرف شده باشدحکومت آن  تی تثب ی برا  ن ید  نی است، هرچند ا
تر، تأثیر اتحاد دربار و کهانت و  روشن  ار یبس یمانند تمام اجتماعات، ول زین هندوستان  در

 .میکنمشاهده می   یمذهب اتی هر دو گروه را به جعل ی اعتقادبی
 !!است ریکب ی آشوکا  میمشهور هند قد  اریبس ن یاز سالط  یکی

های  ام ن. دند یامنو حق می یو تجسم تقو یمتق ییا آشوکا Dharmaashoka او را رهبانان 
  ی رهبانان بودائ بانان یپشت نیمهربان... فراوان ذکر شده است. او از بزرگتر یعادل، آشوکا  یآشوکا
  ی رس اگر اعمال او را بر ی. ولودربه شمار می  ئی بودا تی کننده دستگاه روحانهند و زنده  خی در تار

  م یکن لیو تحل هیاو را تجز تیمانده شخص  یکه از طرفدارانش باق یاتیبه اتکاء روا ینموده و حت
به گذشت و قناعت و حسن خلق و   یاعتقاد نیکوچکتر ی بودائ ی تجسم تقوا  نی که ا دید میخواه

برخالف تمام   شیخو تیحفظ موقع یبرا  زینداشته و رهبانان دربار او ن ی محبت و عدالت بودائ
 .اندکرده  دیاو را تائ ن یخالف د اتی جنا یمذهب  یستورهاد

ها نوشته و قلم  خواران آن را نوکران و جیره  نیسالط  خ یام تارکه بارها متذکر شده  گونههمان 
سفله    ان یربارد   یچاپلوس  تملق و  ز یسلطان جبّار ن  ن ی درگاه بوده است. در زمان ا  سان یلست کاسه ددر  

  ی بال از ال   یای از دروغ پوشانده بود ولر هاله داو را    ی خادم دربار زندگ  ون یروحان  قیو تحم  ف یو تحر
 .کرد ی او را بازساز ت یبرد و شخصپی  یتلخ  قیتوان به حقاها می تملق  نیهم

و   ی رکیشهوت و ز یکشآدم ت، یجنا ، یبوده است از خودخواه یمجسم! ممزوج یتقوا  ن یا
 ستورات د سمتج ن یتوان بهترکه او را می  یتوأم با رذالت، بطور  یاستمدار یس

  

 
به وقوع    خیاخالق، نظم، قانون... در تار  ن، یکه بنام د  ی اتی نم. جنازبر احساسات خود لجام    ستمیمتاسفم که قادر نـ  ۱
سازد. از خوانندگان  می  اریاخترا بی  یانسان متعادل  ها هراز آن  یبه بخش  یوحشتناک است که گاه  ی بحد وسته یپ

نظران  قول صاحبب  خشک و گذشته و مسائل را قیحقا نیاعتنا از کنار اتوانم بیکه نمی  واهم خپوزش می  ی گرام
به علم   نید ی ها را برانه انسان  انمدانسان می  یرا برا ن یگونه که متذکر شدم د. من همان مینما هیتوج «ی»علم

 .گذارمها ارج می فقط در خدمت انسان  رین
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به   کسویبوده است. او از  دهیگرد میسلطان تنظ نی ا شخصیترساله بر  نی ا یوئگدانست.  کاوتلیا 
!  یدهد و فروتنعاشق او هستند!!( می   ان یخدا  نیکه ا   ان،ی!! )نه عاشق خداان یخود لقب معشوق خدا

را از   فرهزار ن کصدی نگایکال هیحمله به ناح یکدر  گرید ی سازد، و از سورا به اوج خود مجسم می 
به سلطنت شش برادر خود را به   یابیدست  یکند که او برا می ت یحکا  خی، تارد!گذرانمی  غیدم ت

بودا در هند، معتقد    خی اتا، مولف تارنتارا  Taranatha هند به نام  خیتار   نی از محقق  یکی رساند.  قتل می
معشوق    نی . ا1را کشت   کانشینفر از اقوام و نزد  ۹۹به سلطنت    دن ی رس  ی! برا یمتق  یاست که آشوکا 

اتا آمده است  نتارا  خ یداشت. در تار ی رو بود و آنچه خوبان همه دارند به تنهانزشت  ار یبس ان یخدا
  از زنان حرمسرا به او گفته بود که چقدر زشت است. سلطان دادگر را غضب فرا  ی کی یهنگام

 2ند! اند، زنده زنده بسوزاننفر بوده  ۵۰۰دهد تمام زنان حرم را، که و دستور می  ردگیمی
  س ی که تقد  د یاو را نه تنها تائ  د یآکنار می   ی رهبانان بودائ  !! چون با یو تجسم تقو  ! مرد خدا!  ن یا

نما و درنده  انسان  وان یح نی ا هنددرا دادگر لقب می  دادگریب روان یگونه که انوشکنند، و همان می
 3.!! سازندعادل ملقب می  یبه آشوکا  زیرا ن یخو

  ی دربار و معبد با هم به خوب   ایمنحرف    تیتمدن جهان هرگاه حکومت و روحان  خیسراسر تار  در
  ز ی ن یزاع و جدالنشده است، و اگر  لیبه سهولت به مردم تحم یو بندگ یاند، بردگسازش کرده 

دو   ن ی گاه اهر  ی منابع قدرت بوده است. ول ی جابجائ ی حاکم برا  ئت یه ی مطرح شده، بین جناحها
 . 4است  خورده تعادل نظام به هم ندیاند با هم کنار آنتوانسته  یاجتماع  ی بال

 ت ی به اطاعت و قلب ماه ادیکه از اعت میکنها برخورد میکومت حاز  ی ار یما به بس
  

 
 اد.دو حسن خلق انجام می  یتقو  تی را در نها اتیجنا نیالبته او تمام ا ـ۱
توان به فساد  که می  نجاستیا !کرد سه یمقا واناتیح نیتوان با خونخوارترموجود هولناک را می نیساوت اق ـ آیا۲

بشر و   اتحیرا در  دیحریف عقاتوحشتناک تأثیر د و برپی  تیبشر یمنحرف و خطر عظیم آن برا تیدستگاه روحان
ملقب   یمتق یشوکاآ ای را به درنده  وانیچنین ح یک ئیبودا ونی انسداد راه تکامل او درک کرد. رهبانان و روحان

 .رسند ی لودش به نوائآ ن مانده سفره چرک و خوپسا از  ت  !سازند می 
شود و سازش دربار و  می  افتی جهان فراوان  نیتمام سالط خیهند بلکه در تار خینه تنها در تار یمتق  ی آشوکا نمونه 

 .منحرف ساخته است یبشر را به کل  یحرکت تکامل  ر یتاکنون مس شیمعبد از هزاران سال پ
 . دید می خواه یاریهای بسهای جهان نمونه تمدن  یدر بررس

از  شیمخوف خود را ب هیاهلل! ساو شاه ظل میکنخودمان برخورد می  خیدر تار یاریهای بسهم به نمونه  ماـ ۳
 .کشورمان افکنده است خیبر تار گریاجتماعات د

داند،  مطلق، که سلطنت را با کفر و الحاد برابر می   یمکتب یکتاپرست   فیکه چگونه با تحر  د ید  می خود خواه  یدر جا  ما
چون شاه عباس مجسمه   یو شاه با خدا لقب گرفته و جبار پسرکش دیشاه، شاه شه نیچون ناصرالد یف یه کثموثجر

 . دشومی  یعدالت و مردم دوست 

اند  بوده   یو قو   تیانسان  یبنا   ی جا  بر  مستمر و پا  یهاستون   نیراست  ونیفراموش کرد که مردان خدا و روحانـ نباید  ۴
  ت ی و محروم  ت یر اقلد  وستهیپ  انداوردهین  فرود   م یها سر تسلات دربارها و حکومت یدر مقابل ظلم و جنا  ز که چون هرگ

  ثار یا و اصف بخش اتیرا به نور ح خیها صحنه تار که تا مدت  انددهیگاه چنان درخشاه گمردان حق  نیاند. ابسر برده 
 . بحث خواهد شد لیباره به تفصمختلف در این انیاند. در تشریع ادروشن ساخته شیخو
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اند و زاهد و عابد و مرشد  گرفته  ار یمنحرف را کامالً به اخت  ت یاستفاده کرده و روحان  1های مردمتوده
کننده داشته  ق یحال معبد فقط نقش تصد  ن ی اند. در او ثناگو ساخته   ی ... دربار یعارف و صوف  ، یو مرب

  ت ی که نقش روحان دید میخواه میکن یاگر بررس زیادوار ن نیدر هم یکننده. ول نیی است و دربار تع
داشته و هرچند به ظاهر دربار استقالل   تی اهم اریو حفظ حکومت و دربار بس تیمنحرف در تثب

 .است دهیساخته معبد استوار گردش یهمان خرافات پ در باطن بر یاست ول  افتهی
به موارد    خ ی ناپذیر است ما در تاردربار استثناء   اتحاد معبد و   دهی پد  ن یتوان ادعا کرد که ا نمی   البته 

رفته و به مبارزه با حکومت پرداخته  خصلت تعرض به خود گ تی که روحان میکنبرخورد می  ی نادر 
  م یکنمی   د برخور  ی ونیهای مختلف پروتسطانت به روحانفرقه   جادی و ا  سمیلوتر  ش یدا یاست. پس از پ

ها حل  تدریج در حکومت به  زیها نفرقه  نی هم یحت ی اند، ولها پرداختهکه به مخالفت با حکومت 
 .اندها کنار آمده شده و با آن 

به مخالفت   ی نظام ی کتاتورهایو با د وسته یبه مردم پ سا یاتفاق افتاده که کل ار یبس کا یامر در
استقالل    و با  دهی بر  تی از روحان  یرخ داده که دولت به کل   یحادثه زمان  نی ا  شهیهم  یبرخاسته است ول

 .حکومت کرده است
حکومت کرده است که   جادی سپس خود ا یول ده یبر حکومت شور تیاز موارد روحان ی بعض در
 .سلطنت آلوده شده است ل یاز دربار به رذا ش یاغلب ب
  ی های مختلف نقش مخرب سازش معبد و دربار را، که سدکننده حرکت تکاملتمدن   ی بررس  در
 .اشاره شد( ی باستان  یهاها در تمدن از آن  یهایگونه که به نمونه )همان  دید م یهاست، خواهانسان 
 Vija ویجایانگار  نیدر سرزم Krishna Deva Raya دوارایا   شنای از پادشاهان هند به نام کر  یکی

yangar  دیگومی: 
استراحت کندکه برهمانان را   یگذاشته و به راحت نهیس یها را به روتواند دست می  یپادشاه»

 ی کرد و توانست مدت ن یسلطان چن ن ی داشته باشد، ا اریدر اخت شیبه صورت فرماندهان قلعه خو
ای از اثر  پادشاه نمونه  ن ی . گفتار و کردار ادیبا شدت و قدرت و بدون دغدغه حکومت نما یطوالن

کهانت    دهی اتحاد آنست که حکومت زائ  نی ا  دی تأثیر شد  ی و اتحاد دربار و معبد است. علت اصل  تفاقا
 « .مذهب منحرف است اییک ریشه مشترک  یهردو دارا  ن ی و ا

اثر خود را از   زیکه تاکنون ن افتیچنان در جامعه هند رسوخ  2فاتح  یاها ی آر نید ا ی سمیهندوا
در جامعه هند و   ی مذهب بودا، که در قرن ششم ق. م تحول ای  سم یبود ی دست نداده است. حت

  ز یمذهب هندو قرار گرفت و باالخره ن دیجنوب آسیا به وجود آورد، خود تحت تأثیر شد  یکشورها 
  . رانده شد  رون یب  نده امعه از ج

 
و نظام منحرف بشر را به فطرت خود    مذهباست ولی  ی به آزاد ل یکه شرح داده شد فطرت انسان متما ی بطورـ ۱
انسان   گریبه عبارت د ،نموده است فطری  یادگآز نیبه اطاعت و قبول حکومت را جانش ادیساخته و اعت گانهیب

ها را با فطرت  کرده و آن  گانهیب خودبه  زیاکمه را نح تیئافراد ه یحکومت حت قاًقلب شده است. اتفا تشیماه
 .باره بحث خواهد شدسازد. در اینمی  بهیغر یگریشان به شکل دی انسان

 . بحث خواهد شد لی به تفص میسم و بودیسدرباره هندواـ ۲
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با   ش سخن ی رو  گر ید یاز سو ی ول ردیپذتناسخ و تولد مجدد مذهب هندو را می  کسو یاز  بودا 
ساتانیپاتا مصرع   Sathanipatha . بودا درهددطرز تفکر خود قرار می   هی را پا  ی تمام مردم بوده و برابر

 :دیگومی  ۶۰۰
ها  که انسان  ی شان با هم متفاوتند در حالها و اشکال ن ابه علت اختالف در ارگ وانات یانواع ح»

بندی مردم در جامعه لذا  کنند. طبقه بوده و همه متولد شده رشد می  کسان یهای ارگان  ی همه دارا 
و با   ه مانند افراد مردم بود زیاز قراردادها و مقررات خود مردم سرچشمه گرفته است. برهمانان ن

صفات   یافراد بشر دارا  گریدزاده شده و چون  ی م انسانحاز ر زیها ناند. آن متشابه  گر یهای دانسان 
نیک    برهما   را یاو هستند، ز  هیتوانند ادعا کنند که از برهما به وجود آمده و شبها نمیخوب و بدند. آن 

ها درست نقطه مقابل  که برهمن   یندارد در حال  یبستگ  ایو مال دن  ایو مشفق و پاکدل است و به دن
 « .آنند

لطمه وارد   زیها نساخت و به کاست لزل می زتمها را سخت برهمن  ت ی تفکر موقع طرز  ن یا
وارد کارزار شدند و رفته    سمیبود  ه یکه خطر را احساس کرده بودند به شدت بر عل  هاکرد. برهمن می

که آن    یبرده تا جائ  ان یاز م  افت،یبه شدت توسعه می   هندبودا را، که ابتدا در جامعه    ن یرفته نفوذ د
  ن ی د یراندند. جالب است که پس از چند قرن، در هندوستان که موطن اصل رون یعه بجام  نی را از ا

در اطراف هند   ی بودائ ون یلیکه صدها م ی وجود نداشت، در حال سمیاز بود ی بودا بود، تقریباً اثر 
 .دهدمنحرف را نشان می  ن ی جالب است و اثر نفوذ د اریتحول بس  نی پراکنده شده بودند. ا

به علت قبول   یکرد ولنمی یتلق یو اله  یرا به صورت یک اصل ابد  هابودا کاست  هرچند
ها بود، نتوانست در توده مردم نفوذ نموده و  کاست  ی بنا ر یودیک و اصل تولد مجدد، که ز ان یخدا

خود را با دربار هند توسعه دهند و   وندیکردند پ  ی بودا سع نید ون یبردارد. روحان ان یطبقات را از م
ودیک    نی آئ  قینفوذ عم  کسویاز    یول  افتندیقدرت کامل    کتاتورید  ن ی در زمان آشوکا به کمک ا  یحت

ها  تدریج قدرت برهمن اصول آن با سلطنت و حکومت به  یآهنگهم  گرید یدر مردم هند و از سو 
 .راند رون یرا ب ی غان بودائمرا باز گرداند و  

امروز پس    یجالب توجه است. حت  ار یبس  یو مذهب انحراف  یخراف   د یاز نظر نفوذ عقا  هند   جامعه 
و رسوم    یهنوز به خرافات باور نکردن  ستمیقرن نوزدهم و ب  یاز گذشت هزاران سال و انقالب فکر

فالکت و ذلت، که مولود مذاهب و   ،یفقر و گرسنگ م،یکندوران توحش برخورد می  ر ینظ ی و آداب
اندازد. من در چند سفر به  که انسان را به تعجب می  دیدوان شه یاست، چنان در هند ر یخراف دیعقا

از   یکی. افتیتوان می  ینیآن را در کمتر سرزم ریبودم که نظ یهندوستان ناظر حوادث و شواهد 
  ست یجرحو ت یزه با فقر و عقب ماندگها جسارت قبول مبارآن  نان یو جانش روه ن ،یمعجزات گاند 

هزار   نی چند ف یو تحر نیو در اثر تلق ده یدوان شهیمذهب منحرف در عمق جامعه ر له یوس به که 
. نفوذ مذهب در  1در شمار اصول مسلم جامعه هند درآمده بوده است  یانحراف نی ساله دالالن د

  ی به جا  یکه در طول هزاران سال بر نظام اجتماع  یقابل انکار  ریو غ  قیجامعه هند و اثر عم
با وجود تحوالت هزاران   ، یبینی و مذهب انحرافشکل جهان  یثبات نسب ص بخصو و گذاشته است 

  جالب توجه بوده و نقش تفکر و  اریبس ، دیساله علم و صنعت و تول 
 

 .بحث خواهد شد  یهند انیدر فصل ادـ ۱
 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g



199 
 

 نظام شیدا یپ

 
مورد   لیمسئله به تفص نیخود ا یسازد. البته در جااو مشخص می  یانسان را در زندگ بینیجهان 
 .قرار خواهد گرفت  ل یو تحل هیتجز

  ن یاز متفکر  ی. برخمیکنبرخورد می  یهای انحرافی ها و داور به برداشت   زیمذاهب هند ن  درباره 
  ی ئل عملکه فارغ از مسا  را   یو شاعر هند  لسوفیافکار چند ف  یلی رمانتیک و تخ  دهی با د  شهیشاعر پ

داده    قرار   ه ی اند، پاساخته   ی ناموزون مذاهب انحراف  افهیآراسته از ق  یشکل   ی نظر  میبا مفاه  ی و اجتماع 
 .اندپرداخته  یضد انسان   دیعقا ن یا  ش یو به ستا

  ودا گ یر س مقد یکردند از سرودهای سعمذهب هندو  نیق. م متفکر ۹۰۰تا  ۸۰۰در قرون 
  انه یهای عارفانه و صوفبرداشت   ی های خرافتوال یو ر  ده یچیآداب و رسوم پ  ی نو بسازند تا بجا   ی صورت

مورد توجه   ار یبود که امروزه بس 1شادها یکوشش مجموعه اوپان ن یا  جه ی سازند. نت ن ی را جانش
  ار ی بس میخرافات قد  زیسرودها ن نی مختلف قرار گرفته است. هرچند در ا نی و متفکر سندگان ینو

است که در   ید یتوجه کرد که مذاهب هند مجموعه آداب و رسوم و عقا د یبا یاثرگذاشته است ول
  ا یو    شادهای از اوپان  یهزاران سال شکل گرفته و نظام جامعه هند بر آن استوار شده است. بخش  یط 

  را ی، زاندافته ی  یگاهیتوده مردم پا  ن یبینی بوده که کمتر بجهان  ن ی از ا یکوچک قسمتآن،  رینظا
به   یباشند و نه فشار زندگها میبرداشت  نی ا کبه اتفاق مردم نه آماده در بی قر تیاصوالً اکثر

 د.دهرا می   ینظر  میمفاه  نیها فرصت و اجازه پرداختن به ا آن 
به تنگ آمده و در   ی نیجامعه ماش یکه بشر متجدد از ازدحام و یکنواخت ستمیاواسط قرن ب در

 ی به جستجو   یستیالیکش سوسانسان   یکتاتوریو د  یدار هیرحم سرماخشک و بی   یا ینفکر فرار از د
 گردد.شرق می  نی و آرامش متفکر کون سپردازد، متوجه می  ی بخشمأمن آرامش 

به هر   یروح ت یبه آرامش و امن یابیدست یاز خود، که برا  گانه یو ب ادل نامتع ی هاانسان  ن یا
  زنند ی چنگ م yogi … هایجوک  و Sadhu هاوساده guru شوند، در دامان گوروهامتوسل می   یاله یوس

 ( Meditationفرو رفتن  )در خود ون یتاسیتا با مد
 

  

 
م را هدف  ئحرکت دا نیگردونه سامسارا ابول تولد مجدد و اعتقاد به قدر ضمن  شادها یاوپان upanishads ـ۱

مطرح    یابطه و تشابهر Brahman راهمانب   ایروح جهان    و Atman ا اتمنیبین روح واحد    شادهایبخشند. در اوپانمی 
  گونه که به آن  ردیگقرار می  ودن فکر هته یخاص پا ی گردد. وحدت وجود به شکلشامل می  شودکه وحدت آندو رامی 
  ا ی مجدد و تکامل تولد وحدت همان  نیبه ا دنیشود. راه رسسخن گفته می  ،یهست چیزتو همه  ای tvam asi از

  ی شود و مجدداً مذهب منحرف باستان اثر می هندو بی  عرفانکه  نجاست یا .است گریتنزل در اثر حلول در جسم د
 در Yajnavalkya ایاکوجنا ای شادها ی کند. معلم مشهور اوپانمی  یی خودنما ی ردمو ثبیت نظام ضد م  هیتوج یبرا

Brihadaranyaka  ید: وگمی ۱۳/۲/۳ شادیاوپان اکا،یبریها دار ان 
  ی عمل ناپسند در زندگ  یاست برا  یو تولد پست مجازات  یقبل اتیدر ح کی عمل ن یاست برا  یپاداش  یعال  تولد »

  د یانجام دهد. شاه با یبخوب یطبقه خود را هرکس فهیاست که وظ نیدرست عمل کردن چن یگذشته. اما مبنا
پست   یخدمت کند، کارها  د یودرا )کارگر( باس و قلمرو خود را وسعت دهد.  دی نما یها را رهبرکند، جنگ   یفرمانروائ

  ده یدد.« شول می صحا  شیبراحال است که در تولد مجدد امکان صعود به مقام و طبقه برتر  نیرا انجام دهد، در ا
 گردند. می  اثربی  یانه به کلفو عار فیو ظر فیرب، لطغ ین ققول مح قهای ب شود که تمام برداشت می 
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 مدیریت نه حکومت

  ی اند، دردها مشغول گشته   یکاسبت به خ های پابرهنه، که اخیراً سگذشته ای به ظاهر از دن  ن یا   ن یو تلق 
  ی مذاهب  یبه اثرات اجتماع   یها توجه جوامع متمدن را درمان کنند. آن و تشنجات  ها  ی از ناآرام  یناش

هم، که   یغرب ی ها و کشورهاندارند. دولت  ،دادندمی  ل یرا تشک  یاعتقادات مرتاضان هند  ان ی که بن
 لند یرا دارند و نه ما ی های هندکاست  جادی ا الیه خن  ،اشندبطلب می  زی فانت ندگان یجو نی موطن ا
  ی برا  زیها نسازند. بلکه آن  واشی و  شنویبه معبد و پرستشگاه و  لی ا بسته و تبدهای خود رکارخانه 

حرکت    یخراف  د یعقا  غی بلکنند با تمی   ی سع  ش یخو  یو استثمار   یاستعمار   است یحکومت و س  تیتثب
  ی بردگ  ی درون  یرها یگسیختن زنج  ،یهای فکر جنبش   ف یجوامع شرق را سد کنند و با تحر  یتکامل

 .1آنان را به تأخیر اندازند  ی و بندگ
سازنده آن مسخ   میمنحرف و مفاه زیدر جامعه هند نه تنها عرفان و تصوف ن گرید  یسو از

  ز یو عارفانه منحرف ن  انهیافکار صوف  نی که هم  دید  میخواه  میکن  ی شده است، بلکه اگر عمیقاً بررس
در نظام   بایاشارات هنرمندانه و ز اثر گذاشته و اشعار و کلمات و  یلیگروه قل ی فقط در ظاهر زندگ

 .نداشته است ی جامعه هند نفوذ مثبت ینامردم
ها که  آن   یبرا   ی واقع  یهای مجرد و دور از زندگو برداشت   یل یو تخ  ی فلسفه تجمل  ،یبزم  شعر

  ی لت و بندگذ جهل و فقر و  یبخش است وللذت  اتند یو فارغ از مشکالت و مسائل روزمره ح ریس
 رانش یگو دالالن و معرکه   یانحراف  نید  من یجر و خرافی که به  حپرستی... و آداب و رسوم مت و بت 

،  اندده یگرد تی تثب ریو استثماری قرون اخ ی استعمار های استیبر مردم هند تحمیل و با اعمال س
وروها و  گهای ی باز هم شعبده  ی و گاه اضتیو ر ینینشو نه با خاک  انهیهای صوفنه با برداشت 

 .باشندقابل عالج می ها یجوک
 ار بوده است، به شدت صدر تمام اع  یو بندگ یبردگ ان یکه بن ،پرستیجامعه هند بت  در

  

 
هستند که آسوده و   ی اند از جمله کسانمذاهب هند پرداخته د یو تمج نیحستکه به  یغرب  سندگان یغلب نوـ ا۱

کنند و نه  می  خاکدر  تاگلوذوق که نه خود را بان خوش آم  یوفص نیاند. اگذرانده را می  تیراح یدغدغه زندگبی 
به اشعار    یریس  یباشند، از روآشنا می  انیهند کتذلت و فال وبوده و نه با فقر   وکش هندانسان  یها ست گرفتار کا

جامعه    تیبه واقع  یول   دینستاها را می پردازند و آن هند می   یمذهب   اتی... ادب!و عبارات ظریف  فیو اشارات لط  زیانگدل
  ه هم ک دی . شاشندیاندشدگان نمی مسخ نیبه اتفاق ا بیقر تیهزار ساله اکثر نیچند یهند توجه ندارند و به بندگ

باشند.  نشین کاخ  اند تا خودنموده  قی را در هندوستان تشو ینینشک خا عمد ی از رو فیراشا  نیمتفکر نیاز ا یبرخ
 :نویسدمی   شیبازگشت به خو سالهدر ر  یعت یمرحوم دکتر شر ی و متفکر انقالب  دیمعلم شه

است که اغلب   نیهم یو برا ببافد عرفانو  دیشعر بگو دیبا یسازد و شرق و می  شدیاندعقل دارد و می  یغرب
کنند در  صحیح می ده مرتبه تدهند و هر کدام را می  تیما اهم انفیوص یهای خطهمه به نسخه  نیما ا نیمستشرق

خورد  ها را می وسند و موش آن پها می خانه ما هنوز در کتاب یعلم یهای خطکه هفتاد و نه در صد از نسخه  ی صورت
  ی ائ یخولیو مجرد و مال  یساسات ذهن بفهماند که تو فقط به درد اح  شرقیآنکه به    یندارد برا  یاز آن خبر   سچکیه  و

و محتاج   ی های ما باش تابع نظام  دیبا یائی ب ی و زندگ نیکه از آسمان به زم یو وقت  یخورمی  ئی ای و تصور قل
  یات معنو  یا یاست و دن  یو مال غربه است  غمردار و جیکه    یماد  یایاند، دنبه دو قسمت کرده  راما، دنیا    یهاف مصر
  ن یخود به شدت با ا زی غرب ن نیاز متفکر یکه گروه  رفتیپذ دیبات. که همه مال تو اس عهیو ماوراءالطب تیو ابد

 .اندبار آن را برمال ساختهت یجنا جیمخالفت نموده و نتا یاستعمار ی ها و عملکردهابرداشت 
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شده شب و روز   شیوار آرامتعدد به اشکال مضحک و عروسک ان یدارد و در معابد هند خدا رواج
پرور، که  اصنام بنده  نی های توده مردم هند به اخانه  یها و معابد و حتشوند. در بتخانه می  شیستا

 ند های گرفتار و دربکه انسان  میکنباشند، برخورد می می  لیو تحم قیهزاران سال تحم ادبودی
 . وانندخمی Kirtana  شیخودساخته زانو زده سرود ستا یهاخرافات قرون در مقابل عروسک 

به نام صاحب، سردار، راجه... به کمک برهمنان    یلیطف  یگروه  شی پ  یهند تا اندک  نی زمسر  در
مهمتر از همه  ... و Kama، عشق  Mokshaآمرزش dharna پوشش اخالق و حق ریباز ز رنگ ین

  یکشمطیع و باربر بهره  ان یاز مردم مسخ شده چون چارپا Karma, Samsara  ا و سامسارا مکار
 . بسته است نه   از جامعه هند رخت بر  نی استثمار خون  نی کردند و هنوز هم آثار امی

کردند بلکه  حکومت می  ی بود که نه تنها اربابان خود ی کش به حدانسان  نات یتلق ن ی ا نفوذ
به عنوان صاحب    زی... را نیمغول، اروپائ  ،یرانیا  نی شده بودند که متجاوز  یمردم چنان معتاد به بندگ

 کالسن ین ام به ن  ی خدائ کلسن یکه از یک مأمور استعمار به نام ژنرال ن ی تا جائ ذیرفتند پو سردار می 

Nikalsen   ان یخدا سی را به عنوان رئ ان یجالد هند ا ی س یانگل ی ا یکتوریبه وجود آوردند و ملکه و  
 .1د دنیپرست

به   یطبقات فکند و قبول اختالمی  یتجل زینها ت یکه اغلب در پرستش شخص پرستیبت 
های  ئت یست آلوده ساخته و هاست که جوامع بشر را هزاران سال  یسم مهلک  ی صورت اعتقاد مذهب

اند تا نموده قیزهر کشنده را در روح و مغز افراد تزر  نی منحرف ا ن ی حاکمه با کمک دالالن د
که  یانماز ز  زی. در هند نند ینما تی تثب یبه آسان یمردم مسموم نی چن نیدر ب راحکومت و سلطنت  

ها  های خاص، برهمن گروه   یاختالف طبقات و برتر  تی افراد با اعتقاد به حقان  یو معنو  یفکر  اتیح
مردم را مورد    نی ا  یاجتماع   یهای مختلف زندگآلوده شد، استثمار و استحمار به صورت   اها،یکشاتر  و

  گانه یب  یبه کل  شیخو  یکه به خود انسان  یبازداشت تا جائ  یها را از حرکت منطقداد و آن   رارتجاوز ق
  ب ی قر تی شد و اکثر ی محدود  ت ی مختص اقل یو ارباب یر دادند. آقائدتن  یشده داوطلبانه به بندگ

  ت ی حکومت اقل یمناسب را برا  طیو مرض و زحمت، شرا یقبول فقر و گرسنگ یبه اتفاق با آمادگ
 .ساختندمی همفرا

که فرزندان گرانقدر   ی ادیو فالسفه ز نی تمدن مردم هند متفکر خ یاست که در طول تار مسلم
که بخشند و بدون آن  یاصالت شی و مذهب خو یاند به فرهنگکرده یجامعه بالزده بودند، سع ن یا
 سمیتئی نو از پول یتیخود ماه ف یو لط ی را از مردم بگسلند با افکار عرفان ش یخو یوندها یپ

Polytheism   (۱۸۳۶ -  ۱۸۸۶) شنای بسازند. راماکر ی پرستی هند و بت Ramakrishna ندرانات یراب  
 Rabindranath Tagoreمیالدی(  ۱۸۹۱ـ۱۹۶۱نوبل )  زهیتاگور برنده جا

  

 
  ن یاز تحقیق معلوم شد که ایدند و پس ستپررا می  کالسنیبه نام ن یای وجود داشت که خدائدر پنجاب فرقه ـ۱

رأس  کرده و چون از او همی شکنجه  ادیرا زها ی است که هند  یسیاز فرماندهان انگل یکی سکلیخاطره ژنرال ن
 .(شانینمای روحان   نو دالال  سهایخود انگل مکهم به ک  د یاختند )شاس از او  سن کالیبه نام ن  یئداشتند رفته رفته خدا

 د. دن یپرستان می یخدا سیرا به عنوان رئ ا یکتوری بود که ملکه و یگریه دقهند نیز فر  یسایرا Orissaناحیه  در
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از    یتعداد  Ramanuya ی(الدیم  ۱۰۵۰ ـ ۱۱۳7رامانویا ) Shankara ی(الد یم 7۸۸ ـ  ۸۲۸شانکارا ) 
 د.( فصل مراجعه شو ان یپا  مه یبودند. )به ضم نی متفکر ن یا

  چوجه یهوشمندان به  نی بود که کوشش ا قیعم ی نفوذ خرافات در جامعه هند بحد متأسفانه 
  ت ی اکثر شهیاز فالسفه و اهل فکر و اند یبه وجود آورد و جز گروه اندک یاساس ینتوانست تحول

 .ور بودندغوطه  اهیپرستی سو بت  یمردم هند در همان معتقدات انحراف
ها را آغاز  ترین جنگ دیپرچم صلح شد  ر یکه ز  ی پوش و به ظاهر آرامدیسف  ی انقالب  ،یگاند   یحت
ها  گفت، با آن ها سخن می خود را با مردم هند حفظ کند از دهان و زبان آن  وندیکه پآن  ی کرد، برا

د.  یاو گرد ت یرمز موفق  زیروش ن  ن ینمود و همها حرکت می کرد و با آن ها فکر می با آن   ست،یزیم
گذاشت و از  احترام می   گرید  ان یکرد به تمام ادمی  یمؤمن معرف  یکه خود را یک هندو   ی او در حال

 .گرفتمی  ه یما یمردم  ان یو اد یتمام مکاتب فلسف
از   ز یا پرهی مسا یآه ahimsa به نام روش عدم خشونت یاز یک اصل باستان یرو یبا پ ی گاند

اعمال قدرت و زور   است یقصد داشت مردم هند را از س «فعال می تسل» استیو اتخاذ س یزیخونر
دولت ژاپن و   ن، یاستال ،ینیموسول تلر، یچون ه ی نیو متجاوز افتهیکه در غرب به شدت توسعه 

  ار یکنند، برحذر دارد. او با معکرده و هنوز هم می  یرو یروش پ  نیآن زمان از ا های  ولت از د  یار یبس
  ت ی هدا  ی عدم وابستگ  یسو آزاد ساخته به    یکرد هند را از یک جامعه مصرفمی   ی قراردادن خود سع

سلطه هند را از   ریو جامعه ز افتی دست  یمیعظ تیمبارزه به موفق نی در ا ی . هرچند گانددینما
  ی متأسفانه به علت نفوذ خرافات مذهب  یگذاشت ول  ه یرا پا   یآزاد ساخته و عدم وابستگ  استعمار  ودیق

به دست یک متعصب   زیبخشد و عاقبت خود او ن یرهائ قیانحراف عم نی موفق نشد مردم را از ا
 .هندو کشته شد

نفوذ    یها برا آن   ی،حیه مسلمانند و نه مسن و نه هندو،    ندی... نه بودائهایتاگورها، گاند  شناها،یکر
در جامعه شوند. در مقابل   یتحول جادی موفق به ا دیکنند تا شامی هیدر جامعه به افکار مردم تک

گورو... تظاهر    ،یکه در لباس برهمن، جوک  کاسبکار   و دالالن   اکاری گیران رکه معر  ن،ی متظاهرین به د
های قرون و اعصار به  یمنحرف و متحجر که اعتقاداتشان در اثر آلودگ ان ینمای روحان ای کنند و می

  ن یشوند تا با نشر و تلقاستثمار و استعمارگران می  ی برا ای له یمُبَدّل شده است وس ی نیبار سنگ
  .1و تسلط خود را حفظ کنند  ی آقائ کردهمردم را سد  یخرافات رشد و شکوفائ

 
بود   یوحشتناک مذهبیات فگرفتار خرا یکه اروپا در قرون سیاه وسط دید میخواه تیحیمس لیو تحل هیدر تجزـ ۱

و استقرار   ی بیهای صلوسط جنگتا پبه ارو  یداشت. نفوذ تمدن اسالم از حرکت باز می  یرب را بکل غجامعه که 
که به مفهوم بازگشت به   یرنسانسرا فراهم ساخت،  سو سپس رنسان ونی مقدمات رفورماس ا،ی مسلمانان در اسپان

  ن یکه در واقع ا ی لمنظور نظر بود در حا ونانی مدن تولد مجدد ت شد و برداشت می  انیونانی  یفرهنگ و نظام فکر
بود. ملل شرق که   دهیبه اروپا رس اریمتولد و پس از رشد و تکامل بس  یدر جامعه اسالم شیها پقرن  یونان یطفل 

که    یکردند، با وجود ها را به سکون محکوم می آن   گر ید  ی از سو  ی و رشد مذاهب انحراف  کسویاز    یو فرسودگ   ی ریپ
  ی انحرافات حفظ و آن را مبنا  بیفرهنگ را از آس نیبودند، نتوانستند ا یغن ار یبس ی تمدن و فرهنگ انگذاران یخود بن

تمدن در اروپا شکل   ن یامتأسفانه اروپا محول شد.  نفس تازه به مردم  فهیوظ نیدهند و اقرار  خود ی حرکت و تعال
ه را  طسل نیا ات  دندی کوش ادند دقدرت مطلق خود را از دست می  جیحاکم که به تدرهای ئت یی به خود گرفت. هصخا

بیت افکار  تث نکاریا یبرا لهیوس نیمار کنند، بهترح بنام استعمار آنان را استثمار و است نموده و لیحمت بر مردم شرق 
کرد و  های مطلقه به جمود مردم کمک می های جابرانه و سلطنتنظام  تیبود. تقو  یو رواج مذاهب انحراف فیخرا
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 .های گذشته استشود مؤید برداشت فصل گرفته می ن ی که از اای جه ینت
  ش ی دا یتوان حدس زد، ایجاد طبقات و پرا می  ی بدو  یای و دموکراسنظام قریه  ز یهند ن در

 .توأم بوده است یحکومت و سلطنت به وضوح با مذهب انحراف
  ت یسبب تثب یلیو تحم یحاکمه از طرف مذهب انحراف ئتیقاطع ه  دیدربار و معبد و تائ اتحاد

 ل یهای مردم تحمل دبر مغز و  قانهیمذهب چنان عم لهیشود و اختالف طبقات به وسحکومت می 
چون و چرا به عنوان یک موهبت مورد قبول و  بی   یسابقه است. فرمانروائگردد که در جهان بی می
.  دیآبه حساب می   فه یو تحمل زحمت وظ   یگونه که فرمانبر شود همان می   ینید  ضهیقدرت فر  لاعما

قابل انکار   ریانسان غ  لهیاستثمار انسان به وس میحکومت و تحک جادی منحرف در ا نیدر هند اثر د
منحرف هزاران   ن ید له یشکل گرفته و به وس یجامعه هند با مذهب انحراف یاست. نظام نامردم

 ت. اس  ده یو تثبیت گرد د یتائسال 
 
 

  

 
داشت و  باشند، جامعه را از حرکت باز می رقان می عفا و صو عارفانه، که فاقد هرگونه  انهفی وصکار به ظاهر فنشر ا
ها با  ن مبره یو حت... هاکی، جومرتاضیناز  یار یهم بس دی شا یساخت. از طرفگران می استعمار  یبرداربهره آماده 

است، چهار هزار سال   منحرفائات قال نیا هیچون پا یکردند ولمل میعلقینات گذشته تسوم و راد به آداب و عتقا
  ، نیو بخصوص در قرون اخیر متفکر اروآن بوده است. البته در تمام اد امدیو اسارت توده مردم هند پ  یبندگ  خیتار

هب منحرف  ذ م ق یر عمث ا یکنند ول  یی کمال رهنما ی وس جامعه هند را به  اند ده یکوشیز ن یو دانشمندان آگاه  عرفا
 .جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت هنددن تمها را محدود ساخته است. آن  تیموفق

 
 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g



204 
 

 مدیریت نه حکومت

  

 حکومت در هند  مه ی: ضم ح یتوض

گونه که محکوم ساختن  همان   ست،ین  ل صیعرفان ا  ینف  یو عرفان ساختگ  یگریبه صوف  انتقاد
  ان یعدم اعتقاد به مرب لیمنحرف ابداع شده از طرف آنان دل ان یب و ادذکا و  ی دربار  ت ی روحان

به مفهوم سلوک با صفا و   یعرفان واقع باشد.نمی  ن یراست نیصادق د نیمخلص اخالق و معلم
تصوف    ی هر انسان آزاده است. ول  ی و درک کمال، هدف و آرزو   قت یمعرفت به حق  ر یصداقت در مس

است، سد راه تکامل    ثاریو ا  یجوئقت یحق  شه،یور و اندعو مناعت، ش  یآزادگ  یکه نف  یو جعل  یساختگ
  ی به مرتبه اعال   یآگاه مردم خواهد بود. دسترساستحمار و استثمار توده نا   له یجامعه و وس  شرفتیو پ
است که خانه دلشان به نور محبت   سریم یقیحق نیو مؤمن نان یراست د  یفقط برا ی«ربانعارف »

گذشت، تواضع، شهامت... یا مظاهر   ثار،ی از عشق، ا یائی که در ده یحق چنان روشن و فراخ گرد
انتقام،   نه، ینفرت، ک ،یخودخواه ی برا یمکانخانه اندک  ن ی گرفته است. در ا ی در آن جا ت یانسان
حکومت آلوده   ل یهرگز به رذا ی. عارف واقع ستین یطانیمظاهر ش ا یغرور...  ،یطلبجاه  ، یپرورتن 

 .ندارند ی شود. و جز خدمت هدفنمی
  ی باره شرح در این شیخو ی در مقدمه چنگ مثنو  ی دکتر مبشر ی گرانقدر و آزاده آقا  استاد

 :ای از آن را ذیالً نقل کنمخالصه  نمیبنوشته که به جا می 
است از   یبیاست و ترک یحماسه انسان خیاز رنگ زمان و مکان، تصوف و عرفان تار صرفنظر

و فکر و   عت،یاست که انسان را در طب یو مکتب یهنر ذوق و عقل و منطق در قله استعداد بشر
  ت ی جمع ی قه و حکومت به سو و فراق از فکر تفر انسان  ه ی سازد و عرصه تصفدر انسان می  را  قلب

در همه ادوار   یواقع ان یاجتماع بوده و صوف تی نفس و ترب تیمکتب ترب ی واقع وفخاطر است. تص
  ی اند و نمونه جوانمرد پست دعوت کرده  ش یو فرار از تع  یاز دنیاپرست  ی مردم را به تطهیر قلب و دور 

دانسته و    میرا اساس ترس و ب  ای اند. دوست داشتن دنکرده   یاند و از دسترنج خود زندگو شرف بوده
مردم    نی اند، الجرم دالورترشمرده  ان یصوف  ل یشما  ن ی باتریمنقبت انسان و ز  نیترف یرا شر  اعتشج

 .اندده یا جنگیبا فساد بخصوص با ر  وستهیاند و پروزگار بوده 
  ی خاکسار  شهیو ر  یکه باشد، اساس ترس و زبون یمتیبهر ق ستن یز و  ا یکه محبت دن داست یپ

  ی م یپست به   یز زندگجدارد و    ی گانگیب  تی و مذلت است. دنیاپرست که دل و جانش با مفهوم انسان
  ی گیو همه عمر بفروما ی است و مذلت، سراسر خفت است و خوار  م یشناسد، سراسر بنمی  یزیچ

  ی و زبون  ی و ددمنش  دادیو تصوف در مقابل ب  یشیبخورد. حلقه درو   ی برآرد و نان  ینفس  اکند تجان می 
شجاعت،    یو بازو   ثاریو دست ا  دی درخشبود، تاج قناعت و توکل می  یناگشودن  یسنگر   ستن،یز  یبرا

 .آوردانسان به زانو در می   یدیو حقارت را در مقابل شکوه و بزرگوار 
  ی ارزشی در افتادند و ننگ و ب ن یزورمندان و سروران دروغ  که با ان یشرح حال صوف فراوانست

 ها را آشکار کردند. آن 
و   رفتنینپذ یزیچ قتین، و جز حقدهانگرفته ان یبن یدنائت و خاکسار  بر  ئیزندگان بر سر  یپا

جهان وجود را   یبائیو ز ستنیو به چشم عشق و محبت نگر دن یسراسر عالم را مظهر جمال د
 ت؟ ی جز انسان ست یدریافتن و در مقابل آن نماز بردن چ

  ی خشک زندگ ر یدل شته، در کو نهیورتن رسته و از نفرت و کگاز  ،یقیحق ان یصوف
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را از دست   ی گفتند و در هنگامه فساد سنگر شرف و تقونکردند و به استغاثه نوع بشر لبیک یلنگ

  اند ده یکوش شهیهم ی اند و باربه مردم گذرانده  یو زراعت و صناعت و مددکار   ینداده عمر به آبادان
کنند. در عالم صوفیان  نمی  ی مردان گرمتاز مردارخوارریش نی تا از راه حالل نان به کف آورند... ا

  دس و سرود مق تیّ تح گ سازد. همه جا باننجه نمی رگوش را  ی اندوز و مال  ی ریجهانگ یغوغا
عشق است و    ی. مذهب صوفکفاندشاز جمال و مهر در دل می   ینوازد و بهشت وش را می گ  تیانسان

رسد  می  قهخال یرو یعشق به ن ةداند که بشر با قومی  نیو چن ناسدشمی یو الهام اله  عهی آن را ود
 است و زبان ذوق و احساس است  یقیترین نغمه موسلذا زبان تصوف دلکش 

اند تا بر در هر  پست در دست نگرفته   ئیخود را چون کاال یهرگز شرف انسان  نی راست ان یفصو
 .پردازند  نی دروغ  ش یزانو زنند و به مدح و ستا دان گ یخانه و بر سر هرد

و جوانمردانه  اند  سته یزمره مردان که چون کوه بلند و سرفراز، آزاد ز  نی ا  ارندیتصوف بس  خی تار  در
گستاخ و   ت،ی شجاعان گمنام بشر ن یآسانست. ا و مردانه مردن نه  ستنیاند. مردانه زجان سپرده

و   ی باالئ تی اند تا شعله انسانخود را خاموش ساخته  ی اند و شعله زندگکرده  یپروا با مرگ باز بی
 .ردیگ یسرکش
اند و چنانند که موال  تاخته شی استوار پ ی حادثه با چشم مصمم و لب خندان و پا ی ارویرو

  ی و نه در راحت  ندیآدر می  ی گردند و از پانه از اندوه ناراحت می  زگاران یگفت که: پره ن یرالمؤمنیام
 .شوندشادمان می

که به شما    دیزیبپره  یو از بد   دینیبه ب  یکیتا ن  دیکن  یکین  دیگوهرگز نمی   یتصوف اسالم  پس
گردد و آن خود پاداش  شاد می  ی کیانسان از ن عت یکه طب د یکن ی کین د،یگوگردد بلکه می باز می 

 ت. اس فریگردد و آن خود ک رهیاز آن ت یکه نهاد آدم  دیدست بدار دیاست. و از ب
  مار یه و بدر جامعه تبا  شهیگذارد و همتأثیر می   زیهای اجتماع در همه چی مار یاست که ب  یه یبد

خودفروش    یشود و جمعظاهر می  قتیو جعل در شکل حق  قتیحق  ریهزاران غ   یقتیدر مقابل هرحق
 .نندکمی  یسوداگر از آن سودجوئ

شد   یباره و سبکسار دکاناز کالشان شکم ی بعض یبرا  ،گرید  زیو هرچ ان ینیز مانند اد تصوف
  ی امپراطور  وغی ریز سمیپرداختند. افکار کاتول ن ی و تاراج مال و د یوزگیتاج فقر به در ریرائج که ز

 جهت داد. ر ییو تغ افته ی رییتغ
  ان ینما  ن دی   ی اکاریبود در مقابل خشونت و ر   ی العملاز روزگاران، تصوف عکس   ی ار یپس در بس

و   اه یس ی تصوف درخشان، ابرها ب، یمردم فر وان یبا غوالن راهزن و د ی زورآوران، نبرد ی و تعد 
گشود و اجسام مرصع   ی و آزاد  ی قلوب انسان را به بهشت آزادگ چه یو در د یرا در  ریشوم زور و تزو

 جاه و مقام و افتخارات مسخره را درهم شکست. 
  ی از تصوف سنگر  ستندینگرو تدبر به جهان می  قیتحق دهیکه به د  ک ریو ز ف یمردم شر ن یا

. برضد  دیناهان گردپی و پناهگاه ب وافکنید ان یروشنفکران آزاده و جنگجو دساختند، خانقاه، ستا
ای که به ملکشاه نوشته رقم  و ننگش را حسن صباح در نامه   یای از رسوائکه شمه   نیخالفت دروغ 

 .است، قیام کردند هزد
 د تصور گذرانده را از ح   یاشیدادگر، ظلم و ع  نیگر که به نام ددادیضد خالفت ب بر
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آمد و    دیپد   یاجتماع   یهارا منکوب ساختند، انقالب  فهیمعمم و مسلح خل  ان یبرپا خاستند لشگر  بود 
 . پرچم ظلم واژگون شد

  ی که در طول بعض هم بسازند، چنان   نی دروغ   ی که صوف  ند دیدزورمندان شکست خورده بهتر آن  
  غ یتبل  لیکرده بودند. وسا  هیتعب  یو زاهد مرائ   یمصنوع   یصوف  اء،یاتق  در مقابل اولیاء و  زیها نخالفت

و جامه   درا درقبا کنن زچنگالیت  یدشوار نبود که گرگان یباز رنگ ین نیداشتند و ا  اریو زور در اخت
 .دندیاهل حق را بر آن مرداران بپوشانند. و پوشان

ها به آدمکش و خاکسار  آن  یدگنجها نمی آن حکومت  رهیو ت نی درچارچوبه چرک ی واقع تصوف
و طفالن را به   د یبررا می  گناه یب  نه یکجش س ر یداشتند نه به انسان آزاده . خان مغول که شمش از ین

کرد، در  و چاکران می  ش یو عشرت خو ش یبرد و صرف ع می  غمای به   های و هست د یکشخون در می 
  ی و رخصت دستبوس ستادیامی  خ یشد و باگردن کج بر در اجازت شمی  اده یخانقاه از اسب پ لمقاب
 .کرداک درگاه خانقاه را سرمه چشم می خو  دیطلبمی

که اینک   دندیکشی برم رتی ح ویبودند، غر ایصحنه ر  نی ا گران یباز ز یخان، که نخواران ریزه 
 .شان یبلکه خاک راه ا شان یبنده درو  یتاجدار 
به الهام   ردیگت خان صورت می دسکه به  ی لغار ی ا ند که قتل و فهماندمی  نی به مردم چن و
و قضا به دست او  ریتقد یاسا یآنست. همانا که   ردبزرگ  یو مصلحت میعظ یرّساست و  یآسمان

ردن گو آسان   میگردد. مردم ساده دل، تسلاست، اجرا می   بیکه بنده خاص خداوند و محرم سرادق غ 
کردار و رفتار و ظاهر و باطن را با هم    دیکه با دندیفهمو نمی  ،خانه به تاراجسپردند و ز مییتغ ی به ت

را را    هی کر  یبو   «نخوانند  ی شکاررا با آن طوق سگ   یو   ی پوشاند  ن ی زررا طوق   ی سگ»که    د،یسنج
 .بودند  نده. چهره را با قبا و عبا پوشادندیدی را بر چهره آنان نم  ریکردند و داغ زشت تزواستشمام نمی 

 .آمد  دیپد یاسیتثلیث س ریبا وحدت وجود خرقه و عمامه و شمش ...
ر برابرش بر  د لود را آخون  یرها س. سپاهان او دیندخمی  وانهیو د دیکشتاتار عربده می  خان 
ها و  خان از حاصل قتل  سپرد وخانه می نج گکشتگان را به  یدار حاصل زندگخزانه  دند،یچطبق می 

  سنده ینزد شاعر و نو ی استخوان ،مدرسه یخ به ش ی و عبائ دیبخشردائی به پیر خانقاه می ها، غارت
  ی مظالم او را با ترازو  ی گر یکرد و دمی  ق یتطب ی آسمان ع یاو را با شرا ات ی جنا ی کی. پس افکندمی

او   ل یفضا سنده یپرداخت و نومی ده یاو را قص ی های نمود و شاعر دالور می  ه یتوج ی بائیصبر و شک
 .اددهای آشکار نگار می را با آن شقاوت  خ یبست و مورخ صفحه تارمی  ه یا قافر

 .خوش علف وان یح ن ی گفت: پاردمش دراز باد الب می  ریصادق ز یصوف  اما
در جامه اهل علم   ن یابکار را دعا و سوداگر دنکرد و بر سر منبر ناز و کرشمه می  ی ائیر  واعظ

  ن یدروغ  ان ی و به خدا مودنترک می  ایدن ی را برا  ن ید ا یکرد می  می ه و تعظدحق سج ریبه غ   ی و تقو
 .گذاشتزر و زور سجده می 

 کرد که: را زمزمه می  ی نبو  ث ینفس حد د یعارف صاحبدل و خورش اما
 العلماء:  ئس الملوک و ببئسالملوک فاذارایتم العلماء على باب 

 .االمیرالفقرا على باب ئس وشرالعلماء من زاراالمراء و ب
  

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g



207 
 

 نظام شیدا یپ

 
   ی انببه در  ام انه تاده بر در میخس   کشان که تا من مست   یصبوح  یا کپخا  به

 خرقه نه زنار داشت پنهانی ریکه ز     م گذشتپرست نزاهد ظاهر   یچبه ه
 دزدد.( مردمان  یکاال  مرغان آموزد همچنان تا ریمرغان، صف  دیص  یآنکس که برا  چون )
 ی ای از نوشته استاد آزاده دکتر مبشربود خالصه  ن یا

  ت ی که بار اقل  میکنبرخورد می  ی مقهور ناآگاه و باربر  ت یبه اکثر  وستهیپ  خی در طول تارمتأسفانه  
  ی صفت به معن مردمان آزاده و آگاه و انسان  ان یم ن ی کشند. در ارا به دوش می یگرله یمسلط و ح

  ی قیحق  ی مرب  مؤمن و زاهد... و معلم و   ه،یو عارف، عالم و فق  یاند. صوفشده   افت یخود کمتر    یقیحق
آزادگان با چراغ بدنبال انسان   ی ادر هر دوره  ز ین ل یدل ن یاند و به همر بودهددر شمار نوا شه یهم
گردد. و چون می   یو معنو   یاستثمار ماد  یبرا   له یوس  زیهمه چ  یفضائ   ن یدر چن  اند. محققاًگشته می

و    قیعم  اریبس  یتسلط  د،توان بر افراد بشر مسلط شمی  گرید  قیاز راه اندیشه و فکر بهتر از هر طر
و تخدیر   قیدر تحم گریاز همه عوامل د شیو مسائل مربوط به آن ب  مان یو ا هیددار، لذا عقدامنه 

 .مردم مورد استفاده قرار گرفته است
است، در   ی ناطق وان یبینی فقط حاست و انسان فاقد جهان  ی خیتار  ت ییک واقع  یمذهب بشر

  ر یاز مس زین گرینبوده و تأثیر اغلب عوامل د دهیبه شدت عق یعامل چ یانسان اثر ه یاجتماع  اتیح
  ستند ین  د یآراء و عقا  یانی ا که معتقد به اثر بنهآن   یشده است. جالب است حت  لیبه جامعه تحم  دهیعق
نقش   ستم یبقبوالنند. و اتفاقاً در قرن ب گران یبه د لند یخود ما دهیعق غ ی تبل له یاعتقاد را به وس ن یهم
ترین  روزمره ساده   یکه در زندگ  ی تا جائ  د یاز هر زمان روشن گرد  ش یب  یغاتیو نفوذ تبل  دهیعق  ی انیبن

و   دهیعق ینقش اساس دیائهمه در جهت ت ستمیبزرگ قرن ب یافراد نفوذ خود را ارائه داد. انقالبها
  ی شد، صورت گرفته است )بحث مشروح بر جا کننده تصور می ن یی که تع  یطیشرا  گریبودن د  یفرع 

 .خود به عمل خواهد آمد(
از تأثیر   وستهیشود، پعالم مافوق مربوط میکننده، چون به ن ییتع دهیعق کیبه صورت  نید
باشد، طاعون بخش می ات یشفا و ح نی راست ندی امیگونه که پبرخوردار بوده است. همان  یخاص

  ی به بار آورده است. متأسفانه دوران تظاهر ادیان مردم  یستی و ن  گت و مر کفال  ز یمذهب منحرف ن
تمدن بشر بوده است.   خی تمام تار ی به درازا کوتاه و عمر مذاهب منخرف تقریباً ار یبس تینو راس

سرپوش   ریهد که مقاصد خود را در ز دمی  بکار یفر ادیای به دست شبه عالم باال بهانه  نی ارتباط د
کند. و متأسفانه اغلب مؤمنین  لی به مردم تحم یمسلم و ثابت والیتغیر اله  قیبه عنوان حقا نید

کنند، و  می  بیاز شدت تعصب به تحجر دوچار گشته و عمالً همان راه منحرف را تعق زیصادق ن
حبارها خورد بدتر از آفت خوارج نبود  االکعب   از   ن ی ای که اسالم راستاند. ضربه جامعه   ی هردو بال  ن یا
  ر یسروتوس و نظا  ل میش  یی این متفکر اسپانگونه امر به سوزاندمصلح مؤمن و معتقد همان   ن ی کالو  و

 ر. اکا یاو داد که پاپ فاسد ر
و   شهیدر حرکت است و فکر و اند یتکامل یر یمسلم است که انسان در س قت یحق کی  ن یا

 .است  نی راست  نی د ان یکمال مطلق بن  ایاهلل   ی. حرکت به سو ندیمایپشعور او جهت کمال می 
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 مدیریت نه حکومت

همگام گردد. حال آنچه   یحرکت تکامل  نی با ا دیشود بامی  لیها تشکهم که از انسان  جامعه  
متوقف سازد ضد خدا و ضد انسان است و هرچه در جهت کمال انسان و جامعه    ایحرکت را سد    نیا

است. کالم خدا هرگز در جهت تحجر و   ی و مردم ن ی راست ن ی با د نگ آهو هم  ی انسان د یاو اثر نما 
ها  ا انسان یر  یاز رو  اینما... که با صدق  و روحانی  یتواند باشد. عارف، زاهد، صوفنمی  امعهتوقف ج

کفر   جامعه با  راکهیبدتر است، ز کنند، که از کفرظلم می  تیبه بشر ند ینمارا به سکون دعوت می
و   باثر مخر یمسئله اساس نیا ل حلیو ت هی با تجز ان ینه با ظلم. در فصل اد یخواهد ماند ول یباق

گونه که تأثیر  شود. همان روشن می  شتر یها بو حکومت وابسته به آن  یکننده مذاهب انحرافنابود 
است که در   یلیبحث تفص نیو پس از ا  د،یمسلم خواهد گرد ی مردم ان یرهابخش مکاتب و اد

راه تکامل    عتریرها شود سر  شتری حکومت و مذهب منحرف ب  یای از بالهرقدر جامعه   افت ی  میخواه
  ی گانگیاز خودب  یها امکان آزاد حالت است که انسان  نی فقط در ا 1مود یرا خواهد پ  یواقع  شیآساو 

 .ابندیرا می   شیفطرت خو ی و حرکت به سو
 
 

  

 
به   یوقت زین کیالکتید سمیالیمانند ماتر ئی ها بلکه فلسفه ستین ی سائیکل انیقط ادف فمقصود از مذهب منحر ـ۱

  وند، شمی   رفتهی پذ  ریم الیتغگک د یا در دستگاه دولت به عنوان  یو    ندینماو تعصب می   ده یقع  جاد یهب اذ صورت یک م
... و به   شندکند می بدر  رند،دمی  د،شنکمی  کاتولیک  یک یسر با همان خشک زی ها ناکار آن یر ا ی مؤمنطرفداران 

 . ردندگل می سمسلسل متو ه و  یزن به چماندار، سرنحساستفاده از روش ا یجا
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 ران یدر ا حکومت ـ۵

  اد یز  ی هند وابستگ  ی ائی باستان و تحوالت آن از نظر حکومت و مذهب به جامعه آر  ران یا  جامعه 
 . داشته است

به طرف جنوب کوچ کردند،   یکنونو ترکستان  ران یکه در چند مرحله از شمال ا  ی ائیآر اقوام
از راه   زین ئیهادر مناطق هرات و خراسان ساکن شدند و دسته  یبه هندوستان رفته گروه  یگروه

 .و کردستان مهاجرت نمودند  جان یبه آذربا مه یهشترخان و کر
ها را مسلم  آن  یبستگاقوام مشاهده شده است هم  نی که در ا یو آداب و رسوم مشترک زبان 

شباهت و   ن ی ا یدارا  ز یاند نرفته وپا ر و ا ونان یبه  ریصغ ی ا یکه از راه آس ئی اها یآر ی سازد، حتمی
 .اشندباشتراک می 

مناطق   ن ی برخورد کردند که قبالً ساکن ا یانیمهاجرت نمودند با بوم ران یکه به ا یائیآر اقوام
  ی ( و بعضیکنونخوزستان ) المی مانند ع  ران یا یمردم جز در مناطق غرب نی چون از ا یاند ولبوده

  ان یبوم نی توان حدس زد که ا، می ستیای در دست نمانند کاشان، آثار برجسته  یمناطق مرکز
 .اندبه خدمت گرفته شده  ای رانده شده و  ا یمهاجم  ی اها یتوسط آر
های  ترین تمدن ی میوجود داشته که از قد یالمیع  یتمدن باستان یناحیه خوزستان کنون در

برخوردار    ی نیو چادرنش  ی که از نظام نوماد   ،ینینشچ کو  ی ائیتمدن در جوامع آر   ن ی جهان است. مسلماً ا
  ر مناطق بلوچستان و پاکستان د  یهان ی دیتمدن در او  نی تأثیر گذاشته است. همچن ار یاند، بسبوده

گیری نظام  مؤثر در شکل  ن، یسرزم  ن ی در غرب ا ی و آشور  یبابل  ، یو تمدن سومر ران یشرق ا 
 .مهاجم بوده است  ان یائیآر  یاجتماع 
های زاگرس  ها از کوه که منشاء آن  Kassit یبنام کاس  میکنبرخورد می  ی بابل به اقوام  خ یتار  در

بر بابل مسلط   الد یقبل از م ۱۱۸۵ - ۱۹۲۵ ی سالها ن یاقوام در ب نی بوده است. ا الم یدر شمال ع 
  ی کی  نی ای به دست آمده که بعهدنامه  یادوار حت ن ی دادند و از ا ل یرا تشک  یشده و سلسله پادشاه

نژاد بوده و  ی ائیمردم آر نی است. ا دهیمنعقد گرد ی آشور  نیسالط  نی سلسله و اول نی از پادشاهان ا
نام  نی ا سهیبوده است. مقا دیشده است که نام خورشمی  ده ینام اشی ها به نام سوربزرگ آن  ی خدا

 به اهورا هادعبوده و ب ان یهند ه یاول ان یکه نام خدا Asuraو باالخره آسورا  Surya با کلمه سوریا

Ahura  رسانداقوام را می  ن یا  نی مُبَدّل شده است، رابطه ب یرانیا. 
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ها  توان حدس زد که آن که در دست است می یرائنقو  یکاساقوام  نی ا یمنشاء اصل از 
 .اندبوده  ران یدر غرب ا ی قراوالن اقوام مادش یپ

کوچ   ران یغرب ا  ی ق. م به نواح ۲،۰۰۰در  ی ماد یائیدمرگان که اقوام آر هی با نظر  هی فرض ن یا
 .کندمی   قیاند تطبکرده

  ران یغرب ا یاغلب به نواح ی و آشور ی بابل ،یالمیها و فتوحات پادشاهان ع شرح جنگ  در
 .اندپادشاهان قرار داشته   نیاشاره شده است که تحت سلطه ا 

تواند حالت  نمی   ن ی سرزم  نیگرفت که مسئله حکومت در ا   جهی توان نتاطالعات می   نی ا  ه یکل  از
 .دانست گرید  شرفتهیآن را متأثر از جوامع پ دیو مستقل داشته باشد بلکه با  ه یاول

  ی در تقاویم آشور   یرانیو جوامع ا  ران یبار به نام ان ی که تاکنون به دست آمده نخست  ی مدارک  در
)شلم نفر( در   Salmanasar المانازارس ی متعلق به قرن نهم ق. م اشاره شده است. پادشاه آشور

های  صریحاً به نام  الد یقبل از م ۸۳۹و  ۸۴۴ یکردستان در سالها  ی خود به نواح ی هایلشگرکش
ه کردستان که آن  کنند. او در حمله دوم خود باشاره می  Madai و ماد  Parsus های پارسسرزمین 

  Marduk Mudamik آن منطقه بنام مردوک مودامیک ریشده، از اممی  دهی نام Namri یزمان نامر 
  ن ی ( است و از ای)سام یتیمردوخ سم ای است. نام مردوک  کرده برد که به کوهستان فرار نام می 
بوده و نظام سلطنت    ان یتحت نفوذ بابل  ران یمناطق غرب ا  ق.مآید که در قرن نهم  برمی   ی خیسند تار
شود که  می  د یقبل تائ ه ینظر گری مستقر شده بوده است. به عبارت د ن ی سرزم ن ی آنان در ا له یبه وس

 .وابسته داشته است و  یشکل ثانو  ران یحکومت در ا
  ش یدایپآنان قبل از    یای به نظام اجتماع توان تا اندازه باستان می  ان یرانیا  دیآراء و عقا  سیبرر  از

 . بردسلطنت پی 
  د یتحت تأثیر شد  یداشته و نظام اجتماع  یاساس اریمذهب نقش بس م یقد ران یمردم ا ن ی ب در

 .جامعه بوده است نید
  ن ی ا ن ی در ب ، یائیو آداب و رسوم وابسته به آن چون تمام اقوام آر  ینیاپرست ا یاجداد  پرستش

 .مردم رواج داشته است
به   ل یو سرپرست آتشگاه و اجاق فام ی خانوادگ نی خانواده، که در ضمن کاهن د ریپ ا ی س یرئ

 .خانواده را به عهده داشت ی رفت، رهبرشمار می 
  ی آنست که مان به معن  یپهلو  ت پ)مان   ندیگومی   ی تیبزرگ خانواده را نمانوپئ  ای   سی اوستا رئ  در

 .بزرگ و سرور است( ی از آنست و پت به معن یباشد و خان و مان کنونخانواده می 
شده است، بزرگ   دهینام Vis سیآورد که در اوستا و را به وجود می  ره یها عشخانواده  اجتماع

ها ت پمان  نی و از ب لی( بوده که بعدها به دهخدا تبد یت پهلو غبه ل پتس ی)و  ینیس پئیو رهیعش
 .شده استمی  دهیبرگز

آمد.  به وجود می   د،یگرداطالق می  ه ی که در اوستا به ناح  له، یقب  ای  Zantu زنتو  هارهیتجمع عش  از 
 .شده استانتخاب می   ریعشا  ران یپ  نیبوده که از ب  هیبزرگ ناح  ای  سیرئ  ،یپهلوت ندپز  ای  یتیزنتوپئ

است که   یهمان مقام نیه فرمانده و ا ن بزرگ و مدیر بوده  ی مراحل پت به معنا  نی تمام ا در
  از مذهب   زیرا ن ش یاند و مقام خوا داشته بآ ایقوم و پدران  ران یدر سومر هم پ
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خاندان    دفرد به ج  نی کتریبزرگ خانواده نزد  دید  م یخواه  یاپرستین  ن ی که در د  یاند. بطور کرده  کسب 

که در جامعه هند   گونههمان ) است یو نگاهدارنده اجاق خانوادگ لیفام نی است که ادامه دهنده د
ب در تمام  ذه بر م یمتک استیو ر  تی رینوع مد ن ی شد ا ان یکه ب ی شد( بطور  ه یبه آن اشاره و توج

باره  در این   نژکوالودوجود داشته است. فوستل  زیو روم ن  ونان یشده و بخصوص در    دهید  ی ائی اقوام آر
 :نویسد می

  ن ی از ا  یاتکاء داشت و حقوق مقدسه اشراف  یخانوادگ  یبر مذهب موروث  میدر قد  یاشرافسلطه»
گردد و به مقام   نی توانست مالک زممی  ی کهن فقط آن کس دیشده بود. چه بنا برعقا یمذهب ناش

 د.« داشته باش یخانوادگ نی که شعائر د د یحکومت نائل آ ای کهانت 
متعدد چون هند رواج داشته است   ان یتئیسم و اعتقاد به خدا ی پول زیباستان ن ان یرانیا ن ی ب در

 . اندپرداختهپرستی نمی و بت  یسازگرفته و به صورت  عتیخود را از طب ان یجالب است که خدا  یول
اند  بوده  یمشترک  ان یخدا   یدر ابتدا دارا   ران یهند و ا  نیکه مهاجر  نستیاز ا  یموجود حاک  مدارک 

 یاگن  د،یخورش  یخدا  Mithra ترایآسمان و م  ی خدا Varuna مشهور هند مانند وارونا  یالنوعهاو رب 
Agni  آتش  یخدا ignis) مهر  ایترا یبه نام وارونا، م زین ران یر ا ( دآتش است  یبه معن نیهم در الت  

بوده و حدس     Devaدوآسوره و   Asura در هند  یخدا بطور کل  نام  .شدندر پرستش می ذآ  ای    Athar و
 .باشند یعی طب ان یخدا دوو  ی روحان ان ی خدا ورهآسد که نزنمی

 یونانیلغت خداست، در  شه ی ر ی کنون رمان گندویهای ا( در تمام زبان وی)د Daeva وئد ای دو
Theos نی تئوس و در الت Deus و یس و در فرانسه ددئو Dieu  ی تید ی سیانگلو در Deity   و در

  Dew. رلندی یا
  ن ی د ران یهند و ا  میمق یائیاقوام آر  یرانیقبل از ظهور زرتشت متفکر و مصلح بزرگ ا مسلماً

اصالح    یگرفت که او برا   جه یتوان نتمی   شه یبلند اند  امبر یپ  ن ی افکار ا  ی اند و از بررسداشته   یمشترک
  جز کرده است. متأسفانه  امیق دیودیک و نشر مذهب توح نیجامعه و مبارزه با شرک و خرافات د

شهر و سرود( آثار   ـ)گاث  Gathes اهاثمصلح روشنگر به نام گا  نی ا یمذهب ی از سرودها یبخش
  .1کرد   یرا بازساز افکار او    یاتوان تا اندازه سرودها می  نی نمانده و با استفاده از هم  یاز او باق  یگرید

های  ی شده و به آلودگ فی در طول زمان تحر گرید یمردم ان یزرتشت، چون تمام اد نید
شود اغلب  دوچار شده است و لذا آنچه امروز پس از سه هزار سال به نام زرتشت بازگو می  یار یبس

که رفته رفته    یابداع و منتشر شده است، بطور   نی دالالن د  لهیاست که به وس  یفاتیخرافات و تحر
است. من به علت   ده یزرتشت گرد ن ی د نی گزیجا ی گر ینمانده و مذهب د یباق ی از اصل اثر

  ار یمشاهده نمودم بس نی د ن یو حرکت وابسته به آن در ا دیکه از توح یو قاطع حیرهای صه نشان 
زرتشت با آنچه   ن ی د قتیکه حق دمیرس جهینت نی باالخره به ا قیکنجکاو شدم و پس از سالها تحق 

خواهد    یسای برراختالف دارد. انشاءاهلل در رساله جداگانه   ی شود به کلو اجرا می   غ یامروز به نام او تبل 
  باز رنگ یچپاولگر و ن  ینیکه توسط کاهن  یمصلح بزرگ در مبارزه با شرک و خرافات  ن ی شد که چگونه ا

 
  ی فصل فقط به مقتضا   نیمورد بحث و مطالعه قرار خواهد گرفت و در ا  یمردم  ان یاد  گر یزرتشت در شمار د  نـ دی۱

 . شودمی  یمطلب اشارات 
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  ده یمردانه کوش مود،نها را سد می شد و با آداب و رسوم منحرف حرکت انسان می  ل یمردم تحمبه  
 .است

از اصول   یکی ی رواج داشت و قربان میدیکه د یمتعدد بطور  ان یودیک پرستش خدا نید در
 (Athravan ) بان به آتش   ران یکه بعدها در ا  یقربان  نی کاهن  ایرفت. آذربانان  آن به شمار می   یاساس

و   آمیزو شعبده  ی نمودند، با اعمال جادوئمحافظت می  یو جاودان س شدند و از آتش مقد  لیتبد
ی(  رانیا haoma ماایا ها ) Soma مصرف سوما له یخود که به وس روان یپ ی کر و مستساز  ادهاستف

 .ختندساخود گرفتار می  یدر دام عنکبوت ن یآنان را مسحور و با تلق ،شدحاصل می 
دهد می   ل یتشک Atharvaveda یک فصل معروف آن را آتارواودا  ودا  گ یمقدس ر  ی سرودها  در

 و  ی قربان ی یاجورودا یا وردها  Yajurveda است که با یو جادوئ ز یکه شامل ادعیه سحرآم
Samaveda مورد استفاده قرار   ن یتوسط کاهن ی مسلماً در آداب قربان یقربان ی سرودها ، ساماودا

 .اندگرفتهمی
  ان یبه نام خدا  اهای آر  یعیطب  ان یابتدا به خدا   دیخرافات و استقرار توح  ن ی مبارزه با ا  یبرا   زرتشت
  ات یو انحراف خواند. در ادب  یمظهر زشت  دندیپرستها می مهر باطل زده و دئو را که آن   ر یدروغ و تزو

و عفریت مذموم و مطرود بوده و تأثیر حرکت زرتشت را پس از سه هزار سال   ویتا امروز د  یرانیا
را    یزرتشت پرستش پروردگار واحد   ندیکه مظاهر زشت  وان یم د. در مقابل تمامیکنهنوز مشاهده می 

 ی روحان  تی . او نام اسوره را که مفهوم الوهست یو مظاهر روحان  هایکند که کمال همه خوب اعالم می 
واحد همه جهان   یخدا رانموده و اهوره مزدا یا خالق دانشمند  لی داشت به اهوره تبد اهایآر  یبرا

 کند. می یمعرف
نام   یجاه رسد که اسوره ب می  یودا زمان ی تحول و تکامل سرودها  ر یاست که در مسجالب 

ترجمه   ان یدشمن خدا ا ی Widergoetterها آن را ن اگردد )که آلممی  ان یمعرف ضد خدا ان یخدا
باشد.   د یزرتشت با ن ید ش یدایتحول همزمان پ  ن یکه ا  افت ی میدر خواه  م یشو قی. اگر دق(اندکرده

ملقب    طان یو عفریت و ش  ویرا به د  یائیآر  سمئیتیوابسته به پول  یهایائیهندوها و آر  ان یزرتشت خدا
 مُبَدّل کردند.  خدا  آهوره یا اسوره را به ضد  زیساخت و هندوها ن

دارد   یمشروح به رساله اجی ودیک خود احت ن یزرتشت و د نی آئ سه یو مقا  یتحول و بررس ن یا
مقدمه مختصر استنباط    نی غرض از اشاره به ا  یول  دیخواهد گرد  می تنظ  یبه زود  یکه بنا به تذکر قبل

 . شکل حکومت در زمان زرتشت است
و در مقابل آن مذهب شرک   سنا یمزد ای Mazda-yasna سن ی مزد را یپرستاهورا  نی زرتشت د

  Dragvantدرگونت    ایپرست  را دروغ  ن ید   نی ا  روان یو پ  سنا یوید  ای   Daeva-yasna  سنیو کفر را دئو
 .1امد نمی

کلمه آمده   نی از هم زیپرستش است. جشن ن یبه معن یسنم اوستائی Yasnem یسن از کلمه
  ن ی کاهن ی رویپ و مردم را از پرستش آنان و کرده را نکوهش  وان یر سراسرگاثاها دداست. زرتشت 

  برحذر داشته است.  یپرستویمذهب د ان یشوایپ ای

 
داشته است. در   شود،می  تر از آنچه امروز از دروغ برداشتع یوس یلیخ ی در وز معنا dregva=druj ایدروغ ـ ۱

 ت. و دروغ اس بیر و فریوزت  له، یح یبه معن  گترو Trug یآلمان
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 نظام شیدا یپ

 
 .را با کاهنین دین شرک آغاز کرده  یکه او مبارزه سخت هنددگاثاها نشان می  مطالب
 .مورد حمله قرار داده است  زیها را نآن  یحام یدروغ امرا  روان یپ ن یاست که در شمار ا  جالب

  ن ی د نی دانا و از کاهن یوسیک به معنادر زبان ودیک ) usif اوسیج   و Karpan کارپان  درگاثاها،
و امرا   ریکه رؤسای عشا Kavi روند وبه شمار می  نایسویمذهب د نی که همان کاهن (برهمن است

 .اندشده  یو سعادت خلق معرف شرفتیو پ  یو خصم شکوفائ تی در شمار دشمنان بشر اشندبمی
اند. کالپ به  بوده  اهایآر ون ی که روحان اشدبمی Kalpa  در مذهب ودیک Karpa کارپا ایپان کار

 .رفتندبه شمار می   یآداب مذهب ان یا مجرپو کال ی رسومات مذهب یمعن
  شه ی مُبَدّل شده )ر  ی آلمان   Koenigو  ی سیانگل King به  نی که بعدها در لغات الت Kay یاکی  ی کاو

... قبادی ک خسرو،ی ک کاوس، یک اندده یاند که رفته رفته به شاه مُبَدّل گردبوده  ری( سران عشایژرمن
 .اندداشته   را خسرو و...  ریکاووس، امری. بوده و مفهوم ام..کوات  یکو  هوسرو،ی اوسن، کو   یدراصل کو 
ام و جداگانه منتشر خواهد شد در زمان زرتشت  که نموده  یمشروح قات یها و تحقبررسی  طبق

در منطقه ظهور زرتشت از دولت و حکومت متشکل که   1متریو قد الدیدر حدود هزاره قبل از م ای
 .افتی  یتوان اثر نمی  چوجهیباشد به   یمعرف وجود شاه و سلطان

که با شاه و سلطنت   ست ی که از کاثاها شده چون از جانب کسان ی ار ی های بسترجمه متأسفانه 
خشاترا را به شاه و   Khshathremو   Khshathraچند هزار ساله دارند لذا همه جاکلمه یآشنائ
 و روست یقدرت و ن ی کلمه در لغت اوستا به معن ن ی که ا ی اند در حالترجمه کرده  اریشهر

Khshathrem  که   اشدبمی  ت ی سانسکر ی کلمه از همان خشاترا نی برداشت نمود. ا رومند ین د یرا با
بود که رفته رفته به   ان یطبقه جنگجو رفمع زیو در آنجا ن میبه آن اشاره نمود زیدر تمدن هند ن

ـ  ریکه آن هم ابتدا ام  ده یراج و راجان منشعب گرد   Raj کلمه سلطان در هند از  ی امرا مُبَدّل شدند ول
  ۴۸ سنایدر  هاکه در کاثا یمنظور داشت بطور ریتوان اممی  زیبوده است. البته از خشاترا نکاهن 

  ی معن   Dush Kshathraبد   ر یو )دوش خشاترا( امHu Kshathra   خوب  ری( امهوخشاترا)  دی بند پنجم با
 . شودمی  ریتعب د کرد نه آنگونه که اغلب به شاه خوب و شاه ب

نسبت دادن زرتشت، که   یک هنوز حکومت و سلطنت وجود نداشته است و ئ جامعه گاثا در
و   نیمورخ یهای شاهزاده ساختن او!! از فانتر یو حت یطنتلبوده است، به خانواده س  یزادهادهقان 

 .به بعد است  ان یدوران ساسان یب منحرفذه و م یجعل ریبخصوص اثر اساط 
 . مختصر نگنجد ن یاست که در ا  ار یسخن بسباره در این 

خانواده و به   داند که در اثر ارتباط با جبوده  ریرؤسای عشا  دیجد  قاتیطبق تحق یپاکی کاو
 .شدندبرخوردار می   تی ریاز مد  یاپرستین ن ی اعتبار د

  ی اصطالح خاص  اند ده یزحمت کش گران یاز د ش یزرتشت ب نی د یکه در بررس یآلمان نیمحقق
زرتشت  .    Priester Herrscher. ترجمه کردـ کاهن  ریتوان اماند که آن را می کار بردهبه   وی کا   ی برا

  که تمام  ودررا می  ی کاهن همان راه ریبا لعن و طرد کاهن و ام

 
و   هیبه تجز اجیموضوع احت نیاند که اشتباه است، اظهور زرتشت را اغلب قرن ششم ق. م. حدس زده  خیتارـ ۱

 د. انجام خواهد ش  تیهمشروع و مفصل دارد که در آ  یخ یتار لیتحل
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 مدیریت نه حکومت

  ز ین  سنا یاند مزددوچار شده   ان یهم که تمام اد  یو متأسفانه به همان سرنوشت  اند مودهیپ   یمردم  ان یاد 
  ن ی خارج شده است. امروز د  یاصل  ر یمنحرف از مس  ون یمان کاهنان و روحانو توسط ه  ، گرفتار آمده

  چ یهآن  ت یکه با اصل و واقع ده یآلود مُبَدّل گردو شرک  یخراف ی به مذهب سنا یمزد یکتاپرستی
 د.وشمی  غی تبل سنایبه نام مزد سنایو ید قتیندارد، و در حق یتشابه 

مذهب بوده و    زیباستان ن  ران یکه منشاء حکومت در ا  میریبگ  جه ی از شرح باال نت  میتوانمی   پس
منحرف   ون یو روحان ن ی با کمک کاهن زیقدرت گرفته و بعدها ن ی خانوادگ نی از د های کاو

  ن ی در ا  زیتر نم یقد  یهااثر تمدن   نکهی، گوااندافته یبه حکومت دست    نی ( و دالالن دان ینما)روحانی 
 .اندو غیرمستقیم داشته میحکومت تأثیر مستق ش یدایپ

  گان یهمسا  یبوده، و نظام سلطنت  یائیکه قبل از زرتشت حاکم بر اقوام آرای  رهینظام عش  برخورد
با   میدهد. مادها به علت ارتباط مستقجامعه شکل می ن یتدریج به حکومت و سلطنت در ابه  ران،یا

ل  ی در اوا  ز یعلت ن ن ی ها، به همبرخوردار بودند تا پارس  یتراز حکومت منسجم ی سالطین آشور 
و در دولت کوروش هنوز حکومت مطلقه وجود نداشته است و کوروش به   ان یسلطنت هخامنش

کرده است و به قول  مشاوره آنان حکومت می  با کمک و یسمت رهبر هفت رئیس عشیره پارس
 .ا سرهمسران بودهیهمسانان  ن ی رهبر در ب  Primus inter Pares او  نیمورخ

روبرو شد که آن را   یکوروش بابل را فتح کرد با تمدن یوقت» نویسد: که می  فرانکفورت
بود و رهبر هفت   نترپارسیا موسیپر ران یدهد. پادشاه ا  ی جا ران یا ی توانست در فورم رسومنمی

کرد. اما پس از فتح بابل کوروش  هفت سرکرده کشور را اداره می  ن ی ا ی کالن که با مشاوره دائم
ساخت چون یک  النهرین را قادر می بین  ان یکه فرمانروا افتی یمیدستگاه عظ ک ی ان یخود را در م

 .عمل کنند یهای اله اجتماع و قدرت  نی طه بساو
که در تماس با   هنددنشان می  ی ونانیکم است. منابع  ان یخامنشما درباره سلطنت ه اطالعات

اقالیم بود، پادشاهان  نام سلطان  ی تمدن و برخورد با شکل سلطنت در بابل که شاه دارا ن یا
 .خود را از دست دادند یسادگ یهخامنش
که   میابیرا می  ه ینظر ن ی اثبات ا یهاا نشان م و شوش  سیهای پازارگاد و پرسپولخرابه  در

  ی ر یبه خود گرفت که هرگز در ادوار ماقبل نظ ی اول شکل وشی ا داریسلطنت در دوران کوروش 
شود به وضوح در آن مشاهده می  نیالنهرها وجود نداشته است و عناصر متعلق به بین آن  یبرا

  ل ی رؤسای قبا میعظ ی های خود را در چادرهانمونه  ی پرستون قصور هخامنش یا اگرچه تاالره
...  های در اطراف ورود  میدار، مجسمه پاسبانان عظواره ید یهای مصنوع تراس  ینومادیک داشته ول
اجرا و    یگران سراسر امپراطورتوسط هنرمندان و صنعت   یاقتباس شده و حت  نوایاز بابل و آشور و ن

 «.بوده  دهیج گردممزو ،ی رانیا  شگرینما صروح خا   یکبا 
فالت   یاها یو نومادیک آر  ی ا رهیاشاره شد جامعه عش زیگونه که قبالً نهمان  گریعبارت د به

وابسته به مذهب   له یقب خ یش ا ی ری پ  لهیک، به وسی نوماد ی ائیآر ریو غ  ی ائی جوامع آر ه ی مانند کل  ران،یا
  معتقدات به وجود آمده و با    دیاقوام با اقتباس و تقل  نی شده است. حکومت و سلطنت در امی   یرهبر
 و اتحاد معبد و  یمذهب یشده است لذا رهبر  ت یتثب یمذهب
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 نظام شیدا یپ

 
 .1است  افته یادامه  دربار 

ترین  را به لطیف  یپرستکتای یرانیا امبریآن بود که پ سنای مزد نی از نکات برجسته آئ یکی
انسان را در انتخاب   یقرار داد و آزاد  نی د ه یآور  است، پاشگفت ار یآن زمان بس ی صورت، که برا

  ر یخ  ش یدایپانسان، انتخاب آزاد و    ی ای که از آزاد کرد. توجیه عارفانه و عالمانه   ان یراه قاطعانه ب  ن یا
و   ه یاست. هرچند تجز ران یا یمصلح باستان  ن یمقام ا  یا به عمل آمده نشانه بلند ه اثو شر در گا

به گاثاها   ی تذکر اشاره مختصر یبرا  یمورد محتاج مقدمات الزم است ول ن ی و بحث در ا لیتحل
 .میمانمی

 :آمده است ن یچن ۱ـ۵ بند  ۳۰ سنا ی در
مرد   ی برا ی بزرگ که به راست ده یدو پد نی خواستاران از ا ی برا  میوگمی  سخن  اکنون ـ ۱

  ان یب) را  ی راست لهیبه وهومن را و دانش مقدس به وس ش یای به اهورا و ن ش یستا ن یداناست. همچن
   .دیرسبگاه فروغ به بار   یتا با درک رسائ (خواهم کرد

هر    دینیدو راه برگز  نی روشن، ب  شهیبا اند   (هاآن   اب)  دیرا بنگر  ن ی بهتر  تان هایبا گوش   دیبشنو  ـ۲
 .دیرا گسترش ده  امی پ  نی و ا  دیشو   داری ب  یبزرگ هریک به درست  داد یاز رو  شیپ  شتنیخو  یفرد برا
و گفتار و   شه یشدند، در اند داریو در جهان( رویا پد )آن دو گوهر که در آغاز همزاد  نکیاـ ۳

ترجمه   ن ی نه نادان )پورداود چن ندیزگمی  را بر  ی دو دانا راست ن ی و از ا یاست و بد  ی کیکردار آندو ن
 د(. شدن دا یهو  شهیکند در آغاز آن دو گوهر همزاد در پندار و گفتار و کردار بهتر و برتر در اندمی

را و   یزندگنا و  یآوردند زندگ د ینخست پد دند یدو گوهر به هم رس نی که اآنگاه هنگامی ـ و ۴
 .یطرفداران راست  یمنش برا   نی بهتر  یهواخواهان دروغ ول  یبرا   ن ی بدتر  ی هست  ان یباشد به پا  نیچن

روح بر   نیتررا پاک  ی. راستدیکردار را برگز نیکه هواخواه دروغ بود بدتردو گوهر آن  نی ا از
کامل و کردار درست اهورامزدا را   مان یکه با ا ی که با فروغ فناناپذیر آراسته است و کسآن  دیگز

  .2د(نیزگرا بر می  یخشنود سازد )راست

 
 شد. روشن خواهد   تیواقع  نیح مذهب زرتشت و تحوالت آن ایتشر  نیو همچن  رانیمدن ات در شرح ـ ۱
های  روز آذرگشسب اقتباس شده است، ترجمه یرجمه فت زرتشت  ی ها با سرودهارجمه کلمه به کلمه باال از گات ـ ت۲

است. آنچه   یک یها مفهوم آن  یفرق دارد ول تنم نیبا ا یکم  یشوشتر پروفسور د و وپوردا ر ینظ گرید ن یمحقق
در   صبخصو  میکنبه آن برخورد می  ا هثا تمام کا تفسیربندهاست که اصوالً در  ن یا ریاختالف دارد ترجمه و تفس

 Humbachومباخه، پروفسور Mills پروفسور میلز  Geldner پروفسور گلدنر ر ینظ ی ین غربققهای مح برداشت 

 Herzelپروفسور هرتسل Schaeder سورشدرف، پروHenning  نگیپروفسورهن  Bartholomeaروفسور بارتلومهپ

 رتل هپروفسور  Loammel   ، پروفسور لومل Smith یساسم  وفسورپر   Lenzسور لنفسپرو Darmesteter دارمستتر

Hertel برگیپروفسور ن Nieberg  ، رگیگسور فروپ Gaiger  ی... سوئد  یفرانسو ،یآلمان  ، یکائیها محقق امر و ده 
که   تیواقع ن یا . با توجه بهمیکنبرخورد می  ی های محسوساند، به تفاوت کرده قیعم یها ی اما بررسثدرباره کا که 
  د یرا ندارند با ی زبان مشترک می ها و مفاهاختالف داشته و در برداشت  یبا یک شرق   یدانشمندان به کل نیا دید هیزاو

  ی ران یا ن یهای محققی ها را مطالعه و با بررس رساله  نیکرد. من که تقریباً همه ا ه یآنان تک ر یبه تفاس ی شتریبا دقت ب
خواهم   انیخود ب یزرتشت به جا  نیام که به تفضیل در شرح د برخورد کرده  یتوجه ام به نکته قابل نموده  سهیمقا

  ی عرفان  میمفاه  ستم،یب  های خشک قرنو برداشت   تیحیمس  نیمتاثر از د  یکه محققین غرب  مینماکرد. فقط اشاره می 
  ی و هند  یرانیا سندگانیاند. نوبطور کامل درک نکرده  رد،یگسرچشمه می  ی شرق اشارات زرتشت را، که از عرفان

ساله   ۲۵۰۰است و نظام  ی اصل نیمنحرف و ضد د ی زرتشت که به کل  ی کنون ن یاز د ی هم، که همه به نام زرتشت
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 مدیریت نه حکومت

فقط    ست،ین  سریر مصمخت  ن ی که اشاره شد در اچنان   دهی چیمهم و پ  اریموضوع بس  ن یدر ا   بحث 
ها  انسان در انتخاب آن  یو شر و آزاد  ر یخ هیتوج ی هب باستانااز مذ کیچ یدهم که در هتذکر می 

 . و استحکام صورت نگرفته است  یبائیلطافت و ز نی به ا
ق  لبلکه با خ ستند یجهان ن ی و ازل ی ثابت و موجود و ابد دهی و شر از نظر زرتشت دو پد ریخ

 .رندیگانسان متفکر و آزاد شکل می 
  ها ی کین  یو اورمزد سخن گفته شده و خدا   منیاز دوهزار سال است که درباره جنگ اهر  شیب

تحت   زین  یغرب نی محقق شتریب  یرا حت ت یثنو  نی اند. ازرتشت نسبت داده  ن ی را به دها ی و خالق بد 
.  (اندده بربرداشت پی  ن ی به اشتباه بودن ا  یلی)قلاند رفته یچند هزار ساله پذ ن یو تلق غ یتبل نی تأثیر هم

  ی ابداع شد، شکل گرفت و ط   ان یکه به نام زرتشت توسط دربار ساسان  ی ساختگ  ن یدر د   فیتحر  ن یا
 د. ش ق یتزر یزرتشت ن یبه متفکر  یقرون و اعصار حت

 نویمه انگر  ای هایو زشت  های و خالق بد  Spenta Mainyu ونمیسپنتا  ا ی های کین ی خدا
Angra Mainyu زشت   منیپاک بر اهر زدان ی با هم در جنگند و باالخره  شهی هم منیاهر ا ی

 .رساندگردد و جهان را به سعادت می غالب می 
که مخلوقات اورمزد و   دادی داد و ب ا یظلم و ستم  ، یکینور و تار  ، یو زشت ی کیمظاهر ن ن یا

زرتشت   نی د ت ی دو را اقتباس از ثنو ن یا  ن ی ب کنند و جنگ نفوذ می  هااهریمنند به تمام فرهنگ 
های  که اصوالً برداشت   میبرمی   ی پ  تی واقع  نی به ا  م ینمائ  قیدق  قی که اگر تحق  یشمارند. در حالمی

  1دربار به کمک موبدان منحرف  میو دخالت مستق اها یآر ه یمتأثر از مذاهب اول یو ابتدائ آلودشرک
 . به خود گرفته است  یو رنگ مذاهب هند  دهیگرد ل یتحم سنا یمزد نی بر مذهب راست

هم که اغلب پس از هزاره زرتشت به او نسبت داده شده است   یمتعدد  ی هاو کتاب ها نوشته 
اند و  منحرف است که در کنار دربار به غارت مردم مشغول بوده ت همه ساخته همان دستگاه روحانی 

  .انددهیکوشدربار می  تی تثب یتوده برا  قیخرافات و تحم تی در راه تثب

 
زرتشت    اممنحرف به ن ن ید جادیمنشاء ا د ید م یبوده و چنانکه خواه سنایمزد  ن ید فیتحر یسلطنت، که عامل اساس 

  قت یبه حق شتریدر مجموع ب نکهیو اگ ست،یاغلب قابل اعتماد کامل ن زیهای آنان ند و لذا برداشت ن رث ات باشد، ممی 
 .کترندینزد

داده را می  یس یرئ یپت که معن یان بوده است و در زبان پهلوغم سیا رئیمغ بزرگ  یمعناپت به موبد ابتدا مغ ـ ۱
 . است  ده یموبد گرد ز ین دغب شده م لیتبد به بد
  ان یزرتشت بودند که به تدریج در دربار هخامنش نیدربار مادها و مخالف د یائیآر نیان کهنه دغاست که م جالب

  ون یب را که از روحانصاغ  ی وماتاگ به نام زرتشت شدند    منحرف  ن یو خود دالالن د  ف را منحر  سنایمزد  نینفوذ کرده د
 .اندنامیده  غ«م»  ماندهیبود در آثار باق ان یدربار هخامنش
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 نظام شیدا یپ

 
و   دآلوشرک  یند مملو از مطالب ساختگباشتر میدیک نز یلیها که به زمان زرتشت خیشت  حتى

بوده و به   ۴۱تا  ۳۵ سنایهات معروف که از هفت  یجالب است که حت سناست، یمزد نی مخالف د
  باشند، با اها می ثترین نوشته پس از گاشود و کهن خوانده می  Haptang - Haiti یتیهپتنگ هائ

  ن ی ند. با وجود اکمی  ها را درک تضاد آن  یداشته و هر محقق یهای زرتشت اختالف اساس گفته
کنند.  ها و آثار منحرف اتکاء می نوشته   نی به ا  ن یزرتشت اغلب محقق  ن ید  ه یتوج  یاختالف آشکار برا 

 .  1گردم ی بازم  ۳۰ سنایموکول نموده به  هی از مطلب به دور شدم و بحث را به آت  یبار 
  ی تیگ  یهامن فنو  و   عتیطب  نی شود، در قوانکه به وضوح درک می   ی بطور ،  در برداشت زرتشت

کننده  و شر با خلق بشر متفکر و انتخاب   ک یمفهوم ندارد بلکه ظلم و ستم، خوب و بد، ن  ی و خوب  ی بد
دهد که به  ندا در می  شهیو اهل فکر و اند  ان ی و دانا قتیحق ندگان ی. زرتشت به جوابدیتحقق می

 شوند.  داریبزرگ توجه کنند و آگاه و ب  قتیحق ن یا
انسان شکل گرفته و در گفتار و کردار او   شهی ر دو همزادند که در اندیشر و خ ،یو بد  یکین

شکل   یدر مقابل یک نیکوئ یو هر زشت  یدر مقابل یک بد  یهر خوب رای. همزاد زندینماتظاهر می
های  ت یها واقعدارند. آن   ی و عمل انسان جا  شه یدو درعین حال باهمند و در فکر و اند  ن ی و ا  ردیگمی

و شر مجرد و مطلق وجود    ریباشند. در جهان خها می بلکه مخلوق انسان   ستندی ها نمنفصل از انسان 
که چگونه خدا که کمال مطلق   نی . مشکل امیندار ریخالق خ یخالق شر و خدا  ی ندارد و ما خدا

و   شه یبشر است که با اند ن ی شود. ابرداشت کامالً حل می  نی شرهاست در ا و  های است خالق زشت
  ها ی و خوب  های نه خداوند. انسان در انتخاب خود آزاد است. خداوند بد   ندیآفرو شر می   ریعمل خود خ

  ا ی دروغ روان ی. طرفداران شرک و کفر و پدی انتخاب نما دیکند و اوست که با را به او گوشزد می
 های کیاهورا و خداپرستان به ن  روان یکنند و پرا انتخاب می ها  یرند و زشتدا  یبه زشت  لیم  وپرستان ید

  ن ی که همان آخرت باشد ا بزرگ داد ی. در رو ان یحق دانا روان یشرک نادانانند و پ روان ی. پروندگمی
  د یمانمی   یو حرکت و زندگ  اتیح  جاد یاست ا  ریها خواهد بود. آنچه خانسان   تی و شر معرف ماه  ریخ

است که کردار و پندارش   یدارد. مؤمن کس امدی پ یو نازندگ یستی و آنچه شر است مرگ و فنا و ن
  ی و مبنا  صی ک تشخالم ند،زیگکردار را می  نی بدتر ی نیک است و کافر آنست که با انتخاب بد 

است که به عمل   یر یخ شهیو کردار و گفتار اوست و عبادت اند شهیمؤمن اند ریمؤمن و غ  زیتم
 . 2ودبَدّل شمُ ریخ

  ی اهورامزدا را سبب شود آنست که به سالمت و آبادان  یکامل و عمل صالح که خوشنود  مان یا
  ی آنست که با راست  یقیحق یو دانش مقدس و آگاه  انجامدیجامعه ب  شرفت یو پ

 
 ح یکار او تشرفا هیاست که در آت یکیتار ونور  نیجنگ ب یمبلغ باستان  نیمهمتر  یرانیساز مشهور ان ید ،ـ مانی۱

 . خواهد شد
  ک یاصول کامالً روشن شوند. اصوالً پندار ن نیتا ا رندیمورد استفاده قرار گ دی اها باثهای کا هات  گر یو د ۴۵سنا ـ ی۲

انسان بوده و سعادت و سالمت    تیشخص  یمبنا  سنایمزد  نیاست که در آئ  یگفتار نیک سه اصل مهم   و   ردار نیکو ک
ه، هووخته، هوورشته،  متهو ـ   Hu Varsta - Huxta - Humata ی:سه اصل است که به اوستان ن یجامعه وابسته به ا

  ی شت از ورز به معن راز آنست، و  زیت واژه ن غگفتن است که ل یبه معن چاست، وخت از و دنیشیاند یمت به معن
 .است( شهیر نیاز ا ـورزش  ـ واست )ورز  دنیکارکردن و کوش
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 .صداقت و طهارت توأم باشد و 
عذاب و   کند و را مطرح می  ی آنست که زرتشت یک بهشت و دوزخ درون گریجالب د نکته 

بهشت   نیاز محقق یار ی. بسدینمامی  ریوجدان تعب شیعذاب و آسا هی در سا ی آمرزش را به شکل
آسوده و در پرتو وجدان راحت و افکار و منش پاک، و دوزخ   زندگی در  را  گهوانشتم یهو ایزرتشت 

 .1د ان کرده فی ناپاک و وجدان ناراحت توص  شهیرا اند  انگهوشتم یواچ  ایژانگهو د ای
 :دیگومی  ن یچن م یدقت کن ۲۰بند   ۳۱ سنا یبه  اگر
زمان    تیسبد   رویاو که پ  یخواهد بود ول  ییروشنا  ندهیکند مقام او در آ می   یرو یپ  یکیکه از ن  او

  ت ی بدکار )ن یزندگ ی ( براستیزار  ای)سخنان پر درد  غی با یک در یو دور از روشنائ یکیدراز در تار 
 گر یعبارت د  به  .دی کردار خودشان خواهد کشان  یها را به سو( وجدان آن دی و کردار زشت شخص پل
 . خواهد کشاندبار که جهنم اوست نکبت  ی و بدکار را به زندگ د یعذاب وجدان شخص پل

آن اثرات انتخاب آزاد و مبارزه   ی زرتشت و انحراف قطع لماتیوجود نفوذ خرافات در تع با
بخصوص در رفتار   و ان یرانیا ه یهای اولو کاهن در حکومت  ری ا امی ان پکار  و  ی کاو  امان با بی

تمدن بابل   که تحت تأثیرپادشاهان با وجود آن  نی کامالً مشهود است. ا یهخامنش هی پادشاهان اول
  ز یدر اوج قدرت خود ن ی اقتباس کردند حت شان یاز نظامات را از ا ی ار ی و بس افته یتحول  ی رو آشو 

 .را منعکس نساختند  نی آن سالط  یخداشاه
همه   ی که راهنما  ست یخالق توانائ تنها وش یهای کوروش و بخصوص داربه یدر کت اهورامزدا 

است،   ی کوشش و سازندگ ،یگوئراست  ی کرداربه درست  وستهیشاهان پ  نی هاست. افتخار ایکین
های  برداشت   سه یکنند. مقا افتخار می   بی به قتل و غارت و تخر  شهی که هم  یآشور   نیالط سبرخالف  

سازد  ها وجود داشته روشن می را که در طرز تفکر آن   یمیو اختالف عظ  ران یالنهرین و اشاهان بین 
. در  دینمامشخص می  یرا به خوب سنایمزد یکتاپرستی نیو د یپرستی بابلو تأثیر مذاهب بت 

فخر و   ه یساختن ما ران یغارت و سوزاندن و و کشتار و شه یالنهرین همبین  ن یهای سالط به یکت
همه سخن از آباد کردن    وش یهای کوروش و دارکه در سنگ نبشته   یدر حال  ستمباهاتشان بوده ا

و صالح از   ریکردن و در خ یروی پ ی و درست ی راست نی به مهر و رأفت با دشمنان روبرو شدن، از آئ
کار  طلبد، به خاضع است و از او کمک می   کتایدر مقابل خداوند    شاه  .اهورامزدا کمک گرفتن... است

 .زدیپرهمی  یو تنبل ی و از سست  الدبو کوشش می 
  -   ۶۲۸)  پالی متعلق به آسوربان  یکیتقریباً همزمان را که    بهی از سه کت  ینمونه قسمت  یبرا  من

  وش یق. م و دار ۵۵۹ -  ۵۲۹متعلق به کوروش  گرید  بهیو دو کت ست یق. م( سلطان آشور  - ۶۶۸
 :کنماست، ذکر می  الدیقبل از م ۵۲۱ - ۴۸۵

که از   یکند ابتدا چون کودکانمی  تی و شوش حکا المیکه از فتح اای به یپال در کت یآسوربان
شمرد و  ی که غارت کرده برم یو غنائم  ور یشوند، جواهر و زر و زذوق زده می  ی باز اسباب  دن ید

ها را به آشور برده  های آن ه و استخوان ساخت ران یقبور مردگان را و ی کند که حتسپس افتخار می 
  !!است

 
 د شد. بحث خواه ل یزرتشت به تفص نیدرباره جهنم و بهشت در د ـ۱
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را به   المیع  یشهرها گری»خاک شوش و ماداکتووهالتماش و د دیگوباالخره در خاتمه می  و

انسان و آهنگ   ی را در سراسر وسعتش به تصرف در آوردم، صدا  المی. در یک ماه ع دمیآشور کش
  وانات یح گریمزارع آن را به گورخران و آهوان و دها و  کردم و دشت را خفه   یشاد  ادیرمه و فر ی پا

 پردم«!! س یوحش
دهد که چگونه با صلح و  معروف خود درباره فتح بابل برعکس شرح می لندر یکوروش در س

و   ان یبابل ن ی نرسانده بلکه با احترام د ی به کس یبیآس نیوارد شهر شده نه فقط کوچکتر یدوست
آکاد و سومر   نی ها محبت آنان را جلب کرده است و در خاتمه »در تمام سرزمآن  نی بزرگداشت آئ

را از گردن   یبندگ وغ یمردم بابل شادمان بودند که  یو سالمت قدم گذاشتم و حت صلح به  وستهیپ
 . دمیها رسآن   اتیها را که در حال خراب شدن بود مرمت کردم و به شکاهای آن ها برداشتم، خانه آن 

 :دیگومی  نی دهد چنکه فتوحات خود را شرح می ای به یدر کت وشیدار
و خواست اهورامزدا بوده است ، اهورامزدا به من کمک کرد تا   لیآنچه من کردم همه با م»
با امر اهورامزدا مخالفت مکن و از راه راست منحرف   ! بشر ی رسانم... ا  ان یا را به پاکاره  ن ی من ا

و    ست شدم که با راستان دو ن ی... به رحمت و مرحمت اهورامزدا من چنالی ا یمشو خود را به گناه م
و خواست من است   نند یب یعدالتاز قدرتمندان بی  ان ینوایکه ب ستیبا نادرستان دشمن. مرا پسند ن

دروغ   رویآنچه راست است آن خواهم. من دوست پ .دستان تحمل کنند ریکه بزرگان به خاطر ز 
 ت.« اس  هگردم... و آنچه نیک انجام دادم به رحمت و لطف اهورامزدا بودرد انتقام نمی گو  ستمین

د است با  که معتق دیستاتا آنجا کوروش را می یحت ی مورخ مشهور فرانسو رشمنیگ پروفسور
تخریب و آتش   ،یبردگ ات،یاز جنا یناش ی ادهایگرفت که فر دن یدر جهان وز ی میظهور او نس

 .ها ساختآن  ن ی و نظم و قانون را جانش ی... را خاموش کرد و انسان دوستیسوز
 .1د انستوده  وشیدر اعمال دار نی تمام مورخ زیقانون را ن یو انصاف و طرفدار   اعتدال

فکر    ها که مولود تفاوت مذهب وماد و پارس اختالف روش آن   نیروش سالط   سهیدر مقا  یحت
  م یزرتشت خواه ن ی د ل یو تحل هی که در تجز ی گردد. بطور مشهود می  ی آنان است، بخوب شه ی و اند

مادها رواج نداشته است.   ن یآغاز شده و در ب  ران یا  یاز مشرق و جنوب شرق سنا یمزد ن ی نفوذ د  د،ید
 .جالب است ار ی بس ت یواقع نی اند و اکه هر دو از یک قوم بوده یدر حال

  وان ید یرو ه و دنبال ریاز دروغ و تزو ز یگذار انتخاب آزاد، پرهپایه  سنا یمزد ا ی یپرستمزدا
و تا  گفتارنیک و رفتارنیک است  ک،ی از سه اصل پندارن یرو یبه اهورامزدا و پ مان یساز، امنحرف 

  ران یا معهب، جاذکا تیپتان و اتحاد دربار و روحان ها و مغ غ و نفوذ م ن ی آئ ن یقبل از انحراف کامل ا 
 .اندستوده  یباستان ن یمورخ ه یای کل را به عنوان نمونه برجسته 

  

 
در   یاند ولسلطنت برحذر نبوده  بیاز معا یزپادشاهان نمونه ن نیا یالبته به علت رذائل حکومت و سلطنت حتـ ۱

د. در فصول مربوطه  برپی توان می  یمردم  نیبه اثر سازنده د شانیرن پس از اقها زمان و ده با شاهان هم  سهیمقا
 .مسائل مورد بحث قرار خواهند گرفت نیا
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 مدیریت نه حکومت

  شتر ی ب  ونان یو    ران یا   نی ب  دیکه به علت رقابت شد   یونانی  نیو گزنفون و پلوتارک مورخ  هرودت 
مردم چشم بپوشند. بخصوص    نی ا  نی توانند از تحسارائه دهند نمی   لندی را ما  ران ینقاط ضعف مردم ا

با  ریاختالف چشمگ ن یقرار گرفته است. علت ا  د یمورد تمج ار یبس وش یجامعه زمان کوروش و دار
  ن یساکن یجستجو کرد. زندگ د ی مردم با ن یبینی و طرز تفکر ارا در جهان  شرفتهیپ گان یهمسا
  ی ا به خود گرفته بود که تا اندازه   یاز آن شکل خاص  یتحت تأثیر مذهب و رسوم ناش  ران یا  نیسرزم

 .ساخترا منعکس می  ی اهورائ  یو صفا  ی سنائیمزد یکتاپرستی
پرستی صفات مردم و نظام جامعه  آن بشرک و بت   ل یو تما  ن ی است که به نسبت تحول د  جالب

 . ندیگرابه فساد می  زین
که در قرن پنجم قبل از   دیگوسخن می  Otanes تانساای بنام آزاده  یرانیاز سردار ا هردوت

  ر یصغ ی ا یرا که در آس گریکند سرداران دمی  یبرخاسته و سع ران یبه مخالفت با پادشاه ا  الدیم
 :دیگومی  ن یکند چنمی  ارانشی ی که برا  ی د همصدا سازد. او در سخنراناند با خومستقتر بوده 

.  د یما حکومت نما  اجازه ندهیم یک فرد بر نی از ا ش یکند که بمن عقل بما حکم می  بنظر»
تا چه حد    هیکه کامبوج  دیفراموش کرده باش  دیتواننه خوبست و نه مطبوع. شما نمی   یحکومت فرد

 . ایدده یرا عمالً د غ غرور و تکبر م نی کرد و همچن ی رواده ی ز ش یمغرورانه خو  تی در جبار
دهد یک  که اجازه می  یت در حالس عادالنه دان میچگونه ممکن است که سلطنت را یک رژ

  ی ختگی گس افسار نی مسئول باشد. ا یکه در مقابل کساست انجام دهد بدون آن  لیفرد آنچه را ما 
  ن ی کند. به یک فرد چنجادیا یعاد  ریو غ  ب ی ترین مردان افکار عجسته ی است که در قلب شا یکاف

  را یپاشد زاو چون حباب پف کرده و با غرور از هم می  یهایدرنگ تمام خوبو بی  دیبده یقدرت
و   انه ی دو انسان را به اعمال وحش نی هاست و او غرور با هم سرچشمه تمام شرارت  تداسح

قادرند به   ندینمااست که پادشاهان آنچه در دل آرزو می  یقتیحق نی کنند. امی  ت یهدا  تجاوزکارانه 
ها خالف آن را نسبت  که برعکس آن  یدر حال ،باشد یگ خالشها از ر دل آن  دیدست آورند. لذا با 

تند  امحسن  یدارا   گران یاز د  شیکه ب   یبه کسان  شیخو  ی ایرعا   نیها ب رسانند. آن به ملت به ظهور می 
ترین افراد خشنودند،  ترین و رذل که از پست   ی ها طالبند، در حالآن   ی ورزند و مرگ را برا می   حسادت

  ن ی در خدمت او حاضرند تا به الطائالتش گوش فرادهند. یک سلطان عالوه بر ا شهیها همآن   رایز
د  خواهد ش  ن یخشمگ ی است. اگر به او در حد تعادل احترام کن یاز خود راض  گریاز هر فرد د شیب

  ی بازهم معترض است که از رو  یفراوان نمائ  میتر نبوده است و اگر به او تکرقیکه چرا احترام عم
و افراد را بدون محاکمه    ردیگمی  ده یکشور را ناد  ن ی که او قوان  نست یبدتر از همه ا  ینبوده. ول  ت یواقع

اداره شود در   یگروه ستکه به د یحکومت یکند. ولو به زنان تجاوز می  سپاردیبه دست جالد م
در مقابل قانون   یبزرگ است که نام و نشان مالک نیست و تساو  از یامت نی ا یدرجه اول دارا 

  ی ها دارد برک سلطان عادت به انجام آن یکه   ی هائدرازیاز تمام دست   نی حکمفرماست. عالوه بر ا
عامه  باشد و در جهت نفع دهد میشود و مأمور مسئول آنچه انجام می می   ضیاست. مقام با قرعه تفو

  م یو قدرت را به دست مردم ده  مینیگز  یاز سلطنت دور   دی دهم که باارد لذا من رأی می دمی گام بر
 فقط  رایز
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 د.«شونمحسوب می  زیکه همه چ مردند
هنوز نفوذ   الدیدر قرن پنجم قبل از م ان یرانیا ان ی که در م نست یرف اعهردوت م تی روا ن یا

  ران یا یدرباره پادشاهان باستان T. Hyde دهای و  H. Prideau دوی بوده است. پر یباق سنایمزد نید
نشستند  ها به طعام می مردم آمده و با آن   ن یب  ران ینوروز پادشاهان ا  دیع   امیکه در ا  :سندینومی   نیچن

 ی داریمراقبت و ب جهیشما نت شی است و آسا  سری م گفتند که از کار شما معاش ماها می و به آن 
است که با هم چون برادر با   ستهیپس شا م یهست ی ضرور گریکد ی ی ماست. چون ما متقابال برا 

 . میبسر بر یآهنگعشق و هم 
از عادات نیک   ز ین گران یداند. دزرتشت می  ن یتأثیر د جه ی ت را نتعاد ن ی مورخ مشهور ا بون یگ

 اند. ارائه داده  یشواهد  سنا یمزد ن یتحت تأثیر د ران یا  ان یمردم و فرمانروا
خاص    ینیبخود خواهد آمد همه معرف یک جهان   ی که در جا   یگر یها و آثار فراوان دنمونه   ن یا
وجود داشته   ش یکم و ب ان یرانیا  ن یهنوز در ب ان یایست که در آغاز سلطنت هخامنشستوده  تی و ترب

 .سناستیمزد ن یآئ ادگار یو 
و بر   افته ی ی فزون ز یزرتشت ن یکتاپرستیاست که با ادامه سلطنت انحراف در مذهب  جالب

 .شودافزوده می  زیدامنه فساد دربار و جامعه ن
  سنا یمزد ن ی راست ن یبا د چوجهیشود به می  ی رو یمتأسفانه آنچه به نام مذهب زرتشت پ امروزه 

 .  ستیمنطبق ن
  ی یک رنسانس اجتماع   معتقد است که نام زرتشت با  یسوئد    N. Soederblomپروفسور زدربلوم 

رخ داد   Baktrien باختر  یهاای که در کوهستان العادهاست و آن حادثه فوق   وستهیبه هم پ  یو روح
کننده در تحول و تکامل روحی یک ملت و یک قلمرو بزرگ  ن ییبه صورت یک فاکتور سازنده و تع 

 .است  اشته د ی انیو بن ی نقش اساس
گلدنر،    ،نامدار چون لومل، هرتل  نی محقق  گر یبا د  ی آلمان  یمحقق بزرگ Schaeder شدر  پروفسور

 :نویسد ... همصدا شده و می  نتسیمباخ، همولتون، آندرآ، بارتولومه، هو نگ،یشلرات، هن
بوده است.   زیبلکه مخالف مناسک موجود ن ستین دیگذار یک مذهب جدفقط پایه  زرتشت»

  ی او فقط دارا  امیکند. پو مستمندان بلند می  دستان یخود را به نفع ته  یای که صدا کننده امیق
زرتشت   یبرا  یشک نیکوچکتر. بالواسطه است یعمل میبلکه شامل مفاه ستین یمیمفهوم تعل

اعم از ارباب و اشراف،   ت یباشد هر شخص ن یطرفدار اخالل در نظام راست ی که هرکس انده نم یباق
  ن ی ( در خدمت دروغ است و سلطه دروغ را در زماهایآر  یساختگ ان ی)خدا ان یخدا ی و حت ن یکاهن

با او   رفت یگردد و اگر نپذ ت یهدا حی به درک صح د یاست و با بکاریکند. او دروغگو و فرمی  تیتثب
  ن ی در خدمت ا وسته یاش پعاطفه و اراده  رفت یرا درک و پذ نیبرخاست. آنکه نظام راست رزهبه مبا

ستان  . اوست از رادینماکند و در راه آن مبارزه می خدمت می   قتیو حق   ینظام خواهد بود او به درست
  ن یاز ا  شت افظ آنست. زرتحرا در جهان برپا داشته و  قت یو حق ی و به خداوند تعلق دارد که راست

آداب    ه یرا اعالم دارد. برعل  تجه ین   ن یو شرط آخر  د یبدون ق  شیخو  ی اصول فکر  ان ی که درب  دینهراس
آداب و    نی که سپر ا  یانیشد همانگونه قد علم کرد که بر علیه خدا که مقدس شمرده می  یو رسوم

 تند«. رسوم قرار داش
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که به خاطر نظام عادالنه   اند دجو می قت یمبارز سرسخت و حق»شدر، زردشت را یک  پروفسور 
  ان یپسند و عربده جو یخوانان مستدکاهنین و اورا لیروش راستان در مقابل خ یو صحیح و اجرا 

 ت«. ساز و اشراف و همدستانشان مردانه قد علم کرده اسصحنه 
 ق یدق ی جلد دوم کتاب بررس یدر انتها  ی هومباخ محقق مشهور آلمان Humbach پروفسور

 :دیپرسا از خود می هاثکا
دهد  می   یطلب و برهمانان برتران رمه غ که زرتشت را بر تمام م  ی ممتاز  شهیفکر و اند  ن یا   ایآ»

گفت که   دی با ی به درست. ست؟ی آورد چجهان در می  ان ی اد ان یبان  ن یاز بزرگتر ی کیو او را در شمار 
و   یکیمرحله ن  نی است که در ا یمرحله حیات بشر  نی آغاز آخر دن یرس از فرا یآگاه شهیاند ن یا

 .شونداز هم جدا می  ی بد
و   بیامکان را دارد که به انهدام و فر ن یا  ی معرفت را آموخت که هر فرد ن یها ا به انسان  او

  ق یطر  نی پرور همه برابرند و به اگله   یهارا برپا دارد که در آن انسان   یقلمرو اله   ا یکمک کند و    ایر
 د.« به وجود آورن  نی زم ی است در رو ریاز هر سو سراز   ریبهشت موعود را که در آن ش

مبارزه با خرافات و تهذیب اخالق    ی زرتشت را برا  ام یق  یمستشرق آلمان Hertel هرتل  پروفسور
 .انددمی  نی و استوار ساختن نظام راست

استعداد زمان پا   ره یخواند که از دامی  ی زرتشت را مرد یمحقق آلمان Geiger گر یگ پروفسور
نهاده است. استحکام فلسفه    ن ای را بن  یکتاپرستیفراتر گذاشته و در آن عهد باستان راه و رسم    ار یبس

 د.درک کر توان می  ثاها او را از گا یاصول اخالق ت یسخن و اهم ی شیآالاو، بی  ریگی و کوشش پ
کند و  می  نی ها را تحسگات ندهیسرا یعلو مقام و ارزش اخالق یمستشرق آلمان Horn هورن 

طه  واسبه    یعهد هخامنش  ان یرانیو تکامل ا  یمعتقد است که ترق Witney یتنیو  یکائیدانشمند امر
  ک، ی گفتارن  ک، ی. او معتقد است که سه شعار پندار نماردشاو می   رویرا پ   یسیزرتشت است و ع   ماتیتعل
 .است  ان یاد  هی نیک اساس کل  ردارک

چون   ینیمتفکر یگفته شده و حت ار یو خلوص زرتشت سخن بس  شه یعظمت اند  درباره 
منکر افکار    ستند یاند قادر نو کاهن ساخته  که از زرتشت به غلط یک ساحر  یسوئد    Nybergبرگین

برد   میخواهی به لطافت و عمق آن بهتر پ سنایمزد نی مشروع د ل یو تحل هی بلند او گردند. در تجز
و ساختمان    یزرتشت مسلماً در نظام اجتماع   ن ی که د  میریگمی   جه ی ذکر شد نت  که یاه خالص  نی از ا  یول

سازنده طرز تفکر اخالق و روش   یهای اساسه یاز پا یکیسزا داشته و ه باستان تأثیر ب  ران یجامعه ا
 .بوده است ران یمردم ا  یزندگ

زرتشت    ن یظهور د  نیو محقق  نیکه بر خالف تصور اغلب مورخ  دید  میفصل مربوطه خواه  در
  خ ی تار متر،یقد ی و حت الدیکوروش نبوده است بلکه هزاره اول قبل از م ایو  وشیهمزمان با دار

نبوده بلکه زرتشت در   ران یدر غرب ا زیمنطقه ظهور عمل زرتشت ن نی است. همچن یحتر یصح
 .پرداخته است سنایمزد  نی د غی به تبل ی کنون ران یا یشمال شرق گوئیمبهتر ب ا یشرق و 

مردم در عهد   ن ی نفوذ اقوام پارس سبب شد که ا ریز  ی از منطقه شرق به نواح ن ی آئ نی ا انتشار
با واسطه مادها سلطنت    ان ی. پارسافتندی  ی کردار   ی حت  و  یاخالق  یبرجستگ   یریگباستان بطور چشم 
  ذ زرتشت و نفو ن ی تحت تأثیر آئ یاقتباس کردند ول ان یو حکومت را از بابل 
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زرتشت    نی نمودند. هرچند آئ  اریالنهرین اخت بین   نیاز سالط   زیکامالً متما  یروش  د،یو توح  یپرستکتای

  ی و سادگ  یبرابر   ، یخواهیانتخاب آزاد و آزاد   ،یپرستکتا یهای  در جنبه  دهیرس  ان یکه به پارسهنگامی
را به   نی آئ ن ی نفوذ ا وش یهای کوروش و دار در برداشت  ی خود را از دست داده بود ول ی رنگ اصل

 .مینمائمشاهده می  یخوب
یک مشت   ذنفو زیزرتشت ن ن یاست در د  یمردم ان یگونه که سرنوشت تمام ادهمان متأسفانه 

  ن یو جانش  نی موبد موبدان... سبب انحراف د  ،پت، موبدبنام کارپان، مغ، مغ   ریگواسطه و دالل معرکه 
 ردد. گمی  زاساز و حرکت اصول انسان   یشدن خرافات به جا 

از سلطنت    یجامعه زرتشت، که گاثاها معرف آنست، اثر   درشدم که    ث متذکرحب   ن یا   یدر ابتدا 
باشند که در سراسر عمر با دروغ   قت یحق و حق رویپ یمردم دیبا نی راست ان یشود. زرتشتنمی  دهید

گردد. در جهان    ی ا نظام حق شکوفا و متجلت  ند یمایپدر نبرد بوده و آزادانه راه راست را به   روانش یو پ
با   یو بردگ یدانا و تواناست. بندگ یهم اهورا وجود دارد که آن  سلطان حکمران و  یکفقط  مطلقاً

صداقت،   ،یو آزادگ یسلطنت از راه اقتباس، سادگ شیدایاست. پ گانهیزرتشت ب یکتاپرستی نی آئ
تفاخر   ت، یبرده، اشراف  نی کار و کوشش مولد، تفکر و تعمق، و اعتماد بنفس و توکل را رفته رفته از ب

...  نی دالالن د  ر یدروغ و تزو  ی توسل به خرافات و اسارت در تارها   ،یطلبو لذت   ی و تبختر، شهوتران
و   سمیتنی دداً به پولمج ان یکه ما در اواخر دوران سلطنت هخامنش یها ساخت بطور آن  ن ی را جانش

زرتشت از   ن یکه در د ی و قربان میخوری ( برمدیناه مهر و ا ی تا،یآناه ترا،یپرستش ارباب انواع )م
و مست کردن و   ی هندSoma ی ما وهمان س ا ی Haoma هاوما دن یمذمومترین رسوم است و نوش

شود. اثر سلطنت در انحراف جامعه به  می   عی و پرستش آتش... دوباره شا  دن یبه دور آتش عربده کش
مردان کار و   نیجانش  اشایچون خشار یپادشاه فاسد قرن  کی کمتر از  یآشکار است که حت یحد

صورت    یی بایحسنش ز  ن یکه بزرگتر  !!شاه پسر  نی گردد. امی   وشیکوروش و دار  ا ی  ریکوشش و تدب
من  دهیحد و ضف نفس مشهور است و به عقغرور بی  ،یطلبو جاه یپرستو اندام بود، به شهوت

اجازه نداشتند به او   کان ینزد یباشد. در دربارش حت می  زیفاهت او نسرفتار او معرف حماقت و 
فسور  دانست. پرورا مقدس می   شتنیخود کرده بود که خوچنان بی  رانزدیک شوند. جنون سلطنت او  

مستقیماً به او نزدیک شده و با او   د اجازه ندار چکسی فرمان داد که ه ارشا ی خشا :سدینوی م نگ یهن
 .گفتندای با او سخن می از پشت پرده  ان یاو مقدس است. اغلب دربار   رایز  ردیتماس گ
  ی ساخته شده بود، جا  دیخورش یکه به شکل خدا  ،ایجدا در ارابه  ان یها از لشگرجنگ  در

به مقام   رایز  نمودی نم یاسب سوار  گران یبا د یکرد. او حتمی  تی را هدا گرفت و از دور جنگ می
 د!! شمی  ن یمقدسش توه

نموده و   د یرا تائ ارشایخشا له یصفات رذ زین یسیمورخ انگل Sir Percy Sykes کسیسایرپرسسِ
اند و معتقد است که فساد اخالق، ضعف  دها میی ونانیآمیز در برابر آن را موجب شکست خفت 

 ید. بارش کردسال سلطنت خفت  ستیاو سبب ب ی و خودخواه یپرستشهوت ،نفس
بوده است، در مقابل گروه   رینظباستان بی  خ یکه در تار ،ارشایخشا  میجالب است که سپاه عظ

 نشینی و بازگشت به خورد و با افتضاح به عقب ست می شک ان یاندک یونان
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 .1گرددمجبور می  ران یا 
سلطان    ن ی که جانش  مینیبو می  میکنبرخورد می   ی اسفبار سلطنت موروث  ج یفراوان به نتا  خ یتار  در
  ن، ی نظام غلط ابلهان، مجان نی در ا یاو شده است. و حت اقتیلفرزند فاسد و احمق و بی یمقتدر

نهاده و به   ن دگر هاو باالجبار جامعه بر اطاعت آن  اندده یحکومت گرد ث وار ی ار یبس ...کودکان 
  م یکش را خواهنظام انسان   ن ی های مختلف آثار افالکت و ذلت سوق داده شده است. در شرح تمدن 

 .دید
  ی مغان   ا ی  ان ینمای بود، رفته رفته روحان  ز ین  ی و قشر  ی که خراف  ارشا، ی از عهد خشا  میقد   ران یا  در

  ن ی و ا 2زرتشت را به دست گرفتند  ن ی د ینفوذ کرده بودند رهبر  یکه از دربار مادها به جامعه پارس
بود کامالً منحرف   دهی خود به خود به انحراف گرائ ان یبه پارس ان ی را که پس از انتقال از باختر نید

به علت وجود یک فاصله طویل فترت، که پس از فتح   ان یتر آنکه در دوران ساسانساختند. جالب 
به وجود آمد.    ی در مراکز و مجامع مذهب  ی د یتفرقه شد  افته، یادامه    ریاسکندر تا ظهور سلطنت اردش

بنام   بدان از مو ی کیبه کمک  ن ی و به خدمت گرفتن کامل د ت ی مرکز جاد یبه منظور ا ریاردش
از    ی شد ولمی   افتیآن    در  نیراست  ن ی از د  ی ها و اسمائرا جعل کردکه فقط نشانه   ی مذهب  راف، یارداو 

  ی برا  ریزرتشت بود. اردش یواقع ن ی با آن نداشت و بلکه مخالف د ی شباهت چگونه ینظر اصول ه
زرتشت به   نی اصول د نی و تدو میتنظ ی کار از مغان سراسر کشور دعوت کرد تا برا نی انجام ا

  شان یا نی از ب ون یروحان نی مقصود را برآورده سازند. پس از تجمع ا ن ی ا یماع آمده در اجت تختیپا
از زرتشت    میانتخاب شد که با عالم باال رابطه برقرار کرده و به طور مستق راف یبه نام ارداو  یموبد

  ش یحش دیکه شا ،یدر ه جام شراب آغشته به ماده مخس دن یاو با نوش .را سئوال کند! نی اصول د
در عالم خواب معراج   رافیکند که ارداومی  ت ی حکا یساختگ خ یتار نجایرود. در اباشد، به خواب می 

پرسد. او هفت روز در  زرتشت را از او می  نی و اصول د !!کند!! و در عرش با خدا مشورت نمودهمی
شده و   داریپرداخت!! پس از هفت روز او از خواب بها به شور می ن اش در آسمحخواب بود و رو

 رد یگمقدس شکل می  !معراج   نی که با ا ی نیکند!!. واضح است دمی ان یشاه ب ی را برا  یقیاصول حق
منحرف ساخته و پرداخته    تیکامل دربار و روحان  یکه با همکار   ینی. داشدبتا چه حد قابل اعتماد می 

شوند و  می  نی بعدها تدو ه ک ی هدف آنست. تمام آثار ن یشود مسلم است که تثبیت سلطنت اولمی
مذهب   نی شاه در ا د.دارن  هیتک یهب منحرف و دربار ذم ن ی کنند بر امی  حی زرتشت را تشر نی آئ
 !!اجب استاو و  یشناخته شده و هر صبحگاه دعا نی زم ی خدا در رو  نده یو نما ن ید س یرئ

و   افتند یروزانه مردم حق رأی و نظر  ی که در زندگ ی شود بطورمی  ت یموبدان کامالً تثب نفوذ
  د.ها سازش کن خود مجبور بود با آن   تی موقع دی تائ ی برا یهر پادشاه

 
نفر   ۵۰۰،۰۰۰سپاه را در حدود  نیراق است اغکر کرده که البته اذ ۲،۲۱۰،۰۰۰ ی را حت ارشا یهردوت سپاه خشا ـ۱

 .اندرازش داده گنفر   ۱۰۰،۰۰۰اه یونان را کمتر از سپکه  ی اند در حالحدس زده
مخالفت نموده و مبارزه با   اًدیانحراف شدن ید انی و متول  انینماروحانی که با  د ید میخواه سنایمزد نید یدر بررس ـ۲

مخالف    ی هاغ م  وجود نداشته و  چوجهی به  آذربدبان یا  ش آتزرتشت کاهن و    نی شمرده است . اصوالً درآئ  فهیرا وظ  آنها
 .اندو واسطه   نماروحانی قد اف ی مردم انیرسم را بوجود آوردند. تمام اد نیا سنایمزد
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قباد   . افتیتوان در می قبادی را در ظهور مزدک و سرنوشت ک ی منحرف دربار  ت یروحان نفوذ
  ی شد. او زمان ران یموبدان افتاد مجبور به ترک ا ارات یکه به فکر محدود ساختن اخت ران یپادشاه ا

او   تی که مورد لطف و حما ان،یبا موبدان و طرد و انهدام مزدک  یتوانست باز گردد که قول همراه 
که مخالفین    ان،یعام مزدک( با قتل  روان ه انوش)   است  روان یاد. خسرو پسر قباد، که همان انوشد   دند،بو

کرد بلکه چنان مورد لطف و محبت موبدان    تیخود را تثب  رد پ  تیدستگاه کهانت بودند، نه تنها موقع
پادشاه   نی که در شرح حال ا یشد. در حال  لیتحم خیبه تار  !!دادگر روان ه قرار گرفت که بنام انوش 

  د یتشد گر ی. موضوع قابل توجه ددیآبه حساب می  خ ی ارت تکاران یاز جنا ی کیکه او  د ید میخواه
 .منحرف است ن ید له یاختالف طبقات به وس

از طبقات ثابت و الیتغیر وجود نداشت. مسلماً در جامعه ساده زمان زرتشت   یاثر  درگاثاها
که در   ی ونیروحان ش یدای باشد، هرچند با نفوذ مذهب ودیک و پ اد یتوانست زاختالف طبقات نمی 

(، طبقات  های باشند )کمی  های که همان کاو   یشوند و امرائنامبرده می  جیوسیگاثاها به نام کارپان و  
ایست که در آن  طالب جامعه  های لیطف ن یزرتشت با اعالن نبرد به ا  ی ل گرفتنند، ولدر حال شک

 .1د کنن  یزندگ شیپروران اهوراپرست و آزاده به آسارمه 
بندی چون  هنوز از طبقه  یول ابد یمی  شی افزا ز یاختالف طبقات ن  ان یظهور سلطنت هخامنش با

 .ستین  یکاست هندوان اثر 
به   ان ی ساسان یمذهب اتیدهد و در ادبطبقات فرم می  نی به ا ان یزمان ساسان یرافیارداو  نید

 . ها دارندبا کاست   یاد یکه شباهت ز میکنبعد ما به چهار طبقه برخورد می 
 من یرئیگروه را ابتدا ا  ن یدر شمار آنانند. ا زین ران یکه دب اشندبمی  ی نید ان یشوایاول پ گروه

Airyaman  که با اند ده یامنمیAryaman  از یک ریشه است. بعدها به ت یسانسکر Hakhaman 

 . دارد ی های متعدد ی بندمیربان که خود تقسذ آ ای آترون  Athravan هخمن مُبَدّل شد و باالخره
ارتشتار )گردونه   Arteshtar ا یشتر و رته  Rathaeshtar که انندیدوم جنگاوران و رزم گروه

 .باشندهمان گروه خشتر در هند می  ریشدند و نظ می  ده یسوار( نام یجنگ
 .دیآبه وجود می   یماتیتقس  زیطبقه ن  نی گروهند. در ا  نی سرداران و سربازان در شمار ا  -  پادشاه
  ی واستریه به معن ا ی Vastro fshuyant انت یسوم دهقانان و بزرگران که واستریوفشو گروه

گفتند )ورز  هم می  Vere Zena گروه ورزن   نی به ا Vaisya شدند و در هند ویسیامی   ده یکار نامکشت 
 .و کار کردن است( دن یورز ی کلمه است و به معن  نی از ا  زیکه ورزش ن

  ن ی از هم  زیترین طبقات به شمار رفته و کارگران ناز پست   می در قدورانند که  شه یچهارم پ  گروه
 کند، که با دست کار می  ی کس ی عنیورز طبقه دست  نی اند. به اطبقه منشعب شده 

 
  

 
مختلف روشن خواهد   انیاد هیمعابد در توج له یظهور اختالف طبقات بوس طبقات به مذهب منحرف و یوابستگ ـ۱

همه   کتاپرستانیاند. را اعالم کرده  یمذهب  ا یاشرافی  ازاتیمبارزه با اختالف طبقات و امت ی مردم انی. همه اددیگرد
 .ستی ن  یازیامت ی گریبر د ار سکچیافراد بشر را در مقابل خداوند برابر دانسته، لذا ه
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 ست محترم بود(. دکار  ان یکه در دوران اول هخامنش ی )در حالاند گفته 
 خوب و   =هو  Hu- tukhsh و باالخره هوتخش شیتیطبقه را هوئ نی منحرف ا ی)در اوستا 

 د.( انده یکوشنده نامنیک  گریبه عبارت د ای کوشا = تخش = تخشا 
ثابت    ندیآر می دمشاغل که به صورت طبقه    نی حکومت و استثمار وابسته به آن ا  تیتثب  یبرا  

 :نویسد خود می   خی اردر ت  ینداشتند. بلعم  گریبوده و مانند هند افراد یک طبقه اجازه شرکت در طبقه د
و   ان یلشگر یو گروه دنانیو دانا ران یگروه دب نی شاه مردمان را بر چهار گروه کرد. از ا دیجمش

 د!! کار کننچ ی وران و هر گروه را گفت مبادا به جز کار خود هشه یپ ی کشاورزان و گروه یگروه
پسرش شغل   ی به دربار برا هی گرکه در مقابل هدو کفش  روان یانوش ریداستان بوذرجمهر وز

 تقاضا کرد و مورد قبول واقع نشد معروف است.  یریدب
  ی چون سامسارا  یبه کمک یک اصل اعتقاد یبند طبقه  نی که ابه علت آن  ران یالبته در ا

توده مردم   ی ها در انسداد شکوفائاثر خود را قرن   یول افت یدوام ن  ز یشد، مانند هند نن  تی هندوها تثب
 .خواهد شد ل یو تحل ه یمسئله مشروحاً تجز نی ا ان یگذاشت. در بحث اد ی به جا 

فشار قرارداد و نفوذ آن در   ریرا ز ران یها مردم اقرن  یبه مذهب انحراف یسلطنت متک بار
و تسلط ترکان نتوانست بر  بود که حمله اعراب و هجوم مغول  یملت به حد  ن یفرهنگ و تمدن ا

فرهنگ   نی الشعاع اسرزمین تحت  ن ی اسالم هم در ا ن ی د یبه وجود آورد و حت یمحسوس رییآن تغ
و سلطنت بهتر   یرافیارداو  ینقش مذهب انحراف ران یتمدن ا حی گرفت. در تشر قرار یشاهنشاه

 .روشن خواهد شد
 :توان گرفتمختصر می  لی و تحل ه یتجز ن ی که از اای جه ینت
و   یاز مذهب خانوادگ ی و مذهب توأم بوده و رهبر  استی ر ،یرانیاقوام ا ه ی در نظام اول ـ۱

 . گرفته استسرچشمه می  یاپرستین
اقتباس شده است،    گریداشته و از اقوام د  ی صورت ثانو  ران یحکومت و سلطنت در ا  ش یدایـ پ۲

 هب استوار بوده است. مذبر یول
 .به کمک مذهب منحرف انجام گرفته است تتثبیت سلطنت مانند تمام اجتماعا ـ۳
کرده و   جادی در روش حکومت ا یلی تعد سنا یمزد ن یراست ن یظهور سلطنت نفوذ د  ل یدر اواـ ۴

شکل    زیتدریج با انحراف مذهب سلطنت ننرفته بوده است. به   ن یاز ب  ی هنوز آثار جامعه برابران به کل
 .شودمی  لیمتما یو به خداشاه  تهافیخود را  یقیحق

منحرف و حکومت سبب رکود و جمود جامعه   تیاتحاد نامبارک کهانت و دربار، روحان ـ۵
 .شودمی

  له یآن به وس ت ی توسعه و تثب ی ول ردیگسلطنت شکل می  شی دایهرچند اختالف طبقات با پـ ۶
 .ردیپذصورت می   یانحراف  نید
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 ن یدر چ  حکومتپیدایش  ـ ۶

  ی به دست آمده با سلطنت توأم بوده است لذا بررس  ن یجامعه چ ی که از نظام ادار  ی آثار  ن یاول
 . ستین  سریم ن یحکومت و سلطنت در چ شیدایپ ط یعلل و شرا

باستان به   نیکه از چ یاثر نی متریتوجیه سلطنت است. قد مانند مصر ینیچ هی اول یتولوژیم
  ی که در چگونگ ،کن کی ۔ ای ۔ نگ یچیی Yi-Ching-I- king  مانده کتاب تحول است به نام یجا

کتاب را   ن یدهد. تألیف ا می  لی را تشک ن ی چ یمذهب ی هایتولوژی م ه ینموده و پا بحث نظام خلقت 
  ۲۸۵۰آن را در حدود    ر یتحر  خ یو تار   ادند دنسبت می   یفوش Fu- hsi ای به نامبه یک امپراطور افسانه 

 .است ی ریدهد و اساط با مدارک موجود وفق نمی خی تار نی کردند . اذکر می  الد یقبل از م ۲۹۵۰-
آمده و   نی از آسمان به زم یاله  مهیو ن یامپراطوران آسمان نیآمده که اول نیچ ریاساط  در

  ا یکوش، پان  Pan kush مدت رسالت داشتند تا نسل ن ی ها در اسال سلطنت کردند. آن  ۱۸،۰۰۰
به   گر یها پنج امپراطور دمتمدن مُبَدّل سازند. پس از آن  یرا به مردم ،یو وحش ی های بدو ینیچ

  ، ی سندگیاش بود که موزیک، نوو ملکه  شیفو  Fu- hsiهاآن  نیپرداختند که اول نی چمردم  میتعل
 Shen او  نی را به مردم آموختند. جانش  شمیپرورش کرم ابر  وانات،یکردن حی اهل  ،یر یگیماه  ،ینقاش

Nung   داد و سپس م یرا تعل اهان یزراعت تجارت، علم طب و خواص شفابخش گ ، نونگ شن 

Huang-ti    ن یاوست. او اول  ادگاریا امپراطور سرباز صدسال سلطنت کرد و آهنربا و چرخ  ی  یتهوانگ  
 پرداخت. پس از او  م یکرد و به تألیف تقو جادیای ارا ساخت و رصدخانه  ی آجر ی هاساختمان 

Yaoپنج قهرمان    نی سلطان از ا  نیو باالخره آخر  ... ال سلطنت کردسد هم ص  ، امپراطور شد که اواوای
ها و اوزان را استاندارد نمود  را به مردم آموخت، اندازه  ی اریشون است که مسائل بس Shun یآسمان

 نت باستان اصوالً تمدن با سلط ان ینیشود از نظر چمی  دهی که د یرا منظم ساخت. بطور  هال یمس و
 !!اندوجود داشته  نیسالط  ن ی و قبل از متمدن شدن نژاد بشر ا ردیگآغاز شده و شکل می 

اند که از باال به بشر عطا شده است. سلطان  دانسته   یسلطنت را آسمان  ان ینیچ  زین  لیدل  نی هم  به
  س ی و رئ نده یبه شمار رفته و نما ان ینی. او کاهن اعظم چیپسر آسمان است و گفتار او قانون آسمان

 .مذهب آنان است
  است. نظام جهان و قوام جامعه به تائو  یهست  نی و آئ عت ی طب یقانون اعال تائو
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و با  اند شه یرو جامعه هم  عتیطب  ن یبرکنار. قوان ر ییم است و از تغاست که او خود نظام و قوا   وابسته 
های  و سنت  یعیطب یهاندارند. امپراطور در جامعه کانون عالم و تجسم قانون  یفرق گریکدی

 . است لذا کالم او تائوست یاجتماع 
های جامعه را دقیقاً مراعات کند تا به  و سنت   نی قوان  دیبا  ابدیبشر به سعادت دست    نکهیا  ی برا

از او واجب است. او از   تیاست و تبع یو آسمان یفره و قدرت روحان ی کمال رسد. امپراطور دارا
 .مقام را در جهان داراست ن یاست و باالتر ان ینسل خدا 

  ه ی لدر ک ن ی گرفت که پس از ظهور سلطنت در چ جه ی توان نتمی  ن ی دانشمندان چن قاتیتحق از 
بدون    خیتوان به تار که نمی   یاند بطورداده   یسلطنت  شی ها را آرادست برده و آن   میقد  ریآثار و اساط 

دوران   نی دهند. قبل از ارا به حدود هزاره دوم ق. م نسبت می  یاسطوره فوش افت،یست دشاه 
ها رواج  آن  نی متعدد ب ان یبوده و پرستش ارواح و خدا اپرستیکشاورز ن ان ینیکه چ زنندیم دسح

است   یجامعه مؤید اصل نی و قاطع او با د ممستقی ارتباط و سلطان  اعظم کهانت داشته است. مقام 
 .گرفتن سلطنت از کهانت است شه یو آن ر  میها به آن برخورد کردکه قبالً در تمام تمدن 

مشخص و   ن یمظاهر د رایاست ز  ی خاص نی فاقد د ن یآید که جامعه چبرمی نی نظر اول چن در
  گر ید یکه در جوامع باستان ی از آنست. بطور ریغ  ت یکه واقع یدر آن وجود ندارد. در حال یمتشکل

که    گرندیکدیمکمل    التیدربار دو تشک  دولت و مذهب، سلطنت و کهانت، معبد و  میمشاهده نمود
فقط معبد مرکز   ی بوده است و زمان یکیان گدو ار نی ا شهی کنند. ره می جامعه را ادار مبه کمک ه

تدریج دربار از درون معبد در کنار آن به وجود  آن بوده است و به   ی و ماد   ی جامعه و عامل اداره معنو 
 .اندآمده و متفقاً به حکومت پرداخته 

  ز ین  ن یداشت که در چ  نیقی توان  گذشته می   ریو توجه به اساط   نی مانده از چ  یمطالعه آثار باق  از
که در کنار معبد  آن  ی سلطنت به جا  شی دای پس از پ ی است ول رفتهیصورت پذ   یتکامل ر یمس نیهم

جامعه شده است.   ی و ادار  یبه حکومت پردازد آن را در خود حل نموده و دربار مرکز حکومت فکر
ها به شمار رفته و  آن  ن ی د یمردم نسبت به دولت و امپراطور در شمار اصول اصل فه یوظ  ن یچ رد

  ان یو اعتقاد به ارواح و خدا یپرستا ین ی باستان ی باورها ادبودیکه  یآداب و رسوم و معتقدات مذهب
 .ندیماناست در مرحله دوم تظاهر می  یعیطب

اند بلکه  نکرده   یگذار را پایه   یخاص  ان یاد  زین  نی سرزم  نی پیمبرگونه ا  ن یمتفکر  لیدل  نی به هم  و
 است.    ستهیشای و شهروند  یدولتدار  یدر واقع بحث درباره چگونگ شان اغلب دستورات 

  ک سنام انجام  ز یحاکمه ن ئت یه فهیوظ  نی شهروندان نسبت به دولت، مهمتر فه یدر مقابل وظ 
  امند نمی  Li یل نی چرا در  Ritusمذهبی یا و شعائر  فاتیمراسم و تشر ن یاست. ا  ی و مراسم مذهب

دولت   فهیوظ  ن یبه صورت مهمتر فاتیتشر ن ی ا ی کتاب مناسک چگونگ ا ی Li - ching و در کتاب
معبد نشسته و کارمندان دولت وظائف کاهنین و   ی دولت به جا گر یشده است. به عبارت د هیتوج

 .دهندز انجام می یخدمه معبد را ن
را    نیمحقق هیکل تقریباً سایو دستگاه کهانت و کل  یمل یخدا  ایو  ان یو خدا یفقدان معابد دولت

 نداشته است.   یاد یمذهب تأثیر ز نی اشتباه دوچار ساخته است که در چ  نی به ا
 :نویسد دورانت می  لیو
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  ز ین ن یکشور متافیزیک و مذهب است چ مرجحاً Parexcellence که هندوستان  گونههمان »
 ت.« اس  ی تولوژیو فلسفه بدون م ستیک یهومان نی سرزم مرجحاً
  ، ی نیبزرگ چ  ان یو مرب  نیپس از ظهور فالسفه و متفکر  نیای در جامعه چبرداشت تا اندازه   ن یا

آغاز    ی تولوژیبا م  ن ی چ  خی اصول تار  میدی که دچنان   یصادق است ول  الد،یقبل از م  ۶۰۰پس از  یعنی
  ی به سود سلطنت به حد  یتولوژیشود که مگردد سپس قدرت سلطنت و حکومت سبب می می
  ی گذارده شده و امپراطور کانون عالم معرفان یبن نی چ یکه نظام خلقت بر امپراطور دشو فیتحر

هر دو را به   فه یدستگاه واحد وظ  ک یشد که  خته یبا هم آم ی گردد. لذا حکومت و مذهب بطور 
که معتقدند   انند دمی  Socialmonismی«اجتماع  ئی گرارا تابع »یک  ان ینیچ نی محقق .عهده گرفت

برجهان «  Huا »هوی یرفتار کنند هماهنگ ی«ل»ا یها ها موافق رسوم و آداب و سنت اگر انسان 
 .افتیاستقرار خواهد 

امپراطور یا خاقان  .  دندیپرست گردجامعه شده و مردم سنت   نی د  نی ها جانشسنت   گریعبارت دبه 
 .مراعات کند ز یها را نسنت  ن ی داشت ا فه یها بود وظ که خود تجسم سنت  یدر حال نیچ

  ی روها ی. مردم ندندیمعبود مردم گرد ان یفرمانروا» :سندیونمی کریبارتر و پروفسور ب پروفسور
و   1فور خواندند غف ایو آسمان را به شخص امپراطور نسبت دادند و او را پسر آسمان  ن ی مجهول زم

  ت ی فیو ک تیهای مقدس کمت امپراطور و مکان نمقدس را از آن او شمردند. به قول گرا یمکانها
 ت.« داش  ی رو حق فرمانروائ  نی جهان بود و از ا یروها ی. امپراطور مظهر نافتندیای گانه ی تی و ماه

توان حکومت را نمی  ش یدای پ ریو س ست یدر دست ن ن ی چ هی اول خ یاز تار قیمدارک دق هرچند
حکومت   جادی دولت تأثیر کهانت را در ا امپراطور و تی با توجه به موقع یکرد ول ب یتعق یبه درست
 ت. دانس  دیمسلم با 
  ان یپرداخت و مظهر آنان بود و خدامی  یبه فرمانروائ ان یمصر باستان فرعون در کنار خدا در

همان  ا ی ان یخدمه خدا  زیجهت ن ن یو غیرمستقیم در سلطنت او شریک بودند و به هم میمستق
  ی برخوردار بوده و فرعون مجبور به همکار   یاد یشد، از قدرت ز  دهیکه د  ی بطور   ان،ی کاهنان و معبد

  ی گریمقام د یجا برا  گریشود که د حکومت و سلطنت چنان باکهانت توأم می  نی چ در .با آنان بود
کهانت و ارتباط سلطنت    نفوذ  نیگرفت که در چ  جهیتوان نتماند. پس می نمی   یدر کنار امپراطور باق

 . بوده است  شتریب  یباستان ی کشورها گریاز د  یو مذهب منحرف حت
  ی که ط   انددمی   ی جامعه را امپراطوران آسمان  تمدن   ان ی بان  یحت  ن یچ  ی تولوژیم  مید یکه د  چنان 
ها به صورت کاهن اعظم تنها  آن   نان یآموزند و جانشرا می   زیسال سلطنت به مردم همه چ  ۱۸،۰۰۰
  تسه   ن یت  ا ی. اطاعت از فرزند آسمان  هنددبه سلطنت ادامه می   ب،یرقا دولت بی یجامعه،    ی معبد اصل

Tien - tse   بعدها نام    ر است. امپراطو  تااو  ای  ی هست  ن ی مردم و حرف او قانون حیات و آئ  ی نید  فه یوظ
  ی فضا  ی ق. م( فرمانروا   ۱۰۲7  -  ۲۵۶) Chou باال و در سلسله چو  ی ا فرمانروای Shang-t یتشانگ 

  باال و آسمان برتر

 
  ن یبه امپراطور چ  م یقد  ران یبوده که در ا  یپسر خداست و نام   یبمعن  میدق   یپور است که در فارسغل بصور در افغـ ف۱

 .پور = پسر  خدا =باکا   =شده است. بع گفته می 
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 Huang - tien - shang – ti  نام گرفت.  ی ت ـشانگ  ـ ن یت هوانگ 
اشتباه است اگر فکر   ار یشد، بسکه به امپراطور نسبت داده می  یقدرت ظاهر  نی تمام ا ن ی با وجود ا

 .اندجز عبادت و اطاعت امپراطور نداشته  یگریمذهب د  چی هها ینیکه چ میکن
  ی گر یان دیگذاشته بود، به خدا  یها اثر به جا که در تمام شئون آن   یاپرستنیگذشته بر    ان ینیچ

های مقدس و  کوه  ن ی و همچن Hou-tou ن ی و زم Chen کواکب و  Yueh ماه( و ی)ج ji د یخورش رینظ
  ، اق، خوابگاه، درون منزلجرواح محافظ، اا   و پنج she-chi ، محافظ محصول و مزارعسمقد  ی رودها

  فت ربه شمار می   یمراسم و آداب مذهب ن ی از مهمتر  یو چاه، معتقد بودند. قربان ی و داخل یدر خارج
  ی را برا  یهای دولتی امپراطور قربان ایکاهن اعظم  ی و رهبر استیدولت موظف بود به ر یو حت

  ن ی نویسد: که مهمترخاص انجام دهد. ولز می  طیو شرا  ه یادع  عالم با مراسم و  ی حفظ هماهنگ
بوده است. خرافات    یمراسم مذهب  یو اجرا   یقربان  میتقد  یکاهن اعظم معبددولت  ایامپراطور    فهیوظ 

نفوذ کامل داشت و در کنار پرستش   نیاست، در چ یهمان مذاهب بدو  ادگار یو سحر و جادو، که 
رواج داشته   وانات یو پرستش ح ،یعی به آثار طب دن جان دا یاAnimism  سمیمی از آن یاجداد نوع 

 .است
کرد می   ئی امعه حکمروا بر ج  ش یخو  میالعنان بود که با دربار عظبه ظاهر امپراطور مطلق   هرچند

  ش یخو  ه ینداشت. مردم در درجه اول خود را به ناحیه، منطقه و قر  ی قدرت  ن ی دربار چن  قت یدر حق  یول
  ت ی همدر درجه اول ا  شان یا  یها براآن   یو آداب و رسوم محل  یدانستند تا حکومت مرکزوابسته می 

 .ها نبوداز آن   یچی که امپراطور هم قادر به سرپ یقرار داشت، بطور 
  ی بازرسان ابا نداشت که حت ئتیکند که چگونه همی  حیتشر Lowie یلو  یکائیامر محقق

کرده بود متوجه ساخته و او را از   ن یی او تع یکه آداب و رسوم برا  یامپراطور را آشکارا به وظائف
گذاشت در نزد ملت  خارج می  یپا  ون یسیخط تراد نی له منع کند. و اگر امپراطور از اصانحرافات حا

کند که در  اشاره می  ی های متعدد به مثال  ی . لوو دیگردشد و قدرت او متزلزل میکم ارج می  دخو
اند  ها را به قتل رسانده آن  یو گاه اند ده یشور یحکام و استانداران محل هی ادوار مختلف مردم بر عل

برد  نام می  Sung ونگ سبازرسان بنام    س یدورانت از رئ  ل یاند. وکرده  ام یق  ز یامپراطور ن  ه یبر عل  ی و حت
امپراطور را مورد   ی حت مأمور و  Chiaching ی به دربار امپراطور  یدگ یرس ی برا  ی ئتیکه در رأس ه

 .هددقرار می  یبازرس
  ف یحکومت و مذهب و اثر سلطنت در تحر  دیکه قبالً اشاره شده به علت تداخل شد  گونههمان 

و   یمیهای قد . فقط از افسانه ستی ن سری مردم دقیقاً م نی ا میشکل جامعه قد ی بازساز ن یچ خ یتار
  ی واحدها  نی سرزم ن یدر ا  یحکومت مرکز ش یدایتوان حدس زد که قبل از پآثار پراکنده می 

اند. بخصوص در  مراکز محصور بوده   یاند که دارا وجود داشته   یسومر  یشهرهادولت   دمانن   یمستقل
شده   جادیا یدر شروع دوران کشاورز  یهائو شهرک ها ه یهو قرتسه و هوانگ انگ ی یکنار رودها 

به نقش   نی مردم مستقر و کشاورز چ اتیاند. در حمُبَدّل شده یمستقل یکم به واحدها است که کم 
 برخورد  ی رمهم یک عامل موث
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دفاع از    هی ابتدا بر پا  ن ی چ  ینشین است. شهرهاکوچ   ی مردم نیمة وحش  و آن حمله بربرها و  میکنیم

 .اندام فرم و شکل گرفتهو اق نی حمالت ا
  ن ی وجود داشته که مردم را در مقابل ا ریو مد سیرئ کی  نی شود که در قراء چزده می  حدس

  ن یواحد مستقل در چ  ۱7۰۰در حدود    یدهد که زماننشان می   خ یاست. تار  مودهنمی   ی حمالت رهبر
  ی کشاورز  یهان ی ها زماند و اطراف آن محصور و شهر مانند بوده  ی کز امر ی وجود داشته که دارا 

توان پنداشت،  می  یاروپائ ی هاقالع فئودال  ه یها را شب، که آن ز مراک ن ی ا ن ی . بستقرار داشته ا
 .بودند  افتهیتشکل  ی دهقان یقصبات و واحدها 

واحدها رفته رفته با هم متحد و   ن ی مقابله با حمالت بربرها ا ی زنند که برا حدس می  ن یمحقق
بوده که   سیت T si ینواح نی ا نی را به وجود آوردند. مهمتر یبزرگتر ی در هم ادغام شدند و نواح

که بر   ن،یچ Chin ای نیتس T’sin در آن گذاشته شده است و بعدها کلمه نی چ یدولت مرکز هیپا
 .نام گرفته شده است  نی اطالق شد، از هم  نی تمام سرزم

  ز یباستان ن ن یکه در چ رفتیتوان پذمعتقد است که به اتکاء آثار متعدد می  نگ یشل پروفسور
شده است. از  معبد مراسم و مناسک به اطراف منتشر می  نی و از ا افتهی لیشهر به دور معبد تشک

امپراطور کاهن اعظم به شمار رفته که   الد، یقبل از م ۱7۰۰ ، در حدود Shang زمان سلسله شانگ 
بعد در زمان سلسله چو، )در حدود   ی است. ول مودهنرا اداره می  یخود مراسم قربان  ن یبه اتفاق معاون

به شمار رفته و وجود کاهنان   نی چ یق. م( امپراطور، پسر آسمان، تنها کاهن دستگاه مذهب ۱۱۲۵
زبان و   را یاند، زنمودهمی  فهیدر دربار انجام وظ  ی ریو دب یسندگیها به شغل نو شده و آن  یفن گرید

بود فقط توسط کاهنان و خدمه   ریضبط اسرار و اساط  ی که در معبد شکل گرفته و برا  ی نیخط چ
 . ندامپراطور مُبَدّل شد  ا یکاهن بزرگ    ران یکهنه به دب  زیجهت ن  نی شد و به همکار گرفته می به   د بمعا

قبل از   ۱7۵۰ومر و در حدود س هیشب یشهرهادولت  یابتدا دارا  نی معتقد است که چ زین ولز
اند و به  شهرها بازهم وجود داشته دولت  ی ول ابدیدر تحت حکومت سلسله شانگ تمرکز می  الدیم

بوده است نه حکومت. در   ینظارت کل شتریب  یدولت مرکز فهیاند. وظ دادهباج می   یحکومت مرکز
 .رفته استبه شمار می  زین  یمذهب  تی ریدر حکم دستگاه کهانت و مد ی مرکز ولت ضمن د
گذار  دهند و او را پایه به نام تانگ نسبت می  ی له شانگ را به شخصسسل  جادیا  گرید خ یتوار
 .  اننددمی  ، افتیکه بعدها ادامه   ،یو به وجود آورنده حکومت مرکز  نی چ یامپراطور 

  ن ییک منشاء بوده و سلطنت در چ ی دارا  ی نیو د یاجتماع  استیدر هر حال مسلم است که ر
 . دانست یباستان گریهای دتوان آن را مشابه حکومت که می ستا ی یک نوع کاهن ـ شاه

زنند که چون مردم  اند. حدس می معابد متعدد مراکز اجتماعات تئوکراتیک بوده ز ین ن یچ در
را   گری و معابد د افت یخدا قدرت  ن ی اند معبد اآسمان اتفاق داشته  ی خداهمه در پرستش  نیچ

.  دیحاکم گرد نی چ نیبه صورت سلطان بر سرزم زیمعبد ن نیالشعاع قرار داد و کاهن اعظم اتحت 
قدرت   ی خود دارا یدر نواح گریبه صورت نظارت بود و کهنه معابد د استیر ن ی اها مدت البته 
را در خود متمرکز ساخته    یو حکومت  ینیباالخره کاهن اعظم و امپراطور قدرت مطلق د  یاند ولبوده

 فور( غپور )فغب یا است و به صورت پسر آسمان 
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 مدیریت نه حکومت

 .را به وجود آورده است یو اجتماع  یاز تمرکز سلطه مذهب  یخاص شکل 
باستان آنچه عمیقاً ارج   نیچ ی در جامعه کشاورز» سندینوز و پروفسور بکر مینبار پروفسور

ا  یو پسر آسمان  افتی ت یکه امپراطور اهمبه مرور زمان مخصوصاً پس از آن  یبود ول ن ی داشت زم
و   دند یارج بخش ز یبردند و به آسمان ن اکان یهای مقدس نکسان او دست در نوشته دیفور گردغف

تابد و  می  نی در آسمان است و از آسمان به زم دیکه خورش رایکه آسمان ارج دارد، ز اشتنداعالم د
  ی به معن   یتشانگ  Shang-ti و  نیی ت Tien پس دو مفهوم  زد،یرفرو می  نی باران هم از آسمان به زم

از محققان به    یدو مفهوم، که در نظر برخ  نی آمدند. پس از رواج ا  دیپد  نی فراز  یآسمان و فرمانروا 
معلول   عت یطب ی بر آن شدند که گردش منظم فصول و نظم عموم  ان ینیمانند، چتورات می  ت یالوه

 « .کندمی  یو داور  یائ د. آسمان برما ناظر و حاکم است و مانند فغفور برما فرمانرو نآسمان
آسمان در   ی اعتقاد به خدا  را یز  ستین یمنطق چوجه یبرداشت دانشمندان فوق به   نی امتأسفانه 

بوده است. اعتقاد به ارواح   گرید ان یمقدم بر خدا یو حتوجود داشته  ن ی زم ی تمام اقوام و ملل رو 
  ست ین  یاحتیاج ماد   لیکنند، فقط به دلتصور می   ن یاز متفکر  یگونه که برخبه این   ان، یمقتدر و خدا

داشته و   اجیاحت نی که به زم لیدل نی باشد. بشر فقط به اس می ستحیر و تج  کنوع یآن  شه یبلکه ر 
  ن، ی زم ی آنست به خدا یو بارور  نی زم یا یاح لهیباران که وس ایاو بوده است و  یمنبع روز  نیزم

را   یمهم قش ن اجیو احت یقدات او عوامل مادتاست، هرچند که در مع افتهیباران... اعتقاد ن یخدا
در   ی باره مشروحاً بحث خواهم کرد ولدر این  خ یاند. من درفصل علل تحوالت تاربه عهده داشته 

ماه و   ی با نظاره در آسمان و توجه به گردش ظاهر ی که بشر ابتدائ ومشفقط متذکر می  نجا یا
وز...  ر ی شب و روشن ی کیبرف و باران، تار زش یو ستارگان، غرش رعد و درخشش برق، ر  دیخورش

که دنبال   ی لحظات نی و خالق از اول ا یموجود متفکر، پو ن یگردد. امعماها می  نی علل ا یبه جستجو 
.  دینمامی  هیآن حوادث را توج له یکه به وس ابد،یبینی دست می ونه است به یک جهان چرا و چگ

 ت. مذهب اوس  هی بینی پاجهان  نیهم
آسمان بودند.    یخدا   ونان،ی هند و    ان یخدا  یپاتر خدا و زئوس   تاریپااوس ید  میدی که د  گونههمان 

که   د،یخورش ی . خدادیزرتشت گرد یآسمان بود که نام پروردگار دانا و توانا  یابتدا خدا  زیاهورا ن
که قبالً  به شمار رفته و چنان  یمقتدر و اصل  ان یاز خدا  یاقوام باستان ه ی هاست، در کلچشم آسمان 

 .از اعتبار خاص برخوردار بوده است  زین ی و شمال ی جنوب یکا یاقوام امر  نی در ب یذکر شد حت
به   ان یخدا ی هم خدا  دیمقتدر و با اعتبار و شا ان یاز خدا یکی آسمان   ی مسلماً خدا  زین  نی چ در

الشعاع  تحت  یرا به کل گرید ان یو خدا افتهی معبد او قدرت  زین لیدل ن یرفته است و به همشمار می 
  ن پسر آسمان و کاه  ایامپراطور  یوقت رفت یتوان پذحالت است که می  نی قرار داده است. در ا

  ی و خدا   «دست بردند  اکان یهای مقدس نکسان او در نوشته »آسمان قدرت گرفت    یمعبد خدا اعظم
سلطة مطلق یابد. در ابتدا   نیدر زم زیتا کاهن اعظم و فرزند او ن دند یآسمان را اقتدار مطلق بخش

آسمان   ذااند. لآنان از آسمان آمده  یخدا  مهیسالطین ن نیچ میقد  یتولوژ یاشاره شد که در م زین
و   نیآن جالب است اصالت تمدن چ یکه بررسای مسئله  ارج داشته است، اما شهیآنان هم یبرا

 ت. خاص آنس  ی انزوا 
  اند شده  یتمدن خاص یدارا  گر یاز اقوام د ئی و جدا  یعیطب ی در اثر انزوا ن یمردم چ

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g



233 
 

 نظام شیدا یپ

 
است. اثر    یجداماندگ ن ی نمونه کامل ا ینیاست. زبان و خط چ افتهیاختالط ن گر یهای دبا تمدن   که

در حدود   نیو شکل جامعه آنست. چ  نیتمدن چ یستائیعدم اختالط گذاشته است ا نی که ا یبزرگ
بوده است که در طول   ییک شکل خاص از نظام اجتماع  ی دارا  شتر، یهم ب دی سه هزار سال و شا

  ی به جا رییآن تقریباً بدون تغ دهیچی پ اریخط بس یو حت دهیدر آن حاصل گرد یرییتغ کمترزمان 
ها در  شکل جامعه، خط و زبان آن  ، یهند  ، یمصر ، یهای سومرکه در تمدن  یمانده است، در حال

کرد که   نییتوان تعنمی  نیتمدن چ یستائیاصالت و ا نیبا وجود ا 1اند افته ی رییتغ اریطول زمان بس
 .باشد و اصالت داشته  ه یحالت اول نی سلطنت و حکومت در چ ش یدایپ

و   ی های سومرنوشتهر دست است، بخصوص الواح و سنگ دکه از سومر و مصر و هند  ی آثار 
از پنجهزار و   ش یکند که تا بمناطق می نی در ا یهائاز وجود دولت و شهردولت ت ی حکا ، یآکاد

حداکثر   ا یو  یظهور دولت را به حدود سلسله شانگ نی که در چ ی پانصد سال قدمت دارند. در حال
سخن    میقد  خ یدر تار  ی. از طرف2شودسال قبل مربوط می   ۰۰۰۴توان رساند که حداکثر به  می   ایهش

هند از سومر   قیکه سلطنت از طر رفتیتوان پذمی  ایگفته شده است. آ اریبس  نی از ارتباط هند و چ
دولت و   شی دایقبل از پ نیاز نظام جامعه چ یاثر  چگونهینفوذ نموده باشد؟ چون ه نیو بابل به چ
 .باره به دقت قضاوت کردتوان در این نمی  ستین  دستحکومت در 

  گر یسبب شده که شکل دولت و سلطنت با جوامع د نیجامعه چ ی انزوا گریاز طرف د اما
 د. ابیمخصوص به خود   ی اختالف داشته باشد و نظام

  ی بیرق چگونهی بوده و ه تااوکه در ظاهر امپراطور محور نظام جهان و کالمش  با وجود آن  اوالً
در اصل او فقط یک ناظر و مراقب بوده است. فرمانداران    ینداشته ول  ان یبه شکل کاهن و واسطه خدا

  رخوردار ب یمحل اراتیاز اخت نی سرزم نی ا خی در سراسر تار یحت میقد ته یفئودال ادبودی ای و منطقه
بوده است که امور مملکت را   یو صدر اعظم ران یوز ی امپراطور دارا  ز یاند. در مرکز حکومت نبوده

 .اندنمودهاداره می 
شده است    ت یو تثب  افتهی  یجنبه اله   یسلطنت مصر که وراثت بر پایه یک اعتقاد مذهب  برخالف

شده بوده است و   تی وراثت تثب ی بوده و با اعتقادات مذهب یو موروث یکه ابد  یسلطنت ژاپن ایو 
  ده یتوأم گرد ینیوراثت با اعتقادات د یهم که به شکل ران یالنهرین و ا بین  ی های مذهبسلطنت 

امپراطور از جانب آسمان سلطنت به او   ی و تقوا  لتیمعتقد بودند که به قدرت فض ن ی ... در چدبو
امپراطور   یان قضاوت ملت به صورت اراده آسمان در تقواو در کنار قدرت سلط دهیتفویض گرد
 .بوده است هی امپراطور قابل توج  هی بر عل ام یق یعزل و حت زی ن لیدل ن ی . به همدینمانظارت می 

  ی زدیا  هکمک فره آنست که امپراطور به دش یهای سلطنتسلسله  ضیکه از تفو یگرید هیتوج
  حکومت را حفظ کند نشان آنست که  نی کند و اگر نتوانست اخود حکومت می 

 
  ر ییبود که تغ اد یز ی کننده آن بحدیت مذهب ودیک اثر سدتثبپس از  زیفراموش کرد که در هند ن د یالبته نباـ ۱

 .محدود ساخته است  اریبس جامعه هند را
. در  باشدی آن مشخص نم قیدق خیاست و تار ی ری اساط شتر یسلسله ب نیمتمدن است و ا ی شیا به معنه Hsiaـ۲

  ی موروث  یهشسلطنت را در سلسله  کند اوسلطنت می  یو پر از شون امپراطور  یهمان اسطوره پنج سلطان آسمان 
 ید. مانمی 
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 مدیریت نه حکومت

 .فضیلت برخوردار شده است ن ی از ا افتهیحکومت دست  نی که به ا یگر یو د افتهی او کاهش  فره 
 :سندینوباره می و پروفسور بکر در این  نز بار پروفسور

کند. اگر فغفور  می  یگوئب ی برکت آن غ ور خزانه فره است و به غفباستان، ف ان ینیبه اعتقاد چ»
اوست. چون   نشانه زوال فره یناتوان  ن ی ا را یز د یرا ترک گو یپادشاه که یار  دی نتواند، با یگوئبیغ 

از وظائف    یهرگاه فغفور  ی. ولکرد و او را خلع  د یتوان بر او شورفغفور فره دارد و مقدس است نمی
از او سلب شده است. در آن صورت فروافکندن   س باور کرد که فره و تقد د یشامخ خود بازماند، با

که  چنان   ابدیانتقال می   گریبه دودمان د  یفره از دودمان  ست،ی ن  یابد   یحکومت  چی او رواست. دوره ه
د دوران عظمت آن دودمان  برتاب  ی رو  ی دودمان  ز که فره ا . هنگامی زند یرمی   ی ابه دره   یا ها از دره آب

که بخواهد بدون فره و   ی . در برابر فغفورهددی دست نم کبار یاز  ش یسعادت ب رایز  سدربه سر می 
فره تواند بر فغفور بی می  ی سر به شورش برداشت. اما کس دیکند، با  ی خود حکمران ب یاز نص شیب
 .1د« گردد که وارث فره باش روزیپ

 .دیطرز فکر تعدیل روش سلطنت و حکومت گرد ن یا  جه ینت
توجه خاص داشته و آداب و رسوم   یاجتماع  لیبه اخالق و فضا ی ستیبامی  نیچ نیسالط 

  افتند، ینفوذ    ن یاخالق در چ  ان یها سبب شد که مرب برداشت   ن ی. همندیرا سخت مراعات نما  ی باستان
  ی آسمان  ان یچون اد  ینیجامعه د  ان ی و مرب  نی معلم  نی. هرچند ا دندی گرد  مبران یپ  نی که جانش  ی بطور

قرار گرفتند. امپراطور با وجود تقدس به فکر و   ت یمورد تبع مبرواریپ زیها نآن  ینکردند ول مرا اعال
 گرفت.  کرد و از آنان کمک می و دانشمندان اتکاء می  ان یمرب  نی نظر ا

  ا ی( یانگ یج ا )ی ChingI  نویسد: که درمی  ن ی درباره چ  Prof. Von Hippelپلیپروفسور فون ه
است. سلطان با عقل و  ن یزم یمقام در رو  نی و باالتر یکتاب تحول، سلطنت و حکومت آسمان

برتر   چکس یبر تخت نشسته و اوست که سرچشمه ثروت و نجات جامعه است و پس از او ه  ریتدب
که  آن   ی باشند. برا ی کننده در کنار او مچون نظام دهنده و کشف   هک   ستندی ن  شمندان یاز قدیسین و اند

اثر کنند   های و در دور  ابند یو به عمق دست  دهیموفق گرد ددتنوع و تع نیبه کشف اسرار و رموز ا 
  چ یکنند هرا کامل  نی زم یرو  یداده و تمام مساع  صیتشخ نیزم  یرا در رو   ناسالمتو سالمت و 

 .  ستی( نیشگوئیپالهام و )   Orakel برتر از زیچ
ق. م( در باره   زدهمیمربوط به زمان سلسله چو )در حدود قرن س Shi - ching یدر کتاب ش

  ی و از رو  ی شاه ون بود که با کمال احترام باطن ن یآمده: ا  نیطان چلس Wen - Wang وانگ ون 
  چ یاو ه یو تقوا  لت یو از او آمرزش و برکت عظیم یافت. در فض ستاد یب در خدمت سرور اعال الق

 د. جهت تمام کشور به او سپرده ش ن ینبود و به ا   یا لکه
. اغلب  مینیبمی  ی به خوب  نیگونه چمبریپ  ان یرا در افکار فالسفه بزرگ و مرب  دهیعق ن ی ا بازتاب 

و   ده یحکومت قرار داده و حسن خلق و صفات پسند ی تقوا را مبنا  ن،یچ شه یبزرگان فکر و اند ن یا
 .اننددمی  ی و حاکم  ریهر ام ةعدالت را الزم 

  باستان معتقد    نی چ ن یفالسفه و معلم نیو مشهورتر ن ی از بزرگتر  یکی وسیکنفوس

 
 .اندتالیف گرانت اقتباس نموده  نیتمدن چ خیپروفسور بکر و بارنز از تار ـ۱
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  له یوس ن یبر آن بنا شود صداقت است. و مهمتر د یکه دولت با یترین اصل ی و اساس ن ی که اول 1است 

است   یاستوار است چون ستاره قطب  لیفضا ه یکه بر پا  ی. دولتدهی آن نمونه و سرمشق پسند تیتثب
  ق که با سرمش  ی ر یگردند. امبه طرف او می   گریخود ثابت است و تمام ستارگان د  ی در جا  شه ی که هم

  ف ی محبت و عطوفت و لیاقت نشان دهد مردم به او اقتدا نموده و با احترام به او وظا ا یخوب به رعا
  . نی دوم  دهی ثبات حکومت است و انتصاب پسند  له یوس  ن ی. لذا سرمشق خوب اولهنددخود را انجام می 

  به  زین کاران شود که بدو نابکاران را برکنار ساختن سبب می  بکاران یکار گماردن و فرراستان را به 
 .2د کردار باشاست که حاکم خود راست  سریم  یکار گماردن راستان زمانبه   ند،یگرا  یو راست یدرست

قرار دارد پارا فراتر گذاشته و معتقد است   وس یکه در مرتبه پس از کنفوس Mencius منسیوس
یک   عنصر  نی استعفا دهد. مردم مهمتر د یرفاه مردمش را فراهم سازد با  ست یکه قادر ن یپادشاه

  ز ین ی و مردم حق دارند حکمران خود را معزول نموده و گاه نیجامعه هستند و سلطان کم ارزشتر
  ی اسیاقتدار س یقیمنشاء حق هعامل جامعه بلک نی گفت مردم نه تنها مهمتربه قتل رسانند. او می 

خدا بود   یبه جا نیو چون آسمان در چ «نگرندکه مردم می  گردنباشند. »آسمان آنچنان می می
و   ن یسالط  ی دورانت معتقد است که حت ل ی. و3که رأی مردم رأی خداست   نستیجمله ا ن ی مفهوم ا

  ی مردم از دست داد او مقام سرپرست  نی اعتقاد داشتند که اگر سلطان اعتماد خود را ب  ن یامپراطوران چ
 .خود را از دست داده است یاله 

  

 
  ن یمشهورتر ند،یوگمی Confucius  وس یکنفوس ق. م( که در اروپا به او ۵۵۱ - ۴7۹) K'ung-fu-tze - K'ungـ ۱

اند.  نموده می  ت یاز او تبع ی مبریچون پ ستمیتا قرن ب ن یر چد فراوان او روانی است و پ نیچ ل یفرهنگ اص نده ینما
افکار و   ته، اثر گذاش نیدر جامعه چ گریاز هر شخص د ش یو کردارش معرف و نشانگر فلسفه اوست و ب تیشخص

 .خواهدشد انی مشروحاً ب نیشرح حال او در تمدن چ
یک دولت  و داشت به مردم بقبوالند یک سطان عادل  یسع  دیرس زیبا وجود آنکه خود به وزارت ن سیسکنفو -۲
  ی گذارمساوات پایه  هیاست که بر پا  یک دولت جمهور یاو    خود  یآرزو  یسعادتمند ساختن جامعه است وله قادر به  نزم

مُبَدّل   ی د تمام جهان به یک جمهوردرگ حکمفرما ی عال  ی شابه و برابرتاصل بزرگ  کهی: وقتسدیونشود. او می 
ها درباره قراردادها باصداقت  کنند. آن را انتخاب می  لتیابل و با استعداد و با فضق مردم افراد    ی جمهور  نیا  ر دشود.  می 

را بچشم پدر و مادر   ش یخو نیحال مردم فقط والد نی. در ازندساکنند و در جهان صلح را پابرجا می گفتگو می 
تأمین  تا زمان مرگ  ی زندگ ل یهمه سالمندان وسا ی. براکنندی و فقط با فرزندان خود چون اوالد رفتار نم نندیبنمی 

مان، مردان بدون  یت ها، وه یشود. بکودکان فراهم می  یرشد برا طیها و شرابالغ یمعاش برا لهی و کار و وس رددگی م
ها  برخوردار، آن   یفرد   تیزن از حما  ره است و    یحقوق  ی. هر فرد داراوندشمی  یسرپرست  یها بقدر کافعلیل   فرزند و

آنرا فقط    خواهندی شود و در ضمن نم  ختهیبدور ر  یهودگ یثروت به ب  نیتنفر دارند که ا  یول  ردازندپروت می ث  دیبه تول
فرونشانده   یخودخواه قیطر نینفع خود، به ا ینه فقط برا یول  نندکخود حفظ کنند. متنفر از بطالت کار می  یبرا

  نجهت یخائنین اشوبگر وجود ندارند. به ا  گران و دزدان وتارغ .  دیباز خواهد گرد  ه سعتو  و  رشد   یبرا  یخواهد شد و راه
 . نامممی  یعال  ی که من آنرا تشابه و برابر یاست حالت  نیخانه باز مانده و بسته نخواهد شد. ا یدرها 

  د ی. ابتدا معتقد بود که بااشتد یانقالب یارفکبود و ا یوسکنفوس روانیاز پ وسسیمن ای تسهمانک Mang-tze-i ـ۳
ق شد. باالخره معتقد شد که دولت  فو کمتر مو  دی کوش  اریراه بس  نیکشور اصالح شود و در ا  ات سلطان را اصالح کرد  

 .کار او تشریح خواهد شدفخود ا ی. در جاردیدر دست روشنفکران و فالسفه قرار گ دیبا
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 مدیریت نه حکومت

  ی احتراز از اطاله کالم به جا   ی اند که برا ابراز کرده   یاتیباره نظردر این   زین  نی چ  گرید  نیمتفکر 
 م.کنخود موکول می 

  ه یبرپا  ی سبب شد که تفویض مشاغل ادار  یاجتماع  ت یو ارزش اخالق و ترب ت یاهم ن یا
  ن ی سابقه نداشته است. ا  میهای قدکه در هیچیک از تمدن   یروش  رد،یو انتخاب صورت پذ  شی آزما

  ار یجامعه بس  ت ی ریمشهور بودند )در مقامات باال(، در مد  ن یماندارکارمندان دولت که به    رشیطرز پذ
  ر ییبا تغ رایشکل انتخاب دانست ز نی در ا دیرا با نی از علل ثبات جامعه چ یکی. دیگردمؤثر 
و    رفتهیتدریج پذو به   یمتماد   یهاسال   یهای پادشاهان کادر متخصص و مسئول، که در ط سلسله 

وجود داشت که   شیآزما ی برا یمرکز هی. در هرناحافتیینم ریی تغ یشده بودند، به سادگ تیتثب
شدند حق داشتند مجدداً  که مردود می  یبودند در امتحان شرکت کنند و کسان مجاز تمام مردان 

  افت یدر  ی برا  ی متماد  ی هاسال ن ی داوطلب ن ی ممکن بود ا ی . گاهندینما ش یآزما ی را آماده برا  خود
در   یحت یموفق گردند و زمان ی ریپ نی در سن زین یشوند و گاه شیآزما دی تجد رشیدانشنامه پذ

  د یکاند ا  ی  ، یساتهشیو Hsiu-ts'ai به مقام  ندشدها که در امتحان قبول می . آن نندانتظار فوت ک  ن یا
  نگ یبزرگ که در پک ش یدر آزما یستیبامقامات باال می  ی . برا دندیگردنائل می  ، یمقام کارمند 

مدت   ی برا نی که ده هزار حجره داشت، داوطلب  ش،ی. در محوطه آزماندیشرکت نما افت،یانجام می 
 .پرداختندمی شدند و به نوشتن پاسخ سئواالت ها محبوس میحجره  نی سه روز در ا

که آن را نمونه یک   دینماخود می فتهیرا چنان ش نی از مورخ یار یبس ن ینظام حکومت چ ن یا
 :نویسد باره می دورانت در این  ل ی. ومارندشمی   دالیا ت یریمد

از آن در  ها  ی نیچ  ی،ستوکراسیو آر   ی دموکراس  ن ی است ب  یبییک حکومت ترک  دالیوضع ا  اگر»
مقدار حکومت   ن یت که به کمترسدولت آن  ن یاند و اگر بهتراز هزار سال برخوردار بوده ش یمدت ب
بر مردم نظارت   اد یمقدار ز ن یحکومت بر ا  یک اند. هرگز دولت بوده  ن یب بهترحصا های نیکند، چ

 .  «یطوالن ن یچن ی مدت نی ها دخالت نداشته و در ا مقدار کم در اداره آن  ن یو به ا  تنکرده اس 
 :سد یونمی  گرید یاو در جا 

ها  فرصت  یوجه دانست، به صورت برابر  نی به بهتر یتوان یک دموکراسرا می  تی ریمد نی ا»
ترین  ی به عال ی ستوکراسیآر کی  نی . در ضمن ایوصول به مقام و رهبر ی همه در رقابت برا ی برا

تمام   نی از ب کی شد، انتخاب دموکراتمی  لیمردان تشک نیترشکل بود که در آن حکومت از قابل 
های  شد و قهرمانان و نمونه آموختن متوجه می  یبه سو  یروش جاه طلب  نی طبقات و در هر نسل. با ا

  ی اجتماع بود  نی قابل تحس اریبس . مردان صاحب معرفت و کمال بودند تا اربابان ثروت و مال یمل
حکومت شود که در فلسفه    یتوسط مردان  یاسیو س  یتا در امور اجتماع   افتیتجربه دست    نی که به ا

 د.« انافته ی ت یو ترب میتعل یانو اصول انس
های دالل  دستگاه   بخصوص فقدان معابد و مذاهب مختلف کهنه و  و   ینیطرز تفکر چ  نکه یگوا

که   ی ادار التیتشک ر یک دجوامع مصر و بابل و هند، تمرکز حکومت و کهانت  ر یو واسطه نظ
اصنام در قالب    ذو نفو  ان ید و سحر و جادو و اوامر خدارسروکار داشته تا و  تی با تخصص و ترب  شتریب

تا جوامع   ردیتر انجام پذمعقول  ار یجامعه بس ت یریآنان... سبب شده که مد ان یمتول ول غارت و چپا
  ق یو تخدیر و تحم ن یو مردم با تلق ، یاستانب گرید
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  ی اند که براها، نبوده ها و بتخانه بت   ان یکاهنان و خدام معابد و متول  لیکردن خ ر یمجبور به س دائم
  گر ی د یاز سو  ی ول ،پرداختندبه استعمار و استثمار دائم خلق خدا می ش یخو ی و بقا ت ی موقع تیتثب

مردم و وصول به یک نظام    یباشد، هرگز اجازه شکوفائ  ده یوجود سلطنت، هرقدر هم متعادل و سنج
 .است  تی واقع  نی نمونه ا ن یخود بهتر نیرا نخواهد داد. اتفاقاً تاریخ چ یمردم

مسائل، قضاوت    ت یبدون توجه به عمق و ماه  از، ی متأسفانه با برخورد به یک یا چند امت  ن یمورخ
 .دهندمی   تی کنند و آن را به صورت یک اصل کلمی  یموضع

  ی توان قضاوت کرد ولمردم بهتر می نی تمدن ا لیو تحل هیپس از تجز نی مورد حکومت چ در
و مضار قدرت بدون نظارت    ثیاز مفاسد حکومت مورو  زین  ن یکنم که سلطنت چبطور نمونه اشاره می 

های متعدد امپراطور  قابل اجتناب بوده است. اگر در دوران  ر یدربار غ برخوردار بوده و فساد  ح یصح
یک   ها هرآن  ده، یو فرمانداران گرد االتیفاقد تسلط الزم بر ا یقدرت و حکومت مرکز  دون ب

اند، و اگر تمرکز قدرت در دربار حاصل شده، امپراطور به ظلم و  شده و به جبّاری پرداخته  یسلطان
  ن یچ خ یهوانگ در تار گ مینMing – Huang  امپراطور ریزده است. نظ جور و اعمال فشار دست 

و فهم و شعور   ت ی و درا ت ی و در ابتدا با کفا دند ینامسلطان را امپراطور درخشان می  نی است. ا  ار یبس
در نظام کشور به وجود آورد. او به شعر و فلسفه   یرا تأمین کرد و رفورم نیخود عظمت دولت چ

  در معاشر و مشاور او بودند. پسر آسمان  ،هنرمندان و شعرا و فالسفه وستهیداشت و پ ادیعالقه ز
پسر خود او   ۱۸ها معشوقه که مدت شدYang- Kwei-fei  ای به نامساله  ۲7عاشق زن  یسالگ ۶7

بزرگ    ای) پاک و خالص بزرگ   Great purs one را ملقب بهفاحشه که او    نی بود. امپراطور چنان با ا
 – Yang - kuo ر فاسد دردانه خانم بنامدناب( کرده بود، مشغول شد که کار مملکت به دست برا

hung  بزرگ ناب به نام  فهیعف  نیو فاسق ا   ،چونگ -کواانگ ی   An-Lu-shan شان تاتار افتاد  ـ  لوـ    آن
خانم و برادرش را   فهیحمله کرد و عف تخت یدست گرفت به پاو او هم که حکومت شمال را به 

در کشور در   ساختند. جنگ  غیدر ی کشت. امپراطور فرار کرد و سربازان تاتار مردم را طعمه تیغ ب
 نفر جان خود را از دست دادند!  ون یلیم ۳۶در حدود  سندیونکه می  فتگر

را شکنجه نمود تا   شیو مادر خو کند ی که پدر خود را مجبور کرد خودکش Shih امپراطور ای
. او چون با علم و فلسفه و فکر آزاد مخالف بود دستور داد تمام آثار  ابدیبتواند به تاج سلطنت دست  

با   ا ر ن یچ خ یرا بسوزانند و تواریخ را نابود کرده و تار وسیمخصوصاً کنفوس ان، یفالسفه و مرب
 !او آغاز کنند  یامپراطور 

نفر(    ۵۰۰را اعدام کرد )در حدود    ی اریبا فرمان او مخالفت کردند بس  کهیآزادفکرانو    ن دانشمندا
مأمور ساخت. در موقع مرگش دستور داده بود قاصدها    نی بزرگ چ  واریرا به ساختن د  ی ادیو گروه ز 

 ! مستخدم و خدمه دربار را با او دفن کنند. تا در آن جهان خدمتگزارش باشند
  ن یتسونگ و از قدرتمندتری امپراطور سلسله تانگ موسوم به تا   نیرو مهمت  نی بزرگتر  نیهمچن

 تمام برادران خود را کشت.  د یبه سلطنت رس یوقت  یسالگ ۲۱در  ن یچ نیسالط 
  شودگونه که در ظاهر تصور می آن  ز ین شیموضوع انتخاب با آزما یاز طرف  اما
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نظامات وابسته    ه یکل  ، یاز فساد و نقص نبوده است. به علت تأثیر حکومت مطلقه و فساد دربار  یبر 
  ی تحت تأثیر روابط دربار   زین  یشی انتخاب آزما   ستمینمانده بودند. س  ب ینصفساد بی   نی مسلماً از ا  زین

دورانت از قول  ل  یخود و  یحت  ند،یآو فروش در می   دیبه خرها  نامه یگردد و گواهتدریج مترلزل می به 
تا قبل از   ش یآزما ن ی مأمور ا یاز صاحب منصبان دولت  ی کینویسد: »اتفاق افتاده که می  امزیلیو

 ود«! فروخته ب پلمیهزار د ستیانفصال در حدود ب
بسر    یدستیبه اتفاق مردم در فقر و ته   بیقر  ت یداشت و اکثر  اجیبه پول احت  لیتحص  یطرف  از

 .بردندمی
نداشتند لذا در آنجا بود که مشاغل    ش یبه آزما  اجیهرگز احت  یو حکام واقع   ان ی آنکه دربار  مهمتر

ک معشوقه امپراطور  ی  میدیکه نمونه آن را د یشد نه ضابطه و بطور می  نیی با رابطه تع یدیکل
 .را به آتش کشد ی توانست کشورمی

را مشخص    ن یجامعه چ  وستهیبود که پ  ی د یشد  یمهم و قابل توجه اختالف طبقات  ار یبس  مسئله 
دست به    یو توده مردم با فقر و گرسنگ  ستند یزی با تجمل و افراط م  وسته یکرد. طبقات حاکمه پمی
 :نویسددورانت می  لیبودند. و بان یگر

شد و از هر  داده می  شیبا صدها رنگ غذا آرا شان هایداران و اشراف سفرهه یخانه سرما در
. پنجاه نوع غذا  دیگردمی  هیمطبوع ته  ی قابل مصرف غذاها اهان یو گ یائیردو  ی نیموجود زنده زم

یک وعده غذا وقت صرف   یچند ساعت برا یبود و گاه یمعمول یزیفره چسدر یک وحله و یک 
  ی دادند، به کم می  ل یبه اتفاق را تشک ب یرق ت یکه طبقه زارع و فقرا که اکثر یکردند، در حالمی

بدان محتاج    شیران خوگذ  ی» آنچه یک مرد در زندگ  ینیچ  کردند و طبق یک مثلبرنج قناعت می 
 ت.« برنج اس   یاست یک کاله و مشت

دهد  گزارش می  گران یپارک و د Park چون  ینیمتخصص قاتیدورانت با استفاده از تحق لیو
با دو سنت در    ی ادیدوالر درآمد داشتند و مردان ز   ۸۳در حدود    انهیسال  نیچ  یمعمول  یلها یفام»که  

تقریباً   ن ی ردند. در حدود دوهزار سال چممی  یدر سال از گرسنگ ونهایلیکردند و ممی  ی روز زندگ
  ، حد امرار معاش  ن یآنکه دهقانان تا آخر یبرا  کطرفیداشت. از  ییک قحط انه یمتوسط سال وربط

ساخت.  آن را اشباع می  ی زیحاصلخ نی زم  ادی کار گرفتن زچون به   گر یشدند و از طرف داستثمار می 
ای از  که امکان داشت مردم منطقه  ی عقب مانده بود بطور  اری بس ز یارتباطات و حمل و نقل ن

ممکن بود   ل یموجود باشد. باالخره س اج یاز احت ش یب گر ید هیکه در ناح یدر حال رند یبم یگرسنگ
 «.گذاشته بودند با خود ببرد ی کن به جاجمعات یآنچه را مالک و مال

 .است  ینیگذاشته خظ و زبان چ یتأثیر به جا  نی جامعه چ یستائیکه در ا  گرید موضوع
در   ی سازد دارا را مجسم می ها ده یحروف ا ی است و به جا  ی ر یتصو یکه خط ینیخط چ در

کرد. اما   ان یتوان مقصود را ببا حدود چهار هزار عالمت می یحدود چهل هزار عالمت است ول 
  خ ی. لذا در سراسر تارست ین  سریهمه م  یمشکل است و برا   اریچهار هزار عالمت بس  نیفراگرفتن هم
  ن ی طبقه قادر بودند به ا ن یتوده مردم مجاز بود، به ندرت ا  یبرا  ی سندگیو نو یریدب ه با وجود آنک
 .ابندیمقام دست  

 ی هاکه ذکر شد از سرزمین  ی لیبه همان دال نی موارد حکومت در چ ن یوجود تمام ا  با
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 .تر بوده استی تر و مردممعتدل  گرید

و هنر در   و تکامل علم و صنعت  ر ییتوجه است که در طول چند هزار سال، با وجود تغ قابل
عوامل تحول    لیموضوع البته در تحل  نی تقریباً ثابت مانده است. ا  ت ی ریشکل جامعه و نظام مد  ن،یچ

 مورد بحث قرار خواهد گرفت. ن یدر چ
 .دارد قیو تحق مطالعه ی جالب توجه است و جا اری بس ن یجامعه چ کون سو  یی ستایا

  ی های فکر که برداشت است و با وجود آن   یستائی ا  نی از عوامل ا  یکی  یو حکومت فرد  سلطنت
  ده ی د  یکمک کند ول  یستیبامردم می  یجامعه به تکامل و شکوفائ  نی پیمبرگونه ا  ان ی و مرب  نیمتفکر

 .رخ نداده است یتحول نی شود که چنمی
و   گر یجامعه و عدم تماس با جوامع د ن ی بودن ا زوله یگذشته بر حکومت مولود ا یستائیا ن یا

چهار هزار سال   یط  یستیقوم است که تا قبل از انقالب کمون نی ا  دیشد یطلبمهمتر از همه سنت 
 .اندفوظ نگاهداشته بودهحم ، یاز اعتقادات مذهب  شیب  ،های گذشته راسنت

قابل   ریرابطه مذهب و سلطنت غ  زین نیکه در چ میریگمی جهیفصل نت نی مطالب ا هیکل از
  ن ینشانه ا  ن یو پسر آسمان مهمتر یانکار است و امپراطور در مقام حاکم و کاهن اعظم معبد دو 

  ار ینوع حکومت در انسداد جامعه بس  ن یبا وجود شکل خاص سلطنت ا   زین  نی است. در چ  یهمبستگ
 .است  شدهمؤثر واقع 
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 دوم جلد
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 حکومت   شی دایهای مختلف درباره په یفرض یبررس  سوم فصل
 
  ی حکومت و سلطنت بوده است و حت   شه ی که مذهب ر  میدیرس  جه ی نت  ن یمباحث گذشته به ا   در

را   ینظام سلطنت ل یا تحمیو  دی داشته و در اثر اقتباس، تقل ی که حکومت شکل ثانو ی در جوامع
است. دربار و معبد و کاهن   دهیگرد  تی آن تثب له یشده و به وس ی، سلطنت بر مذهب متک اندرفته یپذ

  ی بوده و تثبیت حکومت بدون کمک مذهب انحراف گر یکدیوابسته به  خ یو سلطان در سراسر تار
 .نبوده است سریم

دائم و   نی که سلطنت به کمک تلقجامعه بوده و هنگامی  یانحراف ن ی کاهنان د میقد نیسالط 
ساختند و    حکومت   گرفته و مردم آزاد را به صورت بردگان، بنده   شهیها رقرن   یمداوم در ط   قیتحم

 .داشته است اجیاحت یانحراف  نی د ی بانیو پشت ت یشد باز هم دربار به تقو تی مقام شاه تثب
  د ی در تائ یمتعدد   یهاثالم  پرداخته و یث به تأثیر مذهب در جوامع بدو بح   نی ا یدر ابتدا  من
  شه یاز مذهب ر  است یر  ز یها نگروه  ن ی در ا  ی شواهد حت  ن ی و مذهب ارائه نمودم. طبق ا  است ی رابطه ر

های  فقط در تمدن   یحکومت و مذهب انحراف  میارتباط مستق  ن ی شده است. ا  ت یو تثب  ت یگرفته و تقو
که در    افتی م یدر خواه گریهای دتمدن  ل یو تحل ه ی با تجز ه یوجود نداشته است بلکه در آت ی ستانبا

 اند. بوده   گریکدی بان ینزدیک داشته و پشت یآهنگهم  یانحراف  نی حکومت و د وسته یپ خ یسراسر تار
  ف شود آنستکه هدنام برده می   یانحراف  نی از د  وسته یکه در ارتباط حکومت و مذهب پعلت آن 

و    یعدالت اجتماع  یمردم است و برقرار  یو برابر  یدر جهت آرامش، کمال، شکوفائ یمردم ان یاد
لذا   ن، ی د ی ه مردم بران مردم است  ی برا  ن ی د ن یراست ان ینظام حق کمال مطلوب آنهاست. در اد

و   ی آزاد . خواهد بود ن یضد د ،بخواند دی اطاعت از چون خو ا یو  یو بردگ یآنچه مردم را به بندگ
  ت ی انسان یکمال حاصل نخواهد شد و بدون آزادگ یبدون آزاد  را یاست ز ان یاد نی ا ان یبن یآزادگ

هرگونه حکومت را خاص    یکتاپرستیالزمه نظام حق است.    یکه کمال انسان  افت،یمفهوم نخواهد  
 کل بهرش  شوا یو برابرند. پس وجود شاه، حاکم، فرمانروا و پ کسان ی که همه در برابر او  ، انددخدا می 
  نه تنها 
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سلطان و   .بر علیه خداست  امیگردد، که حکومت به هرنوع قو ضد خدا محسوب می ن ی د مخالف 
برافراشته،   یسرکش لمِکه در مقابل حق َع ستیطاغوت انددمردم می  گان یکه خود را خدا ی شوائیپ

کامل حکومت    یفن  دیسرکش نهد مشرک. الزمه توح  نی لذا کافر و ملحد است و آنکه سر بر آستان ا
محمد همه مردم   ،یسیع  ،یحکم فقط از آن خداست. زرتشت، ابراهیم، موس را یز است،و سلطنت 

  ... و رفت خدا، که مظهر کامل عشق، عدالت، نور و مع یخدا به پرستش و فرمانبر  ریرا از اطاعت غ 
ا کمال مطلق است و آن را که  ی را هدف خدا    کتاپرستان ی کنند. پس  باکمال مطلق است، دعوت می 

 . ردینپذ  یدر تکاپوست، هرگز بندگ شی به سو وسته یپ و کمال آرزوست 
اند  رفته یو واسطه نپذ یحق دالل و متول ن ی خداوند و د ی و مردان حق هیچیک برا مبران یپ

را طرد کرده و بر    اکاریر  ان ینمای ها... و روحانن ابار و رهبحا 1هایس یها، فرساحرها، کاهن بلکه همه 
 .اندقیام نموده ها... ی کسر و  صریها، قها، سزار و نرون نمرودها، فرعون  ها،ی کاو  هیعل

خود را در استثمار    شی انگل، که قدرت و آسا  و   یلیطف  یشد که گروهسبب می   ان یاد  ن ی ا  انتشار
شوند، لذا صاحبان زر و   یبه نابود  دیتهد یمتزلزل و حت افتند،یو استحمار اکثریت افراد جامعه می

  داختند پر ن ی بر جامعه تسلط داشتند به انحراف د ی که در لباس اشراف، حکام و روحان ر،یزور و تزو
  ی و سعادت بخش زندگ  حی وش صحراه و ر  یبه جا   ن ی منحرف در آوردند. د  نی و مردم را به خدمت د

شد که فقط خبرگان   ی و اسرار  فات یو تشر  ه یای از اوراد و ادع مُبَدّل به مجموعه  یسازو درس انسان 
و   دیخر لهیخود را واسطه خدا و خلق خوانده و مذهب را وس یای بنام روحان از آن آگاهند. طبقه 

 .دندیمعامله پرسود گرد نی دالالن ا ان یها و متولواسطه   نیفروش بهشت و جهنم ساختند و ا 
را در   ن ی د ا یاند و قرار داده به حکومت پرداخته  له یرا وس ن ی کار خود د ا ی ر ان ینماروحانی  ای

رشد  و    یشکوفائ  ی اند. مذهب به جا مشغول شده   یسیلخدمت حکام درآورده و در کنار آنان به کاسه 
  اد بازداشت. مرشد و مر یائیو آنان را از حرکت و پو دیو استحمارشان گرد قیتحم لهیمردم وس

  ی تقوا   یآزادگ  میتعل  ی... جا ایشد و درس تظاهر، تحجر و ر  یروحان  یمعلم و مرب  نیگزی جا  ی مانیا
 .گرفت تحرک و صفا... را  ت، یانسان ن،ی راست

  د ی د  میخواهیم برد و خواهها کامالً پیانحراف آن   ی مختلف به چگونگ  ان یاد  لیو تحل  هی تجز  در
بوده و هدف    شان ی ها به خود و فطرت انسانها و بازگرداندن آن ساختن انسان   یکه برا   نی چگونه د

قدرت مُبَدّل   تی تثب لهیهاست به وسسالمت، سعادت و آرامش در جامعه انسان  یآن برقرار  یاصل
ندانسته    زیفصل جا   نی را در ا  شتریاست. لذا توضیح ب  دهیمنحرف گرد  یبه کل  یواقع  ریشده و از مس

تا با   دم یرا الزم د  یتذکر مختصر  « منحرف ن ی د» و « منحرف یروحان » میفقط از نظر توجیه مفاه
  ن ی فصول گذشته به عمل آمد به ا یکه ط  یمقدمات یاشتباه نشود. در بررس نی راست  نی و د یروحان

برخوردار بوده است. تمدن   یفطر ی ن از یک آزاددمتم ریو غ  یکه بشر ابتدائ  میافتیدست  جه ینت
 ی نیشهر نش ای

  

 
  ی هودی  ونیای از روحانطبقه  نهایا  .ندیوگمی Pharisäer   آنرا فاریزر   یرعباست که به   Pharisee از کلمه  یفریس  ـ۱

یسی مخالفت  عها با  ول بودند. آن اص  ق رسوم و قید  ی طرفدار اجرا  بوجود آمده و   الد یهستند که در قرن دوم قبل از م
 ت. کرده اس شها را نکوه آن  لیدر انج زیکردند و او ن
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شده  تی حکومت تثب نی و به کمک معتقدات مردم ا دهیمذهب گرد هی حکومت بر پا شیدایپ موجب
  ی هاکه جوامع متشکل و متمدن، جز در مکان  دید میمختلف خواه ی هاتمدن  یبررس با .است

حکومت برخوردار بوده و گروه   یاز نوع  وسته یهزاران سال پ یمحدود، ط  ار یبس ی هاخاص و زمان 
 .اندکرده ئی مردم حکمروا تی بر اکثر ی اندک

نموده و مردم   لی»حق« تحم ک یخود به صورت  یرا برا  یحاکمه فرمانده  ئتیه  ایو  حاکم
که فاقد سلطان   یکنون شرفتهیپ یکشورها  ی. حتاندرفته یرا به صورت یک وظیفه پذ یفرمانبر زین

  ن یی حاکمه خود را تع ئت یاز راه انتخابات ه ینظام دموکراس رشیو با پذ  1باشندو حکمران می 
 . 2حکومتند ی گرفتار نوع  شی و ب  مکنند، کمی

  ی ها با واحدها آن   سه یو مقا  یباستان  یو اجتماعات ابتدائ  یجوامع بدو  یدر شکل زندگ  قیتحق  با
یک اقلیت مرفه حاکم فرمانروا    ش یدای که تشکل موجب پ  میسرمی  جه ی نت  نی متمدن و متشکل به ا

به کسب    لیبروز فساد و تجاوز م  یاز علل اساس  یکیاست.    دهیو یک اکثریت مولد و فرمانبردار گرد
کسب مال و چه از راه کسب مقام(. وجود حکومت به افراد جامعه اجازه توجه  است )چه از راه    درتق

حکومت، که    سکه افراد به آن متوجه شوند. پ   ست ین  یدهد. در اجتماع برابران قدرتبه قدرت را می 
 .الفساد استشده است، ام  ل ینحرف به جامعه تحممبه کمک مذهب 

متوجه شده و از قدرت   شیخو ی فطر ی ها خودآگاهانه به آزاد ای انسان قدر در جامعه  هر
و حرکت به    یو امکان شکوفائ  افته ی  لیشوند، فساد تقل  کتریها نزدحکومت بکاهند و به نظام انسان 

 .گرددمی  شتر یکمال ب یسو
ه و به علت قبول  کرد فهیانجام وظ  ران یوجود دارد نه حکومت، مد تیریها مدانسان  ة جامع در

را  ها ت ی ها حدود مسئولگردند. قانون مورد قبول و موافقت انسان نمی  صی حقوق خا  ی دارا  یشغل
 .آنهاست  فهیکننده وظ ن ییو دانش افراد عوامل تع تیکند و استعداد و صالحمی   نییتع

  ش ی دا یدرک علل پ  ی من برا  ریگیبه محرک کوشش پ  یباال خوانندگان گرام  حیتوجه به توض  با
 .خواهند برد ی حکومت پ

بردن منبع و   ن ی با از ب م یتا بتوان م یکن ی ابیشه ی ر د یبا میریحکومت را بپذ ی ه یمفاسد بد هرگاه
 .میکن بسازشه یرا ر  یمار یب ، یمنشاء اصل

شده   ل یها به جامعه تحمآن  ت یو شخص ت ی ها و قلب ماهانسان  دیعقا ف یاز راه تحر حکومت
 .3ت های حاکم و محکوم را متحول ساخانسان  تی شخص دیبا  تی ریآن به مد ل یتبد ی است و برا

 ای که شناسند، در جامعه حق می  ی ها، که همه خود را مسئول و دارادر جامعه انسان 
  

 
حاکمه یک قبیله،   ئتیه استیاست که در آن ر یاالجتماع نظام از حکومت است و از نظر علم  یسلطنت نوع ـ ۱

است و اگر   ثی سلطنت به ارث رسد، مورو  نیفرد در تمام مدت عمر باشد. اگر ا کی با  ی ا کشورهائی شهر، کشور 
  ف یتعر  نینامحدود باشد، مطلقه. با ا  اگر و  رئیس حاکمه مشروط باشد، مشروطه    اراتیر اختگا   و  یانتخاب بشود، انتخاب

سلطان    ر ین  ی دائم  یرهبر و فرمانروا   و هر قائد و   یپاپ در قرون وسط   یسزار، سادات... حت  ن، یاستال  ، ینیموسول  تلر، یه
 .است

 خواهد شد.  هیمختلف توج یهامدن تدر بحث  ـ۲

 ت. داش میخواه انیتحول اجتماعات را ب یو چگونگ  دی ر آراء و عقاثای ادر بحث جداگانه  ـ۳
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 مدیریت نه حکومت

کمال،   یها در حرکت به سوتظاهر ندارد، راه انسان  یجا برا  نیو حاکم و سلطا  شواپی قائد و جیه 
  نه یتحمیل، حسد، ک ، تخدیر ق،ی تحم ر،یتزو ا، یای عوامل رشد ظلم، ر جامعه  ن ی. در چن1شودسد نمی 

 .شودآماده می ها ت ی شخص ی شکوفائ یبرا  ط یو مح ودرمی  نی رفته رفته از ب ...نفرت
حکومت مطلقه    ی که چگونه هرقدر نظام جامعه به سو   د ید  می ها خواهتمدن   ل یو تحل  ه ی تجز  در

نوع حکومت را   ن ی های اه یمنحرف پا  تی حاکمه و روحان ئت یکند و اتفاق معبد و دربار، همی  لیم
فساد، تجاوز، استثمار،    ، یها، پستت یزوال شخص  ،ی ستائیبه همان نسبت به تحجر، ا  د ینمامی   تیتثب

  ان یکشته و مرب  کترینزد ت یریکه نظام اجتماع به طرف مد ن زایشود. و بهر مافزوده می  ...ق،یحمت
  ، یائیپوهای ت ی رشد شخص ،یو آزاد  ید، آزادگنمنحرف شو ان یمتول ن یگزیجا یمردم نیآئ نی راست

ها تسلط معبد و  نوع حکومت  نیاز بدتر یکیگردد. می  شتری... ، بفرد و جامعه  یتحرک، شکوفائ
پاپ و دربار او با   یکه در قرون وسط ساستیکل لهیشدن دربار به وس ن یگزیمنحرف و جا تی روحان

به وحدت معبد و   زیهای باستان نها را ارائه دادند. در تمدن ترین حکومت سلطنت نمونه زشت  ن یا
چون مذهب و   نم،یبو کاهن اعظم را در معبد به صورت فرمانروا می  میکنبرخورد می  اریدربار بس

 ت. حکومت اس تی عامل تثب نیمهمتر دهیعق
از تقدس   یمکتب و مذهب منحرف خود حکومت کنند، به علت برخوردار ان یمتول هرگاه

ب  جامعه به مرات  ی ستائی و تخدیر توده مردم موفق شده و لذا بر تحجر و ا  ق یبهتر به تحم  ،یساختگ
را به مراتب از استبداد   ی نیاستبداد د نی است که متفکر ل یدل نیافزوده خواهد شد، و به هم  شتریب

 .بزرگ است( ی نیگرانقدر و دانشمند ارجمند مرحوم نائ ه یاند )نمونه بارز فقدانسته  خطرناکتر یاسیس
 عامل تثبیت سلطنت دانسته و به قول روستوزف نیارتش را مهمتر نی از محقق ی ار یبس

Rostovtzetf ی معرف نیو ابزار در دست سالط  لهیوس نیو موثرتر بان یترین پشتع یارتش را مط  
 .اندنموده

اند  مؤثر بوده   اریها بسحکومت   ی و نگاهدار   م یمسلح و منظم در تحک  ی روهایارتش و ن  نکه یگوا
نظام سلطنت بوده    یو اول  یکه مذهب منحرف نگاهدارنده واقع  افتی  میدر خواه  میاگر دقت کن  یول

  تش که به ار  یاند. سلطنت و حکومتربارها درآمده دمردم به خدمت    یاست که مغزها   لهیوس  نی و به ا
ای  و اگر در جامعه  افت یمردم مؤید حکومت نباشند هرگز دوام نخواهد  دیاست اگر عقا یمتک

در اروپا   ی مذهب ون ی. رفورماس2ست ین سر یآن م ی دار ید، پارا محکوم کن یمعتقدات مردم حکومت
دربار بود و سلطنت   یحام سایساخت. کل دهیعقآن بی  تیو نظام مورد حما سایمردم را نسبت به کل

  ان یح ی دانست، مسمی  یرا موهبت اله 
 

اهلل  داد که ان  ریینفسها را تغ دیبه آن با دنی رس ی و برا اشندبکلکم مسئول می  راع وای که در ان کلکم جامعه ـ۱
دال معتقد باشم که فقط  یبه جامعه ا دنیرس یفکر کردکه من برا دیما بانفسهم. البته نبا ما بقوم حتى یغیروا ریغیال

نخواهد   لیتبد تیریحکومت به مد دی ای بوجود ن پرور ریمد معها جات  یاست. از طرف یکاف  تیریحکومت به مد لیتبد
 .شودموکول می   هیاست که به آت ی بحث مفصل نیشد. ا

گاه ساختن آنان پرداخت آ در کنار مردم به   تیاست که روحان  رانیانقالب شکوهمند ا  هینظر  نیا  تینمونه بارز حقان - ۲
سلطنت مُبَدّل    هالح نابود سازندس  نی سلطنت معتاد ساخته بود به هولناکترها توده را به قبول  که قرنایله یهمان وس  و

های مجهز  تاب مقاومت در مقابل مشت  شای جهنم  یسالحها   مامشاه با ت  می . در آن هنگام بود که ارتش عظدیگرد
 . اوردی را ن مانیا و  دهیبه عق
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 های...بررسی فرضیه

 
دانستند. پاولوس  اطاعت از شاه را واجب می   سا، یکل  یانحراف  یدئولوژیگذار ااز پاولوس پایه   یرو یپ  به 
و متأثر از سلطنت بابل اطاعت بنده را از   هودی ون یبه اتکاء تعلیمات روحان St Paul ا پول مقدس ی

از او را   ی داربرداشت نمود و فرمانبر یو قدرت شاه را منبعث از قدرت اله  1دانست  فه یارباب وظ 
 .واجب شمرد

و نزدیک    یقطع  وند یکرده و با آن پ  د یاول نه تنها سلطنت را تائاز پ   ی رویبه پ  ت ی حیمس  ی سایکل
سلطان و شاهنشاه و   پ به یک دربار مُبَدّل شد که پا زین تیتگاه روحان دسنموده، بلکه  جاد یا

  (Fuerst- Prince) .های آن شدندزاده مرا و شاهو اها و اسقف  هانال یکارد
لقب   ای Pontifex Maximus با دربار پرطمطراق، تاج مرصع و هودج طالئیش بنام  پاپ

بود.   شی ردا یانه یتاج و ژنده پشم الن یای شد که خار مغآزاده پابرهنه نی ، جانش2امپراطوران روم 
به    ن یآن توسط سالط   ت ی ا و حماسکلی   د یکه به تائ  یاتی و جنا  شیو فساد دربار پاپ و پادوها   اتیجنا

  خ ی همه تار اتیکه با جنا ستی حد  صورت گرفت، به یقرون متماد یدر ط  یحیمس حاصطال
شدند و   دار یب ی که لوتر دستگاه پاپ را به محاکمه گرفت مردم اروپا کمکنند. هنگامی می  یبرابر 
های سلطنت در اروپا  ه یمردم سبب تزلزل پا یاعتقادبی  جهیو نت د یبه رنسانس انجام  یدار یب نیهم

 .دیگرد ی حیدر سراسر اجتماعات مس یو تحول نظام اجتماع 
شوند هرگز ارتش قادر به حفظ آن در   ی نظام و حکومت ت یجامعه معتقد به محکوم ت یاکثر اگر

. افتندین ی دوام ون یاروپا پس از رفورماس ی های سلطنتم ینسان که رژآنخواهد بود، به  یطوالن یمدت
  رش یپذ یو روحانیت به کمک مذهب منحرف مغزها را آماده برا  سایو اگر برعکس معبد و کل

به حفظ تسلط خود خواهد پرداخت،   زیبدون استفاده از قدرت ارتش ن یحت ساختند،حکومت 
های  به حکومت   زین  یهای باستانحکومت کرد. در تمدن   سایقرن کل  ۱۸نزدیک به    یگونه که ط همان 
دارند که  روستووزف همصدا شده اظهار می  با ن یاز محقق یار ی. بسمیکنفراوان برخورد می  یمذهب

 ی شرق  سمیسپوتدو سلطنت مطلقه را    ی کتاتور ید  یحت  م،یکنبرخورد نمی   ی اتوده   قالبدر شرق به ان
،  بوده و اتحاد معبد و دربار دیشد اریبس یاند. علت آنست که در شرق نفوذ مذاهب انحرافنام نهاده

مانند    ،یعرب  یاز کشورها   ی. هنوز در برخستیقو  اریبس  د،یکرد  هی توج  زیآنگونه که در فصول قبل ن
و  لند ی در تا یشاهدربار است و آثار کاهن  ی منحرف حام ن ی اردن و مراکش، د ، یسعود تان عربس

  ن یشود و مردم ا می  ده یهنوز د ایدر سراسر آس ینرفته است، نفوذ خرافات مذهب نی نپال از ب
از   ادیخود را به مقدار ز  یانسان ت یفشار استعمار و استحمار وابسته به آن شخص ریها در زسرزمین 
  ی به اطاعت و افکار انحراف  ادیاعت  ی وجود ندارند ول  گانه یهای باجتماعات ارتش  نی . در ااندده دست دا
 .اندساخته  ریها مردم را اساز ارتش  ش یب یو خراف
که عالوه    میکنمذهب منحرف برخورد می   له یاز تسلط به وس  ی ار ی های بسبه نمونه   زیغرب ن  در

  توان حکومت می ریبر شمش دهیعق ی روزیو پ یدر قرون متماد سا یبر حکومت کل

 
مورد بحث قرار   لیمسائل به تفص نی انس اح تا رنسیمس شیدای و تمدن اروپا از پ تیحیمس لیو تحل هیدر تجزـ ۱

 .خواهند گرفت
از قرن   سپ کهی. هنگامدندی ناممی  اعظمشاه  ا کاهن ـ یpontifex Maximus  را خود ی امپراطوران روم غربـ ۲

 .دیلقب به پاپ واگذار گرد نیمنتقل شد ا هیروم به شرق و قسطنطن یامپراطور یالدیپنجم م
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 .یونان را بر عوام ذکر کرد اشراف 
  ی وابستگ ی اجداد  ن یبرخوردار و به اجاق و آئ یخانوادگ ن یبودند که از د  ی هائلیفام اشراف، 

رفتند.  بشمار می  ی را قائل بوده و شهروندان واقع یخود حقوق ی برا زیعلت ن نی داشتند و لذا به هم
  گر یدکردند. به عبارت ها اطاعت می و از آن  رفتهیرا پذ  یفرودست ن ی ها ابتدا اجالب است که پلبس 

تدریج رو به  به  یخانوادگ نی که قدرت دعه بود. هنگامی جام  نیقدرت حکومت اشراف وابسته به د
ها قیام کردند و با شرکت  آن   هیمردم بر عل   اد،دخود را از دست می   گاهیپا  یزوال نهاد و مذهب اشراف

و   دموس ا مدیریت ی ،یبا استقرار دموکراس یجامعه حقوق خود را به دست آورده و حت ن ی در د
ارتش عوام دخالت نداشتند    ایتحول ارتش اشراف و    نی . در اتندافی   یحکومت مردم، بر اشراف برتر

  م ی ه داد که همه در آن سه عجام نی خود را به د ی بود جا  یکه متعلق به گروه یخانوادگ نی بلکه د
  ی ار ی سمختلف شواهد ب یهان دتم  لیو تحل هی . در تجزافتندیدر حکومت سهم  زیشدند لذا همه ن

 .دید  میها خواهحکومت   تی ها را در تثبآن   یتأثیر انحراف  ان یاد  یدر بررس  ن یارائه خواهد شد و همچن
که فصول گذشته ارائه شد ارتباط کهانت و سلطنت را مسلم نموده و به وضوح    ی لیو دال  شواهد

در برخورد    نکهیا  یگرفته است. برا   شهیکه حکومت از مذهب منحرف ر   ندیمانمی   دیرا تائ  هینظر  نیا
ها و  تمدن  یل نشود قبل از بررسصگیری حا نتیجه  ن یدر ا  ی دی ترد گرید ن ی های محققه یبا فرض 

  ل یپردازم تا با تحلو حکومت می  یرهبر  شیدا یمتداول در مورد پ  هی ان مختلف به ذکر چند نظریاد
 .میبراند پی ر گرفتهمجموعه مورد بحث قرا ن یکه در ا  یها بهتر به صحت اصولآن 

  ی مختلف مسئله حکومت را بررس هایدگاه یخواهم کرد از د ی سع لیو تحل ه یتجز ن یدر ا  من
 .مینما
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 ی قرارداد اجتماع ـ ۱

 
معروف شده  Jean Jacques Rousseau  (۱7۱۲-7۸  )  که بنام ژان ژاک روسو   یاجتماع   قرارداد

  ی ار یچون هوبز، الک و بس  ینیفکرتو در افکار م  ده یآن مطرح گرد  نه یاز زمان افالطون زم  ی است ول
دولت   هبلکه توجی ست یحکومت ن شی دایپ  یچگونگ هی است، نظر افته یبازتاب  گرید ن یاز متفکر

و شاگرد افالطون، که او    ونان ی الدیو دانشمند قرن چهارم قبل از م لسوف یاست. ارسطو متفکر و ف
اند  است، بردگان ابزار جامعه   یعی طب  یطبقات اصل  نیاند، معتقد بود که اختالف باد اول نام نهاده را است

گونه که در  اند و همان خلق شده   ی رهبر  ی گیری کنند. دولتمردان براها بهره از آن   دیو شهروندان با 
خالصه    ریاو را در ز   استیاست. چند قطعه از کتاب س  نی چن  زین  جامعهوجود دارد در    ی رهبر  عتیطب
 :نمکمی

  ی از خانواده است و هنر به دست آوردن خواسته، بخش یکه خواسته بخش میبگوئ میتوانیم»
  ستن، یآسوده ز  ازها، یبرآوردن ن ی داشتن ساز و برگ برا ی ب را یز د،یآاز کار تدبیر منزل به شمار می 

مگر با   ردیگانجام نمی ی کار چی دارد، ه نی روشن و مع یضوع محال است. چون در هر فن که مو
 :اند و اما افزارها بردو گونه  ست، یافزار  ازمندین زیدرخور آن. تدبیر منزل ن  زاراف

دار است .. بنده  روان  ی ارزبان افده یو د روان ی کان، بس ران،یکشت  ی مثالً برا روان بی و    دارروان 
 ت.« دانس  گرید یمقدم بر افزارها  ی افزارهائ دی با جاندار است و بندگان را عموماً  ی افزار زین

 ت.« اس  گان یوجود از آن خدا یبنده به تمام» که  ردیگمی   جهینت ی با شرح مفصل باالخره
یک اصل   ن یو معتقد است که ا  سدرفرمانروا و فرمانبردار می  ان یمقدمه به اختالف م ن ی ا با

 :سد یونشود، او می مشاهده می   ت یاست که در سراسر طب یعیطب
  ی نه تنها ضرور بلکه سودمند است. برخ   گر،ید  یدادن از یک سو و فرمان بردن از سو  فرمان »

... هرچه  وندشمقدر می  ی ا فرمانبرداری ی فرمانروائ یبرا  ن،دلحظه زا نی از زندگان از همان نخست
بودن فرمانروا و فرمانبردار،    یعنی  ، یژگیو ن ی دارتر است... اارج   یفرمانروائتر باشد ه ی فرمانبردار بلندپا

   « است. عتیاز نظام سراسر طبای  جه یدار، نتزندگان روان  رد
 بر بنده  گان یهم از نوع حکومت خدا یتوان حکومتای می زنده  ة دیدر هر آفر»
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 ت.« افیرا آشکار   انش یبر همشهر  استمدار یهم از نوع حکومت، س و 
خود به آن اشاره خواهد   یکند که در جا می  ان یب یلحکومت شرح مفص هیدر مورد توج ارسطو

 .داندمی  ی عیر طبمو حکومت را یک ا یگرفت که او حکمروائ جه یتوان به اختصار نتمی  یشد ول
  ی عیکند و اختالف بین بنده و ارباب را طبرا منع نمی  یاستاد ارسطو هر چند بردگ افالطون 

تدریج شکل گرفته.  نظام به   نی دارد. او معتقد است که ا  یگریحکومت نظر د  شیدایدر پ  یداند ولمی
پدر   ن را داشته است. در خانواده قانو یابتدا خانواده به وجود آمده و پدر در خانواده مقام رهبر

در هر خانواده   یول دیآبه وجود می یها جامعه بزرگتر حاکم بوده است. از تجمع خانواده  یاریشهر
 د. برنومت را از پدر و مادر به ارث می وجود داشته و سالخوردگان خانواده حک ی ساالر ریبزرگ، پ

 :دیگومی  ی از زبان آتن  اسی نیو کل یآتن  یدر گفتگو افالطون 
  ن، ی شیبرد و به رسوم و آداب پترین عضو خود به سر می فرمان سالخورده  ریخانواده در ز  هنوز»

خود را برتر از   ن یهر خانواده قوان نی بنابرا وفادار است.  ،یتیو چه در مسائل ترب یچه در امور مذهب
 نگرد.حقارت می  دهیرا به د گریهای دخانواده ن ی شمارد و قوانمی  گران ید

  ان یاز م  نکهیشود . به امی   دایپ  ازیاست ن  افتهی  لیای که از چند خانواده تشکرفته در جامعه   رفته
کنند و از آن   یبه دقت بررس ها راهمه خانواده  ن یقوان نان یتا ا  نند یاعضاء جامعه چندکس را بگز

  ن ی کنند. ا شنهادیها پدهند به سروران همه خانواده  صی تمام جامعه سودمند تشخ ی آنچه برا ان یم
کدام    ستدکنند که زمام حکومت تمام جامعه به  می   ن ی مع  وند،شکه قانونگزار خوانده می  دگان یبرگز

  ی ا پادشاهی یستوکراسیرا به حکومت آر ی اریسان حکومت پدرشهرن ی سپرده شود، بد دیکسان با 
 د.«هندادامه می  یحکومت نو به زندگ ی کنند و از آن پس تحت لوامی  لیتبد

به وجود آمده و   ینظر حکومت و دولت با یک قرارداد اجتماع  ن ی شود که از امی  ده ید پس
تخاب شوند  جامعه ان تی ریشکل نظام مد نیی تع ی برا یگروه اریسبب شده است که به اخت  اجیاحت

 .سپارندمی  یحکومت را به گروه ی طبق قرار و قانون زیها نو آن 
که   ،یاقتباس شده بود و قرارداد اجتماع  وانات یهای حکه از گله  ، یعیقانون طب هی دو نظر ن یا

مُبَدّل شد.   یاله  ت ی آن هم از ضرورت به وجود آمده بود، پس از ظهور و تسلط مسیحیت به مش
  ست یاو ن   تی ای خارج از مشحادثه   چیمعتقد بودند که چون خداوند قادر مطلق بوده و ه  سایکل  روان یپ
  است که به پادشاهان و  یکند پس سلطنت موهبت اله هر که را او بخواهد قدرت عطا می ذال

برداشت   نی از هم میکرد ان یپاولوس را که قبالً ب هیشود. نظراز جانب خداوند عطا می ان یحکمروا
دانند،  می   تی حیگذار فلسفه مسان یمکتب و بن  ی که پاولوس را بان  ،سا یکل  روان یگرفت. پسرچشمه می 

 . پروردگار اعالم کردند ت یاهلل( و حکومت را مشخداوند )ظل  دهیو سلطان را برگزابه اتکاء برداشت  
  ن ی از مشهورتر یکی افتیرواج  یهائحکومت بحث  ش یدای آغاز رنسانس مجدداً درباره پ در
 Thomasیسیانگل زرا به صورت خاص مطرح ساخت توماس هاب یکه قرارداد اجتماع  نیمتفکر

Hobbes (۱۵۸۸-۱۶7۹ب )ود که در کتاب Leviathan دولت را مطرح   شی دایپ هیخود نظر اتان یلو
 . شد یرساله اشاره مختصر  نی در آغاز ا یسی انگل لسوف یف ن یا  هی کرد. به نظر
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شده    دهیبد آفر  بطور خالصه او معتقد بود که بشر ذاتاً متجاوز، خودخواه و جنگجو بوده و فطرتاً

ند و  همه با هم در حال نزاع بود ی خصائل ذات ن ی است. در ابتدا که اجتماع به وجود آمد به علت ا
بود، افراد   ی حکومت الزام د یدر جامعه به وجود آ ی که نظامآن  ی کردند. برا اقویا ضعفا را نابود می 

  گردن نهادند و برطبق  ترین را ی خود ادامه دهند اطاعت از قو  یکه بتوانند به زندگ آن  یجامعه برا 
از نظر هوبز بدون  . پس ابدیخاتمه  ی جنگ همگان ن ی تا ا رفتندیرا پذ  حکومت او  ی یک قرار ضمن

سلطنت   ا بودند و لذ می  ی های زشت فطرت و متجاوز در یک مبارزه دائموجود حکومت انسان 
 . یزورمندان و اقویا عادالنه است و منطق

 : نامهوبز به  دهیای در رد عقرساله   ۱۶۹۰در  John Locke یسیانگل  گریالک متفکر د جان 
 The second Treaties of Government  دوم حکومت نوشت و در آن بر علیه  رساله

که معتقد بود سلطنت از حضرت آدم به پادشاهان   Sir Robert Filmer چون ربرت فیلمر  یطلبانمطلق
استدالل کرد. او برعکس هوبز   م،ایاش را قبالً ذکر کرده ه یهوبز که نظر واست،  ده یبه ارث رس

که  کند، بدون آن می  یرو یپ عتیاز قانون طب یعیمعقول و بطور طب ستیمعتقد بود که بشر موجود
که دولت و حکومت به  قبل از آن  دیگو. الک می دی نما ی بر او حکمروائ ی الزم باشد یک فرد قو

 ی حقوق مساو ی ها دارا طبیعت، لذا آن در استفاده از  ربار بودند و مستقل و ب اد ها آزانسان  دیوجود آ
  افته یتحقق  یها به وجود آمده و طبق یک قرارداد اجتماع بودند. حکومت در اثر انتخاب آزاد انسان 

 .ست یافراد ن ی است لذا ناقض آزاد
  یک که  میل خود انتخاب کرده بودند و هنگامی را به   ی مردم آزاد بودند و آزاد  نی نویسد: »امی   و

که اجتماع    یها انجام گرفت بنحو آزاد آن   لیانتخاب به م  ن یباز هم ا  رفتندیخود پذ  یفرمانروا را برا 
میل به  فراد قرارداد دوجانبه حاکم بود و ا ک یها از یک اتحاد آزاد و مختار، که در آن آن  یاسیس

 «.شدکردند، شروع می می  نییحاکم و نوع حکومت را تع  شیخو
دهد بشر توان اتکا کرد که نشان می تمدن بشر می   خیاز تار   یواهد متعددنویسد: به شمی   الک

 .میل خود انتخاب نموده استرا به   هی آزاد بوده و حکومت اول
خوزه دوآکوستا اشاره  Joso de Acosta  از پرو بنام یی ایاسپان شیبه گزارش یک کش الک

بلکه به صورت   یداشتند و نه دولت ینه شاه یمدت دراز  یپرو برا  هیاول یکند که چگونه اهالمی
برند،  بسر می  دا ی در زمان الک( در فلور)که اکنون  ی آنهائ هیکردند شبمی  ی های آزاد زندگدسته
های  ت ی در موقع یول ستند ین یشاه یکه دارا  یگر ید ادیهای زو ملت  ل یبرز نی و ساکن وازهاچریک

 یهایکنند. او به مثال انتخاب می   شیمیل خوبه   و چه در صلح، فرمانده خود را خاص، چه در جنگ 
  ن ی و همچن  افت ی  ی بسزائ  تیمعروف  ۱۵۹۰از کتاب تاریخ آداب و رسوم و اخالق هندوها که در سال  

  به نام  یکه در دوران الک هنوز وجود داشتند و گزارشات مورخ مشهور پروئ نکاهایحال ا  شرحبه 
Gracilasso de La vegga  والوگا که بهالسودی گراس   El Inca ی ( متک۱۶۰۹معروف شده بود )  اک نیاال  

  ی جا  به و برخالف نظر هوبز    ستندین  ی پادشاه و فرمانروائ  یدارا   یاست که اقوام ابتدائ   یشده و مدع 
حکومت را   یها به آزاد و آن  ندیمانمی  یزندگ عتیهمه طبق قانون طب هی حالت جنگ همه بر عل

 کنند. او به سرخپوستان که در زمان او هنوز وجود انتخاب می 
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ها به  بلکه آن  ی دارند و نه فرمانروائ ی ه شاهن کاینویسد: سرخپوستان امراشاره نموده و می  داشتند 
خود را اثبات کنند تا به   تیو کفا  اقتیل دیباها می کنند که رؤسای آن می  یزندگ یهائصورت گروه 

  ز ینکردند. رؤسا عمل می  دیشکل با  ن ی به هم زیها نآن  نی ام خود موفق گردند و جانشحفظ مق
شود، و اگر  گرفته می  لیقبا دان یسفش یتوسط ر یاساس ماتیشاه را ندارند بلکه تصم ارات یاخت
 .کننداو انتخاب می  ی را به جا ای سته ینداشت او را برکنار کرده و شا  یستگیشا ی سیرئ

و به عنوان    جنگ   یرهبر   یکند که شاه را برا به عنوان شاهد ذکر می   زیرا ن  ل یقوم اسرائ  الک
 . شهیهم یمطلق و برا  ی کردند نه به صورت حکمروافرمانده قوا انتخاب می 

در اثر انتخاب افراد به وجود آمده و هدف   ه یهای اولکه حکومت ردیگمی  جه ی باالخره نت الک
سلطان    برد یک فردِبسر می   یفکر  تیبوده است و چون بشر در طفول  جنگ   یبرا   یانتخاب فرمانده

  رِ ی خ یکار برده و آنچه مردم براپادشاهان قدرت خود را به راه غلط به  نی تدریج ارا انتخاب کرد. به 
فکر افتادند    ن یبه ا   نی که متفکر  ی خود صرف کردند، تا جائ  الیها سپرده بودند در راه امبه آن   شیخو

الح مردم در نظر گرفته شده  ص یکه آنچه برا مطالعه نموده و علت آن  شتریحکومت ب نی که در ا
مقدرات خود را   ر با نی اول یکه برا  ی. آنهائندیو آن را عالج نما ابندیبود به آزار مردم مُبَدّل شد در 

  دند یدهرگز خواب نمی کردند و    ن ی چن  شیو سعادت خو  ریصالح و خ  ی به دست یک فرد سپردند برا 
نامطمئن    ار ی بس  ی نوع حکومت فرد  ن یکند که ا ... باالخره تأکید می که سلطنت مطلق را برقرار سازند 

حکومت پرداخته و معتقد است که حکومت و   طیبه شرا ان یو در معرض خطر دائم است... او در پا
 را مراعات کنند که عبارتند از:  یاصول د یهست با ی شکل هردولت ب
، موافق  ریو فق  ینغ   یکه برا   ینیقوان  د،یمعمول و ثبت شده حکومت نما  نی قوان  نی طبق موازـ  ۱

 .نگرداست و همه را به یک نظر می  کسان یو مخالف 
 تأمین سعادت مردم باشد.  یفقط برا  نی قوانـ ۲
 .بندندنه  اتیها مالمردم بر آن  تی بدون رضا ـ۳
اند و  که مردم انتخاب نموده   ی و فقط توسط کسان  ستیقابل انتقال ن  چوجهی به   ی گذارقانون ـ  ۴
 .است  هی معتقد به جدا ساختن قوه مقننه و اجرائ  ز یعمل شود الک ن  دیخواهند با ها می که آن ی در جائ

گذاشت از متفکر    یبه جا   یادی ز  ار یو تحوالت انگلستان اثر بس  کا یکه در انقالب امر  کار الافک
  ن ی( متأثر شده بود. ا ۱۵۵۴ - ۱۶۰۰) یسیانگل Richard Hooker هوکر چارد ی به نام ر یگرید
 The Laws of ی سائیکل استیس ن ی بزرگ قرن شانزدهم در کتاب خود به نام قوان سنده ینو

Ecclesiastical Polity   گونه که به خود عالقمند است  رسد همان می  جه ینت ن ینوشت: »بشر به ا
و    اریمع  د یهستند با  کسان یکه    یزهائ یسنجش چ  یدوست بدارد، برا   زیرا ن  گران یموظف است که د

برآورده   شی و آرزوها الیتواند انتظار داشته باشد امنمی  چکس یکار برد، ه به  کسان یهای اس یمق
... اگر من  ابدیکه با او همان است تحقق  ی رگید ی باشد همان آرزوها برا  ل یکه ماشود بدون آن 

از آنچه   ش یب گران یتوقع داشته باشم د د ینبا را یز م یباش ی منتظر تحمل آزار  د یرسانم بامی  یبیآس
 د.« ها محبت دارم مرا دوست بدارنمن به آن 
 کندهمه هوبز می   هی همه بر عل جنگ  ن ی که الک جانش عت ی به همان قانون طب هوکر
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  جه یاتکا نموده و نت یگریبه صورت د ( دینمارا مطرح می  State of nature ی عیالت طب)الک ح

و همراه   قیبه رف یابیدست  یاست. او برا  ی فقط به خودش متک ی عیکه بشر در حالت طب ردیگمی
جامعه   گریبه عبارت د د،یآبه وجود می  یاسیکم جامعه سافتد لذا کم می  گران یبه فکر ارتباط با د

 .شده است جادیمعاضدت و معاشرت ا  ی مبنابر
اداره جامعه آن را   ی کند که افراد بشر برا اشاره می  یباالخره به یک قرارداد اجتماع  هوکر

در رساله   یاد اجتماع داند، قراردسلطنت یک فرد را به مصلحت جامعه نمی  زیهوکر ن 1رند یپذمی
روشنتر طرح یک حکومت مردم بر   یو او با استدالل ابد یتکامل می  ی سیژاک روسو متفکر سوئژان 
 د: نویسپردازد. او می و با سلطنت به مخالفت می  زدیررا می  دممر

چون   . ممکن است ز یباشد، بطور حقه ن سر یم م، یبدون عاقبت وخ ، یچیسرپ نکه یمحض ا به »
است    یچه حق  ن ی تر باشد، اما ای عمل کند که قو   یطور   دیاست، انسان فقط با  تریبا قو  شهیحق هم
 د؟« رومی  نیشود، از ب قدرت قطع می  ی که وقت

به   یکه حق بردگ گران یو د ی هلند  ست یهومان سنده ینو  Grotiusوسیبرخالف گروت روسو
را هرگز   ی و آزاد  ردیگمی  یرا به باد انتقاد منطق ه ینظر ن یشناسند. ا می  تی جنگ را به رسم له یوس

  ی باالخره او به قرارداد اجتماع  ،اند دمی یمعنرا احمقانه و بی  ی. او حق بردگشماردی قابل معامله نم
منعقد ساخته و   ی ک شرکت با هم قرارداد ی رسد که افراد یک جامعه همه آزادانه چون اعضاء می

  ئت یقرارداد منعقد شد، ه نی ا یوقت» نویسد: او می  دهند.قرار می  یاداره عموم اریخود را در اخت
به تعداد رأی   ئتیه نیا رد،یگفرد فرد شرکاء را می ی. که جا ابد یمی لیتشک یمشترک یاخالق

 .کندمی  دایو اراده پ یزندگ  ت،ی ت، شخصدعمل، وح نیدهندگان شرکت عضو دارد و با هم
شد و  می  دهینام Cité تهیشده در گذشته س لیکه از اتحاد تمام افراد تشک یعموم ئتیه نیا

آن را دولت   ی گاه ئتیه ی را به خود گرفته است. اعضا یاسیس ئتیا هی ی امروز نام جمهور 
به    امند،نحاکمه می   ئتیآن را ه  یکنند، گاهاطاعت می   نی به خاطر آنکه افراد آن از قوان  ،خوانندمی
کنند.  های مشابه آن را قدرت خطاب می ئت یبا ه  سهیو در مقا  ند،ینمامی  نی قوان یاجرا که ل آن یدل

 « .افراد ملت در قدرت حاکمه شرکت دارند
  ی و حق نامحدود خود را برا  ی عیطب ی آزاد یقرارداد اجتماع  ن ینویسد: »انسان با قبول ا می  او

و   ی مدن ی دهد، اما در عوض آزاداز دست می  د،یآخواهد و از دستش بر می تصرف هر چه که می 
 ید.« مانمی  ل یآنچه را که در تصرف دارد، تحص  تیحق مالک

 :نویسدمخالف مصلحت مردم دانسته می   یسلطنت را حکومت روسو
  ی سعادت ملت منته راه به    نیا  یکند ولمی   ت ی در یک راه فعال  زیهمه چ  یحکومت پادشاه  ر»د

است پادشاهان دوست   ی ه یشود. بدان مردم تمام می ی به ز شهیقدرت حکومت هم  را یگردد زنمی
 . نگاه دارند  ریو فق فی ملت را ضع یعنی دارند به آنچه نفع فوریشان در آنست عمل کنند 

  آن را  اولیکرد و ماک ی ادآور ی  ان یهودیصریحاً به   لیکه شموئ  ستیزیهمان چ ن یا

 
مورد   ساز رنسان سپ ی نو و اروپا مسیحیت لدر فص قرن شانزده به بعد و ی در انقالبات فکر یقرارداد اجتماعـ ۱

 .خواهد شد حیتشر شتریب نیمتفکر نیا اتیقرار خواهد گرفت و نظر لیتحل و هیتجز
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 مدیریت نه حکومت

  درس کرد که به پادشاهان وانمود می نیظاهراً چن کهیدر حال اول ینمود. ماک حیوضوح تشر به 
 ت.« به ملتهاعرضه داش  یبزرگ   یهادهد، در اصل درس می

ها  که آن   میسرمی   جه ینت  نی به ا  یکنندگان قرارداد اجتماع طرح  اتیو نظر  حاتیتوجه به توض  با
  ش یاند حکومت مورد نظر خواند بلکه خواستهنموده   ان یحکومت و سلطنت را ب  ش یدایو علت پ  شه یر

 . ندینما  ه یرا توج
قول است  عکنند و دنبال آنچه م می  ه یتوج یکیمکان یلیحکومت را خ ل یتشک و الک زبهو

  ی است بلکه بطور  امده یطبق یک قرارداد به وجود ن ز. حکومت هرگافتهیگردند نه آنچه تحقق می
یک از  . نه هیچ وستهیها به وقوع پقرن  یاست که ط  ی رییمحصول یک تحول و تغ م یدیکه د
اند و نه مردم در مسائل  و معقول الک به وجود آمده  یکیطبق منطق مکان یهای باستاندولت 

 .اندکردهفکر می  یآنقدر معقول و منطق  یو اجتماع  یاسیس
همه او   هیهمه بر عل داده شد که حالت جنگ  حی رساله توض ن یا  یمورد هوبز هم در ابتدا  در

الک وجود دارد. روسو هم    یقرارداد اجتماع   درایدر مورد او هم همان ا   نی . عالوه بر استین  ح یصح
بلکه جامعه مورد نظر   ست یحکومت و سلطنت ن شی دای به علل پ افتن یدست  یمدع  چوجه یبه ه

 .کندمی  ه یوجخود را ت
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 .تیاز ضرورت و قابل یحکومت و رهبر شی دای پ ـ۲

 
های حیوانات  را به دسته   یجوامع انسان   ن ی از محقق  ی ار یشد بس  ان یکه قبالً به اختصار ب  ی بطور

کند  می   تیها را هدا ها سرگله و رهبر آن گروه   نیگونه که در ا نموده و معتقدند همان   هیتشب  یاجتماع 
گروه را به دست گرفته   یبوده است رهبر   ترزهوش یتر و تی آنکه قو  زیها نانسان   هی های اولدر دسته 

 ن ی هم  تیّ نشینی و مدنو فرمانروا مُبَدّل شده است. در دوران شهر  سی سرگله به رئ  نی و رفته رفته هم
 . است افته ی ل یحکومت تبد س یگروه به سلطان و رئ س یرئ

مورد   وستهیو برعکس پ واناتیاجتماع انسان با ح هیسدارد. مقا میقد اریسابقه بس هی نظر ن یا
حکومت    ش یدا یدر مورد پ  یمنطق  هی یک نظر  ه یباره به منظور توجدر این   یلحلی بحث ت  ی نظر بوده ول

که   ی ر ...، بطوران یمصر و سومر و بابل و ا م یهای قددهند. در تمدن باستان نسبت می  ونان یرا به 
بود.   یر یاساط  ان یو ب یتولوژیم  خ یاصوالً زبان تار ، انستنددشد، سلطنت را از جانب خدا می  ان یب

پرداختند  ها نمی فنومن  یشه منطقیبه علت و ر  زگرهبودند،  یمتک ر یاساط  ن ی منحرف که بر ا ان یاد
  ان یخدا   وستهیپ  زین  ریاساط   نی شد. در امی  رفتهیمسلم پذ  یقتیاسطوره خود حق  میگونه که گفتو همان 

 دند.شبودند که منشاء و منبع تمام حوادث می 
شد سلطان خود خدا می   زین  ی گرفت و گاهانجام می   ان یخدا  یندگ یبه نما  ز یو سلطنت ن  حکومت

  ن یکرد )سالط آمد و سلطنت می می   ن یکه خدا به زمآن   ا یکلده...( و  ،  )مصر  افتیی م  تی و مقام الوه
 .نبود  اجیسلطنت در ژاپون ...( لذا به توجیه علل احت ن، یچ ه یاول

 د. دولت اظهار ش ش یدایی درباره پ تمورد توجه قرار گرفت نظریا یمنطق ل یکه تحل ونان ی در
معتقد بود که    الد یقرن اول قبل از م  ی شاعر و متفکر روم   Luoretius Carus Titusوسیلوکرس

افراد را به   ن یباتریترین و ز ی قو  ستندیزی خود که به صورت گله م هی افراد بشر در اجتماعات اول
  ن ی به دست خداوندان ثروت افتاد و شاه از ب یرهبر  ن ی کم اکم ی. ولدندیبرگز یو رهبر  است یر

  است یر یبائیبه علت قدرت و ز ه ی رهبران اول ه ی نظر ن ی طبق ا گریشد. به عبارت د ده یها برگزآن 
 . و ثروت موجد سلطنت شده است  ت یمالک  شیدایپ ی اند ولیافته 
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 مدیریت نه حکومت

  را یماند ز مسکوت  یو فرمانروا در قرون وسط سی سرگله به رئ لیو تبد  ی های انسانگله  هینظر 
شد منطق   ان یکه قبالً ب یبودن سلطنت را مطرح ساخت و بطور یو دربار، اله  سا یمجدداً اتحاد کل

منحرف   ن ی داد و دآن، نمی  شی دای حکومت و علل پ لیو تحل هی تجز ی برا  یامکان گر یپاولوس د
مورد   ه یاول ی هاگله انسان  هیممنوع ساخت. پس از رنسانس مجدداً نظر یرا به کل یعلم قیتحق

  ان یکه قبالً ب ی به دست آورد. بطور  یاد یتوجه واقع شده و بخصوص در قرن نوزدهم طرفداران ز
 سازد.  ها را مطرح می دانشمند مشهور گله انسان  دیشد فرو

 Entstehungدولت شیدایکتاب خود به نام پ  در  Prof. R. Hornefferپروفسور دکتر هورنفر

des Staates  د: نویسمی 
اجتماع از   نکهیبه محض ا ی ول ردیپذصورت می  یواقع ییک رهبر یاجتماع دو نفر  یک  در

  ن ی ا ن ی ب ینشان دهد وجود یک رهبر  ی و وفادار ل یتما ی گر یبه د یکیشد هرگاه  ل یسه نفر تشک
 .شودمی  ریسه نفر امکان پذ

از نظر    وانات،یبود، چون سرگله ح  یکاف  ابد ی  ی سمت رهبر  یفرد   نکهیا  یبرا   هی اجتماعات اول  در
مزیت روحی او سبب شود که افراد بدور او   ا یداشته باشد و مهارت  یبرتر  گران یبر د ی قدرت بدن

باشند، چون   ی فقط گروه کوچک رندیگکه گرد او را می  یاگر افراد  ی حال حت نی جمع شوند. در ا
رهبر به کمک گروه اندک    ن ی دارد، ا  یمتشکل و بزرگ برتر   ریهای غ کوچک منظم بر گروه  ی ورین

او   یحکومت خواهد کرد و اگر متابعینشن معتقد شوند که رهبر ریوفادار خود بر آن اجتماع کث
  ده یخواهند شد که ا  دا ی پ یگریرهبران د نصورتیا ری. در غ افتید هاست، قدرت خوا دیمف شان یبرا
رهبر و   ی و فداکار یمیصم تیّتبع  ن یاست. از ا  یعموم رشیمورد پذ یموافق ارزشها  شتر یها بآن 
که   نجاست یبه وجود خواهد آمد. ا ی وفادار  کنوع ی دش یبه او و عقا ن ی تابع ل یو م تی با رضا میتسل

و استبداد وجود داشته باشد،    تیار از یک جبّ  یکه اثرکند و بدون آن می   ئیقدرت خودنما   کیالکتید
 خواهد شد!!؟  جادیقانون است، ا  یبرا  ی بلکه آزاد  ست، یای که از قانون آزاد نخود خواسته  اماتنظ

ها  اد مستقر شدند نوم تو کشاورزان در دها افتیزراعت توسعه   یمعتقد است که وقت مومفورد
مهارت داشتند،    ی وحش  واناتیچون در شکار و دفاع در مقابل ح  ستند،یزی ل مکه مستق  ان یو شکارچ

  ن ی کار نبودند، به کمک گرفته شدند. ا ن ی قادر به ا یکه به علت اشتغال به کشاورز  ن یتوسط زارع 
ها را به عهده گرفته و در مقابل از  سرکرده نقش محافظت دهکده  یک یِبه رهبر یشکارچ هگرو

ضرورت    گر یها به شاه مُبَدّل شدند به عبارت دسرکرده   ن یکم همکردند. کممی   افت ی کشاورزان باج در
 .دینمامی  یرهبر  جاد یا

  ی گریگیران را به شکل دباج  سیرئ هینظر یسیانگل خواهی مبارز و آزاد سندهی نو نیپتوماس 
و ساده روزگار   دفاع یکه به غارت و چپاول افراد ب  ی نویسد: ابتدا گروهکند. او می می  هیتوج
انتخاب نمودند و او   استی بود به ر ترلیتر و مح تر و خشن یها وحشرا که از آن  یکیگذراندند می

  ن ی فرمان درآوردند و ا  ریدفاع را به زشد مردم بی   ادیگروه ز  نی قدرت ا  یو وقت  .رئیس غارتگران شد
شکل گرفت که چون اصوالً بین    ق یطر  نی به ا  ز یو مسئله وراثت ن  دیغارتگران شاه آنان گرد  س یرئ

ساده نمودن کار به پسر شاه حق   ی مشکل است، لذا برا  اریغارتگران هرزه و متجاوز توافق بس
  امر پس از گذشت  ن یاند و اداده  است یر
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 د. ش لیبه صورت قانون درآمده و به مردم تحم زمان 

به صورت    هیاول  یهاکه اوهم معتقد است انسان   میقبالً ذکر کرد  زیرا ن  نگ یپروفسور شل  هینظر
گله را به عهده   ی ها رهبرترین آن ی و قو نی... بسر برده و باهوشترهالیها و فاسب  ریهائی نظگله 

 ت. فرمانده و رهبر جامعه مُبَدّل شده اس به   سرگله رفته رفته ن ی گرفته است و هم
او قبالً اشاره شد، پس   اتی از نظر یکه به قسمت ییکایتوزوف محقق مشهور آمرسرو پروفسور

اوست   قیتحق نی که محصول ا یباستان در کتاب یا یدن خ یو مطالعه درباره تار قیسال تحق ۵۰از 
نویسد: که  است او می  ریخود او مغا یهای کند که با بررسمی  هیتوج یسلطنت را به شکل ش یدایپ

ها آن   تی نداشتند. فعال  یچندان فرق  وانات یکرده و با حمی   یزندگ  ی به صورت وحش  هی اول  یهاانسان 
کم افراد  تنازع بقاء بوده است. کم   هی غذا و مسکن و بر پا ه یو ته  اتیارضاء غریزه ح  یو برا  یزیغر

به وجود   یدهند. در جامعه مقررات و اصولمی  ل یبشر به دور هم جمع شده و اجتماعات را تشک
 .است  دهیکه ابتدا غیر مدون و به صورت رسوم و آداب و اعتقادات متبلور گرد دیآمی

است، به    تی و مدن ینیکه همان شهرنش Civilisation ایحال است که رفته رفته تمدن  نی در ا
  ، ی اجتماع  ، یاسیس ات یکه از نظر ح  یفرمهائ ه یکل  ی و بنا جاد یا»تمدن را   ف . روستووزدیآوجود می 

  وانات یچون ح ه یاول ط یکه در شرا ند ینمامی  زیمتما یهائی انسان را از وحش ،یو فرهنگ ی اقتصاد
در   ریتا بشر آتش را به تسخ دهیها هزار سال بطول انجامخواند. بنظر او ده کردند، می می  ی زندگ

  ی اجتماع   یو واحدها   لهیجامعه و قب  شیدایساخت. با پ  یرا اهل  واناتیآورد و به زراعت پرداخت و ح
و زراعت و   نی کند و زممی  تیکه او ترب  یاهل واناتیاز ح رایگذارد زمی ان ی مسئله مالکیت پا به م

  ت یاو تثب ی دفاع از حق تملک، مالکیت را برا نی . همدیدفاع نما  د یای که در تملک دارد باخانه 
شود. می   یاجتماع   شتریکردن و حفظ تملک و دفاع از آن ب  یبهتر زندگ  یاز طرفی بشر برا   .کندمی
  دار یجامعه پد در استی دارد و ر اجیبه سرگله و رهبر احت واناتیحالت است که بشر چون ح نی در ا
 .گرددمی

نشین  و کوه   یشکارچ  ینومادها  و  نیآورد و اقوام چادرنشمالکیت جنگ را به وجود می  شیدایپ
به فکر   نان ینشلذا دشت  . ها را غارت کنندها افتاده تا آن به فکر حمله به اقوام ساکن و زارع دشت 

 .ندیفاع نمادافتند تا بهتر از خود بتوانند دولت و قدرت می  جاد یا
باشند لذا رفته رفته از اتحاد  می  ی مبارزه محکوم به نابود ن ی کوچک در ا یو واحدها  هاقریه

به حکومت و   ی و رهبر ندیآشده، شهرها به وجود می لیکوچک اجتماعات بزرگ تشک یواحدها 
قدرت خود با ساحران و کاهنان   ت یتثب ی است که شاه برا حال  ن ی گردد. در اسلطنت مُبَدّل می 

ها از ابتدا به  . انسان دیآر می د عهیالطبهای مافوق به صورت کاهن و رابط با قدرت  ودا خیساخته و 
های مافوق معتقد اند، به قدرت ها بودهکه خارج از قدرت آن  عتیطب ی هاعلت ترس از فنومن 

گردد. کاهنان و ساحران تر میدهیچی پ یمذهب دیعقا نی کند امی شرفت یشوند، و هرچه تمدن پمی
  ل یها بر مردم تحمقدرت   این   ندهیتوده را به دست دارند، خود را به صورت رابط و نما   ابکه رگ خو

 .ندیمانمی
نویسد: که در تمام اجتماعات بدوی مقام سلطنت و کهانت توأم بوده است و  می  روستوزف

 را در دست داشته و با  ی و قربان فاتیانجام تشر ار یکاهن هستند که اخت نیسالط 
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  مافوق ی هاقبوالنند که قادرند او را در مقابل قدرت و وحشت زده می  ی به بشر خراف فات یتشر ن یا 
اند )کاهن ـ  کهنه شاه منصب بوده  ا یکلده خداشاهان و  پادشاهان بابل و سومر و ن یحفظ کنند. اول

 .شودمی  ده یشاه(. قصر شاه و معبد با هم در یکجا د
و مالک    دیخود خدا گرد  زیت ن خدا و عاقب  ةند یدر مصر سلطان ابتدا کاهن و سپس نما  نیهمچن

در شرق    میقد  ار یبس  ی هااز زمان   یاسیس  ی آزاد   ده یا  ف کشور و جان و مال رعایا شد. به نظر روستوز
 .اندمانده  بهیمفهوم غر ن یاند و هنوز هم با ا وجود نداشته و ملل شرق با آن ناآشنا بوده 

داشتند و فراعنه مصر هزاران سال مظهر   یخدائ یها ادعاآن  نان یو جانش یشولگ ارگون،س
خدا   نده یخود را کاهن بزرگ و نما لی و باب ی شاهان سومر گر یشدند و دشمرده می  ت یالوه
  را یجا قانون و قرارداد به وجود آمد زهم بود که در سومر قبل از همه  لیدل نی دانستند. به هممی
 ی حاموراب  ن یها متعلق به فرعون بود. قوانر که تمام سرزمین صداشتند، برخالف م  تی حق مالک  ایرعا

شده   افت ی  ی میقد ی قراردادها یباستان است. حت  ی ا یدر دن ی گزارهای قانون نمونه  ن ی از بهتر یکی
 .بوده است ده یمنعقد گرد یالمیو ع  یپادشاهان سومر  ن یکه ب

برخوردار بودند، تعجب   یکه هر دو از شهردولت ،یونانیو  ی جامعه سومر  سه یبا مقا روستوزف 
ها به حفظ خود ادامه دهند بلکه به سرعت  شهردولت  ونان یومر قادر نشدند چون  سکند که چرا در  می
 یشود سعشهر می   یفرد واحد درآمده و او که سلطان و حکمروا  کی شهرها قدرت در دست    نی در ا
و سلطنت متمرکز و  دیفزایفرمانش ب ریز یکند قلمرو خود را توسعه داده بر تعداد شهرهامی

  ی های پادشاه رفتن سلسله   نی های دائم سبب از بجنگ   زیجهت ن  ن یبه وجود آورد. به هم  یقدرتمند
سلسله    به   ی او از سلسله   یبه قوم  یحال که قدرت از قوم  ن ی . اما در همدیشهرها گرد  انقیاد اقوام و   و
ها به  النهرین قدرت از سومری کند. مثالً در بین نمی  ر ییگردد، جامعه و شکل آن تغمنتقل می  گرید

ها  و از آن   هات یبه سمها مجدداً  ت ی و از کاس  ی ائی آر  یهات ی ها به کاس( و از سمیت ان یسام)  هاتیسم
 یگردد، ولمنتقل می   یائیآر  ندوژرمنیهای او باالخره مادها و پارس   های بعد به آشور   ها،ی المیبه ع 

 .شودحاصل می  یر ییکمتر تغ یاحوال در شکل و ساختمان نظام اجتماع   نی در تمام ا
با آن برخورد   ادیکه ز  کا،یپوستان آمرسرخ ن دتحت تأثیر تم یکائیامر نی از محقق یار یبس

متوسل شده و درباره   ه ی اول ی هاهای انسان با گروه  واناتیهای حگله  سه یاند، به مقادیک داشته نز
 د. انکمک گرفته ان یسرکرده شکارچ هیشاه و حکومت از نظر شی دایعلل پ

و   یزهوشیو ت اقت یپوستان عوامل قدرت را لسرخ ل یرؤسای قبا نی گونه که در بهمان ها آن 
اند  گرفتهمی   جه ی است، نت  هدشانجام می  طی شرا  نی تحت ا Chief سی و انتخاب رئ  انستندداستقامت می 
 .عوامل انتخاب سرگله بوده است اقتیقدرت و ل زین ه یهای اولکه در گروه 

  ات ینظر نی به نقد ا میمورد بازگو کرد نی را در ا نیمتفکر اتیاز نظر ی که مختصر حال
 .میپردازمی

تصور    ایگونه که درک و  را آن   ایشود که قضامی   یاز آنجا ناش  نینظر من اشتباه اغلب محقق  به
 .اندنسان که واقعاً رخ داده آکنند نه به می  هی توج ندینمامی
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 های...بررسی فرضیه

 
ها هزارسال گذشته  ده دیشا رفتندیموقت را پذ یرهبر  ه یاول ی هاهای انسان که گروه  ی زمان از

  ن ی سالط  ن یکه اولگذرد. از هنگامی از ده هزار سال می  شیب زی ن هی های اوله یباشد. از دوران قر
که   ی خی شده است. اتفاقاً تار ی در حدود شش هزار سال سپر ز یدادند تاکنون نحکومت را شکل می 

اند، همان  حک شده   یباستان  ی هادر سنگ   ا یمانده و    یها باقالواح و نوشته  له یاست و به وس  داول مت
  خ یتار نی با ا کطرفیکه بشر به حکومت تن در داده است. پس ما از  ست یو ادوار  نیسالط  خ یتار

... های اندوز مال و ثروت  ،هاها، جنگ ی که در آن منشاء همه حوادث را قدرت طلب میروبرو هست
اعقاب همان    زی. خود نمیکنبرخورد می  یو سردمدار   سی به دخالت سلطان و رئ  زیو اغلب ن  مینیبمی

ها را  به اطاعت آن  ادیو رهبر و سلطان و اعت سیکه قبول رئ میهست  یازده آفت  ی ایبندگان و رعا 
 . ساخته بوده است بهیخود غر یفطر یبه آزادگ

دوچار   شدت به  ی را از دست نداده و گاه شتن یبا خو یگانگیب ن یاغلب ما هم ا متأسفانه 
 .میباشمی   یشوازدگیپ

اند،  سلطنت آشنا شده  یو نف ی با دموکراس شی از دو قرن پ شی دموکرات که ب ی در اروپا هنوز
  کطرف یها از  ت نک  ا وهمشهود است. وجود بارون   یزدگبه اطاعت به شدت وجود دارد و ارباب   ادیاعت

به اطاعت    ادیمعرف اعت  گری... از طرف دچائوچسکوها،  توهایها، تینیو موسول  تلرها یو امکان ظهور ه
 .به بار نخواهد آورد ح یصح جه ی نت ستن ینگر  خیبه تار ای  نه یزم ن ی است. با یک چن

گیری  حوادث بهره   یعیطب  رسی و    عتیاند از طبکه قدم فراتر گذاشته و خواسته   ینیمحقق  ن یهمچن
 .اندشده یاقصنکنند. متأسفانه گرفتار قیاس    لیتحل هی پا ن ینموده و بر ا 

باالخره    زیکرد. هر متفکر دانشمند ن  یها معرفجداد انسان ارا    یخاص   یهامون یهای مگله   نی دارو
های  گروه  لیآن، پس در تحل ه یشب ا یباشد  مون یداند. حال مانسان می  شهیرا ر ی وانیح کی

  م یگربن  ی کنون  یاند، بهتر است به حیوانات اجتماع نداشته   یاد یفرق ز  وانات یکه با ح  ه،یاول  یهاانسان 
و  میوشمی  یکه باز گرفتار اشتباه فاحش نجاستی. امیاموزیتحول را ب ریها مساز آن  اسیو با ق

بود که فکر    یها پرداخت موجود متفکرها و گروه سته د  جادی که انسان به اهنگامی   میکنفراموش می 
بشر از ابتدا    بقاء تنازع  ه و  یزغرنمود،    لیآنگونه که روستوزف تخ  هکرد نمی   یینماراه  ه او راشیو اند 

که به دست آمده مؤید آنست   ی شماری نکرده است و آثار ب یزندگ یگروه یاجتماع وانات یچون ح
سرگله   رهبر و ی دارا  رها یگونه که شهم بسر برده و همان  به صورت خانواده با  ی که تعداد اندک

ها  به شکل خانواده  ه،لگبدون رهبر و سر ز،ین هی های اولکنند، انسان هم شکار می ا و اغلب ب ستندین
در    رایکنم، ز  سه یمقا  یکنون  یرهایرا با ش  هیاول  یهاانسان   یخواهم زندگمن نمی . البته  اندسته یزمی

 .است ار ی شود، تفاوت بسمی  تی هدا زهیکه با غر ریانسان متفکر و ش  نی ب زیآن حال ن
و   یهای انسانچند متفکر مشاهده شده از گله  ان یکه در ب ی بطور  ، یحکومت و رهبر هیتوج

و   میاعتماد، تسل ،ها مولود قدرتگله  نی ا ی رهبر نکه یو تصور ا وانات یهای حآن با گله  سه یمقا
  ک ی الکتی د د، ینماقانون... می  ی برا ی و آزاد « »نظامات خود خواسته جاد ی بوده و باالخره ا ت ی رضا
  ی و اعالم وفادار  یروح ت یمهارت و مز ، نیترین و باهوشتریقو رفتن یانتخاب اصلح و پذ رت،قد

 ت. اس  یلیتخ ان یچند نفر به یک نفر متأسفانه فقط یک ب
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 مدیریت نه حکومت

مخصوص بخود است   یمنطق ی اجتماع خود دارا رایکرد ز ری تعب ی با منطق فرد د یرا نبا خ یتار 
  ی شواهد و آثار و حوادث واقع ی است ول ی خیحوادث تار  هیهر چند قیاس و منطق دو عامل توج

 ردیگمورد استفاده قرار می   زین  اسیاست و چنانچه ق  خی تار  ک در  یبرا   لهیترین وسو مطمئن   نیبهتر
 د. ریرت پذصو  اسیق کسان ی  طیاوالً تجانس موضوع وجود داشته باشد و ثانیاً در شرا  دیبا

  ی زیاست که باالجبار و غر  یف یوظا  ی ها... رهبر و سرگله دارا اسب   ها،مون می  ها،ل ییک گله ف  در
  ف یوظا  ن ی انجام ا  ی برا   تی فیو ک  ت یآن ظرف  ی دارا  دی . سردسته باستیحفظ نوع ضرور  ی بوده و برا 

 د.کرد  تی تثب ت«ی موقع» نی باشد تا در ا
  ا یرفته، و  نی ا گله از بیوارد شود،  یاست، خلل یزهوشیکه مثالً قدرت و ت ت،ی فیک نی در ا اگر

اع و  نزبا ل یتبد نی ا زین یاو را خواهد گرفت. گاه یتر است جبراً جا نظر آماده نی که از ا یگرید
  ی رهبر ی و نزار ف یضع  مون یم ا ی ی لینشده که بچه ف دهی. هرگز دردیگها صورت می تقابل قدرت 

 .ردیگ را به دست   لهگ
که بشر به    ی باشد. در مراحلخود نمی   زه یانسان محکوم غر  رای ز  ست ین  ن یها چنجامعه انسان   در

اند قطعاً از شور و تفکر  را به وجود آورده  یها اجتماعاتخانواده  نیخانواده پرداخته و سپس ا  لیتشک
ابتکار و   ی مراحل تجمع دارا  نیکه بشر از اول م یدید یمقدمات یبرخوردار بوده است. در بررس ینسب
  ی او را موجود  ن ی قیبشر در دست است به  ه یاول یاجتماع  یکه از دوران زندگ ی بوده و آثار  شه یاند

 . نابجاست ی سرگله بکل  ی زیغر ی با رهبر  اسیق نی . لذا اندینمامی  یمتفکر و سازنده معرف
بدون رهبر   یتر بشر در جوامعشرفته ی در مراحل پ یارائه کردم که حت یاد یز ار یشواهد بس من

  س یگاه به رئوجود ندارد و اگر هم گاه  یاست . در اجتماعات ساده اصوالً رهبر  سته یزی م سی و رئ
در موقع    یشده حت  دهیکه د  ی . بطورستین  تی قدرت و حاکم  یدارا   زشود هرگبرخورد می   یو رهبر 

  ات یشوند. در زمان عملمجدداً همه برابر می   ات یاست و پس از اتمام عمل  یانتخاب رهبر موقت  ارشک
گردد. جوامع برابران که  متوجه هدف، که شکار باشد، اعمال می  ت ی فعال ی فقط در اجرا  است یر  زین

  است یو ر   ی باشد که رهبرمی   تی واقع  نی و گزارش شده است، مؤید ا  یدر قرون گذشته فراوان بررس
  ه ی اول ی به دموکراس ی جوامع باستان یدر بررس ی نبوده است. ما حت ه یاجتماعات اول لیشرط تشک

 .جامعه برابران است ن یکه معرف ا  میبرخورد کرد
قبل از   د یبا ودبمی  حیو رهبر و شاه صح س یآن به رئ یجی تدر ل یسرگله و تبد ه یفرض اگر

  ه یباشند که تکامل سرگله اول ی و رهبر مختار  سی رئ ی دارا  یجوامع ابتدائ ه یحکومت کل ش یدایپ
 .1اند مختار بوده  سیرئ  ن ی فاقد ا  ،دوی و چه ب  ی چه باستان  یجوامع ابتدئ  میدیکه د  یبوده است. در حال

گونه که  کنند. همان نمی  د یرا تائ ی عیسرگله و رهبر طب هی مدرن فرض یو انتروپولوژ  خ یتار
اصوالً با   ی کنند که بشر ابتدائمی د یتائ ز ین یشناسعلم انسان  ن یفرانکفورت هم اشاره نمود، محقق 

  .باشدآشنا می و حکومت کامالً نا  استیر  دهیا

 
است   یکاف  ردندبکه بدون رهبر بسر می  یهای بعدتهو دس  ستندیزی ها مکه بصورت خانواده   هیبا توجه به اجتماعات اول  ـ۱

 م. کن  لی ختلف مسئله را تحلم  خواهم کرد از جهات  یسعشته  گذمن به روش    یول   میمردود بدان  یرا بکل  سرگله  هیکه نظر
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  خته ی در هم آم  یجاذبه فرد   یسرگله را با نوع   ه ی نظر  واهدخمی  م یدیهورنفر، چنانکه د  پروفسور

است اگر سه نفر به دور هم جمع شوند ممکن   یکند. او مدع  هیحکومت را توج شیدایپ ه یو نظر
که شواهد نشان داد که هزاران سال هزاران نفر به   ی. در حالدیبه وجود آ  ی و رهبر استیاست ر
 .امدیآنها به وجود ن  نی در ب یو رهبر  استی جمع شدند و ر مدور ه

را   ی ده است که افراد معتاد به اطاعت جوامع کنوناشتباه دوچار ش ن ی به ا ز یهورنفر ن پروفسور
  ی ها ه با گل  ی کند. قیاس اجتماعات بشرمی  سه یو حکومت، مقا  استیناآشنا به ر  ه یاول ی هابا انسان 

حفظ نوع از گله    ی و برا   زهیبه غر  ی متک  ی رهبر  وانات ینابجاست. در ح  ز ین  ی گری از جهت د  وانات یح
  جاد یا   گر یهای دگله   ا یافراد گله و    ی ه براگلنشده که سر  دهیدر مقابل خطرات موجود است. هرگز د

 .ها بپردازدآن   یبه نابود  ای خطر نموده و 
به صورت یک قدرت   یخود را به انتخاب داده است رهبر یجا زهیها چون غرانسان  نیب در

حفظ   یها برا جنگ  کوشد نه فرد. اغلبدر حفظ خود می  یدرآمده و دستگاه رهبر یالتیتشک
  وسته یبرخوردها نداشته بلکه برعکس پ نی ای از ابهره چگونه یهای حاکمه است و افراد هدستگاه

که در    ی اند، در حالنموده   شیخو  ی توسعه قدرت خود افراد را فدا   ی برا   وسته یاند. رهبرها پزیان برده 
به خطر اندازد. سرگله    زیخود را ن  یکند گروه را حفظ کرده و حتمی  یه سعگلهنگام خطر سر  هاگله 

  در که    ی . در حالدیمانحکم می   ن ی به او چن  زهیغر  رایکند. زجان افراد گله خود تجاوز نمی به   چگاهیه
حفظ خود   یدشمن افراد است. او برا  ن ی فرمانده بزرگتر ، یمحکوم به فرمانبر  یهااجتماعات انسان 

  ی از منازعات ندارند، به جان هم انداخته و به نابود فعی ن چگونه یرا که ه  ی گناهیانسان ب هاون یلیم
فکر و   اتوأم ب  ی خواهدخو کند بلکه حرص و آز ونمی  ت یاعمال او راهدا غریزه را یدهد. ز سوق می 

بلکه برعکس،   ست یحفظ نوع ن  یها هرگز برا دهد. جنگ های او جهت می به حرکت   اریشعور و اخت
  م یدی گونه که دبا جنگ توأم است. همان   وستهیو پ  ابد یمی   یها صورت فرماندهانسان   ن یدر ب  ی رهبر

  افزوده ها  جنگ   بر شدت و تشکل  زین  زان یاست، به همان م  افتهی  ش یافزا  یهرقدر تشکل و فرمانده
کمتر بوده است.    ی نظام  ی مراتب برخوردهابه   یفاقد حکومت و فرمانده  ه یهای اولگروه   ن یشده. در ب

فرمانده و نگاهدارنده قدرت اوست   بان یکند و ارتش پشتمی  جابی وجود حاکم و فرمانده ارتش را ا
 . نه حفظ افراد

  ا ی استرال ل یقبا ن ی وجود ندارد. در ب ی فرمانده جادیطلب هستند خطر اکه ذاتاً صلح  ی جوامع رد
در   یشمال یکایبه سرخپوستان امر یلوو. 1ست ین یاثر استیندارند از ر به جنگ  لیالً تماکه اصو

 .هستند  یو فرمانده یندارند و لذا فاقد رهبر به جنگ  یلیکند که تمامناطق دشت اشاره می 
دارد نه حکومت. در   تیریکه جنبه مد نندیزگمیبر یفاتیفقط در مواقع الزم رهبر تشرها آن 

  از ادوات جنگ  یآثار  ، که قبالً اشاره شد ی ای به دست آمده، بطورکه از اجتماعات قریه  ی مدارک
 هجو بوداقوام صلح  ن ی شود که امی  جهیبرداشت نت نی محدود بوده است و از ا اری بس ای نشده و  دهید

  ها وجودآن  ن یدر ب زهیارگان و بخصوص جنگ 

 
و اقوام   دیمانجنگ می  جادای رهبر و فرمانده سکعرباز جنگ بوجود آمده است بلکه  یور کردکه رهبرتص  دینباـ ۱

 . باره بحث خواهد شد نیکنند. دراانتخاب نمی  زیای نفرمانده  ستند،یبه جنگ ن  لیطلب که ماصلح
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 مدیریت نه حکومت

 .است نداشته  
از   ت یهای مختلف همه حکا از بدویان قاره  ریقرون اخ یهایو بررس  یخیو شواهد تار  مدارک 

  است یکه ر هنددنشان می قیهای دقی . بررسندینمامی   هیو حکومت در جوامع اول یفقدان فرمانده
از   یار یتدریج شکل گرفته است. البته همانگونه که ذکر شد بسو به  یدر مراحل بعد  ی و رهبر
تکامل   یعیطب ر یمس یاند ولتن درداده ی و فرمانده استی به ر لی تحم ای  دیتقل ه یبر پا تاجتماعا

ای  تحول هرگز به سرگله  نی ا در اگردیدند م توجیهگونه بوده است که قبالً به آن  ه یاجتماعات اول
 .می نمائاکم و فرمانروا مُبَدّل شود برخورد نمی حاه و که رفته رفته به ش

ظاهر شود،    یی و رهبردفر  حکومتکه  قبل از آن   هیتوجه است که در تمام اجتماعات اول  جالب
جامعه را اداره   شیوخ و  ران یجمعی حاکم بوده است و مجلس مشاوره پدسته  مدیریت و   ی رهبر  یک
که چگونه هرجا   دیدیمو  مایرا قبالً ذکر کرده ت ی ریمد لیقب ن ی ا متعددهای اند. نمونه نمودهمی
کننده بوده است.  ن ییمندی تعفره یرو نیو اعتقادات و  شده اثر مذهب لیبه حکومت تبد  یتیریمد

هاست.  انسان   اعاتاجتم  یمحول و تکامل دائت  و   واناتیح  ی اثبات نظام گله   گریمسئله قابل توجه د
حفظ نوع است که صدها هزار سال   ی برا  ی خاص ازات یه به امتبست و وا غریزی سرگله به انتخاب 

انجام   ی زی. نه تنها انتخاب غرستین نی چن ی شود. اما در جوامع انسانتکرار می  کسان یبطور 
  کسان یز  یهای مختلف ندر مورد گروه  یدائماً در حال تحول است و حت  زینحوه تشکل ن  رد،یپذنمی

تشکل و تحول   نی در ا یآنست که تفکر و شعور و انتخاب مشعر نقش اساس ی. علت اصلستین
گیری  نتیجه  نی غرائر و انسان با شعور، موجب ا ریاس وان یح سه یا مقا ی نادرست  اسیق ن ی دارد. هم

 .غلط شده است
شود که  هم می   یغلط و نابجائ  اریسلطان و حاکم از سرگله، موجب برداشت بس  ش یدا یپ  هینظر

و حکومت در جهت تکامل و به نفع    استیر  هی نظر  ن ی کنند. طبق امی   ه ی به آن تک  ن یاز محقق  ی بعض
  ی نسل قو  یا یسبب بقا واناتی ح نیدر ب یعیگونه که انتخاب طبشده است و همان  جادیبشر ا

 . است  دهیسلطنت و حکومت گرد  شیدایموجب پ  یعیانتخاب طب  ینوع   زیشر نافراد ب  نی ب  رشود، دمی
حاکمه    ئتیه  ی آلمان   Ammonاند که مانند آمون غلو کرده   ی تا به حد   سندگان ی از نو  یبرخ  یحت

 .1رند یپذمی  !!تری را طبقه برتر و عال
حاکمه به وسیله  معتقد است که طبقه  Gesellschaftsordnung در کتاب نظام جامعه خود او

 ت!! اجتماع به وجود آمده اس  یطبقات عال نی در ب ی عییک انتخاب طب
در   یشیشناس اطرو جامعه  سندهینو چیومپلووگ یگ لودو L . Gumplowicz را هی نظر نی ا هیشب

 .کندمی  هیژاد برتر تکنخود اظهار نموده و به   Rassen-Kampf ینژاد  رساله جنگ 
  م یسیت تأثیر دارونحت  ستمی قرن ب  لیهم در اواخر قرن نوزدهم و اوا   یآلمان  نی از متفکر  یار یبس
 فتهقرار گر حاصل  ء قاب و  یعیبر تنازع بقاء انتخاب طب ی های مبتنه یو نظر

  

 
  ر ی تعب یالهت یچون اختالف طبقات را مش ند شدمی  رفتهیپذ ی خرافات بعنوان یک اصل مذهب ن یا میالبته در قدـ ۱

 دد. رگمطرح می   یعلم   تحقیقاتاست که بنام    یعلم   یها ی شود مربوط به دوران بررسمطرح می   نجا یکردند. آنچه امی 
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 های...بررسی فرضیه

 
خرافات   نیکند. هممی  هیتک یخرافات نژاد  نیچون هگل به ا  ی ریو متفکر شه  لسوفیف یحت و

کرده، در حدود چهل   دیتهد یرا به نابود  یجهان !!ژاد برترناجازه داد بنام  تلری!! بود که به هیعلم
 .1د گذار یدر جهان به جا  ده ید بی نفر کشته و آس ون یلیم

پس حاکم و سلطان،  سبودن سرگله و    یو ضرور   دیدر مورد مف  نگ یپروفسور شل  هیشب  یاتینظر
  امده یو اصوالً حکومت و سلطنت نه تنها در جهت تکامل بشر به وجود ن  ست ی منطبق ن  ت ی با واقع  زین

آن به انحراف   شیدایبوده است و پ یجوامع بشر  شرفتیسد تکامل پ نیترهممبلکه برعکس 
اشتباه   نی کرده است. به ا یکمک بزرگ یکمال انسان یانسان و انسداد حرکت او به سو تیشخص

رساله ارائه اشتباه   ن ی از اهداف ا ی کیگونه که قبالً اشاره شد اند و همان دوچار شده  نیاغلب محقق
مانده است. در اکثر فصول   دهیپوش  یار یاست که از نظر بس یمستدل تی واقع ان یباال و ب زیانگاسف

 ید. بوضوح مسلم خواهد گرد  تی واقع ن ی مختلف، ا یهاتمدن  ی و بخصوص بررس سالهر ن یا
 

 مومفورد  هینظر  یبررس

  ش ی دایپ  ه ی. او در توجان«یشکارچ  سیرئ» طرفداران    گریمومفورد و د  هی های شبه یدرباره نظر  اما
به وجود   خود که مومفورد مید ی. درندیشود که باهم مغامتوسل می یمتعدد  لیحکومت به دال 

...که  یوتیک بعد دسپو  یبه حکومت تئوکراس نی داشت و همچن نی قیای و قریه  ه یاول یدموکراس
 .ستیمنطبق ن ان یشکارچ سی رئ هی با فرض چوجه یتحول به  ن یا

سلطنت    جاد یگیران به زور بر مردم زارع مسلط شود هرگز قادر به ا باج   سی اگر رئ  گریطرف د  از
به   نخواهد بود که ای شه یعمق و ر یدارا  چگاه ی ه یقرارداد  استیمداوم و مقدس نخواهد بود. ر 

 یگیران فرضباج   سیرئ  ای  ان یسرکرده شکارچ  یر اجتماع دشود. ممکن است    لیسلطنت مقدس تبد
مردم با فکر سلطنت آشنا نباشند   ن یاگر قبالً ا  ی کند ول لیتحم یخود را بر گروه درت با زور ق

  ی مذهب  شه یر   است یر  نی که ا  یبه حکومت دائم مُبَدّل نخواهد شد و تا زمان  ی استیر  نی چن  چوجهیبه 
 .شودنمی   رفتهذیاست بدون معارض و با رضا پ افته ین یدتیو عق

  ر ی مس ن ی بود، خالف ا میتمام شواهد، که خود مومفورد هم در ارائه آن سه  م یدیکه د ی بطور
 . کنندرا ثابت می 
همه مورد انتقاد قرار داده    هی است که خود مومفورد نظریه هوبز را درباره جنگ همه بر عل  جالب

است. او به   یفقط تصور نادرست قت یدر حق ی خواند که به ظاهر معقول ولای می و آن را افسانه 
 دهدرا ارائه می  ی مدارک یها وجود نداشته و حتکند که جنگ در آن اتکاء می  ه یهای اولیدموکراس
  ن ینشده است. او همچن افتی ی اده آن دوران از وجود اسلحه اثرسکنند در قراء می  تی که حکا

کند که »جنگ را اگر به مبارزه  می Bornislaw Malinovski ی سکونویسالومالیاشاره به گفته بورن
حال در اجتماعات   نی در ا م،یکن هیو توج فیمتشکل و مستقل تعر یاسیدو گروه از نظر س نیب
است   ینیمولود تمدن و شهرنش زه یارگان که جنگ  ردیگمی  جه یو نت «نبوده است ی از آن اثر یدو ب

  باشد نه رهبر در  ح یصح  لیتحل نی شده است. پس اگر انمی ده ید جنگ  ه یهای اولیه رقو در 

 
مطرح   آتیهدر  ز نچه نیآ کامالً مردود شده است. با توجه به مطالب کتاب و  ی از نظر علم ی نژاد ی برتر هینظرـ ۱

 . برد م یخواهپی هینظر نیخواهد شد، بهتر به بطالن ا
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 مدیریت نه حکومت

  سر یاند مکه معتاد به اطاعت نبوده  یحکومت بر گروه لیضرورت داشته و نه تحم هیاول اجتماعات 
 . بوده است

و مورد اعتماد که به    یمحل ان یکه خدا سدردر یک زمان به نظر می »نویسد: خود می  مومفورد
تا   ایعقب رانده شده و  هب  نیآسمان و زم ان ینزدیک بودند از جانب خدا یآتش و اجاق خانوادگ

زمان سرپرست   ن ی خود را از دست دادند... در ا م یها شدند و در هر حال ارزش قدآن  ن ی جانش ی حد
مقدسات    ی نگهبان  ی مقام کهانت را برا   نی مُبَدّل شد و درعین حال باالتر  نینشبه پادشاه تخت   هیرق

 .دینزدیک به آن مجهز گرد  ایو  ت یبا مشخصات الوه  یبه دست آورد و حت
مورد اعتماد   گریها دوجود نداشت و آن  ه یقر م یهای قده یبا همسا ی کینزد گر یحال د نی ا در
صاحب مقامات   طرف  ها ازآن  یمُبَدّل شدند که زندگ ی ردستانیگذشته نبودند بلکه به ز گان یهمسا
کنندگان و سربازان  جمع  اتیصاحب منصبان و مال نی . ادیگردو اداره می تی هدا یو نظام یشهر

توانست  نمی  گریحال زارع د  ن یبردند... در امی اب  سهمه در مقابل شخص شاه مسئول بودند و از او ح
تر کار کند تا  و سخت  شتر یب یل یخ ستیباکند بلکه می  د یاش تولخود و خانواده  اج یفقط به قدر احت

 ید.« تأمین نما زیرا ن ون یشاه و کارمندانش و کهنه و روحان یزندگ
  ان یسرگله به شاه ب  لیا و تبدهبا آنچه در مورد گله انسان   چوجهی به   هی نظر  نی شود که امی   دهید

به   یمتک یمنطق لیو تحل هیاست که من با تجز ی تیهمان واقع د یشده بود موافقت ندارد بلکه تائ
 .مطرح ساختم ی ار یشواهد و آثار بس

گیری  نادرست نتیجه   اسیبا ق  ا یو    ی کنون  ط یاز مح  نگ یا شلیمومفورد    هی که شب  ی نیمتفکر  اغلب 
سازند  را مطرح می  قیهم که باالجبار حقا ی. هنگاموندشمی یگوئکنند خودشان دوچار تناقضمی

  ی که به جا  مینیبومفورد می مبرداشت    نی به علت همان اشتباهات گذشته ناقص و نارساست. در هم
  ست یکه مشخص ن ه،یاز سرپرست قر ح یصح ل یبدون ذکر علت و تحل کباره یکامل مسئله  حطر

  نجاست یو ا سدره، به شاه و سلطان می آمدو بدون رهبر به وجود  ه یاول یچگونه از یک دموکراس
منظم ما   لیو تحل ه یو تجز حیصح یکه در بررس یافتد در حالمقام کهانت و مذهب می ادیکه به 

شده و   جاد یمن و حکیم ساحر ا  ن ی سیاز جادوگر و مد استیاز کهانت و ر ی رهبر  ه که چگون میدید
 .اندو رهبر مُبَدّل شده   سیرفتند، به رئبه شمار می  ری ها، که کهنه عشارؤسای خانواده 

بدون  »رفع کند.    ن ی شود تناقض را چنمجبور می   ان یشکارچ  سی رئ  ه ینظر  حی تصح  ی برا   مومفورد
توانست به قدرت  هرگز نمی ان یمسلماً سرکرده شکارچ ون یکهنه و روحان ابندهیکمک طبقه توسعه 

او را وسعت   ی و منطقه حکمران اددکه مقام او را به سلطنت ارتقاء می ای افته یتوسعه  ارات یو اخت
است   ی ساده اقتصاد ن ی از قوان ری که قابل تعب ی عییک تکامل طب نحال یدر ا ابد،یدست  د، یبخشمی

  ر یو مفهوم تمام مس ی محتو جهی شود و در نتبه عقب رانده می  یع یبه وسیله یک تکامل مافوق طب
توال مستقالً نتوانست  یسحر و جادو و ر   ای و    ی. آنچه اجبار با قساوت به تنهائابدیمی   رییتکامل تغ  ن یا

  گر یکدیکه    قیطر  ن یه ا ب   ة سازند  ی رو به توسعه عمل  یدو با هم قادر شدند در بازارها   نی انجام دهد ا
خود را در   یپ هایه رق. ندینما ی که تاکنون ناشناخته بود با هم همکار  ی زانینموده و به م لیرا تکم

 داشتند و  برپارا در آسمان   ش یخو ان یشهرها بن کهیبنا کرده بودند در حال ن یزم
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 د.«نظرها به آسمان معطوف ش تمام

مذهب   ر قابل انکا رینموده و اثر غ   حی اشتباه خود را تصح  یمومفورد خواسته است به نحو البته 
  ان یشکارچ  سیرئ  نی که در فصول قبل داده شد ا  یبا شرح مفصل  یمنحرف را مورد توجه قرار دهد ول 

  ی از دموکراس  یمتوال  یهاقرن   هی بلکه جوامع اول  سدرکرده به سلطنت می   یکه با معبد همکار   ست ین
  ز یداشته باشد. در همان ادوار ن ی ها اثر در آن  ان یشکارچ س یکه رئبرخوردار بوده بدون آن  ه یلاو

تدریج  ها به خود آن  ان ی و حکومت از م استیاند و باالخره ررفته رفته قدرت گرفته یرهبران مذهب
باالخره در  سپوتیک و د یو سپس در تئوکراس ک یشده است، ابتدا در جوامع تئوکرات جاد یا

 .شهرهادولت 
ه معابد، سلطنت به  دم گیران و به کمک کهنه و خو باج  ان یشکارچ س یتوسط رئ کباره، ی هرگز

که به قول خود مومفورد،    یکنند. مردممی   دی را تائ  هیفرض  نی خالف ا  لیاست و تمام دال  امدهیوجود ن
و   یدرت مطلقه و حکومت فردق رفتنیتدریج آماده پذاند، به ناآشنا بوده یبا اطاعت و فرمانده

  ی روح یشد توأم با یک دگرگون  ان یکه ب  یتحول، بطور  ن یو ا اندده یاختالف طبقات و درجات گرد
شده   یاشتباه از آنجا ناش ن یصورت گرفته است. ا  یو به کمک مذهب منحرف یجی تدر ی و درون

  ی جا  ران یدزدان و باج گک رئیس یکه  میکنبرخورد می  یار یبه موارد بس خیاست که ما در تار
  ی ار یکند. بسمی  ت یخود را تثب ت یمنحرف موقع ون یو با سازش با روحان ردیگسلطان و حاکم را می 

شد   ان یگونه که باند. همان شده یگذار پایه  ن یتحول، چن نی ا یجز در ابتدا  خ، یهای تاراز سلطنت 
نظام خو گرفته و معتاد به اطاعت شدند، که   نیکه در اثر تداوم سلطنت و حکومت مردم با ا یوقت
گیران به  ممکن است یک سرکرده باج  یآنوقت به راحت نند،یاکثر مردم چن شرفتهیدر جوامع پ یحت

حال همه بر حسب   نی و در ا ندینش  ش یحمله کرده و حاکم وقت را سرنگون و خود برجا ی کشور
  ن ی . اتفاقاً ادیدر خدمت او در آ زیو کهانت و مذهب منحرف ن  ندیو کرنش نما ن یاو تمک عادت به 

نجابت،   ی بودن ادعا  یو واه یمعن در بی  لیدل نیتکرار شده است، بهتر خی که فراوان در تار ه،حادث
  ز، ین  ن شمندایاز اند  ی اریاست. متأسفانه بس  !! ... سالله شاهان و نجبادهیاصالت، نژاد برتر، خون برگز

  ط ی مح ن یها چون در هم. آن اندده یبرداشت منحرف گرد ن ی به اطاعت، دوچار ا اد یدر اثر همان اعت
  ی متعدد  یزها یدارند، به دستاو  شه یاند، رمردم منقلب که به حکومت خو گرفته   ن یرشد نموده و از هم

پرستی را  دوران بت  ادبودیو  یل یو تحم یانسان رینظام غ  نیا  یبه نحو  دیکه شا وندشمتوسل می
  ن یهم ادبودی... سیرئ بر،و القاء به اطاعت از ارباب، قائد، شاه، ره فاتی. القاب و تشرندینما  هیتوج
  .1به حکومت است  ادیاعت

 
آورد، آزاده سر فرود نمی  یانسان چید جز خدا به هحِاست که موّ از فرد یاز فرمانبر رغی قانون از اطاعت البته ـ۱
قانون که چون خود   ینه فرمانبر مجر ، بوده م یآن سه بیدر تصو زیقانون است که خود ن عیفقط مط کتاپرستی

 . اوست
. در  رندذیپمی  را یانقیاد فرد  ی اند که به آسانشده  گانهیرت خود بفطها چنان با هزاران سال انسان  ی در طمتأسفانه 

ون فرمانده و  دکه ب  ده یبتدریج بشر چنان متقلب گرد  ینبوده است ول  رسیّم یقبول فرمانبر  هیآزاد اول یها انسان  نیب
ضررش به جامعه   یکه از هر مخدر  ،کنخراب تیشخص ادیاعت نیای را مجسم سازد. اجامعه  دتوانفرمانبر نمی 

کرده است. در ادوار  بهیغر شزادآ رت فطو او را با خود و  تهساخ منحرفبوده است ، تکامل انسان را  شتریب تیبشر
قبل از   یح یباء مسآ هود، ی هیکنند. اقوام اول م یقلب شده را ترم تیماه نیاند ا موفق شده  یمذاهب مردم  ی کوتاه
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 روستوزف  ه ینظر ل یتحل

 .گرددروستوزف تناقض و اشتباه آن روشن می  ه ینظر  یبا بررس 
حکومت نشان   ش یدای پ یبرا  یرا با هم مخلوط نموده و راه مشخص ات یهمه نظر روستوف

به عنوان  از ضرورت قبالً بحث شد. در مورد جنگ  استیر شی داینداده است. درباره سرگله و پ
خود   ی ر جا دنشین ه ی قر ن یو نومادها به زارع  نان ینشعامل به وجود آورنده حکومت و حمله کوه 

  هب به سلطنت. تا آنجا که مربوط به دخالت مذ استیر لیشهرها و تبد جادیا اماث خواهد شد. بح 
بدون   هی توج یباشد ولرساله می  ن ی ا قاتیتحق د تائی است  سلطنت  دربار و  با  آن  اتحاد و  کهانت  و
چون روستوزف انتظار    ی است و از دانشمند  یقیگیری از آن خالف روش تحقو منطق و نتیجه   هیپا

 .رودنمی
سلطنت و تثبیت آن را براتحاد    ش یدایپ  ی علت اصل  م یکن  لیروستوزف را به دقت تحل  هی نظر  اگر

 .افتی میخواه ی مذهب نشین به کاهن و رهبردشت  یهایه رقرهبر  ل یتبد ا یسرگله و ساحران و 
سرگله به   لیتبد یکه چگونگدهد، بدون آن وفق می قتیبا حق یاد یبرداشت تا اندازه ز نیا

که مسئله   افت یکه قبالً داده شد خواننده در خواهد  ی. با شرع مفصلدینما ه یکاهن را توج ساحر و
قدرت بوده و   یکاهن و ساحر دارا  ه، یقر یشهر و حت ل یو اصوالً قبل از تشک ست ی ن یسادگ ن ی به ا

  رفته یو رفته رفته انجام پذ  ی جیتدر   زیعمل ن  ن ی شود و امی   لیگروه و جامعه تبد  س یکه به رئ  ست او
فصل ما ارتباط   ن یظر روستوزف وجود دارد که هرچند به ا است. اما یک نکته جالب در اظهار ن

به آن اشاره شده است، به جا   ی غرب ن یکرتفهای ماز نوشته  یار یچون در بس یندارد ول میمستق
 ید. درباره آن به عمل آ ی بحث مختصر نمیبمی

مردم باستان را از   یچون و چراو اطاعت بی  یغیرمستقیم علت قبول کاهن شاه روستوزف
به   ز یای ندانسته و اشاره  یآزاد ةدی ملل شرق با ا ی عدم آشنائ د بستمخودکامه و  نیسالط 
که مردم  ه ی نظر ن ی . قبول ادیمانمی  یسومر  یشهرهاها با دولت آن  سه ی و مقا ونان ی یشهرهادولت 

  ی و استبداد را نام شرق   ت یغرب اصوالً جبار   سندگان یکه نو  ست یاند به حدبوده   ی شرق ناآشنا به آزاد
   ه یشرق تشب  یکتاتور یکنند آن را به داند و هرگاه به یک سلطنت مطلقه وحشتناک اشاره می داده
د. نینمامی

 
  ی هاخدا برابر بودند و در جامعه انسان   شگاهیکه همه در پ  ، یط انسانیمسلمانان صدراسالم... در یک مح  سا،یانحراف کل

نشانه   نفرک یاز  ضو اطاعت مح یو فرمانبر  ی، حکومت، فرمانده ردندکمی  یالوظیفه، زندگمختلف یبرابر ول
  ی عقاواصل بظاهر  یکپرستی معابد است که در طول هزاران سال تلقین و تجاوز دائم شکل گرفت و بصورت بت
های حاکمه،  ئت یامروز هم ه یاست و حت دهیگرد ل یبر مردم جهان تحم یو ساختگ  ی در اصل کامالً مصنوع یول
ها،  فالکت   ی است که به بها  ی لیتحم  ن ی. انندکمی   ی ریگه هراز آن ب  سم، یتالیو چه در جبهه کاپ  سم یدر جبهه کمونه  چ

  ت یتوده معتاد به حکومت را دربند نموده و هنوز هم اکثر  اردهایلیمها...  ی ا، زجرها، عقب ماندگهی ، گرسنگها ی زیخونر
 د. اعتیاد رها نشود آزاد نخواهد ش  نیای از ات تا جامعهسنآ به اتفاق بشر گرفتار  بیقر
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و در   ابد یست می دنادرست ای جه یاز یک مقدمه معقول به نت یر آلمانیو متفکر شه  لسوفیف هگل

استدالل    Die Vorlesungen ueber die Philosophie der Geschichteخود، خ یرساله فلسفه تار

 :کند کهمی

شت گذبر    لذاو    دیمانکند که در جهان عقل حکومت میمی  یاصل ساده رهبر   نیما را به ا  فلسفه
 زین  خیحوادث تار  ست،یمحکوم اتفاق و عبث ن  عتیگونه که طب. همانستیعقل و منطق جار  زین  خیتار
 فهم،توان  که می  یدرون  تیماه  یاصطالح هگل برا ) Geist عقل  خیقاعده و منطق است. در تار  یدارا

نشان دهنده   خیکند تارمی  یباز  یو طرز تکامل آن نقش اساس  (ها را در نظر گرفتعقل روح و جمع آن
یک   یدارا  وستهیپ  خی. لذا تاریدر اثر آگاه  یتحقق آزاد  زانیخود، و م  یتکامل وقوف روح است به آزاد

 :سدیونداشته است... و باالخره می یدر جهت آزاد یتکامل ریس
  ن یخود آزاد است و چون به ا یدانند که انسان صاحب فکر و عقل، به خودهنوز نمیها یشرق»

 .شاه «آزاد است یکیکه » اننددها فقط میاند. آنبهره بی یاز آزاد تندسیامر واقف ن
رد  ف  ک ی  نیا  لذاش و خفقان و شهوت است  حو تو  یفقط در اصل خود مختار  زین  یآزاد  نیچنیک

  ن یطلوع کرد و به ا یبار معرفت به آزاد نیاول یبرا ونانی هم فقط یک جبّار است نه یک مرد آزاد. در 
نه انسان    دندآزا  یکه فقط جمع  افتندیرها دیمانند روم  زیها نآن  یبرخوردار شدند. ول  یاز آزاد  زیجهت ن

برده و غالم  انیونانیافالطون و ارسطو هم واقف نبودند، پس نه فقط  یامر حت نیو به ا یبطور کل
و  تیانسان گرید یبود و از سو یرا و اتفاقگذیگلچون یاز سوئ شانیا یو وجود آزاد اتیداشتند و ح

 .بود ختهیدرهم آم دیشد یبا یک بندگ یدوست انسان
که انسان به صورت   افتندیمعرفت دست  ن یبه ا تیحیبار ملل ژرمن در دامان مس نیاول یبرا

ر مذهب و دابتدا  یآگاه نیکند. اخاص او را مشخص می عتیفکر، طب یانسان، آزاد است و آزاد
به    اجیشود، احت  ادهیپ  ز نی  یائیل در وجود دنصا  ن یکه اآن  یبرا  یروح تظاهر کرده ول  ترین منطقهیدرون
نرفت    ان یاز م  یقبول مسیحیت نه تنها بالفاصله بردگ  با   .و مشکل داشت  یطوالن  اریبس  تیو ترب  میتعل

 یآزاداز ابتدا به ها یمطلب که شرق نیبا تذکر ا هگلد.« حکمفرما نش یآزاد زیبلکه در کشورها ن
 :نویسدمی ،توزفسهمان نظریه رو یعنینداشتند،  یآشنائ

را در   یاز شرق طلوع نموده. اگر کور زیکند، تمدن ناز شرق طلوع می دیکه خورش گونههمان»
او  یلحظه برا نیعظمت ا ،را بنگرد دیکند و طلوع خورشدم چشم باز می دهیکه در سپ میرینظر بگ
. دیمانر او بروز مید  نیکند و کمال تعجب و تحسخود را فراموش می  یکلانگیز است که به  جانیچنان ه

 گرید ست،یشخض متوجه اطراف شد و اشیاء را نگر نیکم باال رفت و اکم دیکه خورشهنگامی یول
اده ادامه نداده و به توجه  رابه نظاره کردن بی گری. او دستیاو ن یچون گذشته برا دیعظمت خورش

 یبنائ شیخو رر خاطد دیسازد و تا غروب خورشمی یشکل طیخود از مح یکم براپردازد. کممی یاراد
  د یتر از آنست که ابتدا در نور خورشمیو به مراتب عظ  ردیگدرون او پرتو می   دیدارد که از خورشرا برپا می

  .ظاهر شده بود شیبرا
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کند.  شود و به طرف غرب حرکت میاز شرق آغاز می   خیمثال است. تار  نی ا  هیشب  زین  خیتار  ریس 
وقوف    یآفتاب درون  یکند ولغروب می دیآن. در غرب خورش  یاست و اروپا انتها خ یشروع تار ایآس

  ن که دورا  ردیگمی   جه ی او باالخره نت  « است  تری بس عال  یدرخشش  ی که دارا   دیمانطلوع می   یو آگاه
و   سا یرفتن اختالف کل ان ی و با از م وسته یرمن به وقوع پفکر باالخره در تمدن ژ ی کمال و شکوفائ

 . خود را تحقق بخشد قت یو حق ی تا مفهوم اصل ابدیی م ی زیدستاو  یدولت آزاد 
  ت یاهم  خ یعقل و اثر آن در تار  ی با وجود آنکه برا   ،بود  قدریعال  یکه در زمان خود متفکر   گله
 .ابدیست نمی دعاقالنه  یه یقائل است خود او به توج یفراوان

معروفش مارکس،   ار یکه او و شاگرد بس میشوهای هگل متوجه می دقت در برداشت  یکم با
نسان که واقع شده توجه  آ بد  خیکه به تار کرده و بدون آن   ی را بررس  خی تار  دیودمح  اریبس  طیدر مح

  ی خی تار هی نظر هیاند. در فصول آترا در ذهن خود ابداع کرده  خیاند تار بوده لیگونه که ماکنند، آن 
خود را از چند هزار سال    خی که او حرکت چرخ تار  د ید  میفت و خواهرهگل مورد بحث قرار خواهد گ
. گردونه عقل و روح تاریخ هگل از یک میلیون سال  هددخاتمه می   زیقبل آغاز کرد و به زمان خود ن

  زد، پردااو هم نمی  نده یسال حرکت آ هاون یلیندارد و به م ی انسان در گذشته اثر  نوع  ی زندگ
ختم   سمیالیسوس شی دایمارکس هم در چند هزار سال قبل آغاز و به پ یخی گونه که جبر تارهمان 

مطالعه   ی بدرست  زیچند هزار ساله تمدن بشر را ن خ ی تار یدو متفکر حت نی است که ا  جالب .گرددمی
تذکر   دیاند )متاسفم که با گیری نمودهسال اروپا پرداخته و نتیجه صد بهمان چند  شتریموده و بنن

 .اند(اشتباه کرده یمحیط محدود اروپا هم گاه ال ود سدهم در همان چند ص
خود مورد   یست، که در جا ا  یاساس ار یبس یو علل آن موضوع  خیتحوالت تار یچگونگ چون 

به فصل خود احاله کرده و فقط به  زیمورد را ن نی قرار خواهد گرفت، لذا بحث در ا لیو تحل هیتجز
کنند  غرب توجه نمی  سندگان ینو   گری د  روستووزف، هگل و  1پردازم در شرق و غرب می   یموضوع آزاد 

در غرب دنباله تمدن شرق    کهیبوده است درحال   مریکه اوالً شروع تمدن در شرق اصالت داشته و پر
 اند. را گرفته 
... ازیک  یهند   ،یمصر   ،یسومر  نان ینشه ی قر  یمشهور غرب  نیمحقق  اتیکه طبق نظر  میدیما د
بود   رف مذهب منح ن یاند. ا آشنا بودهو اطاعت نا  یبا فکر بندگاصوالً  برخوردار و  هی اول یدموکراس

شواهد ارائه شده فکر    است و   اری باره سخن بسکه رفته رفته مردم را معتاد به اطاعت ساخت. در این 
  ت ی حیآشنا بوده و نژاد ژرمن در دامان مس  ی ادعا که در غرب مردم با آزاد  نی باشد. اما ا  یکاف  نمکمی

از   یکیمنحرف  ت یحی سخام و ناآگاهانه است. اتفاقاً م ار یبس د،یخشرا تحقق خواهد ب  ی مفهوم آزاد
 .دیمانمی  دی رساله را تائ ن ی فصول گذشته ا قاتیاست که تحق یهای جالبنمونه 

  گوال یکال ریشدند که نظ افتیچون نرون  یدولت روم امپراطوران ی همان آغاز حرکت تکامل در
  ن ی. همردکقطع می  سر را  ن ی ا رییک شمش او با داشتند و  ریک ستمام مردم جهان  بود لیما

 
قابل استفاده   یهای کلدر برداشت  یله است ولگ رسخارج از بحث انتخاب  اتینظر نیا لیو تحل هیهر چند تجزـ ۱

دست داشتن   جله و بدون درعساله با ر نای ذکر شده  لیبه دال دینشان گرد خاطر شگفتاریدر پ کهی. بطوراشدبمی 
. از  ستا یبحث مربوط به موضوع کل  در هرحال مطالب مورد  ی. ولردیگکه مفقود شده انجام می  ،یطرح اسام 

 . وجه دارمت خوانندگان انتظار لطف و 
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قرار گرفت و سردارانش روم   !! خواهیآزاد ی های خودخواه و شهوتران مورد پرستش روم وانه ید

بنام   و  دن ی آواز عربده کش ی بجا ن و دبه ساز ز شهایرا آتش زدند تا او در مقابل شعله  زشان یعز
 د!!. پرداز  ،یسرائ اوهیشعر، 

کش شرق  پادشاهان آدم   یجباران روم، که رو  ها ون ااز تیر  یاد یخونخوار و تعداد ز   یگوالیکال
غرب، فالکت ببار آورده    شرق و   ن، ی . سلطنت درهر سرزمانند ی!! غربیهای آزاد کردند، نمونه   دیرا سف

 ینیدر مذهب منحرف جستجو کرد. مسلماً چون شهرنش دیبا م،ید یآنرا بدانگونه که د   شهیاست و ر
  که یاست و هنگام  رفته یورت پذص شرق    ر د  زیمعبد ن   اتحاد دربار و   ن یا   ده، یدر شرق آغاز گرد  تمدن   و

مردم شرق    میاشتباه است که بگوئ  ن یا   ی شده است. ول  لیبشر، تعد  شرفتی در اثر پ  ده،یبه غرب رس
  د ی فته و باهگل قرار گر شیکه آنهمه مورد ستا تی حی درباره مس اما  .اندبوده  بهیغر یاز ابتدا با آزاد 
 !. را متحقق سازد  یژاد ژرمن آزاد ن  در دامان آن 

  ا یپاول و پطروس سنت  ای که در زمان هگل بر اروپا حاکم بود از افکار پاولوس  ی تیحیمس
ای ساده   ریگیماه  ح یمس  ی . چون پطروس حواررفتگمی   شه یطر مقدس( رپ  پطر )پاول مقدس وسنت

 پاولوس که قبالً ساولوس کهیدرحال  ردکمی  ت یرا هدا  انت ید یهای اخالقبود لذا افکارش جنبه 

Saulus  و آزار   ب یاست، که ابتدا به تعق ریصغ ی ا یآس ی هودی نیاز متفکر ی کی ،شدمی  ده ینام
دوسال پس از به   ی عنی الد،یبعد از م ۳۲در  ان یحی های مسبنا بنوشته یول رداختپمی  ان یحیمس
 د یشد. لذا در افکار او بازتاب عقا  او  ون یاز حوار  و  دیگرو  حی به مس  یراثر خواب د   ح،یمس  دن یکش  بیصل

 .1میکنمشاهده می  یبخوب  امنحرف ر  تیهودی
گذاشته، بلکه در افکار   یکاتولیک تأثیر اساس ی سا ینه فقط در کل دش یعقا پاولوس و  فلسفه

  ی سا یکل  رویپ  شتریها بشده است. جالب است که ژرمن   رفته یپذ  یان یبصورت بن  زیفرقه پروتسطانت ن
  کند بر حکومت می   ی: »هر آنکه بر فرد سدیونمی   ۱۳روم فصل    ت بودند. پاولوس در نامهنپروتسطا

  دا یبدون آنکه رأی خداوند بر آن تعلق گرفته باشد وجود پ یتفوق و برتر چیه رایدارد ز یاو برتر
ا آنکه با مافوق خود مخالفت کند در مقابله با خداوند  ذاند. لشده  دهی کند. حکام از طرف خدا برگزنمی

 .واندخپاولوس به وضوح اطاعت برده را از ارباب حکم خداوند می   «برخاسته است
  ل یخود به تفص یداشته و در جا  ان ی آن ب دی در تائکه  یگری د اتینظر دستور پاولوس و ن یا

عرضه   ت ی حیمس یفکر  هی بعنوان پا سکه پاولو  یمورد بحث قرار خواهد گرفت، و فلسفه انحراف
  جه یفرمان خداوند القا کرد و نت نمود بلکه آنرا چون دستور و  دیرا نه تنها تائ ی و بندگ یکرد، بردگ

  سم یو فئودال ی قرون وسط یارباب و بردگ م یتثبیت رژ تاریخ و  تکاران یها سلطنت جناقرن  همآن
هنوز   یبردگ نی آثار ا زیر زمان خود هگل ند . اتفاقاً دیگرد جدهمیتا قرن ه کایاروپا و امر بارت یجنا

  و  heolog «ها »خداشناس به اصطالح آن  ی علما و  سا یوجود داشت. در زمان هگل سردمداران کل
پاولوس مقدس    ایسکل  یالهیات جرأت مخالفت با نظریه پاولوس را نداشتند و هنوز هم برا  صمتخص

  . است  حی و کالم او چون کالم مس

 
 ن یتسرا  تیحیشود. از مسای می ل فقط به اختصار اشاره صف  نیبحث خواهد شد. در ا  لیبه تفص  تیحیدر شرح مسـ  ۱

 .پرداخت  ئیهاستوان به حدپراکنده می   اتیروا یوجود ندارد و فقط از البال دی مورد تائ ی خیآثار تار
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پاولوس    دیبخود جرأت دادند که به صراحت خطرناک بون عقا  یاله   یحکما   ستمیدر قرن ب  تازه 
 . را اعالم کنند 
:  سد یونستور پاولوس می د ن ی درباره ا (اتی)اله  یاستاد تئولوژ یآلمان Staufer اشتاوفر پروفسور

کند بلکه به  می  یسنه تنها امپراطور نرون را تقد سنامه پاولو نی ایست وحشتناک... با اجمله  نی »ا
 .1گفته است  ن یآمدند آمرون بوده و پس از او می نتمام قدرتمندان که قبل از  

 .کرده  دی ... را تائتلریو ه نی لنگ و ژوزف استالموریو ت زخان یچنگ او
  ی بودند که رحمت خداوند  یحکام جباران و افراد همه طبق نظر پاولوس پدران کشور و نیا

ها،  را، مافوق   آنکه همه مارا، خدا   ا یکور بوده است    پاولوس  ای ها را بر مردم مسلط ساخته است... آآن 
 ت؟«. را دست انداخته اس خ یتار یحت و  لیذل یا یرعا  و ردستان یز

ای راجع  ( در رساله ینی)متخصص علوم د یمعروف آلمان کری دگمات Werner Ellert رنرالرتو
حکومت نرون و   ات ینامه در تمام جنا  ن ی دهد که چگونه پاولوس با انرون نشان می  به پاولوس و 

 ت. شده اس  میشریک و سه  تکارش یسبعانه او و عمال جنا اعمال وحشتناک و
ا و بخصوص در مستعمرات،  پوابسته به آن در ارو  دربار و    سایکل   اتی منحرف و جنا  تی حی مساثر  

که هزاران    ، منحرف  یسا یکل   یقرون وسطا  ات یکه در چند صفحه بتوان شرح داد. جنا  ستین  یزیچ
به   یکبابچون جوجه یگفتار پاولوس، به آتش سوزاند و حت ری نظ یهائاوه ی یرا به اتکا گناهیب

 .بوده است ریو سرخ کرد در جهان کم نظ دیشکخیس
ر تمام جهان  دمنحرف    نیبه د  یروشن خواهد شد که چگونه حکومت متک  تیحی بحث مس  در

از نژاد   شتری . مردم اروپا که بستیجنوب ن شمال و مختص شرق و  ن یاست و ا خته ی برانگ تیجنا
های سلطنت بودند و  مدت نزدیک به دوهزار سال گرفتار فالکت  د،نژادن  نیبا ا  ختهی یا آم ژرمن و 

  وند یپ  سایسلطنت و کل  و  دیمنحرف به حکومت رس  تیبود که روحان  یقاره زمان  نی اادوار در    نیبدتر
سلطان اعظم.  خود پاپ  کننده پادشاهان شدند ون یو تضم ن ییربارش تع د  . پاپ وافتی میمستق

  ر یسپس درقرن دهم توسط اوتوکب و ریکبکارل  له یمقدس روم که ابتدا در قرن نهم بوس یامپراطور 
کلیسا    و  پاپ  سیتقدبرقرار بود به  Heiliges Röm Reich قرن نوزدهم بنام   لیاوا شد و تا    ی گذار ه یپا

لمت و تعصب خرافات  بود که اروپا سراسر گرفتار جهل و ظ  سای. در دوران قدرت کل دیگرد تیتثب
بار  قتل عام سنت  ساخت و رهیاجتماعات را ت ن یسیون چهره ا ی زی های ننگ کشتارانگو لکه  دیگرد

نظام را آشکار   ن یا  ت ی کلیسا ماه اتیجنا ساله اروپا و ی و کشتار س سی پار ن یخون اف زف ا یتولومه 
 . نمود

  ستور خداوند ثابت و د گفتار و نکه یتحجر است و به بهانه ا مبلغ سکون و یانحراف نی داصوالً 
اند به نام گفته خداوند بر جامعه تحمیل و هرگونه  ل کرده عج ان ینما ی االجراست، آنچه را روحانالزم 

چون  سا ی کل ی متماد یهاکه چگونه قرن  میکنمشاهده می  لذا. هنددجلوه می  ن یتحول را خالف د
  توده مردم و  تیشود. اکثررا مانع می یشرفتیو هرگونه پ ستدیامنطق می در مقابل علم و یدس

  . وظائف خود را انجام دهند  مان یممکن است با ا  سایخدام کل

 
بله چشم  ردن است و به اصطالح ماک تصدیق انهیع مط یبه معن  Ja und Amenیصطالح مخصوص آلمانـ ا۱

 . توان گفتمی 
 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g



271 
 

 های...بررسی فرضیه

 
را در   یانحراف نی د جهینت نیبار خواهد بود. بدترفالکت  زین جهیاست نت  یانحراف دهیچون عق یول

به   یو بردگ یداران بندگه یطالچون  مذهبی  ی ونرهایسیکه چگونه م مینکمستعمرات مشاهده می 
  وغ ی ریها را بزها ارتش استعمار ملت و بدنبال آن  وندشمی  ریسراز یو جنوب ی شمال ی کایو امر ایآس
 .1زدساها را نابود می نسل  کشد و می

ه، که طبق تصور  دبوننژاد ژرمن  ن یکه ا  دید میخواه تیحیبعد از مس  یاروپا  خ یقسمت تار در
   ت. اس  دهیگرد ضی منبع ف ت یحی هگل، در دامان مس

تمام   نظیر  و  در اروپا ساکن  ح یقبل از ظهور مس ی حت ینژاد از دوهزار سال قبل و گروه ن یا
دادند تحت    لیتشک  یاقوام در هرجا دولت  نی ازیک نظام نومادیک برخوردار بوده است. ا  یاقوام ابتدائ

  ون یسلطنت شدند. تا قبل از رفورماس میتسل گریمنحرف قرار گرفتند و مانند تمام اقوام د  نی تأثیر د
  ا یاز اسپان  یتمدن اسالم ذ نفو ،یب یصل ی هاو سپس رنسانس که اروپا در ارتباط با مسلمانان و جنگ 

نژاد ژرمن گرفتار همان  نی. ا افتی یولحخواهد شد، ت  حیخود تشر یکه در جا  گریو عوامل د
یک فرد« »فقط    زیاقوام ن  نی ای نداشته است. ابهره  یحکومت بوده و از آزاد   لطنت وس  ی هایبندگ

 .2آنان بود   یدانستند که شاه سرور و فرمانروا را آزاد می 
خداوند  »:  دیوگخود می   ی پادشاه انگلستان در نطق تاجگذار(  ۱۶۲۵ـ۱۵۶۶) Jamesli اول  مزیج

است روح و بدن از او اطاعت    دن یو مرگ بخش  ات یقدرت مطلق خلق کردن و نابود ساختن، ح  ی دارا 
نابود   ایو  نندکمی  ءایخود را اح ی ا یها رعا. آن اشندبپادشاهان دارا می  زیقدرت را ن نی. همنندکمی
قابل  کنند بدون آنکه در مآنان مختارند و در تمام امور حکم می  ات یسازند. لذا بر مرگ و حمی

های شطرنج عمل چون مهره  شی خو ی ا یها مختارند که با رعاجز خدا مسئول باشند. آن  چکسیه
 یند.« از ارزش ساقط نما ی بکل ا و ی ارزش سازند  یای دارا نموده و ملت را چون سکه 

  گر یو اقوام د  نژادهاا هیچیک از  یکه به علت تأثیر نژاد ژرمن    دی د  میبحث تمدن اروپا خواه  در
 . شده است  لینبوده که در اروپا رفته رفته سلطنت تعد 

است. اتفاقاً   ده یآن گرد بیتخر  لهیننموده بلکه وس ل یتعد نی به ا یتنها کمکنه  ز ین ت یحیمس
داشت و   ی شترینفوذ و قدرت ب تی حیمس ی جنوب یکا یامرو بعد هم  ایاسپان رینظ که یدر کشورهائ

و   ران یدر هند و ا  ژرمنی ائینژاد آر ن یهم هی اند. شببرخوردار بوده  ی دارد، توده مردم کمتر از آزاد
در مصر   دندیبه سلطنت رسها ت ی بوجود آوردند. در بابل کاس یهای متعدد سلطنت  ریصغ یایآس
های  ارامنه حکومت  ه ی و درجنوب روسها ت یر هتیصغ ی ایکردند. در آس ت یفرعون هاکسوس یه

نشده   ده یبرده و بنده آفر ی نژاد چی نبوده و ه ینژاد  چی ه . سلطنت مختصرفتندیرا پذ یپادشاه
  .3د گرد یآزاد  یتواند مدع نمی  یقوم و نژاد چی است، همانگونه که ه

 
 . مورد بحث قرار خواهد گرفت لیدر فصول مربوطه به تفصـ ۱

ها  آن  لیو تحل هیچند صفحه به تجز ای کیتوان در نمی  کهیاست بطور عیها وس و دامنه آن ادیز اریمطالب بسـ ۲
  گذاشتن ممکن است مسکوت  شدمطرح خواهد  یمتعدد یرساله در جلدها نیچون مطالب ا یپرداخت. از طرف 

شود تا در  اکتفا می  یباالجبار به بحث مختصر  لذا .دینما حیاشتباه و برداشت ناصح جادیا یل یا بحث تفصتمسائل 
 .خود مجدداً به تفصیل مطرح گردد  یجا

 بائل لتعارفوا... قوانسی و جعلناکم شعوبا و ذکر انا خلقناکم من  هاالناسیااـ ی۳
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علت آنستکه تمدن در شرق ظهور کرده   یاست که سلطنت از شرق به اروپا رفته ول ح یصح 
  ل یسلطه به سلطنت تبد  ن یتوأم بوده و هم  ان یدیده شد، با تسلط معبد   کهیبطور  ،ینیاست و شهرنش

 .شده است
و   ی ضد نظام ارباب و دمیها مراند و در ابتدا همه آن رق برخاستهشبزرگ هم از  ان یاداتفاقاً 

 .اندسلطنت بوده 
  سنا یمزد نی ر دد و رفتیپذرا نمی  یجز خدا ارباب هودی  نیشد که چگونه د دهیفصول قبل د در

  ی کتاپرستیکه  دی د میخواه ز ین ح ی مس ی واقع ن ی شد. در دسرور شناخته می  دانا تنها ارباب و  ی اهورا 
  یکتاپرستی ه یو بخصوص در اسالم که بر پا  کندی نم ب یسر فرود آوردن به سلطان را تصو گزهر

.  ندکبشدت منع می اطاعت جز خدا و گرفتن ارباب را بهر شکل  تسلیم به حق بنا شده و  و  قمطل
است در مقابل خداوند، لذا طاغوت    یسرکش  گریطلب دهر قدرت   ای شد سلطان و    ان یقبالً ب  که یبطور

. اتفاقاً  اشدبمی  رهیگناهان کب نی طاعت از طاغوت شرک است که بزرگتر شده و دهیطغیانگر نام ای
بوده است. در   ان یاد نی ور ابرخوردار شده مقارن با ظه  یکه بشر واقعاً از آزاد یکوتاه یهادوران 

  ت یریمد  یقضات انتخاب میدید که یوجود نداشت و بطور  یها سلطانقرن  ان یهودی ی ریجامعه عشا 
اها  ثآزاد گا ی فضا  یول میندار یاطالع  سنایمزد نی جامعه را بعهده داشتند. از جامعه تحت تسلط د

 .مید ید یسلطنت هخامنش ی اثر آنرا در ابتدا است و  یجالبنمونه 
خود همه برابر بودند و   کی تئوکرات و ی ستیدر جامعه کمون یحی اولیه آباء مس تی حیمس در

 .انستنددحکومت را فقط از آن خدا می 
عرب به   ی پانشین برهنه ه ی بود که باد  یبحد  ی و آزاد  ی برابر  زیمسلمانان صدر اسالم ن ن یب  در

  ی اد یبه پارچه ز ایتصحیح خواهد کرد و  ریاو را با شمش ی آموزد، چگونه کجرومی  نی مسلم فهیخل
اسالم مجسم،    ،یعل  ی . زندگدیماناو، بعلت قامت بلندش، مصرف شده، اعتراض می   راهن یپ  ی که برا 

است و گفتار او در   یمردم یبود، نمونه کامل یک زندگ  نیمسلم فهیخل کهیهنگام بخصوص
 مواسات است.   و   یبرادر   ،یبرابر   ،یخواهیآزاد ،یآزادگ  ت، یالبالغه دروس انساننهج 

  ی کتاتور یبا د  کالیحد راد  ن یتا ا  ی طرز فکر  چ یکه تا آن زمان ه  دید  م یاسالم خواه  یدر بررس
  ت ی اشراف امند،نمی  شیکه مهد دموکراس ونان یدر  ی بوده است. حت نخاستهمبارزه برب یخودکامگ و
افالطون  چون ارسطو و ینیمتفکر یحت مید ید کهیبطور شد وشمرده می ی عیطب یارباب و بردگ و

انا خلقناکم من    یاسالم با ندا   کهی. درحالردندکبرداشت می   یعیطب  یتیافراد بشر را واقع  نی اختالف ب
تمام افراد بشر را از هر نژاد    1ان اکرمکم عنداله اتقیکمقبائل لتعارفوا    و   وبا جعلناکم شع  انسى و   ذکر و 

 .متحقق شد یدوران کوتاه یبرا  ی برابر   نی در صدر اسالم ا زیطبقه برابر اعالم کرده و عمالً ن  و
نما در لباس  ی روحان یمعتاد به اطاعت شده بودند رفته رفته گروه که یمردم ن ی در بمتأسفانه 

پرداختند    ن یبه انحراف ادیان راست  ن،ی د  یمتول  رابط و  بنام واسطه و   خاخام، موبد، رهبان... و  ش،یکش
  و  یاستحمار را بر جامعه حاکم ساخته، سلطنت، ارباب   و مجدداً استعمار و

 
د.  یرا بشناس گریکدی ا ت می دیمختلف گردان قبایلبه و فرق و شعو  میدیآفر یزن و مردم ما شمارا از مردای ـ ۱

ته  فدر آن نه  یبزرگ   قتی چند بار تکرار شده چون حق  هیآ   نی. )اعزیزترندنزد خداوند    کارترندیزها که پرهکه آنی بدرست 
 (.تسا
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  ق یتحم  نیا   رشیکردند. مردم هم که آماده پذ  لیبر مردم تحم  یاله   تی را بنام مش  یبندگ  و  اطاعت

غرب را   شرق و  و  وسته یدر تمام اجتماعات بوقوع پ ف یتحر ن ی تن به مذلت دادند. ا ی بودند به آسان
رک و شعور مردم و آزاد شدن از بند  دسلطنت ساخته است. به نسبت رشد  دوچار آفت حکومت و 

  ل یدر جامعه تقل زیآفت ن نی به اطاعت آثار ا ادیاعت یمار یو ب یو تحمیالت منحرف مذهب تخرافا
 . افت یخواهد 
  ی. غرب هایولیو وابسته به تمدن شرق هستند که اسپان یهمانطور شرق زین ان یونانی یطرف از

ژاد، زبان، رسوم  نپون که در  ژا   و  ن چی  ا یقرار دارد ؟ آ   ی نیاصوالً شرق کجاست و مرز آن در چه سرزم
کند  می   اآنهارا از هم جد  یلومتری اختالف دارند و یک فاصله ده هزار ک  ان یرانیحد با ا  نی و آداب تا ا

هستند   ه یژاد باهم شبن  ،تمدن از اصول مانند زبان،  ی ار یها، که در بسو یونانی  های رانیا  یول ندقیشر
 ؟ی غرب یگر یو د یشرق ی کیرا ندارند  ران یفاصله ژاپن و ا کدهمیو 

اند اگر جمع تمدن و  بهم وابسته  یریجهان چون سلسله زنج ی هاآنست که تمدن  واقعیت 
  ان یجر ی که در رود میکن هیتشب یآنرا به آب میتوانمی  میواحد بنگر دهیفرهنگ را بصورت یک پد

گذرد و هرچه به  می  ددمتع یهااز سرزمین  ند،کخود، که بجلو حرکت می  ریرود در مس ن یدارد. ا 
  ن ی از ا  ک یچی آب متعلق به ه  ن ی. ارددگآب صافتر و زاللتر می   و   ن ینشآن ته   ی ال   و گل    ودرجلو می 
  ه ی در آن ناح کهیو هنگام دیمانر یک منطقه حرکت می د ی هر زمان نکهیگو ا ست،یها نسرزمین 

بسرعت   یمختلف زمان ی هاب ی آب در ش ن ی . اردیگرا بخود می  ه ی دارد رنگ خاک آن ناح ان یجر
در هرحال متحرک   ی حرکت است، وله بی ک یاوقات گوئ ی و بعض ی کند به  ی . گاهندکحرکت می 

که روستووزف مطرح ساخته عدم تشابه    ی گر ید  موضوع   .ان یاست در جر  ی که منبع کل  ا یدر   ی بسو  و
 .است  یونانی و  ی سومر یشهرهاتحول دولت 

  د ی و تائ دیمانسلطنت و حکومت می  جادی هب و تأثیر آن در اذ اعتراف به اصالت م روستووزف 
مردم   ی رسوم مذهب وابسته به دین و  ه یدر جوامع اول ی و نظام اجتماع  ن یکند که مقررات و قوانمی

به   یشهرها رهبر  ن در اثر بوجود آمد است که  یمدع  یبدون ارائه شواهد  نی بوده است. با وجود ا
حادثه رخ داده و با   ن یو روم کامالً خالف ا  ونان یچون در  یشود. ولسلطنت مُبَدّل می  و  تحکوم

و سپس    ی بصورت اشراف  ی ابتدائ  ، یوکراسدمیک نوع    رفته و   نی شهرها اتفاقاً سلطنت از بدولت   جاد یا
شهرها مردم نشده و در دولت   نی کند که چرا در سومر چنآن شده است، تعجب می   نی جانش  ،ایتوده

مردم شرق    ی و عدم آشنائ  یسپوتیسم شرقد  موضوع را با  نی اند. او ااشته یک فرد گذ  اریاخت  در خود را  
 .زدسامربوط می   یبا آزاد 

  ل یبه تفص  زیو روم ن  ونان ی  ی هات تمدن حدر ت   قبالً اشاره شده است و  ونان یهای  شهردولت   به
  ن ی شده الزم است از ا حروستووزف مطر  هی چون نظر ی قرار خواهند گرفت ول لیو تحل هی مورد تجز

 . گردد یمسئله بررس دگاهید
  د یاست که اثر عقا یو سومر اتفاقاً از شواهد روشن ونان یهای تحول شهردولت  یآهنگهم عدم
 .ساندرب مردم را در نظامات جامعه به ثبوت می ذهم  و آراء و

  ی ن ینخست  مید ید  که یبطور  اصالت داشته و   ی ادیمصر بحد ز   در سومر و  ی نینشه یول جامعه قرحت
  ک ی به جامعه تئوکرات  یابتدائ  یآغاز گشته و از دموکراس  ه یتحول از مراحل اول  نی است. لذا ا  مریپر  ای

  است  یو سپس نظام سلطنت شکل گرفته است، که نظام دهیمُبَدّل گرد
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 مدیریت نه حکومت

  ی حد طوالنن ی در جهان تا ا  یهای سلطنتدوران حکومت   زین  لیدل  ن یو مانع حرکت جامعه بهم  ستا یا 
  ل یمذهب منحرف بر جامعه تحم  له یشده و بوس  قیاقوام تلف  نیا   یتولوژ یسلطنت با م  دهیبوده است. ا

 .است دهیگرد
شکل گرفته    گرید  ی هااست و جامعه تحت تأثیر تمدن   ی ثانو  ای ده ی پد  ی نیشهرنش  ونان یدر    اما

  س یرئ  یداشت ول  هیکه مقام شا  ونان یسلطنت مقدس را قبالً اقتباس کرده بودند. آرخن در    دهیو ا
  ونان ی میشاهان قد ادگاری فتربشمار می  یمذهب فاتیآداب و رسوم و تشر یرهبر اجرا  مذهب و 
پادشاه   نی پس از مرگ کدروس آخر نیرا تواماً دارا بودند. مقام آرخ یاسیو س یمذهب مقامبود که 

  فقط اسماً   یول  افتییم  یسمت شاه Basilius بنام بازیلیوس  یکی آرخن آتن    ۹شد و از    جادی ا  ن ونای
وفات    الدیقبل از م  ۱۱۳۲پادشاه آتن در    ن یآخر  Godrusروسد. ک1داشت   ی مذهب  است یشاه بود و ر 

مقام   ی آن شد. ول نی از آتن رخت بربست و حکومت اشراف جانش زیکرد و با مرگ او سلطنت ن
 . ماند یو کهانت مدینه باق ی مذهب استیسلطنت بعنوان ر

و کاهن   نه یمد  ی نید ی شوای شاه بعنوان پ کهیو روم هنگام ونان یدر  والنژ فوستل دوک بگفته  بنا
  ز ی ها نتریبوس   و  اها و فراتریاهخانوادهسردار سپاه بود رؤسای    و  یقاض   رئیس قوم و  بزرگ آتشگاه و

  نکه چنا  رد،کمی   یژنس خود فرمانروائ  ردفراوان داشتند و هریک از پاترها مانند شاه    اریقدرت و اخت
حکومت   ست توانبر تمام افراد نمی  نهی. شاه مدواندندخشاه می  زی گونه رؤسا را ندر آتن و روم این 

  ی ول ردندکها طاعت می س را فقط رؤسای ژن  راه نبود اوامر اوها خانواده  رون دب  رایاحکام و  کند و
شکل   و یاپرستین گریبعبارت د 2حکومت مطلق داشت  و اریاخت ش ی خو سدر ژن شان یهریک از ا

و در   ردیمصر را بخود نگ و روم سبب شد که سلطنت شکل اجتماعات سومر و ونان یآن در  اصخ
  ی خدا  قدرت خود را داشتند و هال یفام ان ی. خداابدیقدرت کامل ن ها استقالل و کنار قدرت خانواده 

 ن ی گزیمدینه کامالً جا
  

 
انت اختالف  ه آنرا با ک  کهشوداستنباط می   نینوشته چن  نباره آرخرد  س: از آنچه پلوتارکسدیونمی   دوکوالنژ  فوستل  ۔۱

  سته تواننمی   یو مانند و  زدهیبر سر م  یاجت مانند کاهن    فهی در مواقع انجام وظ  زیخن نآرنبوده است. چه    انیدر م  اریبس
ها  ن درباره فالم  انی با آنچه روم  زین  یتا حد  طیشرا  نیحمل کند و ا  ودبا خ  ینینآهیاء  شارد و اگز  سررا بلند  یاست مو

  ش یدر مدت حکومت خو  یستیهب آن شهر باذبوده است که بحکم م   نیرخآ   زیاست. شهر پالته را ن  هیقائل بودند شب
 .در بر کند ،مقدس بود یکه از لحاظ مذهب   د،یرنگ سپ ه ب یلباس 

  ان یو خدا فتندرمی  سیرنهاده به اکروپولساز مورد بر  ی، تاج  ندشدمقام نائل می  نیکه بد ین روزتهای آ رخنآ 
  نجا ی. ادندزاز برگ درخت بر سر می  یالرسم تاجعلى  زی ن شیوظائف خو. در ضمن انجام ردندکمی  میدتق یرا قربان 

نشان سلطنت شده است.    امیا  بوده و بمرور  یقربان ا و  ع و از لوازم د  یشود که تاج در آغاز امر نشان مذهباستنباط می 
تاج سلطنت   ی شود که حتمی  ده یخواندند داه می ش  بود و او را ینید است یتن را ر ن یک آتگانه ه های نُرخن آ  انیاز م

 .مذهب منحرف در سلطنت است  قیعمتأثیر نمونه  نیدارد و ا یمذهب شهیر زین
ای هریشعجامعه    نیا  سیرئ  ،است. پاتر  ادهدمی  لیا، تریبوس را تشکیریا، جمع چند خانواده و اجتماع چند فراترتفرا  ـ۲

 .فتربشمار می 
 gens ای  ی روم genos شد  اداره می   ی ین خانوادگآئو    یشد که طبق مقررات دین نیاپرستاطالق می   یبه واحد   ی ونانی

 . و روم مشروحاً بحت خواهد شد ونانیتمدن  ر . دگرفتیرا در برم  وسیو ترب ا ریتو فرا
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رخ داد که از عمر تمدن بشر هزاران   یدر دوران نی و روم همچن ونان یبود. تحول در  ده ینگر آنها

 گذاشت.   ی بجا ی اتیبلوغ در تحول اثر ح  نی شده بود و هم یسال سپر
ها که در حکم  سران خانواده  ن یمعتقد است که ا   Prof. Pierre Grimaleمال یگر ریپروفسور پ

و کهانت   استیهمان ساحران و کاهنان خانواده بودند که ر فتند،ر شاه و فرمانده عشیره بشمار می 
 J. G. Préauxپراو  و  یایطالیائ S Mazzarino رینومازا   قاتی. او با استفاده از تحقختندسارا مجسم می

شکل   و ستند،یزی م ی بصورت جوامع ساده هند اروپائ کهیزمان Latiner نت ال لیدرباره قبا یکیبلژ
داشته است مسلماً سلطنت    یجنبه مذهب  شتریب  ینظام رهبر   نی که: »ا  ردیگمی   جهی ها نتآن   یرهبر

در زمان اوج آن در قرن ششم    یکه ما در روم حت   ی البته نه سلطنت  یشکل بوده، ول  نی هم  یدارا   زین
ها، که در دوران  قبل از تأثیر اتروسک  ، یبلکه در اصل یک کاهن ـ شاه ،میکنن برخورد می آق.م ب

داشت که    یپادشاه  ینیجوامع کوچک الت  ن ی هریک از ا  ی ادامه یافت... به احتمال قو  ز ین  یجمهور
 د.«شسردار آن محسوب می  کاهن ،ساحر، معبر و 

در کنار   ،بودند یاپرستیشاهان کوچک، که همان سران خانواده و وابسته به ن گرید عبارت ه ب
که قدرت   دادی بهتر بگوئیم شکل معتقدات مردم اجازه نم ایحاکم جامعه، قدرت داشتند  شاه و

 .دمستحیل گرد  یرؤسای خانواده در قدرت مرکز
نه کامالً مانند سومر و مصر   بود و  یاقتباس اد یکه به مقدار ز یرفته رفته سلطنت ل یدل نیبهم

ها بودند مجبور به ترک صحنه شد و قدرت که وابسته به مذهب خانواده  ی صیل، تحت تأثیر اشرافا
 .، منتقل ساختیاپرستین ن ی و د یکاهنان مذهب خانوادگ ا یقوم  ران یرا بطور کامل به پ

فقط به    هاوس یسیپاتر  ای  یونان یهای  . خانواده افتی سال ادامه    ۵۰۰از    شیحکومت پاترها ب  ن یا
از   یبه توده مردم، که مخلوط  اشند بمی  یاپرستیمذهب ن و یخانوادگ نی علت که وابسته به د ن یا

هم   دیو شا  ادند دهای رانده شده، گناهکاران که مذهب را از دست می ه ی الحماتحت  ان،یبوم
 .ردندکآمدند، حکومت می بحساب می  نی که فاقد دها ی از مقابل دور   یفرار  ی های ائیاآخ

ها یونان قرن  ریهای نظخانواده مجزا و  ی واحدها  ی وجود داشت ول ی اپرستیمصر ن سومر و  در
  و  افتیها رجحان خانواده  نیجامعه بر د ن ی رفته بودند. د ن ی از ب ندیقبل از آنکه شهرها بوجود آ

  ی هائشاهک  گریکاهن به شاه مُبَدّل شد د کهیلذا هنگام دیگرد یساکن در معبد قدرت اصل  ی خدا
سومر با هم   . البته تحول در جوامع یونان، مصر وکردندینم یدر مقابل او خودنمائ  ونان یچون 

  م یها سروکار دارما با جامعه انسان همانگونه که بارها تذکر دادم    رایهم باشد ز  دیو نبا   ستین  کسان ی
مذهب و   ارتباط شدید سلطنت و زین ونان یدر هر حال در  یول)ور و انتخاب هستند عش یکه دارا 

 در سومر و  زیو کشور ن نه یمردم به مد ی وابستگ ی( جالب است که حتمیکنمشاهده می  ا کهانت ر
 . گرفته است شه ی بینی و مذهب آنان ریونان تفاوت داشته و از جهان  مصر و
  ی ها را مجبور به دفاع از خدا و خداسرا جامعه آن  دبمع شهر و ی به خدا یسومر وابستگ در

 .رفتگها انجام می آن   یا یبود که بدست رعا ان یخدا نبرد  شه یها همجنگ  .مودنمی  شیخو
 مجسم تمام  ی . فرعون خدارفتگبر می  را در یترع یوس ی لیمنطقه خ هنیمصر م در
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کردند.  درک نمی   ی مفهوم وطن را بدرست  هاکسوس ی او تا قبل از هجوم ه  یا یرعا  مصر بود و   ن یسرزم 
  ان ی مجسم مصر  ان یخدا  ن یجانش  ی بر مصر مسلط شده و حت  یها توانستند بسادگآن   زیجهت ن  نیبهم

  ردند کمذهب خود دفاع می   و  ان یتا قبل از افول مذهب مدینه مردم از خدا   ونان یفرعون گردند. در    ای
بخود   یگر یشکل د هنیمردم به م یدلبستگ ،مذهب قدرت خود را از دست داد کهیهنگام یول

 .گرفت
 :سد یونو روم می  ونان یرباره د نژوکوالد فوستتل

مذهب استوار بود و مردم وطن را  ها بر مدینه  لیدر آغاز تشک و هیدر قرون اول یپرستوطن »
  ی و دلبستگ  اشتندددوست می   ینی د  ی سرودها   و   ه یادع   اعیاد و   و آتشگاه و   یحام  ان یبواسطه وجود خدا

  سر یم شان یبرا ی نیو انجام شعائر د ان ی آنان بوطن از آنجهت بود که خارج از وطن پرستش خدا
ست تسلط  دپس از آنکه  ی بود ول از عبادت  یالحقیقه نوع فی  یپرستسومر(. وطن  ه یشد )شبنمی

سپرد و   ی ستیکهن راه ن دیعقا ر یسا با  زین یپرستکوتاه شد وطن  نه یاز مد ینید ان یشوایکاهنان و پ
  مذهب و  ی آنکه وطن را برا ی . از آن پس بجا افتی گر ید یصورت ش یمردم بمدینه خو یدلبستگ

مال    و حقوق آن و بواسطه آنکه جان و  یو مقررات اجتماع   ن یدارند، بواسطه قوان  ست آن دو  ان یخدا
کند  را نقل می   یعبارات  1کلس یاز قول پر  س د یدی. توساشتندددوست می   ،ردکرا حفظ می   شیافراد خو

ما آتن را بدان سبب دوست   سد،یونتوان استنباط کرد. او می ن را میتبودن آ ز یکه از آن علل عز
نکرده باب    غی در چکسی را از ه ی و آزاد  ماردشمی  کسان یکه تمام افراد را در برابر قانون  میاردمی

ضعیفان را   عامه را محفوظ داشته، حکام را قدرت و  شیآسا  بندد ونمی  یکس یافتخارات را برو 
سبب است    ن ی. بهمدیمانمی   تی ترب  ش یاعیاد خو  و   شهایمردم را با نما   ی روح  ی قواکند و  می   تیحما

 یم.«شمارمی  ریرا در راه وطن حق  ی تحمل رنج و جانفشان ز یکه ما ن
بینی افراد در نظام جامعه مؤثر بوده و در دو حادثه متشابه  جهان  شود که چگونه می  دهید

 .آوردببار می   یمختلف  جی و نتا  رفتهیپذمردم، صورت دیفکر و عقا  متناسب با طرز  ،یمختلفهای برداشت 
و در   د یمانسلطنت خودکامه می  جاد ی در مصر و سومر ا یای به دولت شهرجوامع قریه  لیتبد

 .شودآن می  ن یجانش  یدموکراس زیو باالخره ن افته یزوال   یو روم حکومت سلطنت ونان ی
خود    یرقبا  گریبر د  یشهرگاه دولت وابسته است لذا هر   ان یبا خدمت خدا  یپرستهن یسومر م  در

 .آوردندشهر فاتح سر فرود می   یخدا و مردم به   ردببه اسارت می   زی ن  آن شهرها را   ی شد خدا می   روزیپ
. وندشا کشته می یو  نندکمی یزندگ ی چه دولت ی کرد که در لوا آنان چندان فرق نمی  ی برا  لذا
  ر ینرفته بود و اساط  نی هنوز مذهب مدینه از ب کهیشنا شد، با وجودآ یبا دموکراس ونان ی کهیهنگام

  ی زندگها نسبت به  آن   دیحکومت داشتند، د  ای که از دولت وبرداشت آزادانه   یمورد احترام بودند، ول
سبب شد که نسبت به وطن   اد،دها شکل میآن  یو اجتماع  یفرد اتحیکه به  یبینی کلجهان  و
  به شهر  های آتن یقضاوت کنند. وابستگ یگر یشکل د زین

 
از طرف مردم   یدرپی سال پ  ۱۵مشهور آتن که  اریاز خطبا و سرداران و دولتمردان بس یکی Perikles کلس یپر ـ۱

 ق.م(  ۵۰۰ - ۴۲۹انتخاب شد ) یآتن به رهبر 
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  که  معقول بود ی وابستگ ن یو هم ان یسومر و پابرجاتر بود تا مصریان و  قتریعم ار یخود بس دولت 

با   ان یخدا م یرا مغلوب کند. در آتن قد ران یا ی عنیغول زمان خود،  ن یکوچک بزرگترسبب شد آتن 
پس از   زی. قهرمانان بزرگ نستین ان ی خدا ایخدا  ندهینما یانسان چی و هاند خته یرهم آمدقهرمانان 

  ان یداها به خاجداد آن  و اکان یهمانگونه که ن  وند،شمی  خداگونه ای و وندرمی  ان ی خدا شیمرگ پ
 .وستندیپمی

  ختن یدرآو  یو دالل و واسطه و اتکاء به اخالق و عقل و معرفت و قانون بجا   یرفتن متول  نی ب  از
  و  یلیسلطنت تحم نیمعقول جانش یاسبب شد که نظام تا اندازه  ان،ینمادر دامان کهنه و روحانی 

را    ی دربار نظام مذهب و اتحاد معبد و  ان یقدرت متول د یمصر تزا گردد. اما در سومر و یقینظام تحم
ها  انسان   یمانع رشد و شکوفائ  مردم تضاد کامل داشت و   تیکرد که با منافع اکثر  لیحمبر جامعه ت 

وجود داشت. معبد    نهیمتعدد، معبد و آتشگاه مد  ان یمذهب و پرستش خدا  زیو روم ن  ونان یشد. در  می
و روم    ونان یدر    یمعابد متعدد  معروف است و  ار یبس  ،شدمی   شیکه آپولو در آن ستا  ونان،یدر    یدلف

 . ای بودندکهنه  ی دارا  زیمعابد ن ن ی تعلق داشت. تمام ا تریبه ژوپ
کمتر قدرت دخالت در  انیهای خداو کهنه و واسطه افتی فاتیتشر  ةجنب ن یکه د زان یبهمان م

 زین زانیمتوجه شدند، بهمان م نیبه دانشمندان و متفکر انینماروحانی یمردم بجا و افتندیحکومت 
 عجیب و شرفتیپ یاساس لیاز دال  یکی. دیگرد عتریهنر سر علم و شرفتیجامعه شکوفاتر و پ

 تیو روحان نیتحول نقش د نیتحت تأثیر خود قرار داد، هم زیکه جامعه روم را ن ونان،ی یآسامعجزه
در  1نیپاولو پطرس نیو توسعه د یاست که پس از تسلط حکومت سلطنت لیدل نیمنحرف است. بهم

 یو روم، که روز ونانیمنحرف، همان  یسایقدرت امپراطوران به اتکاء کل تیو تثب تیحیپوشش مس
 اتیجنا و پروریدهعلم و منطق و حکومت قانون بودند به مراکز جمود، خرافات، فساد، بن ارپرچمد

از مردم جهان شدند.    یمین  یاملها بعقب بازگشتند بلکه مانع حرکت تکو نه تنها خود قرن   افتندی  لیتبد
آمد( در   تمنحرف به کمک سلطن  نیرا برداشته بود و د  هیاول  یهاو سلطنت قبالً گام  یکتاتوری)البته د

 هر مردم ببار خواهد آمد، و یبرا یبارفالکت جهینت دبای میمعبد تحک حاد دربار وهرجا اتّ خیسراسر تار
 وجبّاری  دارتر وشه یحکومت ر زی ن زان یو مداومتر بوده است بهمان م شتریب یقدر نفوذ مذاهب انحراف

بعلت    شتر یمردم شرق ب  ن یتعبد در ب  خود ادامه داده است. تداوم تحجر و  یدارتر به بقادامنه   یخودکامگ
در  میدید کهیها به کمک مذهب منحرف سبب شده و بطوراست که حکومت یمداوم قیتحم

  .چون هند عمیقاً جامعه را تحت تأثیر قرار داده است یئهاسرزمین

 
ه بعنوان  یاول  انیحیافت آنچه مسیت تظاهر نصدر جهان فر  هرگزح  یی مسقعوا  نید  دید  میه خواهتیدر آ   کهیبطورـ  ۱
ها  آن  نیمعروفتر Patrus ساده بودند پطروس یبود، که اغلب مردان  حیحواریون مس اتیآموختند روامی  حیمس نید

شد که مسلماً    ر یتحر  بتدریج  حیاز مس  س از دو قرن پ  شیها بآن   اتیو روا  دانستندی نوشتن نم  ک یچیافراد ه  ن یبود. ا
را   شانی شخص اتی نظر شتریمسلماً ب ز یکه خود ن یمردم  نیهای امام گفتهت ال محال بوده است س ت یسدو نیدر ا

از   و صاحب نظر یول  سمانده باشد. پاولو یدست نخورده باق بدون تحریف و ح،یتا تعلیمات مس ردندکبازگو می 
احتمال   شتر یاش درانجیل، بنامه  ۱۴ بخصوص  هند، دکه به او نسبت می  یلذا آثار  ستبوده ا یهودیدانشمندان 

  ت ی حیمس نراند م ذگمی  س مقداول پ و س طرمقدپ ات یبر روا را  مکتب خود هیپا ی کنون ی سایصحت دارند. چون کل
 . امپاولوپطروسین نام گذاشته  نید را سایکل
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با   یمذهب منحرف گشته و حکومت مردم ن یگزیجا یمردم ن ی که د ی کوتاه ی هادوران  در 
کم جامعه  اند کمقدرت خود را از دست داده   ان یها و متولو واسطه   دهیسلطنت گرد  نیجانش  تیریمد
  ح ی دعا... راه صح جادو، ورد و سحر و یبجا ن یاست. مثالً در صدر اسالم که د افتهی ینینو اتیح

را تأمین   خود شیاآس و یقدم برداشتن، با کار و کوشش زندگ یدر راه کمال انسان  ،کردن  یزندگ
و   دیافسون متوسل شدن... گرد سحر و  و  ی بگوئیغ  یتفقه بجا  نمودن، به علم و دانش و تفکر و 

ه  ردالالن جمع شده یکبا و  ان ی بساط متول دانسته شد و  کتریها نزدبه انسان  خداوند از رگ گردن 
های آن باز هم شتاب  پس از ظهور سلطنت و فالکت   کهیآغاز کردند بطور  را   عی مردم آن حرکت سر

خواهد   یحادثه شگفت بررس نی . در بحث مربوطه اافتیها ادامه بود که سال  ی حرکت بحد ن یا
 .شد
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 از جنگ حکومت ش یدای پ ه ینظرـ ۳

  ی رهبر  جادی عامل ا نیرا مهمتر قرار گرفته و جنگ  نیاز محقق یار یبس د یمورد تائ هینظر ن یا
 .اندحکومت بشمار آورده  و

حکومت   ش یدای از عوامل مهم پ ی کیرا  که او هم جنگ  م یدیبرداشت روستووزف د در
 از جنگ  است ی معتقد بود ر زیدانشمند ن نی فرانکفورت هم قبالً اشاره شد. ا هی . به نظرانستدمی

انتخاب  مجلس آبا  کرد که از طرف    یتلق  لوگال را سردار جنگ   یدر جوامع باستان  یحاصل شده و حت
 . است  دهیبه سلطنت رس گ و او در اثر جن

دانسته و معتقدند که چون   غیرمستقیم وابسته به جنگ  ا ی می را مستق است یر یار یبس ن یمحقق
  ی رهبر  ت ی که بعلت قدرت و مشخصات و قابل یاست، فرد اجی احت رومند یها به رهبر ندر جنگ 

 .رددگرفته رفته به سلطنت مُبَدّل می   استی ر  نی و ا  ردیگجنگ را بعهده می  یسردار  ،شودمی  زیمتما
 :سدیونمی  یسیاسپنسر دانشمند مشهور انگل هربرت

و   اند ده یگرد یحکومت التی تشک شیدا یاجتماعات رخ داده عامل پ ن ی ب که یهائجا جنگ همه »
  گر یاجتماعات د ه یها بر علآهنگ ساختن آن جمعی جامعه و همتأثیر اقدامات دسته  شیدر اثر افزا 

دهد که رخ می یدر منازعات و اختالفات ن یاند. و همچنرا سبب شده  التیتشک ن یتحول و تکامل ا
  اد یبن دیافزابرآن می  هی منازعات با جوامع همسا یو وقت ردیگشکل می یاسیس استیابتدا یک ر

  ی اسیقدرت س نی برا ابد یادامه  شتر یب ینظام اتیاست که هرقدر عمل یعیشود. طبنهاده می  جنگ 
 د.« افزوده خواهد ش زین

 ت.« و جنگ پدر دولت اس  ما در جنگ   تی نویسد: »مالکدورانت می  لیو
طبقات و تحول اجتماع و در   جادی در ا معتقد است که جنگ  یکائیدانشمند و محقق امر دیفر

 .کرده است ی باز  یحکومت نقش اساس ش یدایپ جه ینت
ottis Mason  ش یدایرا مسبب پ یدستگاه جنگ یکائیامر ست یماسون انتروپولوژ سیاوت  

را   اتینظر نی شود. باالخره مجموعه اکه به حکومت منجر می  انددطبقات می  جاد یو ا  تیمالک
 :خالصه کرد ن یتوان چنمی

با جنگ توأم   ز ین ی نموده و رهبر یرهبر  جاد ی های مختلف اقدرت، ضرورت به صورت  اقت،یل
حکومت را  سلطنت و طبقات شده و باالخره جنگ  شیدایجنگ و پ دیسبب تشد  تیاست. مالک
 .است  دهیموجب گرد
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  ت ی سبب تثب . جنگ دهدیوفق نم ت ی با واقع یول د یآمی یبنظر منطق ل یتحل ن ی ظاهر ا هرچند 
 .آن  جادیه سبب ا ن  یحکومت شده است ول

اجتماعات   ن ی است که در ب ی ها اشاره شد، حاکاز آن  یکه قبالً به برخ ی، اد یز ار یبس مدارک 
  خ ی فراد یک جامعه در تمام ادوار تاراآمیز وجود داشته است. مسلماً بین مسالمت  ی ستیهمز ه یاول

و حکومت   ی بعلت فقدان فرمانده یاست، ول هشداختالفات موجود بوده که به نزاع هم منجر می 
استرالیا،  ان یبدو ها،تی بامبو ها،گمن یپ .است افتهیی نم لیاعها به جنگ متشکل تبدنزن یهرگز ا

که قبالً هم اشاره شد، معرف    گری از شواهد. د  یاریآفریقا... و بسهای پوستان، بوشمن سرخ  موها،یاسک
 .فوق است هینظر

  زه یارگان را ذکر نمودم که وجود جنگ  ینووسکیمال ه یمومفورد و نظر قاتیدر گذشته تحق من
  ی رهبر  ش یدایدر بحث گذشته پ  ردند،کمی   ی نف  ی اه یرق  یو بخصوص دموکراس  ه یرا در اجتماعات اول
  ی ابتدائ  یدموکراس هیتوج در .می دی د را نارسا هی فرض نی ا  نمودم و یبررس زیرا ن  تی از ضرورت و قابل

  ده ی د یو متشکل هنوز اثر زهیارگان یهاکردند که از جنگ می  تی و جوامع تئوکراتیک شواهد حکا 
 .شودنمی

و   وندشو متشکل می  افته یها توسعه است که جنگ  ی حکومت و فرمانده ش یدایپس از پ ابتدا
ها  آن  نی های مختلف که مهمتربه بهانه  ش یتوسعه قدرت خو یحکامند که برا  فرماندهان و ن یا

  ی ها ی تولوژ یاند. در تمام مذاهب و ماست، مردم را بجان هم انداخته   یمذهب  فهیو وظ   ان یفرمان خدا
سپس بعلت   و ستهیزی م شیاست که بشر در بهشت آرامش و صلح و آسا ی از زمان سخن  ی باستان

بهشت   نی از ا یبه شهوت و خودخواه ی عقل و گرفتار  ت یارتکاب به گناه و محروم شدن از هدا 
 .است ی تولوژیم ن ی آدم و حوا نمونه هم اسطوره. رانده شده است 

فردوس از   ... وزیپاراد ـ  زیپارادا ـ  سیمعتقد است که کلمه پرد Borne man بورنمان  پروفسور
اصطالح بکار برده شده است، در    نی ا  زیشده و در تورات ن  گرفته  دزا یریپا  Pairidaeza یت اوستائغل

  ی دوران فاست که معر ه یهمان جامعه بدون طبقات اول نی شده و ا ادیدوران  نی از ا میتمام آثار قد
وصفاست، که  پراز آرامش و صلح   یبخش و نوازشات یح  ی اگرم و زنده ی ضائف  پر از مهر و عطوفت و 
وجود داشته، که چون    1ی دوران یک الفت برادر، خواهر  نی . در ااشدبوستیز می کامالً ضددوران جنگ 

ک  قابل در همباستان  ان یونانی ی برا  یحت و م،یبکن میتواناحساس هم نمی  ایمده یما هرگز آنرا ند
کند که در  اشاره می  وگایتایکر Kritayuga بنام ی طالئ ه ی هند به دوران اول م یقد فلسفه  .نبوده است

به برهمان    یابیدوران دست   ن یدر ا   ی هر عاقل  دال یا  ی، شرارت و نه بال و بدبختنه    ه جنگ بود و ن آن  
 .(وستنیخدا بازگشتن و به خداوند پ ی اعال بوده است )به سو

  ه ی اول ی که در جامعه ابتدائ سدرمی  جه ی نت ن ی به ا ش یخو قاتیدر تحق ت یدشم لهلمیو  پروفسور
  چکس یو آرامش کامل حکمفرما بوده و هیک صلح    وجود داشت لذا  یزندگ  لهیهمه وس  یچون برا
  کرد و همه با هم تعرض و تجاوز نمی  ی گرید ک تمل و  لیبه وسا

 
اند  ز مفقود شده ی نها ادداشت ی و چون اصل  ستیداشت من خوانا نادی درمتأسفانه ای بکار رفته که کلمه  نجایدر ا ـ۱

 . انتخاب شده است یت خواهر برادرفلمراجعه کنم لذا جمله ا یل نوشته آلمان ص که به ا ستیدر دسترس ن
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د در مورد  سح  در مورد ملک خود و   ینظرجوامع حرص، غصه، شتاب ، تنگ   ن ی . دراردندکمی   کمک

نه   وجود نداشت ، نه مالکیت من و  ی تیاصوالً مالک را یشد ز نمی دهید چوجه یبه  ،ی گرید ت یمالک
 ی. گر ید تیمالک

وجود دارد که فکر   یو عموم قیعم ارییک اشتباه بس»نویسد: می W.I. Perry ی پر  پروفسور 
  ق حقای تمام . رداختهپجنگ می به  ی غذا و قبل از مرحله کشاورز  یبشر در مرحله جمع آور  نندکمی

مردم حاکم بوده باشد.    نی ا  صلح کامل بر  ستیابمی   خیمرحله از تار   نی موجود معرف آنست که در ا
  ی از جنگجوئ ت یدهد که حکا ارائه نمی یدوران پالئولیتیک بما آثار مشخص ت در مصونوعا قیتحق

 ید.« بشر نما 
های  ت ی مرحله فعال نی در ا ساند ردهد که می ارائه می  ی خود شواهد قاتیدر تحق یپر  پروفسور

قابل   یهاجنگ  در آغاز تمدن آرخائیک هنوز به یای وجود نداشته است و حتقابل مالحظه گیجن
اجتماعات   نی در ب . او معتقد است که در اواخر تمدن آرخائیک جنگ مینمائمالحظه برخورد نمی 

النوع  صفت رب   ای  مُبَدّل و  جنگ   یبه خدا   دیخورش  یکه خدا ادوار است    نی و در هم  افتهی   جروا  یبشر
 .1بر آن افزوده شده است  زیجنگ ن

 معموال دوستدار جنگ  میقد  ان یمعتقد است که مصر یکائیآمر Breasted برستد پروفسور
  ی هابار به جنگ  نی اول الدیقبل از م ۱۶۸۸در حدود  هاکسوس ی اند و فقط پس از حمله هنبوده
کردند. بخصوص دسته   جاد یجالب ا  الت یبا تشک ی نظام ستمی س ک ی آمیز آشنا شدند و تجاوز 

  ی بعداً مصر به یک امپراطور  آنان به ارمغان آوردند. و یبرا  کسوسیه اران سورانان که اسب ه عراب
  ل یفئودال، که قبالً بر دره ن  ستمی متمرکز بدست آورده و س  یمُبَدّل شد و فراعنه قدرت نظام  ی نظام

رفته و   ن ی صاحب قدرت بودند، از ب ، یآوران محلبا دارا بودن جنگ  ی بزرگ یهال یحاکم بود و فام
بوجود آمدند    ۱۸  ی استیدن  ی جنگجو  ی امپراطورها  و   دیفرعون متمرکز گرد  ت قدرت ارتش در حکوم
  گر یبر مصر حکومت کردند. بزبان د  فرمان خود در آوردند و با شدت  ریرا ز  ل یکه از فرات تا جنوب ن

 .و حکومت شد ن ی قدرت سالط  اد یسبب ازد جنگ 
و نباتات بود، قدرت    یزیحاصلخ  ی که خدا  ،هاسومری   یخدا  تموز  کهیدر بابل تا زمان  نیهمچن

  ها یآشور  ش یدایپس از پ  یوجود داشت. ول  ی کمتر اثر   دی های بزرگ و شدو جنگ   ی زیداشت از خونر
  ی ها یاز تمام امپراطور ها یآشور را یشود زحاکم می  خی بر تار ها یکباره فقط جنگ آن  جنگ  ی خدا  و

حاصل    ی کل  ر ییبر شکل حکومت تغ  ی امپراطور  ن ی . با ظهور اندشددر جنگ متشکل می   شتر یب  میقد
 .نابود ساخت یدولت را بکل ن ی نگ اج ز یشد و باالخره ن

به دوران صلح و آرامش تعلق   شتریها ببودند و تمدن آن  یجوئمردم کشاورز و صلح  هاهندی 
 :سد یونمی  یدارد پروفسور پر 

  نصورت یا ریبدون شک انحطاط تمدن هند مربوط به تهاجم مردم جنگجوست و در غ »

 
  م یتوانی نم  اخته که ماس بهیرغانسان را به فطرت خود  بحدی  مولود حکومت  یزی هزارسال جنگ و خونر نیچندـ ۱

  شتر یو جامعه بدون جنگ ب ی . درک ما از صلح واقعمیپندارسانه می فا شتریجامعه بدون جنگ را تصور نموده و آنرا ب
ها خودآگاهانه به فطرت خود بازگردند و با  انسان  وشوند  لیتبد تیریها به مداگر حکومت  یاست ول لیور و تختص
 . خواهند کرد کرا واقعاً در ی واقع  صلحآشنا شوند،   شیخو شتنیخو
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 مدیریت نه حکومت

 « .ابد یتمدن ادامه ن ن ی در دست نبود که ا یلیدل 
رفته رفته صفت   یآسمان بوده است ول یدا خو وارونا  دی خورش یخدا  ترایدر هند ابتدا م

ها جنگ صفت  آن  نی است که در ب  یزمان  نی شود و اداده می  ترایهم به وارونا و هم به م  ی جنگاور
 . دیایقدر می  ارزش و   یجنگاور  ای شده و برجسته 

استرالیا   و  انوسیاق ریجزا ی هاتمدن  و میقد ی هامتعدد از تمدن  ی با ارائه مثالها  ی پر  پروفسور
که تحول درشکل    ردیگمی   جهی... باالخره نتاهایتمدن ما  ساموآ و  ری و جزا   یشمال  ی کا یامر  و   یجیو ف
تغییر آداب و عادات اجتماع همراه بوده   حاکمه و ئتیدر شکل ه یها با تحولصفت آن  و ان یخدا
 .تاس

سپوتیک، که قبل از مرحله   یدر دوران تئوکراس یاستوارد حت ی است که طبق بررس جالب
 .ستیمشهود ن زهی از جنگ ارگان ی اثر یسلطنت بوده است، در جوامع باستان ش یدایپ

  ی ، مورل Shook شوک،  Jennings نگزی، جن Kidderدریک  ،Armillas الس یآرم قاتیتحق
Morelyکوک ، …Cook اند  مطالعه نموده  ی مرکز ی کایامر یهاکه درباره تمدن  ینیمحقق گر یو د

اند بدون  منطقه وجود داشته  نی ا یکه در دوران شکوفائ کیهای تئوکراتدولت  ی است حت یحاک
  ن ی اند. لذا در ابوده یطلبهای صلح دولت اصوالً  خود را حفظ نموده و  ت یارتش موجود ی بانیپشت

  ی دولتهائ  ن یچن گر یمشاهده شود. بعبارت د زهیارگان جوامع دولت وجود داشته بدون آنکه جنگ 
 . باشند محصول جنگ  ند تواننمی

   Dogenدکن لیکه درباره قبا  ی قاتیدر ضمن تحق ی برتو محقق فرانسو ریپ پروفسور
فاقد    و   ستندین   یر یام  و  س یرئ  یدارا   لیقبا  ن یدهد که چگونه ا شرح می  ند،کآفریقا می   یاندیگارا بدر

 .اشندبمدون می  ن یقوان
  امند نهگن می  Hogen که او را یدهد در محضر مردرخ می   یاختالف زراع  شان یا  نیب هرگاه

و بالقمه   ردببسر می  ی کنند. او در کلبه محقرفصل می  حل و اختالف را نی حاضر شده و در آنجا ا
خود را ابالغ کند.   میگذراند. او اگر دریک نزاع تصمکند روزگار می می   افت یکه از مردم در  ی مختصر

 .شودپذیرفته می   چرا چون وو بی  ی اعتراض  نیتمام متنازعین بدون کوچکتر طرف از 
شاه    رهبر، امیر و   س، یها که درباره اجتماعات ساده و بدون رئاست و آن   ار یشواهد بس  ن یا   رینظ

ها بمرات از اجتماعات  آن  نی در ب شی که آرامش و آسا سندرمی جهینت نی اند، به امطالعه نموده 
 .است شتر یو صاحب حکومت ب یشهر

 ی قابل توجه  ی ستیزهم  از صلح و ،یاخالق ای  یمذهب تیجوامع تحت تأثیر یک ترب ن ی ا اغلب 
  س ی ها بدون حکومت، پلآن مردم دارد، برخوردارند. آن  اتیدر افکار و روح قیهای عمشه یکه ر

 .ردندبدر صلح و صفا و آرامش بسر می   شتریمتشکل، ب  ژاندارم و ارتش از اجتماعات بظاهر متمدن و
اشتباه بزرگ،   ن ی است. ا یز یسلطنت عامل ظهور جنگ و خونر خود خالق اختالف و حکومت

  ی ز تجلبگرا به آن دوچار بوده و در اثر هوی سطح سندگان یهمه، که اغلب نو ه یهمه بر عل جنگ 
اشتباه آنست که همه بشر متمدن را    ن یمورد بحث قرار خواهد گرفت. علت ا   شتریب  هیدر آت  بد،ایمی

 طلب و قدرت خواه  را ذاتاً متجاوز، جنگ  داده و او  رار نمونه ق
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سلطنت سر   ها قبل از آن به حکومت ومرسوم شد که جامعه مدت  یاز زمان یسینو خی. تار انددهید

ای  فرمانبر. جامعه   ا یکه فرمانده بودند و    اددقرار می   یرا مورد بررس  یمردم  سندهیفرود آورده بود. نو
  ی دولت  و که همه معتاد به اطاعت و حکومت شده بودند و هر فرمانده حاکم، سلطان    ستیگرنرا می 

 خود را بزانو درآورد.  رقیب  و  هیهمسا ردکمی  یسع
جنگ را   و  واند خمی  شرو یپ ده یلذا حکومت را یک پد و  دیدآغاز تمدن را با سلطنت توأم می او 

توانست تصور  پنداشت. او نمی تمدن می شیدا یرا سبب پ یعیحادثه طب ن یو هم ،یعیحادثه طب یک
سروکار نداشته است   اد یزیسته و با جنگ و کشتار زدوران بشر آزاده و آزاد می  نی کند که قبل از ا

است که    یانحراف  م یساخته و مفاه به یسلطنت است که او را با خود و فطرتش غر حکومت و  نی و ا
. من در یک  افتیاو تکامل ن  یفرهنگ انسان  یها را منحرف نموده است. انسان متمدن شد ولانسان 

مردم   یطلبی جامعه با تکامل حس آزاد   ی واقع  شرفت یکه درجه پ  نمکمی   د یموضوع نظر هگل را تائ
 ی طلبی حس آزاد  ن یدر ا  وان ینویسد: که تفاوت انسان و حمی  نیلورنرفوس دارد.  میمستق اط ارتب

 .های مختلف تظاهر کرده استدر وجود او نهفته و بصورت  یوجود جوامع بشر ی است که از ابتدا 
  ی آزاد یبرا تیفعال سمینامید نی ا و یاختالف اساس ن یبدون ا» لین معتقد است که فوس

  از هزاران سال قبل تا  یبه آزاد  لیم نیکرد. ا  هیتوج یرا بدرست وان یتوان اختالف انسان و حنمی
 ت.« اس ن یمشعر بکار رفته و هنوز هم چن ی بعنوان موتور در خودساز  ،کنون 
  ی آزاد نی ا دیبلکه با دیآبدست نمی نی فقط با وضع قوان یواقع  ی در نظر گرفت که آزاد دیبا

بدون حکومت و بدون هرگونه ارباب   کهیشود، تا جائ یرگی در ضمیر او جا در درون انسان و یطلب
 .منحرف، رها گردد میحسد مولود مفاه حرص و آز و  و  نهیاز ک آزاد و ز ین یبیحاکم، از انسان غر و

  ر د سلطنت، اجتماعات  حکومت و شی دایکه تا قبل از پ  میریگمی  جهیکه داده شد نت یشرح از
  ی سپاه را و ضرور  سپهدار و ،فرمانده جادی متشکل، که ا و زهیجنگ ارگان زیسته و می  یصلح نسب

اند،  نشده   یالتیکه هنوز تشک  یهائ که سلطنت از جنگ   رفتیتوان پذوجود نداشت. لذا نمی   زد،سامی
فرمانده    ی و دارا   افته ی  التیکه تشک  وستهیبوقوع پ  یاجتماعات  ن ی ب  وسته یها پ. جنگ باشندبوجود آمده  

 ت. شده اس یحکومت و فرمانده نی ا  تی سبب تقو حاکم شده بودند و سپس جنگ  و
  ها کسوس یاست که تا حمله ه  ینیمثال مصر، که پروفسور برستد به آن اشاره نمود، سرزم  بطور

حادثه در مصر   نی هزار سال قبل از اسه ای حکومت منطقه  کهیحال  است، در دهی ند یمنظم جنگ 
از آن شکل    شیو پانصد سال پ  کهزار یدر حدود    ت یبوجود آمده بود و سلطنت متمرکز بصورت فرعون

 .ودگرفته ب
گرفته و پس از تشکل   شهی که سلطنت بطور قطع از کهانت ر میمشاهده کرد زیسومر ن در

 .شده است ت یها تقوجنگ  لهیبوس
  ی اتفاق افتاده که در جوامع   ار یسلطنت بس  حکومت و   ش یدایفراموش کرد که پس از پ  د ینبا   البته 

انتخاب سردار جنگ به تأسیس    ی برا  ان یهودیمانند    ایو غلبه حکومت بوجود آمده است،    اثر جنگ   بر
سلطنت آشنا شده بوده و   دهیاشتباه کرد که بشر هزاران سال با ا د ینبا یاند. ولسلطنت دست زده 

 ن ی چن یکاند.  کرده  گران یاز د  یدیفقط تقل ان یهودی
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را به اشتباه   نی است، که اغلب محقق یهای ثانو دولت  دهی پد نیدر جهان تکرار شده و هم یحوادث 
 .دوچار ساخته است

  ی قوم یو اجتماع  یفکر طیشرا  که قبالً به آن اشاره شد آنستکه تا گریجالب د  اریبس موضوع
سلطنت مؤثر واقع   جاد یدر ا د توانهم نمی  زه یارگان های بزرگ و جنگ  ی نداشته باشد حت یآمادگ
ن ت ای که به دولت آاشاره  ن یسلطنت در سومر و همچن ش یدایباره الزمست به فصل پ ن ی رادشود، 

 . ندینما شد، مراجعه 
انتخاب رهبر  شکار به  ر د ت یموفق ی برا  ی گاه ی بدو لیارائه شد که در قبا ی قبالً شواهد

حکومت   و ی رهبر  ه دیکه با ا  نستیند. علت ارمجدداً همه براب اتیپس از اتمام عمل ی ول ردازندپمی
  نظامات به  یتر بوده و در اثر تماس با مردم متمدن آشناشرفتهیکه پ یدر جوامع ی. حتستندیآشنا ن

شتند به حکومت تن در  آزاد دا  ی ر یشده بودند، بازهم چون ضم  است یر   و   ی اصل رهبر   و   ینیشهرنش
 .افتیحکومت نمی  رهبر جنگ   زین ی های طوالندادند و در جنگ نمی

  ن یها اشاره شد. در بند که در فصول قبل به آن ممرد ن ی از ا ینمونه جالب کا یامر سرخپوستان 
بودند   رندهیگ میقوم تصم ران یو اجتماع پ افتندیمطلق نمی  اریهرگز اخت لیرؤسای قبا زیاقوام ن ن یا

  عهده را ب  ی رهبر  لیاز رؤسای قبا  یکیمهاجم    دپوستان یسف  هیبزرگ بر عل  یالتیتشک  ی هاو در جنگ 
  و  یبدو  لیکه قبا یاد یز یهاشد. البته در تماس به حکومت مُبَدّل نمی  ی رهبر نی ا یگرفت ولمی

رهبر   و  س یاطاعت از رئ به اقتباس پرداخته و  یگاه ردند کمی  دای با اجتماعات متمدن پ ی بدو  مه ین
 .اطاعت اصالت نداشت ن یهرگز ا ی ول م،یدید ی . همانگونه که در اقوام باستانردندکمی  د یرا تقل

  ی کا یامر شرفتهیپ اریاز اقوام بس اهایمحقق معروف ماSylvanus Moreley ی مورل لوانوسیس
  ن ی : او پس از آنکه سالها با ادیگوبودند سخن می   فیروگلیخط مخصوص ه یدارا  یکه حت یجنوب

 .جو بوده و اصوالً به تجاوز آشنا نبودندصلح   ار یاقوام بس  ن ی دهد که اکرده بود شرح می   ی مردم زندگ
مردم   ن ی داشت و جالب است که ا ی ها جا معاضدت در نهاد آن  از مقررات و کمک و  اطاعت 

  م یهم عادت قد ... باز هایتجاوزها، خودخواه ات،ی تماس با جنا و ان یبا اروپائ یپس از دوقرن زندگ
بر بشر متمدن    جیبه تجاوز است که خالف آن بتدر   ادینشانه عدم اعت  ن یرا اغلب از دست ندادند . و ا 

 . شده است ت یرشد کرده و تثب
ها مسافرت  سرزمین  ن ی ... که در آن ادوار به اونرهایسیجهانگردان، م  سندگان، ینو ه یکل

جان    John Collier.اندمردم به جنگ، داده  ن ی ا ی عدم آشنائ و یجوئاز صلح  یگزارش مودند،نمی
رفتن اقوام   ن ی معتقد است که علت مغلوب شدن و از ب ی درباره ایندیوها، حت ی کیمحقق مکز ریکول
به تهاجم    که   را   ی ژادنتعرض نبوده و اصوالً    به تجاوز و   ی اقوام آشنا  ن ی آن بود که ا  یجنوبی کا یامر

 .گر مشکل بودحمله   و  اوزمتج  انسان   کها درآن   یبرا   گریکردند. بعبارت دخو کرده باشد درک نمی 
  حتی   و  داشت   وجود  هبمذ  وابسته به کهانت و  استیجو راقوام صلح   نی ا  نی است که در ب  جالب

 پادشاهان بدون جنگ  تیح رؤسا و نی ا کهیهم بود. درحال شرفتهیپ اریاز موارد بس ی اریدر بس
دهد که  قابل توجه است و نشان می  ار یبس تی واقع ن یشده باشند. ا  توانستند رهبران جنگ نمی

 .شود نه از جنگ از مذهب منحرف حاصل می  ی چگونه رهبر
 که نه  میدینموده و د  یبررس ز ین ی باستان  یتحول را ما در جوامع ابتدائگونه این 
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 ی. التینه جنگ تشک و  یفرد یو رهبر  استینه ر  در آن مردم وجود داشت و یطبقات اختالف
نداشت اطاعت    شه ی ر  ی فرمانبر  شان دخو گرفته و در نها  یکه به آزاد   ی مردمان  ن یآنکه در ب  ی برا

 .آماده شوند روحاً  ی ستیابشود، می  رفتهیپذ
در   ستتوانمی  ی،و جاذبه روحان 1مندی فره  یرو یبه ن یروندفقط یک اعتقاد  م یدید که یبطور

  ی آزاد ابتدائ  یهاهرگز انسان   نصورتیا  ریکند و در غ   تی را تثب  یفرمانروائ  مطلقه و  استی طول زمان ر
 .شدندی نم لیتحم نی و ناآشنا به اطاعت، آماده قبول ا

 .برعکس ا یاست و   تیدر مالک  اثر جنگ  ،شودمربوط می  ی ث کنونح که به ب ی گرید  مسئله
است که   یطبقات و حکومت دارد، بحث جادی که در ا ی نقش آن و  ش یدا یپ ی چگونگ و  مالکیت 

 .در فصل جداگانه مطرح خواهد شد
محدود بوده    اریبس  ایاصالً وجود نداشته و    ای  یدر جوامع بدو   میدید  کهیبطور  یخضوم  تیمالک

 .است
  ل یروزگاران، از قب بوده است. تملک اشیاء ساده آن  نی زم می درقد عامل مولد ثروت  نیمهمتر

مالکیت قابل    جادی نبوده است که ا  تی اهم  ی... آنقدر دارا ی ساده زندگ  اریبس  لیهای ساده، وساحربه 
 ید. نزاع بنما

  ی حت  م یدید که یبطور وجود نداشته و  ی در جوامع ابتدائ ن یزم  یهرگز مالکیت خصوصاتفاقاً 
 .است رفتهگآتشگاه به عموم تعلق می   مشخص، مانند محل اجاق و یهان ی محصول زم

  ت ی در مالک  که  است  یتیواقع  نی اند. ادانسته   جنگ   شی دایپ  یرا عامل اصل  تی مالک  نیاغلب محقق
ک«  تمل »حس  ن ی اختالف و نزاع تجاوز به ا ی لذا محرک اصل فرد اقناع شده و یخودخواه حس

 .بوده است
هرگز به    ی جزئ  ل یاع در مسانز  وجود داشته باشد.   دتواننمی  وجود ندارد، جنگ  تیای که مالکجامعه  در
به   اجیاست که احت لهیقب ایدوقوم  ن یب یالتیرجنگ تشکددوقوم منجر نخواهد شد.  ن یجنگ ب

 شود.ی م دار یپد ی رهبر
  ی خصوص   تیمالکها  ه یقر  لی ها پس از تشککه تا مدت   میمشاهده کرد  یجوامع ابتدائ  ی بررس  در

به آن   ان یوپائااز  که یهنگام ،یو جنوب  ی شمال یکا یمرآ  شرفته یپ ل یدر قبا ی وجود نداشته است. حت
 .نبوده است   یخصومی اثر  تیکردند، از مالک یانداز ست دها سرزمین 
 ن یزم  تینویسد: که مالکمی  ی جنوب یکا یآمر ی وهایند یا Indios درباره ژورنهسه

  

 
تصور کرد که من   دیسخن رفته است. نبا اریبس Charismatic ای یو جذبه روحان یفرد یرو یرساله از ن نیدر اـ ۱

  ن ی حرف انهب مذ. ماشندبمی   یروحان  شکش  مندی و قدرت فره   یدارا  اًعواق  یاسیسـ    یمذهب  ایو    یمعتقدم رهبران مذهب
 ن یباشند. ااز جانب غیب می  ئیقدرت اعطا ی لذا دارا وده،ب انیخدا ایواسطه مردم و خدا  یکرد که گروه نیاعتقاد را تلق

  خ یردمداران تارس یمذهبـ  یاسیحکومت س تیتثب یبراای لهیقوت گرفته و وس جیاعتقاد در طول تاریخ حیات بشر بتدر
  ان یشوایو پ مبرانیاز پ ریغ ...کاهنانها شهپ اند چون پاداشته  ی اسیسـ  یمقام مذهبرسماً که  یرهبراناتفاقاً گشته است. 

ان بازگشته  ف ارع. ندیبه خود آند یآنانکه با خدا ،ست و با باغیبآدر م بغیاند. بوده  تیعالم بشر نیاغلب از مفسد نیراست
در خدمتند.   وستهیکنند که پحکومت نمی چگاهیه فرمان نداده و  گزهر خدا ناببندگان  نی. اکانیبه خود بندگانند نه خدا

حکومت   ستندتوانمی  گرید هرکس که آسانتر از   مردان خدا نیا  .گواه است نیحق بهتر والنرس یصفا  و با ی مردم  اتیح
 . بودند نانآ اوریو  اریمقام خود را نیالوده و در کنار مردم  ن یز با اگرهو سلطنت کنند 
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 .بوده است یها عمومآن   نی ب در 
  کا یبه امر هاولی یمعاصر حمله اسپان ی اسنده یپطروس مارتیر نو Petrus Martyr از قول او

  مفهوم مال من و  و  ندم سهی نی زم تی در مالک ی همگ وها یندیاست که ا نی نویسد: »قاعده بر امی
 .شناسندها، را نمی منبع تمام شرارت  ا یمال تو، 
کم و   چکسیشود و ه افتیمزارع  اجشان یاز احت شیکنند که بمقدار قناعت می به آن ها آن 

  ن ی نهر و پرچ  ا یملک خود را باحصار و    کنند و می   ی زندگ  یها در عصر طالئنداشته باشد. آن   یکاست
و عدالت    رندببسر می   یقاض  باز و آزاد بدون قانون، کتاب و  یمردم در باغها  نی . اندینمانمی   رمحصو

 ارند« دمعمول می  ش یخو یعی طب زهیبا غر  ار
شهرها، دولت  شی دای که تا قبل از پ میدیرس جهی نت نی به ا یو باستان  یجوامع ابتدائ یدر بررس

وجود نداشته   یاراض ی خصوص ت یمالک ک، یو چه در جوامع تئوکرات یهای ابتدائی چه در دموکراس
برابر بودند و خدا مالک تمام   ان یچون همه در مقابل خدا کیاست. بخصوص در جوامع تئوکرات

  ی کتاتورید  ی در ابتدا  یمحصول آن مشترک بود. حت  و   ی اراض  ن یا  ت یا مالکذ ل  فت،ربشمار می   ی اراض
 .وجود نداشت یهنوز مالکیت عموم یهای معبد ا دولت ی معابد 

  ی بزرگ و خصوص   تی شکل گرفته بوده است، بدون آنکه از مالک  است ریو    یادوار رهبر   نی ا  در
اند.  ها متشکل نشده بودهو دولت  امده یهنوز بوجود ن زین یالتیهای تشک باشد. اتفاقاً جنگ  یاثر

و اختالف طبقات را،   دهیو تحمیل آغاز گرد قیو تحم بی و با فر ج یبتدر   یخصوص ت یمالک ش یدایپ
 .نموده است  دی شده بود، تشد  یگذار یه پا ی مقامات معبد  ر که د

  ی و رهبر استیر یالتیهای تشککه قبل از بروز جنگ  رفتیپذ دی که بعمل آمد با یه یتوج با
ها، تجاوز و جنگ آغاز شده  و شکل گرفتن دولت  ت یدر معابد بوجود آمده و سپس با توسعه مالک

 . است
  ست، یآن ن شیدا یالعل پعلت  یحکومت است ول تی از عوامل توسعه و تثب یکیجنگ  مسلماً

ها بوده  به دامنه آن  دن یها و وسعت بخشجنگ  شتر یب ان یهمانگونه که سلطنت و حکومت خود بن
 .است

 :  سدیونمی  ن ی پ توماس
. در  گرددمختل    ی لل بعدعب   دتوانفقط می   یتساو   ن یدر خلقت همه برابرند و ا   اصل و  بشر در»
  هم آن بود که جنگ   جهیوجود نداشته است و نت  یشاه  ت تورا  یخی طبق مدارک تار  میقد  ی هازمان 

 .انداخته تشنج و اغتشاش دوچار سه را ب   تی افتخار پادشاهان است که بشر  نی وجود نداشت. ا
قرن از صلح برخوردار بود.   نیاروپا در ا  یاز تمام ممالک پادشاه شتری ب یلیبدون شاه خ هلند

  ه ی اول یهاارش یپاتر یآرام و روستائ ی زندگ رایشود زمالحظه می  ت ی واقع نی هم زیدر عهد باستان ن
 ت.« رخت بربس ان یبود که پس از ظهور سلطنت یهود از م ی یک خوشبخت  یدارا 

 نویسد: می  دورفموم
ها با توسعه  توسعه و رشد در تمام عرصه  یک  له یوس ن یشهرها بوجود آمده و به ا  که یهنگام»

 ی نابود   و یجمعکرد. کشتار دسته  رییشد، وضع جامعه تغ ان ینما یجمعقدرت دسته 
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  ز یسحرآم ی. آنچه قبالً یک قرباندیهای معدود گردی های کوچک با قربانحمله  نیگزیجا یعموم

  ی معقول برا ریعمل غ  کی  را موجد شود، با یزیمحصول و حاصلخ ی فراوان ی ستیابی که م ،بود
فرمان خدا و کاهن شاه   ریای واحد مُبَدّل شد که در زبظاهر معقول، به قدرت جامعه  یمقصود

کامل   ی بخیال نابود یپرداخته و حت ی گریساختن و حکومت بر جامعه د ع یطخشمناک خود به م
 .آن اجتماع افتاد 

ابتدا    که یدر حال  د،یتراش  یو اقتصاد  یاسیس  یساختگ  لیهای خود یک دلجنگ   یبعدها بشر برا 
الطبیعه  های مافوق ها، که شاه منبع آن بود، بوجود آمد و قدرت قدرت یها بعلت خودنمائجنگ  ن یا

جنگ بوضوح   ز یسحرآم ی مبان لی آنکه با ارائه دل ی گرفت... براقرار می له یمحرک و وس ز یو سحرآم
بظاهر    ی اگرچه هم خود را در پشت یک تقاضا  ،یگتوجه کرد که هرجن  تی واقع  نی به ا  د یارائه شود با

مُبَدّل    توالیجمعی ریک کشتار دسته   و  ییک حادثه مذهبه  کند خود بخود ب  یمخف  ص خال  یاقتصاد
 .شودمی

را بجا آورد،  ای فه ییک وظ  ی ستیابپادشاه از قبل می  ، یصحنه قربان ن ی ا ی اصل گر یباز بعنوان 
قدرت خود    یبار ت ی ا انهدام جنای بینی شده و  پیش   یو با کارها   دیقدرت جمع کند، اعمال قدرت نما 

  ن ینیک چ  ستتوانها بصورت مداوم درآمد. اگر شاه می هجوم در قلمرو سلطنت   ن ی را بظهور رساند. ا
ها  جنگ  لهیبوس را انجام داده بود. پادشاه فاتح  ی حال کار خالق ن یرا اعمال کند، در ا  یقدرت
کمک   یجمعکشتار دسته  لهیخود را ارائه دهد و بوس ی امکانات حکومت و فرمانروائ ستتوانمی
 د.«جلب کن  ش یخو یرا بسو  ان یخدا

  شرفت یسلطنت موجب پ  نندکتصور می   کهیکسان  هیکه نظر  ردیگمی   جهیاز بحث خود نت  مومفورد
های  جنگ   نیبا ا   نیسالط راشتباهند. برعکس  د  اری نموده بس  عیتکامل تمدن را تسر  ت،یه و مرکزدش

و  امد نمومفورد جنگ را اسپرت شاهان می . 1اند ادهدسوق می  ی ها را به نابود برانداز ملت خانه 
اسلحه بدست افتد    ت یبدست یک اقل  یاسیو قدرت س  یاجتماع   ینویسد: »جنگ باعث شد رهبرمی

را اعمال نموده   ی!! انروح و بیهذ و کاهن را در کنار خود داشتند که قدرت م ی که یک طبقه روحان
 ودند.« برخوردار ب زیهای سحرآمو قدرت  یمخف  یهاو از دانش 

شاه هستند جنگجو و    ی که دارا   یآن انواع   ردیگمی   جهینت  یحشرات اجتماع   یبا بررس  مومفورد
اند و جالب  کرده  ت یترب  جنگ   یاز سربازان برا   ی ها و زنبورها، لشگرکشتارطلب بوده و مانند مورچه 

 د.«شومی  افتیکارگر   ی ای سرباز و جمعسته د ت، یپاراز  ی گروه زیها نآن  ن یاست که در ب
سخت مخلوط    و   دیشد  یستمیدر شهرها س  ی اثر نظام سلطنت  ر»دکه    ردیگمی   جهیباالخره نت  او

  ی هاانسان   ی به تجاوز را چون صفت ثانو   ل یم  ی انهدام نظام  که با تجاوز و   د یآاز زور و نظم بوجود می 
را بغلط جزء تمایالت بیولوژیک بشر    یتجاوزطلب  ن ینموده است. اغلت ا   تیها تثبآن   نی متمدن در ب

 «.وندشمی  یاله   جهت دسپوتیک وو د ینظام، شهرها دارا   نی وجود ا جه ی . در نتندیمانمی  حسوبم
  مردم  نی نویسد: که امی  Bambara 2 از آفریقا بنام   یبرتو درباره مردم پروفسور

 
(  ر شوآ  الم ویمنجر شده است )ع یکامل تمدن ی به نابود یا، که گاه هها و کشتارجنگ مهمتر از اثر خانه برانداز ـ۱

 .اندگذاشته   یبجاها تیو خالقها تیشخص  ئیا فشکو ردکه  ستایسازنده د سَ اثر 

 د.ردن بر می سب ای نگال و شرق گامبس یجنوب شرق ،یغرب یا در آفریقاهبامبارا  ـ۲
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از   کرد،  ها را فاسد آن  ان ید اروپائکه تجدّ جدهم ی تا قرن ه یبودند و صدها سال، حت ی مذهب ار یبس 
ساده و   ار ی بس ، فرمانروا و دولت و س یبدون قانون نوشته و بدون رئ و ییک اجتماع بظاهر انارش

و   ی یک کشور پادشاه  لیبه تشک گر ی. باالخره دراثر نفوذ ملل دردندکمی  یدردسر زندگی راحت و ب
  به درتحت فرمان شاه  شته و ی گاسیس یهاان یعمل وارد جر نی پرداختند و با ا یدولت التیتشک

ظهور بندگان، سرداران و   منیحمالت را مقابله نمودند و باالخره به  جنگها و جنگ پرداختند و 
 تند.یاف لالحاضم   یبکل و انهدام دوچار شده و ی قهرمانان!! به نابود

اند  شده  یو باالخره نابود دولت و انتخاب سلطان گرفتار جنگ  لیکه پس از تشک یبدو اقوام
طلبانه  و جاه   انه یجوسلطه   ی هابه علت جنگ   یار ی بس  ی هاکشورها و تمدن   زیگذشته ن  خ ی. درتاردادنیز

 . قبالً ذکر شد الم یها آشور و ع نمونه آن   نی اند که بهترنابود شده 
  ی طلببه جنگ   ی اد یز  ار یها را تاحد بسانحطاط تمدن   یک اصل جالب اشاره نموده و   به   یبن یتو

نمونه آن   نیدهد که بهترهائی را ارائه می . او مثال انددبرانداز می و گرفتار شدن به منازعات خانه 
که وضع   د ید م یخواه م ی: »اگر حوادث را بدقت مورد توجه قرار دهسدیونملت آشور است او می 

قبل    ۸۶۱در    ی مانند وضع نامساعد ارتش مقدون  چوجه ی به   1شیشب قبل از انحطاط و نابود  در  آشور
با   ی نبود ول الد یپس از م ۱7۸۹ر دو ارتش مملوکها  الدیپس از م ۳7۸و ارتش روم در  الدیاز م

  ن یبدتر از فاجعه ا   اری دولت تمام شد بس  ن یکامل ا   یرا که تحمل کرد و به نابود  یشکست  ن یوجود ا
بود که انهدام آشور را   یو جنگجوئ یروح نظام ن یمکه هاست  نی سئوال ا  ن یها بود. پاسخ ا ارتش 
 د.« کر عیتسر

 رددگمی  ت یکه موجب فقدان شخص سم یتاریلیها بعلت روح ممعتقد است که آشوری  یبن یتو
اقوام   یبه نابود  یزیجنگ و خونر با کهیشکست مرده بودند و زمان نی و پرورش غلط قبل از ا

را،  جانان مه ین  نی اها  ی مادها و بابل  که ی: »هنگامسدیون. او می ردندکحفر می  زیگور خود را ن  رداختندپمی
بودند، به قعر گور   ستاده یا یبحالت خشک و نظام ن ی آهن ی خودها و  ن ی های سنگزره  ر یز در که 

  ن ی پوالد  یهاه زر  ن ی در ا  ش یها پضربه از مدت   نی پرتاب کردند، واقف نبودند که قبل از فرود آوردن ا
 . وجود نداشت یجان گرید

را عامل انحطاط   ی و جنگجوئ جنگ  ات یکند و جناتوجه می  ت یواقع ن ی که به ا بیییتو
و   ؟کندمی تیترغ  ها را به جنگ ملت  زی. چه چدینماتوجه نمی یمتأسفانه به علت اصل  مارد،شمی

کند بلکه کشتار و  را نابود می  گر ینه تنها ملل د که یهائجنگ  شد؟کفرو می  م جنگ کار دآنان را 
  ب؟ ی طلبند و خواهان کشتار و تخرها هستند که جنگ ملت   ن ی ا  ا ی دربردارد؟ آ  زیرا ن  وز انهدام ملت متجا

  وسته یرا پ خی بزرگ و کوچک تار یهاو جنگ  نبردها رند؟بمی یها سودجنگ  ن یها از ا آن  ایآ
 .اندساخته  به آن آلوده  زیها را ناند و ملت ها برپا کرده حکومت
اگر   یاند ولمتجاوز شده  خو وهزیست دمیها مرر اثر تداوم جنگ د  یاست که گاه حیصح

 .تحول داشته است نی در ا یسلطنت نقش اساس که نوع حکومت و دید م یخواه میکن ی ابیشه یر
    رکند، بعنوان نمونه ذک یابیشه یبدون آنکه ر بین یقوم آشور که تو نی هم درمورد

 
 ت. ق.م اس ۶۱۰در Haran به جنگ حران  یبن یـ نظر بو۱
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 های...بررسی فرضیه

 
  گر ید ه یشود شب ی حکومت سلطنت ی قوم قبل از آنکه دارا  نی که ا مینیبمی  م یاگر دقت کن د ینمایم

النهرین  سلطنت و حکومت در بین   ی برخوردار بوده است. در بررس  ی عاد   یاز زندگ  ،النهریناقوام بین 
بوده و   کی سپس حکومت تئوکرات و هی اول ی یک نظام دموکراس ی که جامعه آشور ابتدا دارا میدید

 .اندشبیه یونان برخوردار بوده  ی تقریباً از یک نظام اشراف یهای آشور شهردولت
و نفوذ معبد و مذهب منحرف، باالخره سلطنت بر جامعه آشور حاکم    یبابل  ن یتأثیر سالط   تحت

و جبّاری بر   ییک نظام بردگ ،یر محقق آلمان دان است، که بقول کالوس زما ن یو از هم رددگمی
 .1دشومی   لیها تحمآن 

 رددگقوم آغاز می   نی ا  بیتجاوز و کشتار و تخر  ،یطلبزمان توسعه  ن یجالب است که از ا   ار یبس
که بقول مومفورد،    وندشمُبَدّل می   جان ی باالخره به زره پوشان ب  ند،کاشاره می   یبن ی همانگونه که تو  و

. در جامعه »همه بندگان خسروپرست« مدتهاست  رددگها میآن  یتجاوز خصلت ثانو کشی وآدم
ندارند. قائد   تی از انسان ی اثر ،یظاهر بشر  جز گر،یبندگان او د نه ه خسرو وناند، ها مردهکه انسان 

  هن، یعظمت م ان، یانسان، به بهانه امر خدااست در پوست  یسلطان و فرمانده که پلنگ رهبر و  و
  و  یز ی... فرمان قتل و خونرنژاد، متمدن ساختن اقوام عقب مانده، نجات ملت  ی برتر ن، ی بسط د

 . 2دبرنمی معتاد به اطاعت، فرمان    و  ده ید  م یتعل  وانات یصفت مقلد، چون حده و مردم بن  هد،دانهدام می 
  ی جنگجو و متجاوز که شکل زندگ ینومادها  ن ی در ب ی که طالب جنگند. حت ستند یمردم ن ن یا

نظام حاکم    که یزمان  اند تا پرداخته  ی دولت  جاد یبه ا   که یشده است، هنگام  ی ثانو   ی خو  ن ی ها مسبب اآن 
اند.  پرداخته   ی عاد  ی ها برقرار نشده است به زندگآن   نی ... در بدیمر  و محکوم، سلطان و بنده، مراد و 

   (Achaean , Ionian - Dorian)اهی ائی، آخاهای ونیا  ،هاان یاست و سومر، دور  ونان یجالب    اریبسنمونه  
  ی هاهای مختلف و زمان بودند که در دسته   یائینشین و نوماد آرحمله کردند اقوام کوچ  ونان یکه به  

را مقهور ساختند.    ی و غارت و کشتار، اقوام بوم  یرانگر یشدند و با و   ریسراز   نی سرزم  ن یمتناوب به ا 
ساختند   پا نو بر ی خود تمدن یمصر و  یقیت و فنربا تمدن ک یفرهنگ ی در اثر برخوردها کهیهنگام
تمدن   ن یشکوفاتر ،ینظام سلطنت یو برقرار  ان یکردند تا قبل از تسلط مقدون ار یاخت د یجد ی و نظام

 . دندیاسکندر رفته رفته به انحطاط گرائ میعظ ی امپراطور  لیپس از تشک ی جهان را دارا بودند. ول
نبودند    یارتش  یدارا   ش،یمراحل تمدن خو  نیتردر درخشان   یقبل از ظهور سلطنت، حت   هاآتنی

 .ندشدسپاه موقت دعوت می لیو فقط در مواقع خاص شهروندان به تشک
  

 
 . النهرین مراجعه شودلطنت در بین س شیدای به فصل پ ـ۱

  ی ها جنگ ،ی بیصل ی هااست، جنگبار فالکت نان وجودش عالمطلق  یحکمروا که اصوالً هر ن،یالطسنه تنها  ـ۲
  ی های مذهب د باستان به بهانه واند . در عهموجد شده  یمذهب ی ـ اسیها را رهبران سآن  ریو نظا ا... ،پ ساله ارو یس
داشتند و به تلقین کاهنین و تحریک فرماندهان    یبه قربان  اجیاحت  میوحشتناک آغاز شد. معابد قد  یها از جنگ  یاریبس

 . ختندساقدرت می  تیتثب لهیو جنگ را وس ردندکحمله می  گر ید یها به سرزمین ی قربان هیبه بهانه ته نیو سالط
Aztek  ی ها به جنگ !!!هزار انسان بوده است ستیساالنه ب نیمورخ سکه بنا به حد ،یقربان  هیته یا برا ه کتزآ  

 . رداختندپقدرت می  شیبهانه به نما نیآنان به ا یمذهب سی ـ اسی. و رهبران  ندشدده می یکش یبارتیجنا
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 مدیریت نه حکومت

  حکومت و  یو نگاهدار  یبان یو مأمور پشت س یاز پل یآتن نام خی: »در تار سدیونمی  وموسکائاگت 
 «.شودبرده نمی  یحفظ انتظامات عموم

  ی که رهبر   ندیآبوجود می  ی زمان   Standing Armyوموسکائاگتو بقول  ی های منظم دائمارتش 
شکل   زهیارگان یهاهرگز جنگ  یدائم و سلطنت قبالً بوجود آمده باشد و بدون ارتش منظم و

 .رندیگنمی
اتفاقاً در    آنان بود و  یهابودند که رهبر جنگ   یسلطان  یاسپارت دارا   یها، اهالهمین یونانی   در

که همه مردم را، زن و مرد،   مانستی اسپارت به یک سربازخانه م ونان ی گرید یشهرهادولت  ن یب
 . ها را مضمحل ساختآن   یجنگ طلب ن یا  زیو باالخره ن 1ردند کمی  تیترب جنگ  ی برا

با نظام   ،هاه یقر جادیو ا های پس از تسلط به بوم ن ینشقوم مهاجم و کوچ نی ا ز یسومر ن در
و   یالتیتشک یهاادوار از جنگ  ن ی را در جامعه خود برقرار ساختند. در ا ت یریمد یابتدائ یدموکراس

  شده،   ان یب  ل یظهور سلطنت، که قبالً شرح آن به تفص. پس از  مین یبها نمی آن   ن ی در ب  ی اثر  زه یارگان
 .کشاند ی ها را به نابودمتشکل و مکرر آن  یهاجنگ 

 .3حکومت  نه جنگ ایجاد  2ند کمی  گ جن جادی سلطنت و حکومت است که ا نی ا  گرید بعبارت
  نده یها، که نماقدرت متمرکز دارند و ارتش  به ارتش و  اجیحفظ خود احت ی برا ها حکومت

 .4ند یمانمی  برخورد و جنگ  جاد یا  اشند،بها می قدرت
  ن ی اند تا از اهرگز به جنگ متشکل نپرداخته  اشند،بسلطان می  حاکم و  که فاقد رهبر و  یمردم

 .دیبرخوردها سلطان و حاکم بوجود آ 
سلطنت و حکومت را   شی دا یشود آنست که علت پگرفته می  یبررس نی که از اای جه ینت

 اند بحساب آورده  ی را علت اصل که جنگ  ینیمحقق ه ینظر دانست و  توان جنگ نمی
 

  

 
 روشن خواهد شد .  شتری مسئله ب نیا ونانی تمدن  ل یدر تحل ـ ۱
که   م یدیشود. دگاه از زبان مردان خدا به بشر اعالم می طاغوت که گه  ی نف و  ییکتاپرست  ام یباشکوه است پ  اریبسـ ۲

  مند سلطان عادل فرزندان برو  یشود که حته هزار سال قبل به قوم خود هشدار داده می سدر    لیچگونه از جانب شموئ
 . زدسامی  ی ستیهای مرگ و نپنجه  م یجنگ فرستاده و تسل انشهوات خود، به مید یارضا  ی را، برا  شما

پلوپرنز   های جنگاز  پسر آتن با وجود تشکل دداده شده است توجه شود .  تندرباره آ قبالً که  یح یبه توض ـ ۳
 . سلطنت نکرده  جادیا جنگ گریبعبارت د  امدهی سلطنت بوجود ن

  تی الیشکت ی متماد یها ال سو  وندشمی  ت یکشتن و کشته شدن ترب یکه برا یارتش بمعنی یک گروه انسان ـ ۴
ای به بهانه   یشود تا روزار کارشان به کار گرفته می فزا  هیهبها و  تعلیم آن   حفظ و  یهای وحشتناک برابودجه  و  میعظ

است. اگر قبل از   یبیرغو انسان  ینشانه انحراف فکر نیپردازند، بزرگتر یها به کشتار و نابود در خدمت حکومت 
  ی هرگز برا ردندکو به آن فکر می  انستنددآنرا می  یق یلت حقبه جنگ پردازند، ع دی با واقعاً که  ی مردم هر جنگ 

هزاران سال کامالً   یکه در ط  یمردم بدست یها است ول حکومت  نیشدند. جنگ بکشتن و کشته شدن آماده نمی 
 . دیآ نگ بوجود نمی جهرگز  قعیوا  یهاانسان  نیاند. در بخود غربیه شده  رتبه انحراف کشانده شده و با فط

هم از جنگ نفرت داشته باشند باز   یچنان منحرف شده که اگر مردم  ی کنون یا ینظام وحشتناک دنمتأسفانه 
 .اندشده  یارتش دائم  لیها مجبور به تشکت لو علت تمام د نیخواهد شد بهم لیها تحمبه آن  گرانیتوسط د
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 های...بررسی فرضیه

 
حکومت آشنا    ده یهای متخاصم قبالً با او متشکل است که گروه   شرفته یبر اجتماعات پ  یمتک  شتریب

در    ی شده است. ول  ل یاند که به سلطان تبدپرداخته   ی ها به انتخاب رهبر بوده و به اقتباس، در جنگ 
 سته توانمی   متشکل وجود داشته و نه جنگ   اند نه جنگ و اطاعت خو نکرده   تی که هنوز به تبع  یمردم

 . 1ددسلطنت و حکومت گر جادیباعث ا
 

  

 
هر فصل    یتوان برامدارک مختلف موجود است که می   یدر اغلب مباحث بعد  یاصلهای  ادداشت ی   فقدان  باوجود  ـ۱

 .شودقناعت می  یائهآنکه خوانندگان خسته نشوند فقط به ذکر نمونه  یبرا  ینمود. ول میتنظ  یکتاب
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 مدیریت نه حکومت

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ن ی زم یجهان با سلطنت رو  یحکومت خدائ  سهیمقا ـ۴

  ن ی همچن انستنددمی  نیزم ی که فرعون را تجسم خدا در رو  میدید یهای مصر ی تولوژیم در
. در  ندشدمی  ه یتوج ن ی زم ی خدا بر رو ندگان یشاهان نما  ز یالنهرین نمردم بین  ی هادر  میتولوژی 

هم بین    گریدی  را انعکاس نظام جهان دانسته و در اغلب اجتماعات باستان  ن ینظام زم  ینیچ  ریاساط 
 .در جهان ارتباط قائل بودند ان یو حکومت خدا  ن یزم ر دحکومت سلطان 

مطرح کنند که    ز یبرداشت را ن  نی چون فرانکفورت ا  ن یاز محقق  ی سبب شد که برخ  اتی روا  ن یا
  ی به فکر افتادند که در رو  ،فتندرکه حکام جهان بشمار می  ان یخدا ا یبا اعتقاد به خدا  ی مردم ابتدائ

  چوجه یه ب ه ینظر ن یها اطاعت کنند لذا سلطنت بوجود آمد. ا و از آن  رندیرا بپذ ها ن اگیخدا زین ن یزم
ت  نحرف بودند که به اعتقاداممذاهب  ان یمتول نی ساختند و ارا مردم نمی ری. اساط ستین ح یصح

 .ردندکمی  تی ها را در جهت تثبیت معابد هداو آن  ادنددمردم فرم می 
. در جوامع اولیه  اشدبو باستانشناسان می ن یمحقق دی خود فرانکفورت، که مورد تائ ه ینظر طبق

ادوار تصور   ن یشود که در ا کرده است. پس مشخص می جامعه را اداره می  یابتدائ ی یک دموکراس
 .مردم نبوده است یعموم دهیعق چوجه یبه   نی زم ی رو  ی خدا

در   سلطنت و  شیدایپس از پ تیممف رینظ یهائیتولوژیکه ظهور م میدید ی قبل یهایبررس با
  ده ید ی از سلطنت اثر یاند و در آن زمان حتبوجود آمده  دبآن بوده است. ابتدا معا  ت یجهت تثب

هزاران   که یدرحال افته،ی هنوز پادشاه قدرت ن یمذهب یکتاتور یو د ک یشود. در جوامع تئوکراتنمی
 .گذشته است ان یاعتقاد به خدا ز سال ا

  ن ی اعتقاد را در ب ن ی خود ا تیموقع  تیتثب ی معابد، کهنه برا  شی دایکه پس از پ میقبول کن اگر
  م ی ارفته یرا پذای  ه یانعکاس نظام عالم است، پس درآنحال همان نظر  نی مردم رواج دادند که نظام زم

. دکهنه معاب له یسلطنت از مذهب منحرف و بوس ش یدا یپ ی عنیرساله مطرح شده است.  نی که در ا
است و   رفتهگجهت می از جانب گروه حاکم  یفرهنگ مل میدر نظر گرفت که در قد دی با یاز طرف

 صادق است.  ی در جهان کنون  اد یهنوز هم بمقدار ز ت یواقع ن یا
  ی های فرهنگ اجتماع ستمی س کهیبشر هنگام خی استوارد معتقد است »دراغلب ادوار تار ان یژول

 ت یموقع یا دولتی ی مل اتاست تأسیس افتهیدولت تکامل  ل یتا سطح تشک
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  ی به نهادها   یاد یز  زان یآن بم  یرشد یک طبقه حاکم خاص فراهم ساخته که فرهنگ فرع   یبرا   را
وابسته به   میقد ی هافرهنگ  لهیساده بوس ی توان بنحوموضوع را می  ن ی. ارددگوابسته می  یمل
  ی مذهب  ،یاسیس ی در مصر عصر برنز ارائه داد. نهادها ا یو  Yucutan وکوتان ی ی اهایما ر ینظ ی ار یآب

 ی اریرا نمود که نه فقط اعمال مربوط به آب ی اجتماعات ایجاد یک طبقه حاکمه برتر ن یا  ی ظامو ن
حکومت و مذهب را تحت نظارت داشت، بلکه رفتار و اعمال   ،یاجناس، امور نظام  عی و توز یدولت

بود. اداره   یو دولت یتابع مشارکت آنان در امور مل ی عیدر حد وس زیها نآن  یفرع  یمولود فرهنگ
  ات، یاضیر  ده، یچیها خالق تقاویم پ. آن اددمی   لیها را تشکروزمره آن   ی از زندگ  یقسمت  یعموم  مورا

  ز یها نبوده و تنها خود آن  یوابسته به مؤسسات دولت ستماتیکی س یدئولوژ یا ات،یادب ،یسندگینو
  و  یکننده اخالق ملکننده و هم مصرف د یها هم تول. لذا خود آن ردندکموضوعات را درک می  ن یا

 ود.« ب گانه یب یبکل ن یطبقات پائ ی بودند که برا   یدرحد  یو عقل یفکر های ت یفعال
تحوالت فرهنگ را در طبقه حاکمه   شهیتوان رکند که نمی خود اعتراف می  یاستوارد ول 

آنست که در   تی آورد. واقعدر می  شیجستجو کرد بلکه طبقه حاکمه فرهنگ را بشکل فرهنگ خو
جامعه فرهنگ طبقه حاکم است. کهنه   یظهور حکومت، فرهنگ حاکمه و  ئتیه لیتشک ه یادوار اول

  ا ی تقاویم، جعل  سالنامه و میمناسب دارند در معابد به تنظ تیو موقع یوقت کاف ه ک دب خدام معا و
ها به اختراع خط  حفظ و انتقال آن  یو برا  ردازندپ... میجداول و اوراد  هیته  ها،ی تولوژیم فیتحر

تنظیم    حساب درآمد امالک معابد و  یکنند و برا می   یگذار مقررات را پایه   و  نی . قوانوندشموفق می
 .هنددو هندسه را بسط می  ات یاضی ر ، یار یآب

.  اشدبخدام معبدند، می  کهنه و  ن ی حاکمه، که هم ئتیآنست که فرهنگ حاکم ساخته ه جه ینت
حاکمه    ئتیبلکه ابداع خود ه  ستیآن با نظام دولت، ساخته مردم ن  سه یمقا  نظام خلقت و   ه یپس توج

  ش، یچه در نظام خو و های سلطنت را چه در فرهنگ خوده ی که رفته رفته پا اشدبدرحال رشد می 
 .ندکمی  تیتثب

رفته رفته دربارها   دار،یهای پا سلطنت  لیتثبیت آن و تشک حاکمه و ئتیاز بوجود آمدن ه پس
از کوشش تمام   مذهب را بخدمت گرفته و ندارند بلکه معبد و یبه ابداع و سازندگ  یاجیخود احت

  ا ی نی افراد که اغلب هم از طبقات پائ نی . اندیمانگیری میو ابتکار بهره شهی صاحبان فکر و اند
  ی عرضه کردن متاع خود ندارند، باالجبار فقط دانش دربار  ی جز در بارها برا ی اند، چون جائوسطمت
و هنرمندان   شمندان یاند ی کاال دینه استطاعت خر مد. توده مرهنددمی  لیتحو یفرهنگ دربار  و

  ان جز صاحب از نوشتن و خواندن بهره دارند و  یلی . قلاشندبآن می  رش یرا دارند، نه اصوالً آماده پذ
  ادوار است که تمام قریحه و  نی ا ردشود. نمی  افتیکاالها  نی ا دار یزر، که در خدمت دربارند، خر

شکل خواست آن طبقه را   حاکمه قرار گرفته و فرهنگ  ئتیکامل ه ار یهنر مردم در اخت استعداد و 
جهان در علم    ان یحاکمه خود سازنده آن باشد. اغلب پادشاهان و فرمانروا  ئتیبدون آنکه ه  د،یابمی

  .1اند بوده  دیوانه  هم احمق و ی ار یبس  یو حت  فیشعور ضع در عقل و  ر،یفق ار یدانش بس و

 
  صصی شاه بدون آنکه تخ   یدر یک سیستم سلطنت  ندیبمی   یکند وقتاندازه تعجب می ان بی سان»  دیسونموسکا می ـ  ۱

  ن یه دانشمندان و هنرمندان و متخصصیلک تاسف است که    یکند و جاصادر می   نمتخصصی  یرمان برافداشته باشد  
ر!!  تموجودات بر  نیا  م ینیبمی   م یرا ورق زن  خیتار  گر د. و اسپارن متخصص می   ریک فرد غیرا بدست    سرنوشت خود   زین

  ی جا  یآنقدر تخصص نداشتند که حت  ز یها نآن   نیاند و بهتربوده ران و خودخواه  شهوت   احمق و فاسد و  و  هیاغلب سف
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 مدیریت نه حکومت

  ات یفیاز ک  دیبا   رد،یقرار گ  یخودکامگان فاقد شعور کاف  نی که مورد پسند ا  یمسلم است علم و هنر  
 د. برخوردار باش یخاص

  ی اثر علم اختراع و امکان، به کمتر ابتکار و و لهیفرصت، وس ت،ی است که با وجود موقع جالب
طبقه   یکننده آثار استعدادها خلق شده باشد. دربارها نشخوار  ان یکه توسط دربار  میکنبرخورد می

 .ودندمولد جامعه ب
استعدادها   ی شکوفائ خالق سبب انسداد و  یفکر های ت یشدن فعال کطرفه یبودن و  محدود

 .دیگرد
مردم   شه یفکر و اند  جی ساز نبوده، نتاخود فرهنگ  نکه یحاکمه، گوا  ئت یوار هم هدا ن یدر ا  پس
  سا یو هرجا که قدرت معبد و کل رفتگبکار می  شی خو تیموقع تیفرهنگ حاکم و تثب ریرا در مس

 . افتیی م یرنگ مذهب  زنیسهم فرهنگ  نی به نسبت ا دیردگمی  میبر حکومت سه  زین
  ش یداینظام جامعه و پ  نظام خلقت و   سه یمقا  ه یکه فرض  میریگمی   جهیمختصر باال نت  ی بررس  از 

  ل یبه جامعه تحو ی حاکم زمان ئت یاز جانب ه اس یق نی و ا ستی معتبر ن ، برداشت ن ی حکومت از ا
 .که حکومت شکل گرفته بوده است دهیگرد

 . اندبوده  له یداده و توده مردم وسحاکمه فرهنگ حاکم را شکل می  ئتیآن زمان ه در
 

  

 
 ن یمتأسفانه ا  «.رندیپذافراد است که نظم سقیهانه را می   یفرمانبر   جهینتهمان    نای.  پرکنند  یدوز را بخوب یک کفش

است.   نیچن رد یجامعه را بعهده بگ یرهبر  کتاتوریکه د یستم یبلکه در هر س ستین یسلطنت ستم ینقص س طقف
 ت. سلطان اس کنوع ی ی کتاتوریهر د که از سلطنت شد ی هیهرچند در توج
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 پدر بر فرزند گرفته شده  ت یحکومت از حاکم ـ۵

کند و  اطاعت می حکم پدر  و  تی از ترب تیمعتقدند چون کودک در طفول ن یاز محقق یبرخ
از فرمانده با او    یرویپ  نیشود و احکومت آشنا می   دهی با ا  امیاو دارد لذا از همان ا  تیبه حما   اجیاحت

 .ندکرشد می 
  ن ی ا آموزد واطاعت را می  از یاجبار و ن ی از رو تیطفل در دوران طفول : سدیونکاملر می  هانس 

به محافظت    اجیاحت  اریبس  تیانسان، برخالف حیوان، در طفول  را یز  ست یرشد او ضرور  یبرا   یفرمانبر
کننده و آمر  ت ی ادامه دهد. مقام پدر بعنوان هدا یبه زندگ دتواندارد و بدون کمک نمی ی و نگاهدار

. پاپ را  ادندداز موارد به پادشاهان لقب پدر می  یار یدر بس یمشخص بوده و حت میاز قد لیفام رد
برداشت سرچشمه گرفته    نی شود از ااطالق می   ش یکه به کش Pater و نام پاتر  امندنپدر مقدس می 

 .است
بزرگ    ایخود اطاعت را آموخته و در مقابل پدر   یبشر چون دریک مرحله حساس از زندگ پس

  ی عیاو اطاعت از شاه و حاکم طب ی خو کرده و برا یخانواده سر فرود آورده است. لذا به فرمانبر 
 . است

قابل سلب    ریدراصل ثابت و غ   ی رد نویسد: که مقام پمی   یدانشمند آلمان Hofstaetter هوفشتتر
کنند، قدرت و  ناخودآگاه فرمانروا را در نقش پدر مجسم می  ا یخودآگاه  ا یرعا که ی است و هنگام

جهت است که سلطه یک شاه بمراتب از یک تیران    نی . بهمندیمانمی   دیعمیقاً تائ  زیرا ن   حکومت او 
 . 1است  شتر ی( بر)جبا

غلط ظاهر پسندند.    اتیاز نظر  یار ی. متأسفانه بسسدرمی  یمنطق  ار یدر نظر اول بس  هیتوج  نی ا 
دهد نه  قرار می  اسیق ی را مبنا ش یزمان خو طیمح ها نفس خود وعلت آنستکه بشر در قضاوت 

  م ی کن ی مسئله را بررس ن یا ترقیدق ی وقوع حادثه. اگر کم طیشرامربوط به زمان و های ت یواقع
 :که   میابییدرم

  ح یاست صح ازمندیداشته و به اطاعت از او ن اجیبه پدر احت ت یادعا که کودک از طفول نی اـ ۱
شناسد.  به مادر محتاج است و اصوالً پدر را نمی  دیگشاچشم می ای . نوزاد از آنزمان که به دنستین

درون    ند،کمی  یستدو فرا  یاحساس فرودست  که یباز به مادر وابسته است. هنگام  زین  یدر دوران نوپائ
  او شکل گرفته و رشد نموده است. البته 

 
بعدها به هر   شدند وام انتخاب می ت اراتیبا اخت ینیمدت مع ی باستان برا ونان یبودند که در  ی ها حکامن اتیر ـ۱
 .باشد اطالق شد افتهی ا با زور به حکومت دست و ی وراثت  قیاز طر ریکه غ یکتاتور ید
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 ت یاکه طفل در حم  رندیقضاوت قرار گ  ی مبنا  دیبا  هیبلکه جوامع اول  ست یمتمدن مورد نظر ن  جامعه 
تقدم داشته و   Matriarchy یمادرساالر هی است. اتفاقاً در اجتماعات اول مودهنکامل مادر رشد می 

  ی االرمادرس  ن ی ها آثار اشروع تمدن   تا  که یاست بطور  دتریجد  ار یبس  ای ده یپد Patriachy یپدرساالر 
 . هنوز وجود داشته است ی های مادر ساالرنشانه  د یاعصار جد  یبدو ل یاز قبا یشده و در بعض دهید

  ی مادران دارا   دیصحت داشته باشد با   یبه اطاعت در کودک  ادیاعت  طفل و  یوابستگ  هیفرض  اگر
 .  1قابل سلب باشند نه پدران  ریغ  استی مقام ر
حاکم وجود    و رهبر و   س یرئ  هی که در جوامع اول  دیکه ارائه شد مسلم گرد  ی ار ی در شواهد بس  -   ۲

  اورا به حاکم و  ی عیطب از یو ن رفتیپذاطاعت را می  ینداشته است، اگر واقعاً بشر بعلت عادت کودک
های مکتسبه  و خصلت  یعیطب زی به غرا شتریکه انسان ب  ی در ادوار  د یکرد پس بامی  یرئیس رهبر 

را داشته و   ی فرمانبر قبول اطاعت و  یوابسته بود تا تعقل و تفکر بهتر آمادگ یدرون یمحرکها  و
تمدن   ونشینی که به شهریحاکم از خود نشان دهد تا دوران رفتنی در پذ یترکشش پابرجاتر و ثابت 

رئیس بسر برده و از   مردم هزاران سال بدون حاکم و  هی که در جوامع اول م یدیاست. ما د دهیگرائ
و   یمذهب یهاکنند که انسان معتبر تأکید می ینیمحقق یاند. حتبرخوردار بوده یابتدائ ییک برابر

اند  هوفشتتر، عادت به آزاد بودن داشته  رینظ ی داندانشمن هی آزادخو بوده و بر خالف نظر نی نشهیقر
  ی مردم آزاده طلب فرمانده  نی کند که چگونه اچون فرانکفورت تعجب می   یدانشمند   یحت  که یتا جائ
 .اندرفته یرا پذ

  وسته یبشر بوقوع پ ئیگراتمدن  ان یحاکم و فرمانده پس از شکل گرفتن شهرها و در جر قبول
 .جلوه کند ی عیاز عادت به اطاعت پدر سرچشمه گرفته و کامالً طب دتواناست. لذا هرگز نمی 

یک ارتباط   مید ید کهیو بطور ستیقرابت به شکل جوامع متمدن ن یابتدائ لیقباـ اصوالً در۳
 .زدساافراد را بهم مربوط می  یمذهب

که مقام پدر از کهانت   افتیتوان در داده شد می  اکان ی گرائی و پرستش نکه از توتم یشرح با
  ی مولد اصل گرا پدر و در جوامع توتم ،یسرچشمه گرفته است نه رابطه پدر فرزند  ی مذهب خانوادگ

  ج ی دربت ی اپرستیپرستش اجداد و ن که یندارد. هنگام ی لذا پدر مقام برتر انند دمی  له یفرزند را توتم قب
خاص خود را بعنوان کاهن خانواده و نگاهدارنده   تی پدر قدرت و موقع ردیگگرائی را می توتم یجا
  ی عیوابسته به مذهب بوده و بطور طب زیمقام ن نی آورد. پس ابدست می یاجاق خانوادگ ذهب وم

 .است امده یبوجود ن
نشانه    ان ی رئیس خدا  که اطالق آن به شاه و   م یدید  م ینمود  یلمه پدر را در تمدن هند بررسـ ک۴

و  ن ی به پاترها با د ز یها نن یسیپاتر ی . حتیخانوادگ ی بوده است نه برتر ی مذهب ی یک سرپرست
  ه وابسته به خانواد ریغ  یکه افراد  م یدید ی قرابت. حت لیه به دلن اند وابسته بوده  یآتشگاه خانوادگ

 .ردندکقطع رابطه می   ی عضو آن خانواده محسوب شده و با خانواده اصل  یلیفام  ن ی د  رفتنیپس از پذ
  باز به همان  می ریبپذ ی خانوادگ ن یرهبر و شاه را از راه کهانت د  پدر به لیتبد اگر

 
افته،  ی  ازیحاکم بوده مورد نظر است نه جوامع متمدن که پدر امت  یمادرساالر  و   یکه نظام مادرتبار   هیاجتماعات اولـ  ۱

 .است دهیگرد ن یقیاس تابجا سبب اشتباه محقق و  ازیامت نیاتفاقا هم
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 .میاختسراجان در هند مطرح  و  ران یدر ا  ویو کا ونان یپاتر در  ه یکه در توج میسرمی  یبرداشت

بلکه اشاره به   ست یپدر ن اریبر خداوند نشانه قدرت و اخت ردام پ ن اطالق  شاه با پدر و  سه یمقا
  ن ی او درا و  امدندرانجیل خداوند را پدر خود و تمام ابناء بشر می  حی است، مس یمهر و عطوفت پدر 

خدا   ت یحما و یسرپرست محبت پدرانه و  کند بلکه عطوفت وقدرت نمی تأکید بر حکومت و هیتشب
 .دیمانمی  جسمرا م 

نه تأکید برقدرت و   نی خوانند و او پاپ را پدر مقدس می  یپدر روحان زیرا ن  شیکش مسیحیون 
اند،  نام پدر ملت داده   زیبه پادشاهان ن  ان یحیمس  نی در ب  ی. گاهشان ی ن است که عطوفت احکومت آنا

  رف تعا نی که ا میابیی م در می. اگر دقت کنندکبه آن استناد می  زی که هوفشتتر ن یزیهمان دوستاو
است و مقصود از آن   فتهربکار می نیسالط  لیتجل یتلقینات برا  گریبوده که چون د یتملق و

 . پدرانه شاه بوده است نه اقتدار و قدرت او یبرجسته ساختن عطوفت و مهربان 
 

 کار  م یاستعداد و تقسحکومت از  ـ۶

ها که  لذا آن  ،ریپذت ی االستعدادند و تربمعتقدند که چون افراد بشر مختلف  ن یاز متفکر یبرخ
طبقه حاکم را   ج یو بتدر  افته ی یبرتر  رندیگقرار می  ی مساعدتر طی دارند و در شرا یشتر یاستعداد ب

 .آورندبوجود می
ها اختالف طبقات  گروه  ن ی. در ا میدانست  ی افراد جامعه را اصل کل  یبرابر   ه یجوامع اول  یبررس  در

 .وجود نداشته است
  ی چندان برجستگ  زیمحدود بوده اختالف استعدادها ن  اریافراد بشر در ابتدا بس  ن ی ب  ازها یامتاصوالً  

 .است دهیگردایجاد حق نمی   و از یقدرت هم موجب امت ر زور ودنداشته است. اختالف 
  شرفت یپ  ط یشرا  و   تی که اختالف طبقات در جامعه شکل نگرفته است، اختالف تربی زمان  تا   پس

یک    جادیا   رد باشد که مؤثر    دهیرس  یاختالف طبقات بحد   کهی. مسلماً هنگامافتیوجود نخواهد    زین
و   یتیترب ط یطبقه گذشته است. البته در آن حال شرا نی ا لیها از تشکمدت  ددطبقه حاکمه گر

 . است  تی با اهم ار یحاکمه بس ئتیبخصوص تأثیر روابط در توسعه اختالف طبقات و تثبیت ه
  که ی است. بطور شرفتیمتفاوت پ طیو شرا  تی اختالف طبقه مقدم بر ترب ش یدایپ گرید بعبارت

بوده است که با وجود   یبه روحذجا و  یکشش مذهب هی در اجتماعات اول ازی امت ی عامل اصل میدید
قبل از آنکه اختالف    یعلت در جوامع بدو   نیاست. بهم  افتهیساحر شکل گرفته و توسعه    جادوگر و
شکل گرفته بوده   ی معبد و  یمذهب ی گردد، رهبر  ت یتثب ی زندگ طیرا ش ف و رَحِه ب  سته طبقه واب

 . است
و حکومت   ی که فرمانده می دیرس جه ینت ن ی که قبالً بعمل آمد به ا یتحلیل مشروح و ه ی تجز با

کننده نبوده  ن ییعامل تع  چوجهیبه   اقتی ل  استعداد و  گرفته و  شهیمعبد و کهانت ر  و   ی مذهب  استیاز ر
  ا کار ابتد  م یقابل توجه است. تقس  ار یخود بس  ی که البته به جا   نیو تلق  ق یاستعداد در تحماست، مگر  

بوجود آورده است    رایاکننده   نییو عامل تع   افتهیمسئله توسعه    نیا   کهیزمان  در معبد صورت گرفته و
 .شده بوده است تیتثب ی معبد  است یها قبل از آن رمدت
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 ی ائیجغراف ط یو شرا ط یتأثیر مح ـ7

  ط ی تأثیر آب و هوا و شرا الدیدر قرن پنجم قبل از م Hippocrates مکتب بقراط روان یپ
تأثیر را بصورت   ن ی ا ز یانسان مطرح ساختند. ارسطو ن یومنویزیرا در عادات و اخالق و ف یائیجغراف

از آثار    لیبه تفص  مهجدیمجدداً در قرن ه  Charl louis Montesquieu  و یکرد مونتسک  ان یب  یگرید
 . سخن گفت ی ائیجغراف طیشرا

بطور    ی حکومت مطرح نشده است ول  جادیا  یبطور مستقیم بعنوان عامل اصل  ی ائیجغراف  طیشرا
و   یاریبه آب اجیاحت ایو امکان زراعت  یزندگ طیمورد توجه قرار گرفته است. مثالً شرا میرمستقیغ 

را بعلت   یطلبی و برتر  یجنگجوئ ا یاند. را در شمار عوامل مهم شمرده ت یفعال جادی ا جه ی در نت
  ش یدایساکن را موجب پ  حمله به اقوام صلح طلب و   جه ی خاص سکونت و آب و هوا و در نت  تیقعمو

 .اندقوم جنگجو دانسته  ی رهبر
  ی در زندگ  گریمانند همه عوامل د   یائیعوامل جغراف  هوا و   آب و  ،یزندگ  طیاست که شرا   مسلم

حکومت و دولت   جادینبوده که ا  یتأثیر بحد  ن یهرگز ا  یگذاشته است ول ی افراد بشر تأثیر بجا
 .دینما

  ی و معنو   ی خود تأثیر نموده و آنرا در جهت تطابق با احتیاجات ماد   طیدر مح  م یدیچنانکه د  بشر
به   طیمح  طی شود که شراتغییر مولود شعور بشر سبب می  امکان تأثیر و نی داده است. ا رییخود تغ

  ی مساو  ط یدر شرا ی که حت مینی باثر گذارند، ما به وضوح می  ه در تحول جامع ی ل ثانو مصورت عا
 .اندافته یبهم تحقق    ه یهای شبدهیپد  ی نامساو   ط یاست و بر عکس در شرا  امده یبوجود ن  کسان ی  ج یتان

G. Daryll Ford   مخالف بوده و آنرا    یائیجغراف  سمینیدترم  کامالً با  ی سیفورد محقق انگل  لیدار
یک عامل   وستهیانسان پهای ت ی و فعال یکیزیف ط یمح نی که ب»نویسد: و می  انددمردود می  یبکل

توان آنرا  که می  ده، یدانش و عقا یک عامل یخاص های ت یها و واقعیک تجمع ارزش  واسطه و 
خود ثابت نبوده و قابل   ی که فرهنگ بخود ت یواقع ن یوجود دارد. با قبول ا  د،ینام یفرهنگ ی لگوا

از اختراعات،    یناش ی فراموش کرد که نکات د ینبا  ،است یکیزیف طی ارتباط با شرا یل در د تع تطبیق و
  ة اجتناب نبوده و درهر جامع رقابلیو غ  ی جبر چوجهیبه ها آن  که خود اشدبابداعات، اکتشافات می 

اند که  نشده   یها موفق به اکتشافاتتحمیل از خارج است. مردم تمام قاره   ا ی  و   ی تقریباً اکتساب  یانسان
  م یو مفاه یهای اجتماع هائی که نمونه ت ی محدود زان یم نی. بهمدیبنظر آ  ی ه یبد نگاه  نی در اول
 ت.« مهم اس دیمانمی  جاد یا  یکیزیف ط یا تطابق با شرای از منابع خاص و  ی برداردر بهره  یمذهب

جامعه است،   ی التیکننده تشکن یی عامل تع ی ائیکه مشخصات جغراف هی نظر ن ی در رد ا استوارد 
 :دیوگاو می   زندی م ی مثال جامع
  ان یها، بومکنگو، بوشمن  یدها یمانند نگروئ Patrilineal یجوامع وابسته به پدرتبار  شکل

  کسان یها آن  یزندگ طیآنکه مح لیبهم هستند نه بدل هی... همه شبهایفوح ها،ی تاسمان ا،یاسترال
در   ا یفرنیجنوب کال ان ی بوم استرالیا و  ان یبوم ها و آنان: بوشمن  یاست بلکه بعلت شباهت نظام فکر

پرباران و   ی در جنگلها دهاینگروئ کهیدر حال اشند،بمی  ن ی صحرانش نموده و  یخشک زندگ ناطقم
 ت. متفاوت اس  اریها بسآن  طی مح یکیزیف ط ینموده و شرا  یدر مناطق سرد زندگ هایفوج

  ن ی از زم یبردار بهره  ، یتکنولوژ ی شود که تمام الگوهانویسد: مالحظه می می  او
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کالسیک از تقدم  . یک مثل وندشمشتق می  یاز فرهنگ یاجتماع  اتیخصوص و نی زم تصرف

  ر یش های نیکه چ میابیی جامعه را ما در آنجا محقق م یهای عمومبربرداشت  یفرهنگ یهاش یگرا
 د.« خورننمی   یدر تابستان گوشت سگ آب موهاینوشند و اسکنمی

 نویسد:می  موسکا
اصل که تمدن از نقاط گرم به مناطق سرد و از جنوب به شمال پراکنده شده فقط یک   نی ا»

اتکاء  »   گر یبعبارت د  ا یبکار برده شده«    ده ی چیپ  ار یبس  ده ی یک پد  حی تشر  ی که برا   ست ایساده   هیفرض
 «. و زور باورست ی سطح اریبس ی ائیبه اثر جغراف

 نویسد: می  یائیطالی متفکر ا  N. Colajanniی انیکوال 
قساوت و مردم شمال را به مشروب   و یرانجنوب را به شهوت یهاسرزمین  نی معموال ساکن

مشروب    یو کارگران سوئد   هیروس  ن یاز زارع   ش یکنگو ب  اهان یس  که یدر حال  نند کمحکوم می   ی خور
  ی مخوف حت وان یزن داشت و ا دیالرشاز هارون   شیدر حرم خود ب  ه یتزار روس ریمیو والد وشندنمی

  س یتر بود. در زمان ما در لندن و پار قسیسالطین شرق،  نی خونخوارتر ایبالوس   وگا یهل و از نرون 
از همه    ش یب ی سکس ات یدر آلمان جنا و  م یدر اعصار قد لیبا  و  یاز دهل  ادتر یز ار یفحشاء بس ن ی و و
در آخر ایطالیا قرار دارد )قبل   ومجارستان  اطریش و از آن بلژیک و فرانسه و اروپاست و بعد یجا

 .از جنگ اول(
 نویسد: اد را در تمدن رد کرده می نژ  و  طیبطور قاطع اثر آب و هوا و مح  ی دربحث مفصل  یبن یتو
ششهزار سال    ن یباشد که در طول ا  ی عامل مثبت  دتوانخود میی نه نژاد بخود  ط، یمح  طیشرانه »

  ت یبه تالش پرآشوب تمدن هدا  یرا بحرکت درآورده و از حال سکون اجتماع بدو  ت یگذشته انسان 
 .« کرده باشد

   Leslie Whiteو یسیانگل لدیچون چا ی مشهور ینیمحقق هی پس از انتقاد به نظر استوارد
معتقد   انند،دمی  یرا مؤثر در تحوالت فرهنگ ط یمح ط یکه شرا ی کائیشناس امرانسان  تی وایلسل

  جه ی و نت  اشندبتحول متعلق به قرن نوزدهم می   ییک خط  ه ینظر  رو یدانشمندان هنوز پ  نی است که ا
 :ردیگمی

  ی ل یخ و  ستند، ین ط یقابل استناد به اختالفات مح میبطور مستق ی از آنجا که اختالفات فرهنگ»
  ی توان نشانگر انشعاباتها را می باشند، پس آن ارگانیک وابسته نمی  ای و  ی نژاد ازاتیتر به امتیقطع

...  مختلف  قیرطردتکامل  ی اجتماعات است برا ی هاش یفرهنگ دانست که انعکاس گرا خ یدر تار
 «.دانست  ی و انفعال  یثانو   نقش کامالً یدارا  د یرا با ط یمح ط یلذا شرا

علل تحوالت    ل یو تحل  ه یآن بود، در تجز  روان یاز پ  یکیکه مارکس هم    ییک خط  ة نظری  درباره 
 . مفصالً بحث خواهد شد خ یتار

مورد   Multilinear ایچند جهت  یمردود شده و بررس یشناسی مدرن بکلدرجامعه  هینظر نیا
  م ی شود بهمان اشتباه دوچار خواه  یاگر یک خطه بررس  زین  ط یمح  طی توجه قرار گرفته است. تأثیر شرا

 شد.  
  ی انتروپولوگها G. Willey ی لیپروفسور و و  Pro f.M. Herskovitsتس یپروفسور هرسکوو

 : که سندرمی  جهینت ن ی جامع درباره علل تحوالت به ا قاتیپس از تحق ئی کایامر
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های  مناطق حاره قادر به ساختن خانه  اهان یکه س نندکادعا می  ط یطرفداران تأثیر مح یوقت» 
هرگز   یکننده است ولن ییمسلماً یک عامل تع طی . محرفت یگفته را پذ نی ا د یبا  ماًلمس  ستندین یبرف

از    کو اگر هری  رند یکه متغ  میاز عناصر مختلف بدان  ی بیجامعه را ترک  دیالعلل باشد. باعلت   دتواننمی
  م یدوچار خواه یبه اشتباه میو بصورت یک عامل قابل تأثیر بدان دهی کش رون یب م یها را بخواهآن 

 ت.« شناسی اسرساالت جامعه  سندگان ین نو دشد که گناه آن بگر
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 یکائیآمرشناس جامعه  دانشمند  M. Fried نظریه مورتون فرید  ـ ۸

را که   یدولت پرداخته و عوامل ش یدایو پ یتحول اجتماع  یعلم  یای به بررسدر رساله  دیفر
گردد که در آن مقام و مرتبه ظاهر   ی مُبَدّل به اجتماع Egalitarians  شود جامعه برابران سبب می 

  ل یتحل  و   ه ی تجز(  دولت است  شی دایو پ Stratified یکه مقدمه جامعه طبقات)Rank Society   شودمی
 یار یبا آب ی ها از کشاورزمقام مراتب و شیدایفوگل را در مورد پ. او نظریه ویت ندکمی

Hydroagriculture   م یو تنظ  ی اریآب  ی هامرحله طرح  ن یمعتقد است که در ا   ی قابل توجه دانسته ول  
 .گذاشته شود ی یک بوروکراس  هی تخصص پا جاد یاست که با ا  افتهیآنقدر وسعت ن  ی کانال و سدساز 

  ی شمارد. مثالً عواملمی  تیدر تحول جامعه اشاره نموده و آنرا کم اهم  طیبه تأثیر مح سپس
نه   یتأثیر است ول ی حرکت جامعه دارا در ی منابع محل آذوقه و هیته  یبرا  طیمح یچون آمادگ
 ید. مان یتحول اساس جادی چندان که ا

  جاد ی ا  رییمورد تغ  ن ی کند که البته در ارا مطرح می   یگر ید  شرفتهیاقتباس از جامعه پ  نی همچن  او
 . ستی ن ل یکه اص یتحول یشود. ولمی

یک   یر یگیماه ا یشکار  رداستعداد است که مثالً  که مورد نظر اوست تخصص و  گرید عامل
  جاد ی در جامعه ا جیآورد که ممکن است بتدربدست می  یاز یامت و لذا مقام و ابدییم ینفر برجستگ
ثابت   ی مقام جاد ی پاپرجا نبوده و ا یازاتیامت ن ییه چن. او معتقد است که در جوامع اولدیشکاف نما

  ان یاز م زیمربوطه آغاز شده و پس از خاتمه آن ن تی شروع فعال با یمراتب نی. معموال چنندیماننمی
 ات یرا بدست گرفته و پس از اتمام عمل یهنگام شکار آنکه ماهرتر است رهبر  . مثالً دروندرمی

 .رددگدوباره به حالت اول خود باز می 
  ی رابطه نسب  و  یقائل است و آن جاذبه شخص  تیعوامل اهم  گریاز د  شیعامل ب  دو  یبرا  دیفر

 .است ی عامل نژاد  ای و
  گران یای وجود داشته باشد و دممکن است جاذبه   ی فرد  ردکه    ارددمورد اول فرید اظهار می   در

  را یکند زنمی  ی باز یثروت نقش مهم جاذبه موضوع تملک و  نی سازد. در ا ل یرا بطرف خود متما
و   د ینمانمی  ی رهبر جاد یا  ی افراد بدو ن ینداشته و در ب ق یعم شهیر لهیوس ن ی تحمیل احترام به ا

 شود هرگز دوام ندارد.  حاصل می لهیوس نی که به ا یقدرت
  ی هامثال  sahlin ، ساهلین  Druecker دروکر  ای  Oliver الیور قاتیبا استفاده از تحق دیفر
 ی. اصل  است نه عامل  له یها ثروت وسدهد که بر طبق آن ارائه می  ی متعدد

  

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g



302 
 

 مدیریت نه حکومت

  له یکرده و آنرا وس هی جاذبه و کشش تک جادی در ا نی به عامل د شتریمورد ب ن ی در ا دیفر 
 .ندکمی  ی تلق یو گروه یفرد یسرسپردگ

کند که از آنجمله مقام پسر  را بعنوان نمونه ذکر می  یحاالت د یفر ی و نسب ی عامل نژاد درباره 
 .ترین عضو خانواده و گروه استیا مسن  ارشد و 
  عوامل را به نژاد و   نیا  دیفر  نکه ی. گوارهیعش  یجد اعاله عضو ب  نی کترینزد  استیر  نیهمچن  و
پسر ارشد    یکه رهبر  میابیکه قبالً داده شده است درمی  یبا شرح  یول  زدسامربوط می  یقومنسبت 

  ز یسالمندان ن  ی گرفته و رهبر  شهی و مذهب جامعه ر  ن یاز د   رهیعش  یجد اعاله فرد ب   ن یکترییا نزد  و
 .دارد یوابستگ ی به آداب و رسوم مذهب ی به شکل

  م یابیداده شده است درمی  ئیگراتوتم  و یاپرستیکه قبالً از ن یتوجیه  فرید و  لیبه تحل باتوجه
جامعه   نی د مستقیماً به مذهب و ردیپذمی  یرهبر  جادیها را مؤثر در اکه او آن  یکه عوامل اصل

 .اشندبمربوط می 
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 ی کائیامر مشهور شناس استوارد محقق جامعه ان ینظریه ژول ـ۹

قرار داده است. او پس از   لی و تحل ه یتحول جوامع را مورد تجز ی های متعدد در رساله  استوارد 
تحول   ی برا  نی نظریات متخصص و  یعلم ی هامداوم خود و استفاده از روش  ق یسال تحق ست یب

کند نه یک می   شنهادیرا فقط بعنوان یک راهنما پ   یه یو پرو... توج  نی چ،  سومر،  مصر  ی جوامع باستان
 ت: اس  ن یاستوارد چن ه ی . خالصه نظریقطع ستورالعملد

  و  ی کشاورز ی های باستانتمدن  ان ی ، باناندده یآغاز گرد  یار یزراعت توأم با آب  با ه یاول  یهاتمدن 
 .هم توأم کرده بودند شکار را با

 .شودمُبَدّل می   یتا آنجا که جامعه به یک واحد کشاورز   ابدیی م  ی شتریب  تی کم زراعت اهمکم
استوار بوده است همانگونه که   واناتیاهلی ساختن ح و ی کشاورز ه یجوامع بر پا  ن ی ا اقتصاد

افزوده    ی اریآب  تی است. رفته رفته براهم  افتهیتوسعه    یار یآب  وهیمناطق به ش  نی شد زراعت در ا  ان یب
  ت یجمع جه ی شود و در نترشته برمحصول افزوده می ن یمربوط به ا  ی هاروش  لیشود و با تکممی

  ، یسندگیر  ک، یسرام ، یسبدساز ی،گرچون کوزه  یدست عی دوره صنا نی . در اابدیمی  توسعه  زین
عصر   دوره را او  ن ی . اندکمذهب تکامل حاصل می  و افتهی رونق سازی و خانه  فلزاتذوب  ،یبافندگ
 .نام گذاشته است   Formative Eraگیری شکل

  ی که برا  یمعمول  ل یوسا  دیتول   یکی  رد،یگدومنظور مورد استفاده قرار می   ی برا   ی تکنولوژ  تکامل
که در   لیاست ساخت استادانه و با لیوسا دیتول یگر یرفیع احتیاجات بیولوژیک جامعه است و د

. ارتباط با  ودر( بکار می ون یروحان) بخصوص احتیاجات طبقه تئوکرات  و  یخاص اجتماع  ی ازها ین
ارابه رونق   ها استفاده از چرخ و دولت  لیو در دوران تشک ابدییتوسعه م یاهل واناتیبکار گرفتن ح

 .ردیگمی
  ن ی ا رد . ندکارتباطات کمک می  جاد یبه ا  یهای آبگیری از راه سازی و بهرهق یسازی و قاراه 

  ی ار ی. تحول و تکامل آبوندشمختلف ظاهر می  ()اجتماعی ـ سیاسی  تکال یوپولیهای سوسگروه  ان یم
  ن ی . ادیمانمی  جاب ی را ا ت یریو مد م یتنظ ی برا  ی جمعی وجود یک رهبر دسته  ی لزوم یک همکار  و

  ی ریگکه در اواخر دوران شکل   یون یو روحان  است با توسعه قدرت یک طبقه تئوکرات   ادف دوران مص
  ن یهم. در  رندیگرا بدست می   ی اریامور آب  یطبقه رهبر   ن یکنند. ا می  یی خودنما  یبصورت قابل توجه 

 بصورت  زیادوار جامعه ن
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اشیاء فراوان مربوط   معابد و  ، یمعبد  ی تپه شهرها کند ومعبد رشد می  وابسته به مذهب و  ی واحد 
  ی هایرسوم و آداب و گردهم آئ ،یوابسته به کشاورز  ان ی. خداابند یخاص می  تی به مذهب اهم

یک    شیدا یو پ  رند،یگمورد استفاده قرار می   یار یفصول و نحوه آب  میتنظ  ی که در ضمن برا  ،یمذهب
 .دوران است ن یدستگاه کهانت از مشخصات خاص ا 

که در   ی های مسکونمجتمع  ی عبارتند از معدود یاجتماع  ی بدو دوران فورماتیو واحدها  در
در ضمن   و ندشدساخته شده و تحت حکومت کهنه آن مرکز اداره می  ی اطراف یک مرکز مذهب

جاست که جامعه به دوطبقه    ن ی اند. از همبعهده داشته   ز یرا ن  ی اریامور آب   ی رهبر   کهنه اداره و   ن یهم
 .رددگمی  میعام تقس وتئوکرانیک  

جامعه   لیدر تشک برخوردار نبوده و یاد یز ت یجنگ از اهم و یدوران فورماتیو امور نظام در
و    ی از مبارزات ناگهان ت ی و حکا ست یدر جامعه ن گواه بر تأثیر جنگ  ی بعهده ندارد. آثار باستان  ینقش
  ل ی محدود آنزمان وجود داشت، م  تیجمع  یبرا   یبحد کاف  نی زم  کهی. تازمانندیمانمانند می   خون یشب

 .شده استنمی   دهید ز یتجاوز ن به تصرف و 
اندک بود. )استفاده از   زیها ندار هنوز سواره نشده بودند و تعداد آن رمه  نان یو کوچ نش نومادها

های متنازع شناخته نشده بوده  عصر دولت   تا  ن یدر چ  عصر آهن و  لیتا اوا  یسوار   یشتر برا   اسب و 
 .است(

  ی بصورت   ی بوده است، در هر مرکز تمدن  ی اجتماع   ی کپارچگیدر    ی مذهب، که عامل اساس  تحول
ای را موجب شد که  کهنه  شیدایپرو و گواتماال پرستش اجداد پ ن، یشکل گرفته است. در مصر، چ

  ان یخدا ن ی . همچنندشدمُبَدّل می  ان یخدابودند و در مرگ به  God-Priests کاهن ـ خدا اتیدر ح
در دست است    ی گرفتند. شواهدمورد پرستش قرار می   ی بارور   ان ی خدا  ای  و  واناتیبصورت ح  یگرید

 .اندشکل گرفته هی ها و ساحرین اولاز موارد کهنه از همان شامان   یار یکه در بس
اختالف فورم   یدهد ولها شکل میغیره به تمدن  رسوم و آداب و  و یامور مذهب نی ا تکامل

اجتماعات یک    نی نست که در تمام اقابل توجه آ   اریبلکه مسئله بس  ستین  تی ها چندان قابل اهمآن 
  و  ی اریدر آب ی لزوم همکار  و تی جمع ادی و ازد ابندیای از کهنه توسعه می یک طبقه  و یمذهب مل

  ی جامعه نقش اساس ی کپارچگیدر  و  افته یتوسعه  ز یشود که مذهب نسبب می  ی برره به  اجیاحت
  ی معابد بزرگ، تپه معبدها   جاد یمشخص است کوشش در ا  ار یدوره آنچه بس  ن ی ا  ی کند. در انتها   ی باز 

 .اشدبمی  ،ین یمراکز د کاهنین و یبرا   یاشیاء متعدد مذهب مقابر و  مهم، قصور و
پردازد.  می  اتی اضیادوار است که طبقه تئوکراتیک به تأسیس نجوم و کتابت و ر  ن یهم در

شکل   یآورند که همگبوجود میرا  های کوچکرفته جوامع کوچک درهم ادغام شده، دولت رفته 
توسعه   ن ی. بر اثر ا ارددم می لها را مسدولت  نی بودن ا یتئوکراتیک دارند. آثار بدست آمده مذهب

  ز ی دوران ن ن ی در ا ی. استوارد حترددگآغاز می  Regional Florescenceای منطقه  یئدوران شکوفا
  ی ار یآب های ت یفعال ت، یجمع ادیکه ازد از مراکز مهم ندانسته و معتقد است  یرا در برخ نقش جنگ 

از جوامع   ی . او مثالهائابدیدوران ادامه و توسعه می  ن ی ا یهای تئوکراتیک تا انتها تأسیس دولت  و
که با وجود یک دولت تئوکراتیک از صلح برخوردار بوده   زندی م Meso-Americaیمرکز  یکا یامر
 ارتش به   یبانیبدون پشت ندشدمی  ل یخدام معابد تشک ی حاکمه که از گروه ئت یو ه
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 ،و جنگ  یبدون استفاده از قدرت نظام ردند،گبخصوص موفق می  و ادنددخود ادامه می  اتیح

 .1را بوجود آورند   Multicommunity Statesایجامعه  نی چند های مرکب و دولت 
مصادف است   یدوران شکوفائ ن یالنهربین  مصر و  ن، یمانند پرو، چ گر یمناطق د یدر بعض اما 

خود را   یقیشکل حق یدر دوران بعد از شکوفائ یامپراطور  سلطنت و یول سمیتار یلیم شیدایبا پ
. در  ابدیمجدداً کاهش می   دهیبحداکثر رس  ی که در دوران شکوفائ  ت ی ها، جمعو با توسعه جنگ   افتهی

اعمال شده که رفته رفته درامور   ی نیکاهن له یحکومت ابتدا بوس ه،یاول ی هارشد تمدن  ناطق تمام م
 .مودندنشرکت می  زین جنگ 
عالوه بر . نندکمی یطبقات جادیکه خود ا ندیآبوجود می یازاتیامت ها مقامها وجنگ  شیدا یپ با

  د یمناطق به تشد  ن یاز ا   یار یدر بس  زیاست ن  ای که مولود جنگ برده  غالم و  و  جنگ   ریظهور اس  ن یا
 .ستیدر آنجا مشهود ن یاز بردگ ی ادوار هنوز اثر  نی ا که در  کای امر راز یغ  مود،نطبقات کمک می 

 وند شعی مُبَدّل می بودند، به قال دیو مبادله تول ی و ادار ی تجار ی، که قبالً مراکز مذهب اشهره
  ر ییتغ ی ها بکلرونق جنگ  جامعه با لذا کل شهر و گرفته و فرا میعظ یوارها یها را دکه دورادور آن 

 .ندکمی
جنگجو ظاهر   ییک طبقه واقع یاجتماع (  Hierarchie یسلسله مراتب مذهب) یآرشریه در

جنگ در پانتئون    ان ی و خدا  ردازند پها و امپراطورها می دولت   یحکمروائه  جنگجو ب   ن ی کاهن  شود ومی
 عوام و  ان،یکافئین، جنگجو-کم اختالف طبقات نجبا. کم ابندییخاص م  ت یموقع یدولت ان یخدا

های  شده و رشته  یبند می. علوم تقسرندیگفرم می  ن ی و قوان وندشبردکان بشدت مشخص می 
  ی فرآوربس  بصورت مداوم و دی. تولندیآو هنر بوجود می  اتیاله  ات،ینجوم، طب، ادب ات،ی اضیر

Mass production   ش یدایتاجر و کاسب با پ  طبقات صنعتگر و   و   بدایی تکامل م  ن یتوسط متخصص  
 .نندکمی  دایتوسعه پ ج یپول را

  م ی او دقت کن  هیاگر به توج یدولت و حکومت نپرداخته ول  شی دایپ  یاستوارد به چگونگ هرچند
 . رساله مورد بحث قرار گرفته است ن ی ایست که در اه ینظر د یحاصله تائ جه ینت

  ی بانیهای تئوکراتیک اولیه بدون پشتآید که حکومت برمی   نیچن  زیاستوارد ن  لیو تحل  هی از تجز
شکل    ، یهای مذهبهای مرکب از همان حکومت دولت   ج یاند و بتدربوجود آمده   جنگ   جادی ارتش و ا
 . است افته یکننده ن یی مرحله نقش تع ن یا  جنگ ابتدا در  گرفته و
 .وندشحکومت می   ش یدایپ  ی ادیو بن  یکاهن عوامل اصل  مذهب، معبد و  زیبرداشت استوارد ن  با

بطور    داستوارتوسعه مذهب است.    کاهن و   ش یدایاستوارد علل پ  هیدر نظر  حیقابل توض  موضوع
 .انددعوامل می  نیرا منشا ظهور ا  اجیاحت میرمستقیغ 

  از یمؤثر است و ن ار ی او بس ی بشر در شکل زندگ اج یام نقش احتکه بارها متذکر شده  همانگونه 
  ی ول ودرسرفصل عوامل محرکه بشمار می  اتیرشد ح ادامه و   یاو برا   یماد

 
 Cook , Morley چون ین یوجود داشته و محقق هینظر نیدر اثبات ا  یمدارک روشن  یمرکز ی کایدر مناطق امرـ ۱

, Shook , Jennings , Kidder, Armillas  ذکر به  کا یامر ی هاشرح تمدن  در کنند،می  د یتائ رااستدالل استوارد  
 . پرداخت  میخواه یشواهد
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 .ستین  یماد  شهیهم  اجیاحت  نی در نظر گرفت که ا دیبا 
ها  که در آن  ابندیی دست م یش به برداشتهائیمشعر خوهای ت ی فعال نی در اول هیاول یهانسان ا

  ی انسان  ت یادوار فعال  ن یبشر از اول  میدید  که ی. بطوردیمانبینی را، هرقدر هم ساده، می ایجاد یک جهان 
ان چشم که به جه  یها چون اطفالهای انسان مذهب است. در آغاز، برداشت  یدارا  شیخو
فکر   یککه دو انسان کامالً  وندشمتنوع می  یافکار بحد  نی رفته رفته ا یمشابهند. ول ند،یگشامی

  ی هاهم تمام انسان   دارد و   وان یرا هم ح  اجیاشاره شد احت  زی. چنانکه قبالً نافتیتوان  را در جهان نمی 
 .گذرانندرا می  یابتکار زندگ  که بدون ابداع و یگرید

ها در  احتیاجات و نوع کشش   ،یو عوامل خارج  نندکحرکت می   جادی ها ااست که محرک   مسلم
بصورت   ی عوامل خارج ن ی فراموش کرد که ا د ینبا ی دارند ول ی اد یتأثیر بنها شه ی بوجود آمدن اند

های خود  العمل به عکس  د یبا که انسان است  ن ی و ا ند یمانمحرک در بشر اثر می  و   Motive ویموت
 .زدسااورا مشخص می  ی انسان ت یاست که شخص تیانتخاب و خالق ن ی دهد و همشکل 

استفاده از   یآالت برا و و تحول آن، ابزار  دیتول ،یزندگ لی تحول وسا ریبشر، س اجاتیاحت
  ی ماد   ت ییک موقع  مختلف، حتى در  ی هامکان   در ادوار و   ی است ول  کسان ی... همه جا تقریباً  عتیطب

 .میکنبرخورد می  یهای کامالً متفاوتبینی متشابه، ما به جهان 
جهان   و  عتیمقصودم یک عامل خارج از طب میمانبشر اتکا می  یانسان تی من به شخص اگر

است که   ی تیواقع ن یا  یعالم است ول و عتی طب نیوابسته به هم ز ین ت یشخص نی و مسلماً ا ستین
عامل درباره   ن ی. مهمتر از همه ا ردازدپو تحول خود آگاه آن می  ر ییدر جهان اثر گذاشته و به تغ

  ی انسان خالق فقط یک موجود ماد نی پردازد. اابداع می  تفکر نموده و به خلق و و  شهیجهان اند
  ی ه موجودبلک  ست،یدهد ننشان می یکیمکان یالعملهااز خود عکس عتیکه جبراً در مقابل طب

 .باره در فصول مربوطه بحث خواهد شدتحول ساز است. در این  متفکر، خودآگاه، خالق و 
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 مر یاپنها ه ینظر ـ ی تحمیل خارج ه و بحکومت از غل ش ی دایپ ـ۱۰

  دوران ک ی پس از    یول  افتی   تی عموم  یحت  اندازه طرفدار داشت ودر جهان بی   یزمان  هی نظر  ن یا
هرچند هنوز هم   ، خود را از دست داد ت ی برداشت ظاهر شد و اهم ن ی اشتباهات اکم کم  ،وعیش

ها را  حکومت  شی دایپ الدیاز م ش ی. افالطون در چهار قرن پنندکاز آن دفاع می  ی اد یطرفداران ز
حاکمه   ئت یه ن ینشه ی قر ها ونشین بر مردم ساکن دشت داران کوه که، با غلبه گله  کرد  ه یتوج نیچن

 .ستشکل گرفته ا
  خ ی در فلسفه تار اتشیکه نظر ،یالدیم ۱۴در قرن  یمحقق معروف اسالم خلدون مورخ وابن 

  و  نی دولت تحت تأثیر اقوام چادرنش و  ی اجتماع  الت یاروپا مؤثر واقع شده است، معتقد بود که تشک
زارعین    با ز  ستی  به حمله و   شیخو  یبعلت شکل خاص زندگ  ن ینشنوماد بوجود آمده است. مردم کوچ 

سردار به فرمانده مُبَدّل شده   نی رهبر داشته و هم و یک سرداربه  اجیاحت . جنگ انداخته پرد مستقر
به اتکاء قدرت حکومت   شده است و  ی گذار حکومت جبّاری پایه  ن یزارع  اقوام بر  ن ی است. با غلبه ا
  و  ینغ طبقات  د جایکار و قدرت در شهرها ا  میتمدن رونق گرفته است. تقس و  افتهیشهرها توسعه 

جامعه   نی رفته و خود ا ان یدر طبقه حاکم از م یو جنگاور  به جنگ  لیرفته م. رفته دیمانمی ریفق
 .سلسل ادامه داردتدوره  ن ی و ا ردندگمی  ی گر ینفس دتازه  ی طعمه نومادها

  مر یفرانتس اپنها مستیقرن ب لیشناس مشهور اوافرهنگ غرب نظریه غلبه را به جامعه  در
  سم یالیوسسگذار که در ضمن پایه  هنددنسبت می Franz Oppenheimer (۱۸۶۴-۱۹۳۲ ) یآلمان

   .اشدبمیLibelarer Sozialismus  برالیل
  ه ی فرضیه انتقال قدرت را پا ی شناس لهستانجامعه  Gumplowicz کومپلوویچ لودویک

  ن ی ( خود اصل تنازع بقاء داروینژاد )منازعه  Rassenkampf دولت قرار داد و در رساله یوسیولوژس
  سم ی کرد و کلمه سنژن  یمعرف  ی بندی اجتماع را عامل نژاد طبقه   ی و مبنا   رفت یپذ  یرا در جامعه بشر 

Syngenism  د.آن بکار بر یرا برا 
»دولت محصول غلبه است، تأسیس یک   دیوگغلبه دانست. او می  جه ی دولت را نت چ یکومپلوو

 «.طبقه حاکمه از غالبین برمغلوبین 
F. Ratzel غارتگر را بر  جنگجو و یها دموضوع غلبه نوما یراتسل محقق آلمان شیدر یفر  

 .آنرا علت بوجود آمدن دولت دانست مطرح ساخت و  نان ینشهیقر
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قبل  Der Staat ای بنام دولتو راتسل رساله   چی ومپلووگهای  و نوشته   قاتیتحق  هیبرپا   مریاپنها 
 )تحمیل( خود را مطرح کرد.   Ueberlagerung هیمنتشر نمود و در آن فرض یاز جنگ جهان

 Mac Leodودئلو ماک  R. H Lowie یلوو ی هابنام  یکائیمحقق مشهور امر پس از جنگ دو

  ه ینوشته بودند بر نظر  The Origin of the Stateدولت ش یدایدر مبداء پ یهائه که قبالً هردو رسال 
آنگونه که او معتقد است از خارج    وستهیپ  تینشان دادند که حاکم  یانتقاد کرده و با شواهد   مریاپنها
از درون بوقوع   ا ی endogen از موارد ی ار ینبوده است بلکه در بس axogen زا برون  نشده و  لیتحم

 )درونزا(.   است وستهیپ
 رد. را مطرح ک ت یحاکم ئیزابرون   شهیمجدد ر ی نینو لیبا دال A. Ruestows باالخره روستوو 

غلبه را به اشکال مختلف مطرح ساخته   هی نظر ی گرید نیو محقق سندگان ینو مریاز اپنها قبل
 .را ارائه نموده است( ات ینظر ن ی ا ن یخلدون جامعتربودند )که بنظر من ابن 

  ی ( زور و غلبه را مبنا ۱۸۱۸ -  ۱۸۸۳) ی و اقتصاددان مشهور آلمان لسوف یمارکس ف کارل 
 حکومت دانست.   لیتشک

مورد   ن ی درا F.W. Nietzsche ( ۱۸۴۴-۱۹۰۰ی)آلمان ریشه  لسوف یفریدریش ویلهلم نیچه ف
 ت: نوش

اربابان که با تمام   یک نژاد فاتحین و  دپوست، یسف و  ادیص  از جانوران غارتگر و  ی اگله »
آورند که تعدادشان بمراتب  هجوم می یخود بر گروه یالتیو تمام قدرت تشک یجنگ التیتشک

 .« دولت لیتشک ی مبنا  نستیاند... انشده یالتیهنوز تشک ی است ول شتریب
  ان یغلبه شکارچ لهیمعتقد است که دولت بوس زیمعاصر ن یکائ یدورانت مورخ معروف امر لیو

 :سد یونبر زارعین بوجود آمده و می 
های غارتگران بصورت  در دست نوه  های زددترین بدنام  یحت  ند،کمی  ریرا تطه  زیهر چ زمان »

عادت  یشود ولزور آغاز می  جبر و با یمصون از تعرض درخواهد آمد. هردولت مقدس و تیمالک
و صداقت    ی در مقابل پرچم دولت با وفادار   یهر شهروند   یو بزود   ردیگمی   ی اطاعت در وجدان جا 

 ید.« آقلبش به طپش در می 
  ه ینظر  نی بود که از ا  یاز جمله کسان  زین  Leo Trotzki(  ۱۸7۹- ۱۸۴۰)  سیرو  ی انقالب  یتروتسک

 ت.« ه اساعمال زور بنا شد  هی بر پا ی»هردولت فتگاو می  رد،کمی  ی طرفدار
  رفته یرا پذ هی نظر ن ی ا ز ی( ن۱۸۶۲ -  ۱۹۲۰) یآلمان ریه شسوسیولوگ  Max Weber وبر ماکس

های  است. در گذشته دسته  خاصه لیبلکه وس ستین لهیمعتقد بود که »اعمال زور تنها وس یول
و نورمال   ی عیطب یا له یرا وس یکیزیغیره شروع شده تا به باال، اعمال قدرت ف و  له یمختلف از قب

منطقه   کی ها که در که دولت عبارتست از اجتماع انسان  میبگو د ی. امروز برعکس باناختندشمی
خود با   یرا برا  یکیزیاست، انحصار اعمال قدرت ف ی های اصلمنطقه جزء نشانه  نی ا و  ،ینیمع
ما   یبرا استیس ن،ی اعمال قدرت، و همچن است. دولت تنها منبع حق است بر یمدع  «تیموفق»
 شدن در  میسه  یعنی
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که آن   یافراد  نی در داخل یک دولت ب ایها و دولت  نی ب ایقدرت، حال  میتأثیر در تقس ایو  قدرت

 . آورنددولت را بوجود می 
  ا ی. قدرت ندکقدرت روبروست و بخاطر قدرت کوشش می سروکار دارد با استیس کس باهر»

خود قدرت،   ییا قدرت برا  خودخواهانه، و یا  و دالیبا ا گر،ید یهادر خدمت هدف  لهیبعنوان وس
 « .ت برندذکه از آن ل ی تیاحساس شخص ی برا

  ن ی در تورات از هم لیو قاب  ل یمعتقد است که جنگ هاب مریاپنها ه ینظر  دیکوهن در تائ هربرت
داران  مشخص گله   ل یهاب  داران سرچشمه گرفته. قابیل تجسم زارعین و و گله   ن یزارع   نی مبارزه دائم ب

و   ر زو  نده یها هم، که نما آن  ان یاز خدا ن ی جنگجو بوده و ا متجاوز و وسته یداران پبوده است. گله 
  ا ی  و  هشداسب مجسم می   ها اغلب بشکل قوچ و گاونر و آن   ان یشود. خدااند، استنباط می قدرت بوده 

 . حرارت بوده است که آنهم نمونه قدرت و نور و دیخورش ی خدا

Perkunas ' Jupiter ' Baal ' Zeus ' Thor ' Wotan 

اند که همه معرف قدرت و  پوستان... بوده ، هون، آوار ، اعراب، سرخ تژرمن سل  ل یقبا ان یخدا
 .قوتند

 .میردازپمی  مریاپنها  هی نظر حی شرح مختصر به تشر نی از ا پس
  چ یکه تا حدود ده هزار سال قبل در ه  ن ی ایست نوبشر مسئله   خ ی کومت در تارح  مرینظر اپنها  از 
 .ای وجود نداشته استجامعه 

بار با غلبه   نی اند. حکومت اولبدون حکومت بوده  یامروز  ی بدو  ل یبصورت قبا هی اول جوامع 
چهارم در اطراف    بندان خ یدار بر کشاورزان ساکن بوجود آمده است. در دوران  گر و گله های کوچ گروه

.  ردندکمی  یو اقوام متحرک زندگ ان یشکارچ آن  خ بوجود آمد که دریاورال یک منطقه آزاد از 
و اروپا حمله   ا یاقوامند که بعدها به آس ن یشدند و هم لیداران بزرگ تبد ه ها به گل گروه  ن ی ج ای بتدر

درآورده و حکومت را بوجود آوردند.   ش یسلطه خو ریزارع آن مناطق را ز  ردمان ساکن و نموده و م
را   جنگ  یاسرا  یگری در جهان شدند. در دوران شکارچ یگذاران بردگه ی گرانند که پاکوچ  ن یهم
. ابتدا  ردندبمی یبه بردگ یدارکمک به گله  یرا برا  ران یمستقر شدند اس کهیهنگام یکشتند ولمی

بعدها از   یول رفتندگخانه به اسارت می  ی و انجام کارها  یخوابگهم  یمردها را کشته زنان را برا 
 .دندیکشبصورت برده کار می  زیمردان ن

شود که  دولت و حکومت گذاشته می  ان یبن ن ی اول ی بردگ شی دایمعتقد است که با پ مریاپنها
  ۴،۰۰۰آخر که در حدود  خبندان ی بشر توسط بشر«. در دوران  ستماتیکیعبارت بود از »استثمار س

  ی که از باغدار  دیآهندوستان یک گروه زارع و ساکن بوجود می   یاست، در نواح   شیسال پ  ۸،۰۰۰تا  
 .نندکمی  یزندگ ی خانگ وانات یح ت ی ترب و زراعت و

و گروه غالب    ردیگدار حکومت شکل میگله   ینومادها   با  نیزارع   ن ی ا  ی جنگ  و  ی د نظامبرخور  در
تسلط در چند  نی ار است و امشود. اصوالً محرک گروه غالب فقط استثحاکم مُبَدّل می ئتیبه ه

داران بر  کاران، تسلط گله اهیکنندگان و گبر دانه جمع  ان ی. تسلط شکارچردیپذمرحله صورت می 
 .وارکار بر زارعینسداران مرحله تسلط رمه  ن یو باالخره مهمتر نی زارع 

 زند می  دادهایرو  نی از ا یمتعدد  یمثالها  هینظر  نی معروف ا نی از مدافع رستوو
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 : باستان ادوار ونان یزارعین به   دار سوارکار بر ه رم  ی ها دغلبه نوما  یعنی مرحله  نی در مورد مهمتر و 
Fruehhelladiche Griechenland ( هالدیک ونان )یKykladische Gr. که   کالدییک ونان )ی

  ی های سلطنتحکومت   کرت( و  رهیاز جز  یونیم  ن د)تم  .mionische Grه  ژاست در ا  یر یالجزامجمع 
 .ندکتمدن هاراپا درهند، اشاره می  اکاد و  و  سومر ودرمصر 
و   ران یو ا ریصغ یاییونان و آس ایطالیا و غالب هند و ژرمن بر ینومادها  یبعد ورشی در

به هند مسلط   اها یو مجدداً آر  ند یمانبه مصر غلبه می  هاکسوس یو ه دهیالنهرین مسلط گردبین 
 .وندشمی

ها  و پارس   نیالنهربه بین   های کلدان  و  ونان یبه  ها  ن یادور Doerer کوچ مجدد اقوام اسب سوار   در
  ی ا یق.م . به آس ۱۴۰۰)که در حدود  Phrygar هایقیفر به هندوستان و اها یو آر ران یبه ا  مادها و

  و کوچ کردند  ریصغ ی ا یآس یبه سواحل غرب ام یکه در همان ا ی)اقوام  Myser کوچ کردند( و ریصغ
آ(  که ین Nikaea شهر معروف، ری صغ ی ایدرغرب آس) Bittynerو  شهر معروف پرگامون از آنهاست( 

 .بردند ورش ی ریصغ  یا یبه آس
اقوام مهاجم    ن ی... ا ترانهیو فیلیسیترها به سواحل مد  ن یبه فلسط  ان ی لیو اسرائ  ه یبه سور  ها ی آرام

فکر  ب یطلبنفع  ی کم از رو کم  یول  ردند کعام می را قتل زارعین ابتدا آنها ه حمالت خود ب دار درگله 
  . لذا باج و رندیها را بکار گآن   یبردار هوسیله بهرها صرفنظر کرده و بعنوان یک  افتادند از کشتن آن 

 .دادند یاجازه ادامه زندگ ن یخراج را معمول کرده به زارع 
که در آن نومادها   هنددمی  لیرا تشک  یملت واحد  هم مخلوط شده و قوم با  دو نی رفته ا  رفته

 .ندیمانخود را حفظ می  یبصورت طبقه حاکم برتر
.  د یآاستثمار شونده بوجود می   ی و یک گروه بزرگ  کوچک استثمارگر   کدسته یاست که    نحال یدرا
  ت ی بوده و اکثر ا یحقوق و مزا یکه دارا  ندیآی م حاکمه در  ئت یاحفاد گروه حاکم بصورت ه اوالد و 
 .وندشمی  یمحدود  اریحقوق بس یدارا  ا یاصوالً بدون حقوق و   ایمردم 

اسلحه که حافظ   مان است، و زن ثروت در آ جاد ی عامل ا نیکه مهمتر ن، یحاکم مالک زم گروه
  کاران یگروه ب ن یا  ش یو آسا یزحمت خود زندگ و مردم مجبورند با کار و  ردندگحکومت است، می 
  ی فیخود وظا  یبرا   زیحکومت قوم غالب ن  تیجامعه به منظور حفظ تملک و تثب  ن یرا تأمین کنند. در ا 

  مدافع و  ت یحاکم در موقع ئت یحال ه  ن ی از جامعه است. در ا یمتوجه دفاع کل شتر یکه ب ردیذپمی
 .ندکمی ت یرا تثب حافظ مردم قدرت خود

حکومت   لهیاند به وسشناخته شده خ یکه در تار ی نویسد: »تمام دولتهائمی  مر یاپنها پروفسور
  ر د حکومت بتدریج    تیثبت  ان ی. در جر«اندبوجود آمده   یبمنظور استثمار ماد   گرییک طبقه برطبقه د

  ت یو تثب دیها را تأئآن  یشود که برتر می  لیتحم یریمشترک از جانب غالبین اساط  اتیادب  زبان و 
 .دیمانمی

نجبا مُبَدّل   افراد گروه متجاوز به اشراف و  ر یسا قوم غالب به شاه و فرمانروا و  س یرئ پس
 .ستیجنگاور اشراف اداره جنگ و فه یکنند. تنها وظ برقوم مغلوب حکومت می  دهیگرد

 ست، یموافق ن مریاپنها  هی که خود با نظر یی،کایدانشمند معاصر امر یرلوو  پروفسو
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ه  است. او ب ی بدو  ل یقبا ن یب غلبه در لهیحکومت بوس ش یدایکه مؤید پ ردازدپمی  ی ذکر مثالهائ به 

فاتحین    ای ها یک گروه اشراف و  آن   نی کند که باشاره می  Fula و Manda طوایف غرب سودان بنام
شده   لیدار تشکجنگجو و گله  لهییک قب ازها وجود دارد، اشراف یک گروه بنام کارگران و سرف  و
  Massaiهای ماسائ  و  Ybir بیرهای ا  ی در سومال  ن ی. همچناندافته یزارع و باغبان غلبه    ل یقبا  که بر  دند بو

دار قوم گله   نی . ااشندبمی   ان یاروپائ  ه یشب  شتر یب  ی وتومیزیقامت بلند و ف  ی ها بوده و دارا ت یاز هامکه  
 Urundiی و در اوروند   ند یمانحکومت می Bantu تونالقامه و فربه و کشاور بامتوسط   ی دها ینگروئ  بر

 Twaکشاورز Hutu یهوتوها دار برهای رمه  Tutsi ای Tussi بلژیک یو کنگو  Ruanda و روآندا

 .و حکومت دارند  یبرتر  دهاینگروئ  و اد یص ی تواها
 یها منشاء خارجها و حکومت دولت  هی کل نکه یاثبات ا  و مریارائه اشتباهات نظریه اپنها  در

exogen   ای زا  درون   شهیها راز آن   یارینداشته و بس endogen  ارائه شده است.    یادیدارند، شواهد ز
  کا، یابلوها در امروپ pueblo و  یجنوب   ی کا یدر امر Natchez های سپوتیک ناچزهااز جمله به حکومت 

Dschagga یشرق ی چاگاها در آفریقا، Tibesti  ل یسلطنت درقبا لیتشک ،در آفریقا های تتیبس  
  ی گذاره ی پا  ان،ی اش اکتاونوه   روم توسط سزار و  یامپراطور   جادیا Venda و وندا Tongaتنگا  یئآفریقا

 .ت... اشاره شده اسینیموسول و تلر یهای مطلقه توسط هدولت  جادی توسط ناپلئون، ا یامپراطور 
دهد  از آفریقا ارائه می  یشواهد چارد،ی پر ـاوانس  ـفورتس  ریمطالعات ما  هی کاملر برپا هانس

شکل گرفته   جنگ   یو حت  یتجاوز خارج  حکومت در آن اجتماعات نه تنها بدون غلبه و  ستمیکه س
جذبه   ایمندی مشخصات فره یکه دارا  یبوده و افراد  یو مذهب یاست بلکه منشاء آن نفوذ روح

اند. او باالخره  کرده   یگذار ه یرا بدور خود جمع کرده و بتدریج سلطنت را پا   یهائاند گروه بوده   یروحان
زا  ل درون صا  ی هائی که دارا تقریباً در تمام حکومت  ز ی: »نشانه تشخص سحرآمردیگمی  جه ینت

تأثیر عوامل   ما ابلو ذکر شد. او پ لی که درباره قبا ی اندازه مؤثر واقع شده است مانند موارد اند بی بوده
 د.«شوبطور منظم مشاهده می  زین  یاقتصاد   یمانند فاکتورها  گرید

که بعنوان نمونه    یار یشواهد بس مدارک و  که تاکنون داده شده است و  یمشروح حات ی توض با
مردود   ی تحمیل خارج را با غلبه و   ه یهای اولدولت  ش یدای پ هیتوان بطور مسلم نظرمی  ده یارائه گرد
تجاوز   جنگ و  با یحتى بدو  و ی های باستانکه دولت  میدیعالوه بر شواهد فراوان د رایدانست ز 

ها بر  آن  اد یاز درون جامعه شکل گرفته و بن ی بلکه در اثر یک تحول معبد  اند امده ین جودنومادها بو
 نان یاطم ی شده برا یرو یکه تاکنون پ ی به روش ن یاستوار بوده است. با وجود ا  یمذاهب انحراف

 .داد میرا مورد بحث قرار خواه ی گرید  لیدال شواهد و  خود ادامه داده و  یبه بررس شتریب
 
شکل   یتمدن سومر الدیقبل از مسال  ۴،۰۰۰از حدود   النهرینبین  در مید یچنانکه د  ـ۱

 اند. سلطنت و حکومت بوده  ی دارا  یسومر یشهرهاق.م دولت  ۳،۵۰۰گرفته و در حدود 
 بار صورت گرفته است. در مرحله اول  ن یچند یاقوام خارج النهرین حمالت  در بین 
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 مدیریت نه حکومت

یا قبل    کرد که مسلماً در حدود هزاره پنجم و   یتوان بررسالنهرین می ها را به بین سومری  مهاجرت 
 . است  رفتهیاز آن انجام پذ

ها و بدست آوردن  و غلبه بر آن  ستها( به سومری ی)سام ی تیسم یبعد حملة اکادها مرحله
اند که  النهرین حمله کرده بار به بین  ن یاقوام کوچ کر چند  ورشی  نی از ا پس .لطنتحکومت و س

  ی بوجود آوردند و مدت  ی ادربابل سلسله   زیاقوام ن  ن ی ها دانست. اآن   ن ی توان از مهمتررا می ها  ت یکاس
 .سلطنت کردند ن یسرزم ن ی ا بر

  ش ی دایشود که قبل از پها اشاره شد، مسلم میکه به آن   یقیبا اطالعات دق  ،هامورد سومری   در
  ک یبه    ل یحاکم بوده و سپس با تبد  ی ابتدائ  ییک دموکراس  یهای سومره یسلطنت، برقر  حکومت و 

  ل یتحم  غلبه و   ه یاست. طبق نظر  دهیهموار گرد  یحکومت مطلقه مذهب  جادیا  یراه برا   ی جامعه معبد 
گرفته و با تأسیس به   یها را به بردگبرتوده زارع آن  یروز یغالب پس از پ یکه نمادها  ستیابمی

 .کنند  یجامعه فرمانروائ مطلقه بر ای ی حکومت اشراف
و   یاز بردگ یاثر  چیدر آن جامعه ه رایز زدسارا کامالً مردود می هی فرض نیا  هیاول یدموکراس

برابر   ان یخدا شگاه یکه همه را در پ ی و بخصوص در آغاز اجتماع معبد  ست یحکومت مطلقه ن
ها  آکادها که روستوو به آن غلبه  در ت. بر جامعه حکمفرما بوده اس  یاشتراک تی و مالک انستنددمی

 .شود(می  هی اقوام بخصوص تک  نی ا  تحمیل بر غلبه و  هی نظر کند )دراشاره می 
تمدن بوده    ی ها قرن دارا شکست ده  ن ی خود قبل از ا  وندشها که مغلوب آکادها میسومری اوالً  

توان نمی   چوجه یگذشته است لذا به ها میسلطنت درجامعه آن   حکومت و  جادیقرن از ا  ه از د  شیو ب
 . رفتیگران را در آن زمان پذحکومت کوچ لیتشک

سومر یک   ح ها را هنگام فتبوده و آن  ی تمدن ی قبالً دارا  زیکادها ن آجالب است که خود ثانیاً 
 .توان بحساب آوردگر نمیدار کوچ ه مقوم ر

هم   یتحمیل از خارج دانست. در اداور بعد  غلبه و ه یتوان مؤید نظرنمی  زیمرحله را ن  نی ا پس
  گر یبوده است د  ده یمُبَدّل گرد  یکشور با نظام سلطنت   ک یالنهرین متشکل شده و به  چون جامعه بین 

. در هر  وندشگران می مستقر خواند که مغلوب کوچ گروه زارع و  یک ها را آن  چوجهیتوان به نمی
 غلبه و  لهیالنهرین بوسدر بین  نی قیحکومت بطور  جادیا ،شودما مربوط می بحثبه  نچهحال آ

  دار و ه مر یظهور نومادها  یخیهای تار ی است. با اتکاء به بررس رفته یتحمیل از خارج صورت نپذ
  ی معتقدند که نومادها   نیمحقق  ی و حت  زنندی ق.م حدس م  ۲،۵۰۰النهرین به حدود  گرا را در بین کوچ

از   دتریجد اریاند. نمونه بسظاهر شده الدیسال قبل از م کهزاریحدود  مرـ اپنهایروستوو  نظرمورد 
که   تی واقع نی توجه به ا. با اشندبها می تاتارها و مغول   Avaren و آوارها Hunenاقوام هونها  ن یا

ن  ی بوده است لذا منشاء حکومت را در ا ی های سلطنتحکومت  یدر هزاره چهارم ق.م سومر دارا 
  ن ی مؤید ا زیمشروح ن ی ساکن دانست. بررس نی گران متجاوز بر زارع توان غلبه کوچ منطقه نمی 

 .گرفته است شهیهب رمذ  از معبد و زا داشته و النهرین مبداء درون بود که حکومت در بین  ت یواقع
 

 حکومت مصر   یبررس  ـ۲

 چوجه یسلطنت و حکومت به  لیوجود داشته و تشک  یخی در مصر بوضوح تداوم تار
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 های...بررسی فرضیه

 
 .توأم نبوده است یتحمیل خارج و  باحمله

  ز ین  خی شد و تار  یزا بودن آن قبالً بررسنظام درون   جادیتشکل و ا  تمدن مصر و  یدر ابتدا اوالً  
  ن ی از محقق ی. برخستین یگران اثر و تسلط کوچ  یادوار از حمله خارج نی گواه بر آن است که در ا

  که در تسلط قوم ساکن مصر علیا، که خشن و  نندکاز خارج استدالل می  لیتحم ه یطرفدار فرض
د،  انثبات گزارش شده  و با  میکه مال ترانه،یکنار مد  ای یاند بر مردم ساکن مصر سفلبوده  جوجنگ

 .است مر یاپنها ه یحادثه مؤید نظر ن ی لذا ا شده و  یگذار سلطنت پایه 
مصر از یک تمدن و تشکل در حدود هزاره   ی نواح گر یو د ومیآثار کشف شده در فا مید ید ما

 .نندکمی  تی حکا الد یچهارم قبل از م
  ۳،۰۰۰رخ داده که مربوط به حدود    Amrah-Phase  جنوب برشمال در حدود دوران عمره  غلبه

سلطنت واحد را بوجود  یک  یسفل هنگام است که مصر علینا و  ن یاست. در ا  الدیسال قبل از م
سلطنت واحد در مصر و تأسیس    جادی است که قبل از ا  ت یواقع  نی از ا   یحاک  یکاف  شواهد  .آورندمی

اند. قبالً  برخوردار بوده  ی قرن از حکومت سلطنت ده درحدود  یسفل منطقه مصر علیا و  و د تیفرعون
تاج سرخ نشانه سلطنت آنان بوده   و دیداشته و تاج سف یها شاهبخش  نی شد که هریک از ا ان یب

سلطنت وجود   زین سکه قبل از من نستیکه از پادشاه عقرب بدست آمده و معرف ا ی اثر .است
 .سلطنت است ئی زارون د ه یداشته است مؤید نظر

  رزان گتمدن  ی مصر سفل ر د شمال  که قبل از غلبه جنوب بر شرح داده شد  ن ی ا بر گذشته
Gerzéen ی عنیتمدن به مصر علیا برده شده است،  ن ی وجود داشته و با غلبه شمال بر جنوب ا  

 .مطرح ساختند  ل یتحم ه یای کامالً عکس آنچه طرفداران نظرحادثه 
دو   نی سلطنت واحد ا کهیهنگام ریشه بوده و  سفلی از یک مهمتر آنکه اقوام مصر علیا و  یول

زارعین بدون نظام   یکوچگر بودند و نه مردم مصر سفلمصرعلیا اقوام  نی ه ساکنن منطقه بوجود آمد 
 . تشکل و

  ش ی دا یزا و پاز خارج و برون   لیزا بوده نه تحمحکومت درون   جادیکه در مصر ا  نستیمسلم ا  قدر
 .است رفتهی یا برعکس صورت پذ  بر مصرعلیا و یقبل از غلبه مصرسفل زیآن ن

  ه ی مؤید نظر  چوجه یبه   ز نیغلبه    ن ی. ا ندکاشاره می   هاکسوس یا حمله ه ی   یگر یدعه  واق  ه ب   روستوو
به مصر حمله کرده و بر آن مسلط شدند که الاقل   یزمان هاکسوس یه را یز ستین ی خارج لیتحم

 .دوهزار سال در مصر حکومت وجود داشته است
از طرف   هاکسوس ی( مجدداً ه۱۵۶7 -  ۱۶7۴) سال  کصدیحدود  است که پس از در جالب

رانده   رون یب ،سلطنت داشتند ایدرمصرعل هاکسوس یکه در دوران حکومت ه ،تب یمصر نیسالط 
 .شده و مجدداً سراسر مصر تحت تسلط یک حکومت درآمد

از سه هزار سال   ش یب یاست که در آن تداوم حکومت مذهب  ی ئهامصر از سرزمین اتفاقاً 
 .داشته است ی رونیو ب ی داخل شهیو بطور قطع ر ده یمشخص گرد

شود.    هی به مصر قبل از ظهور سلطنت تک  ییایاز مهاجرت اقوام آس  ی به آثار   ه یاست در آت  ممکن 
ر مهاجم نبوده، بلکه از یک جامعه متمدن و بصورت  گداران کوچ اقوام گله   ن یتذکر داد که ا   د یبا  یول

  جاد ی ا تسلط و  از غلبه و  یاند و آثار مهاجر به مصر آمده بوده 
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 .1وجود ندارد چوجهیها به آن  حکومت 
 

 نی به چ میپرداز پس از مصر می  ـ۳

داشته و در مقابل اقوام مهاجر، که همان   ی درون شهیسلطنت ر زین ن ی دیدیم در چ که یبطور
اقوام   ن یغلبه ا  لهیحکومت بوس گری. بعبارت داندافته یتشکل  و تهسویبهم پها ه یاند، قربربرها بوده 

شروع   های مغلوب درتوده یاز بردگ ینشده است و اثر  جادیساکن ا  نیگر بر زارع مهاجم و کوچ
  ه یاست و نظر یقابل بررس یتداوم حکومت به روشن ز ین ن یرچدشود. نمی  ده یسلطنت د و  کومتح
 .باشدی اجتماع نم ن یقابل انطباق با ا  چوجهیبه  یتحمیل خارج ه و بغل

 

 هود یظهور حکومت در قوم   - ۴

  ی درون  شه ی حکومت ر زیاسرائیل ناقوام بنی  ن یگرفت که در ب جه ی توان نتفصول گذشته می  از
  هود ینشده است )به ظهور سلطنت در قوم  یگذار باحمله نومادها دولت پایه  چوجهیداشته و به 

 .مراجعه شود(
. مهاجرت  اننددمی  ی خارج ل یتحم ه یرا مؤید نظر ن ی به فلسط ان یلیاست که حمله اسرائ جالب

پرور  گله   یها قومهنگام آن   ن یق.م صورت گرفته است. در ا  ۱،۴۰۰در حدود    ن ی اسرائیل به فلسطبنی
  ۱۰۲۵ظهور سلطنت شائول که در حدود  تا  حکومت نپرداختند و  جاد ی به ا ن ی فلسط ر د ی اند ولبوده

  ی زارعین مستقر اثر  گر برمهاجمین کوچ یک حکومت مطلقه غارتگران و گرفته، از ورتق.م ص
  ی وجود داشته و یک قاض یابتدائ یاز دموکراس ی شکل زین ان یاسرائیلشود. در اجتماع بنی نمی  دهید

 . کرده استرا نظارت می  کار او   زین ل یمجلس سران قبا و مودنمی  ی جامعه را رهبر یانتخاب
بوجود آمده که اجدادشان   ی مردم ن ی ب ر د سال پس از مهاجرت و  ۴۰۰رحدود دسلطنت  ظهور
کامالً   ز یسلطنت ن ن ی اند. اسلطه فراعنه مصر بسر برده و با سلطنت آشنا بوده ریدر ز  هاقبالً قرن 

 .بوده است یاقتباس  زا ودرون 
  ه ی نظر ز یمورد ن نی ا . پس بطور مسلم درستیمورد قبالً بحث شده و الزم به تذکر ن نی درا

 .باشدیقابل انطباق نم ی غلبه خارج

 ران ی سلطنت در ا لی تشک ـ۵

اند سلطنت مادها درحدود  نفوذ کرده  ران یبه ا   الدیگر درحدود دوهزار سال قبل از مکوچ   ی اها یآر
 بوجو آمده است.  ران یقرن هشتم ق.م درغرب ا

حکام مناطق    شده و   ت یتثب  ران یحکومت در ا  ان یبن  ان یکه ارائه شد قبالً توسط بابل  ی طبق مدارک
توان نمی   چوجهیاثر غلبه را به  ر د ور حکومت گر ظه یاند. بعبارت دها بودهتحت نفوذ آن  ران یغرب ا

زا بوده است نه  داشته و درون  یو اقتباس  ییک حالت ثانو  ران یدولت در ا بلکه سلطنت و  رفتیپذ
نگرفتند چون   یرا به بردگ بیاقوام زارع مغلو ، حکومت جادی پس از ا زیها نزا، مادها و پارس برون 

  .بود امده یبوجود ن زارعین ر غلبه نومادها ب له یها بوساصوالً سلطنت آن 

 
  ست.داده شده ا  یکاف حیمباحث مربوطه توض در قبالً  رایشود زار تذکر داده میصتخشواهد فقط به ا ـ ۱
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 حکومت در هند  ی بررس - ۶

  ی و حکومت و دولت باحمله نومادها  لیکه در شروع تشک ست یتنها جامعه باستان میقد هند
  ـ  مریمورد توجه اپنها  شتری جامعه ب نیکنم که ا گر روبرو شده است و من فکر میجنگاور و کوچ 

 .روستوو قرار گرفته است
حاکم    ئت یاند و واقعاً خود هها را به خدمت گرفته هند آن   ان یبوم   مهاجم پس از غلبه بر  ی اها یآر

که قبالً شد   یه یبا توج یاند. ولنموده  یفرمانروائ نی سرزم نی ا یواقع  نی ساکن ررا بوجود آورده و ب
ها Dasa  ا یها به کارگران و بردگان  Dasyu ا ی ان یتا بتدریج بوم د یاوالً صدها سال بطول انجام

همانگونه که   افت، یمنحرف انجام  یتولوژ می و ببه کمک مذه  زیتحول ن ن ی و ا افتندی لیتبد
ها در کنار مجلس  ن اراج  زیغالب ن  ی اهاریآ  هیر جامعه اولراه شکل گرفت. د  نی سلطنت و حکومت از ا

 ی هنوز بردگ  مید یادوار چنانکه د  ن ی ا  ر د  داشتند نه حکومت و   تیری مد(  Samiti  ا )ی Sabha آزادمردان 
  ئت ی بصورت بنده ه زین ان یبوم ردیگسلطنت شکل می  که حکومت و  ج یرواج نداشته است. بتدر

 .ندآیمی  حاکمه در 
است. قبالً تصور    میاز یک تمدن قد ان یکه قابل توجه است برخوردار بودن بوم ی گرید مسئله 

  غلبه پس از  اها ی و توسط آراند سته یزی م ی حالت ابتدائ زارع در  ساده و  دمیکه در هند مر ردندکمی
که    دی. پس از کشف تمدن هاراپا و موهنجودارو مسلم گردانددهیبخدمت گرفته شده و متشکل گرد

شده   ن یشهرنش گرکوچ  ی برخودار بوده و قبل از حمله نومادها هی تمدن اول ک یهند خود از  ان یبوم
  و   ریداشته و اساط   یاد یمهاجم تأثیر ز  یاها ی آر  رد  ان یبوم  ن یا  ن دامروز معتقدند که تم   یاند. حتبوده

تناسخ و   کهی، بطورانددهیمتأثر گرد اًدی مردم شد نی ا یوداها از معتقدات باستان یمذهب یسرودها
قوم اقتباس کرده باشند. پس اقوام مغلوب  نی را ممکن است از ا گر یروح در کالبد د یزندگ دیتجد

نشده است بلکه بدون غلبه اقوام   جادی حکومت و دولت صرفاً با غلبه ا جاد یخود متمدن بوده و ا
  اشد بقابل توجه می   اری. آنچه در تحول هند بسندامودهیپرا می   یتکاملریخود یک س  ان یبوم  زیمهاجم ن

  ی ادامه فرمانروائ  عامل نیمن بدون ا دهیحکومت است، که بعق تی ر تثبدمسئله تأثیر مذهب حاکم 
 .باره جداگانه بحث خواهد شد نی . درادیگردی نم سریم ن یسلطنت مهاجم و

 

 ان ونیبه   اهایتهاجم آر  - 7

دانسته    ونان یرا موجد تمدن در    ی دور  ، یوئیا  ، ییآخا  ی اها یآر  یدرپی های پحمله   نی محقق  اغلب 
  که ی. درحالاننددق می بمنط ن یسرزم نی را بر ا یتحمیل خارج حکومت از غلبه و  ش یدایا تصور پذل

 ت. س ی ن حی برداشت مح  نی ا  چوجهیبه 
رخ   الدیقرون شانزدهم تا دهم قبل از م نی که در ب ونان،یبه   یائیاقوام آر یاز هجوم اصل قبل

 .منطقه رشد کرده بودند نی ن مشخص در ادتم داد، دو
اند. مسلم  گیری نموده ق.م پی  ۴،۰۰۰داشته و آنرا  میقد اریسابقه بس یک کرت که  تمدن  اوالً

برقرار بوده است. پادشاه   یسلطنت یحکومت ره یجز ن ی در ا الد یقبل از م ۲،۲۰۰است که در حدود 
  Minoansیوسکه بنام تمدن مین ده یگرد ی تمدن ی ا نبم Minos وسنیکرت به نام م  ی ریاساط 

  محل  کنوسوس مرکز و Knossos است و آثار شهر  دهیمشهور گرد
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 مدیریت نه حکومت

 .اشدبتمدن می  ن یمتعدد بدست آمده، معرف رونق ا  اتیکه از کشف یشاه و قصر شاه اقامت  
 .زدساآنرا به حمله نومادها مسلم می  ی تمدن عدم وابستگ نی مشخصه برجسته ا دو

است. از   افتهیتکامل  ج یشکل گرفته و بتدر ه یقیتمدن تحت تأثیر تمدن مصر و فن نی ا ـالف
ارتباط   ن یق.م ا  ۲،۰۰۰- ۲،۵۰۰در  اند. و ر را به اثبات رسانده صم  رت و کق.م ارتباط بین  ۴،۰۰۰

 .است رفتهگمنظم صورت می 
  : سدیونپروفسور لینتون می  که ی داشته و بطور ی یشه مذهبر در کرت مانند مصر سلطنت  ـ ب 

انگونه که فرعون همPriests- Kings  کاهن شاهان بوده است  ای ی اصوالً مینون لقب شاهان مذهب
 است.   دهیردگمی یتلق Devine - King در مصر خدا ـ شاه

 ثانیاً
تأخر داشته و از آن متأثر شده است. در تمدن    یوسکه بر تمدن مین Mycenean ییموکنا  تمدن 

فرهنگ است که پس از   ن ینفوذ فرهنگ و تمدن مصر بشدت مشخص است. هم زین ییموکنا
منتقل شده   Pelopnnesus پلوپونزوس رهیجزگرفتن از آن به شبه  ه یو ما ی برخورد با تمدن مینوس

 .رددگمنطقه اژه پراکنده می  تمامو از آنجا به 
در   ی ها قرن قبل تمدنبردند ده  ورش ی ونان ی رهیجزشبه  به منطقه اژه و  ی ائیاقوام آر  که یهنگام

  ی حکومت  هی ناح  ن ی در ا  ،های دور  و   هایی حکومت توسط آخا  لیو قبل از تشک  دهیآن منطقه مستقر گرد
 .چون مصر شکل گرفته بوده است   گرید ی باستان  یهاسرزمین  هیشب

  اورده ی مستقل بوجود ن یاند، حکومتکوچ کرده  ونان یبه  هاییخاآهم که قبل از  های ونیا یحت
و از تمدن   خته ی ارتباط بودند، در آم ر د ر یصغ ی ا یساکن منطقه اژه، که با آسهای ت یبلکه باهت

  ، بوجود آوردند   ی احاکمه   ئتینه خود ه  را برده ساختند و  یها نه مردم بوم. آن دندیمتأثر گرد  یوسمین
که   یوگپالس  Pelasgoi بوجود آوردند بنام صیخا رهیت گریبلکه بعدها پس از اختالف با اقوام د

ها که در شدت حمالت  دوری   یحت   .داده به تأسیس دولت موفق شدند  لیرا تشک  ونان یمردم    شه یر
  وز متجا یتوان کامالً همان نومادها ها را می تفوق داشتند و آن  یائ یهای آردسته  گر یتهاجم بر د و

تأسیس کنند و آتن که   یتمدن دانست، باالستقالل نتوانستند دولت و  مریو غارتگر موردنظر اپنها
 .اقوام مصون ماند  ن ی تمدن یونان را دارا شد از حمله ا نیتردرخشان 
زا در  یک دولت برون  لیغلبه به تحم دار در اثر حمله وگران گله شود که کوچ می  ده ید پس

  ی هاکه در سرزمین  ی ر یمنطقه قبالً از همان مس ن ی سلطنت درا و مت نپرداخته بلکه حکو ونان ی
از   سپ زیگران متجاوز نقرار گرفت، شکل گرفته بوده است. نومادها و کوچ  یمورد بررس یباستان

حکومت   گریاند. بعبارت داز همان نظام موجود اقتباس کرده و آنرا توسعه داده  ان یومب با زشیآم
 .بوده است  یدنباله تشکل قبل

  مله اعراب ح  ـ ۸

های  نوماد گران ودولت از غلبه کوچ  لیبر تشک ی تسلط اعراب را شاهد نیاز محقق یرخب
 نابجاست  ریز  لیادعا بدال  نی . ااننددمتجاوز می 

ها  ده  انهیکه قبالً در سراسر منطقه خاورم م یقد ار یاز یک تمدن بس نه یاعراب مکه و مد  ـ  الف
  د. و با حکومت آشنا بودن دهی قرن پراکنده شده بود، متائر گرد

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g



317 
 

 های...بررسی فرضیه

 
یک   جه ی بلکه نت وستیپبوقوع نه  یحکومت در صدر اسالم هرگز در اثر غلبه خارج جاد یا ـ  ب

 د. بو ی تحول کامالً درون
بود و پس    شرفته یپ  یالتینظام و تشک  یبه توسعه پرداخت خود دارا   ی دولت اسالم  کهیزمان  ـ  ج

 .اوردیبوجود ن  یدولت گریاز غلبه بر اجتماعات د
  ت یتثب  یبرا   یلیمذهب تحم  ای  یبفکر ایجاد یک میتولوژ   گری اقوام د  اعراب پس از تسلط بر  ـ  د

و فقط با قبول   رفت یبنام اسالم صورت پذ  گرید ی ها. اصوالً نفوذ در سرزمین فتادندیحکومت خود ن
مناطق اعراب و   ن ی از ا ی ار یشد. اتفاقاً در بس ت یاعراب تثب  غالب از طرف قوم مغلوب نفوذ ن ی د ن یا

که از عربستان برخاسته بود سلطه فرهنگ عرب    ینیبعلت نفوذ د ی رفت ول  ان یاز م ی حکومت عرب
 .1ماند  یباق

  ی بلکه برعکس حت  د، ینجامیاقوام ن ی و بندگ ی به بردگ گرید ی هاتسلط اعراب بر سرزمین  ـ ه
  ی غلبه خارج  تحمیل و   هیکامالً مخالف نظر  نیو ا   دندیرس  طنتلها به سبندگان آن   بردگان و  یگاه

 . است
اسالم    له یو نفوذ قوم عرب را به وس  یدولت اسالم  ل یتوان تشکشرح مختصر می   ن ی اتکاء به ا  با 

 .دانست مریاپنها ه یاثبات اشتباه نظر  یاز شواهد مسلم برا  یکی

 حمله مغولها و تاتارها ـ ۹

حمله    ی عیوس  ی هامغول و تاتار که به سرزمین   یوحش  مه ین  گر متجاوز وو کوچ   ن ی چادرنش  اقوام 
حکومت و دولت و عدم صحت نظریه تحمیل   جادی و مذهب در ا یکردند نمونه بارز اصالت فرهنگ

  ی هالیاست که چون س یحمالت ن یمتریعظ و نی دتریاقوام از شد نی ا ی هاورش ی .است هبو غل
نبودند و موفق به   ی غالب نی فرهنگ و د یاقوام دارا  ن یشدند. چون ا  ر یسراز ا یاز دن ی میبر ن یمتوال

رانده شده و حکومت را از دست    رون یها بنشدند، لذا از اغلب سرزمین   ز ین  یفرهنگ  ن ییجاد یک چنا
  ی شدند ول  یحکومت جاد ی و هند، اقوام متجاوز موفق به ا ران یمانند ا ، هااز سرزمین  ی بعض در . دادند
  ی منحرف کنار آمده و حت  ت یروحان با تحت تأثیر فرهنگ ملت مغلوب قرار گرفته و مجبوراً  جی بتدر

ها حکومت آن  نکهیگذشته برا گریدر حکومت خود شریک ساختند. بعبارت د ز یبزرگان قوم را ن
مغلوب    بدون کمک مذهب و فرهنگ مردم   زیآن ن  ت یو تثب  جاد یبوده است ا  یثانو   و  داشتهاصالت ن

 .نبوده است سریم

  هاو آزتک  نکاهایا ـ۱۰

 Aztek هاو آزتک  Inca نکاهایا  نندکحکومت براثر غلبه ذکر می  جادی ا یکه برا  یگر ید مثال

  ردند کمی   یزندگ  ا کنیبنام ا  یکوچک  نینشکوه   لهیپرو قب  یدر نواح  و  ی جنوب  یکا یامر  رد  .کاستیدرامر
  .اننددمی  (منطقه قرار دارد نی ا  در زیشهر کوزکو ن) Cuzco های کوزکوها را از کوه که منشاء آن 

 
نداشت، همانگونه   یاره یعش و قومبه  یبود که وابستگ  یجهان  ینید یاسالم هرچند توسط اعراب عرضه شد ول  ـ۱

  هود ی ن ید کهیدر حال افتند ی ی جهان نفوذ ان یاد ینا یز ن ل یدل ن یبرخوردار بود. بهمای صه یخص نیاز چن تیحیکه مس
جیب  عهود معرف اثر یم قو . سرنوشت ماندند گانهیدر تمام جهان ب انیهودی افت محدود شد و ی ی چون شکل قوم

 .است یاجتماع  یمعتقدات در زندگ
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 مدیریت نه حکومت

را که در    ی اطراف مسلط شده و جوامع متمدن  ل یتمام قبا  بر   جی و سرزنده بتدر  ی مردم ابتدائ  ن یا 
سلطه خود   ریز  اندردهکمی یزندگ  Chavin , Cupisniqueو Tiahuanaco چون ای تهشرفیمناطق پ
 د. درآوردن

  ی ل یش  یکه برپا داشتند از اکوادور تا مرزها   یعیوس  ی بوجود آوردند و امپراطور  نکاهایکه ا  یدولت
  براقوام متمدن با  نکاها یجالب و قابل توجه بود. تسلط ا اری بس یامپراطور  نی ادامه داشت. نظام ا

توأم بود    تیاشراف  و  یستوکراسیردولت با شکل خاص از آ   نی ها آغاز شد و هر چند نظام اآن   یبردگ
 .کرت و اسپارت داشت یستیالی به نظام سوس ی اد یشباهت ز یول

  ن ی کردند و فقط به ا لیرسوم خود را بر مردم تحت سلطه تحم و آداب زبان، مذهب و  نکاهایا
بود که     Capac - Incaای  دی. سلطان پسر خورشندینما  تی بود که توانستند حکومت خود را تثب  لهیوس

 . و مردم تحت فرمان  ل یبر قبا نکاهایحکومت ا ل یتحم یبود برا ای له یداشت و او وس تی مقام الوه
  ی را رو  نکاهایاشاهان  یائیوجود داشت و موم  دیاز خورش یطالئ  ل یشهر کوزکو شما درمعبد

  ی منقش به صورت  ئیدر هودجها  شان هایو ملکه   شاندندنها بر تخت می به دور آن   ییطال  یهای صندل
 .از ماه قرار داشتند  نی زر

  ن یبود که کوچکتر یحدکار به  م یوجود نداشت و تقس یخصوص ت یدر سراسر کشور مالک اما 
در طرح و   یحت ، شد و دولت در همه امور نظارت کامل داشتمی  ن یی از جانب دولت تع فهیوظ 

 . دیتول زان یتکنیک و م
محسوب   یمذهب فیشمار تکال ر دو کار را  فهیکرده بودند که انجام وظ  نی تلق یمردم طور  به

 .کردندنمی   ینموده و لذا احساس خستگ
  م ی تنظ یقیها کارها را به طرمعتقد است که آن  نکاهایمحقق ا Louis Baudin بودن یلوئ

  رکت یهوفنر، ب  ل،یپه  مودندنتمدد اعصاب برداشت می  ی و برا  حیکه سرخپوستان مانند تفر  ردندکمی
توان با  نظام را نمی  نی کنند. امی دیگفته را تائ نی ا نی از محقق گرید یار ی ژورنه و بسه س س،یاسم
 .کرد  سهیمصر مقا ایدرهند   یبردگ

  ی مذهب انحراف  ردکرا حفظ می   نکاها یو حکومت ا  ی امپراطور  نی بطور محقق آنچه ا  درهرحال
سرباز غارتگر    ۱۶۰خون ییک شب  با  یونیلیملت چند م  ن یهم  زیرا حاکمه    ئت یقدرت ه  بود نه ارتش و 

بدار زدن    و Atahualpa امپراطور  یر یدستگ  با  درآمد و  یاز پا   زاروی پ Pizzaro یبه فرمانده  یولیاسپان
خدا   ـشه  یبود و حتفاقد یک ارتش  یامپراطور  نی نابود شد. جالب است که ا شیخدائ ولت او د

  ن ینداشت که بتواند از او در مقابل یک مشت ماجراجو دفاع کند و ا  ییک گارد مسلح سلطنت
اعمال زور و قدرت ملت   نمونه از تأثیر مذهب منحرف است که بدون کمک ارتش و  نیمهمتر

 .حفظ کرده بود یلی سلطه قل ر یمنحرف ز برا به کمک مذه  یبزرگ
  که در  یتیهمان واقع ایمذهب منحرف بود  دیآنچه موجد حکومت گرد  زیمنطقه ن ن یدر ا  پس

و   دیگرد سر یب مذه به کمک همان م ز یدوام حکومت ن رساله مورد بحث قرار گرفته است، و ن یا
  منقلب و  یمردم را بکل تیبود که شخص یمذهب انحراف نیحکومت هم ا نی اتفاقاً منشاء انهدام ا

 و  یجنوب یکا یامر  یهاتمدن  ی بررس ر منحرف ساخت. د
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 های...بررسی فرضیه

 
حکومت    ت یتثب  دجای ا  هیکه تا چه حد نظر  دی د  میباره بحث خواهد شد و خواه  نی مشروحاً درا  یمرکز
 . صادق است  زیاقوام ن ن ی مذهب منحرف در ا له یبه وس

بودند که    یگرکوچ   ی نومادها  زیقوم ن  ن ی را داشتند. ا  نکاها یتقریباً همان سرنوشت ا  ز ین  هاآزتک 
برخوردار   Nahua و از تمدن  ختهیآم Tolteks بر مکزیک مسلط شده و با اقوام متمدن تولتکها

حکومت به سکون   ن ی در اثر ا ز یمردم ن نی بوجود آوردند. ا ی قدرتمند یو خود امپراطور  دندیگرد
  ن ی نابود شدند. در ا Cortés کورتر یبه فرمانده های ولیاز اسپان یشده و با حمله گروه کوچک دوچار

 .حکومت مذهب منحرف بود نه ارتش تی تثب یعامل اصل زیجامعه ن
بار توسط   ن یاول جامعه حکومت اصالت نداشته و ود نی ا ردکه  نستیا گریقابل توجه د مسئله

  ی کا یدر امرای  شرفته یپ  یهااقوام تمدن   ن یاست بلکه قبل از تسلط ا   امدهیها بوجود نو آزتک   نکاها یا
  بعد  ۱۱۰۰در حدود  نکاهایاند. ا بوده  دهیوجود داشته و مردم معتاد به اطاعت گرد ی و جنوب یمرکز
  ۱،۵۰۰تا    کا یدر امر  کهیحکومت پرداختند درحال  جاد ی به ا  ی الدیم  ۱۰۰۰ها در حدود  و آزتک   الدیاز م

 . شده است سی بررای  ه شرفتیق.م آثار تمدن پ
  ت های مهم وابسته به حمالحکومت   لیکه از تشک  ،یفشرده و موجز  لیتحل  و  هی به تجز  باتوجه

که قبالً توجیه   ی بصورت یغلبه خارج ه یکه نظر رفت یتوان پذمتجاوز بعمل آمد، می اقوام نوماد و
 .ستین  حیشده صح

مثال اشاره   چنده هم ب ی شود و لووارائه می  تراعصار جدید ی هائی که گاه از اقوام بدو نمونه 
حکومت   دهیدر نظر گرفت که ا دیبا رایذکر شده باشند ز هیمؤید نظر ندتواننمی  یکچینمود، ه

به اتفاق مردم   ب ی اغلب قر سال است که در جهان بوجود آمده و بشر با آن آشناست و  هزار ن یچند
با فطرت   گانه یب یهاانسان  ن یا نی ر بدهستند لذا  ی در طلب فرمانروائ ا ی به اطاعت و  تادمع یتیگ

که در فصل   ،هانمونه  نی اگر به هم نی داشته باشد. با وجود ا دتواندولت اصالت نمی  جادیا شیخو
نفوذ   با  وسته یحکومت پ تیکه تثب د ید میخواه میاشاره شد، دقت کن یحکومت به برخ ش یدایپ

باشد نفوذ و دوام   یفرهنگ بریک مذهب متک نی است و هرگاه ا افتهیانجام  یو فکر یفرهنگ
 .تر استحکومت قاطع 

  ل ی و تحل  هیرا تجز  فوگلیت و روستو و و  فریاپنها  هی نظر  یبا اشاره به شواهد متعدد  رکامل  هانس
  ی های مطلقه باستاندر مورد سلطنت   یخارج  لیتحم  ه یکه نظر  سدر می   جهینت  نی نموده و باالخره به ا

(  مر یه )پری توان یقین کرد که غلبه اولو می   ستی اعتبار ن  یپرو، مکزیک دارا   ن، یمصر، چ  ،النهرینبین 
  ع ی درآوردن سبب تسر وغی ریفو گل بود، هرگز وجود نداشته است بلکه بزآنگونه که مورد نظر ویت 

 .است دهیطبقات، که قبالً آغاز شده بود گرد جاد یا
کوچ کردن و   ،شودحدس زده می ق.م  ۲،۰۰۰که حدود  ل، یف شتر و  رام کردن اسب و  با
ها  که موجب جابجا شدن قدرت   ورشهاستی  نی. ارددگآغاز می   خیمعروف تار   و  سیکهای کالتهاجم

  یسد: نومی   یکائی ود امرئدکتر ماک ل   Dr. W. Christie Macleodه ی با اشاره به نظر  وویلشده است.  
 امده یکند فقط از غلبه بوجود نمی  ان یب مریطبقات برخالف آنچه اپنها جاد یا»
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 مدیریت نه حکومت

  ن یب در  یاشراف ی دئولوژیکند که قبالً به ا ت یغلبه وجود طبقات را تثب ن ی ا د توانمی  ی و زمان است  
 نویسد: می  ن یهمچن  ی لوو  «ندینما لیفاتحین وجود داشته باشد که آنرا برمغلوبین تحم

  دئولوژیک یا ی تأثیر فاکتورها لهیاستثمار فقط بوس نی که چگونه ا مایو بارها شاهد بوده  بارها»
 ت.« اس  دهیمسدود گرد یمحدود شده و حت یمذهب  دیبشکل عقا
  م ی ردازپمی   ی گرید  ت یواقع  هیقرار گرفت به توج  یمورد بررس  ه یفرض  ن یا   یکه به اندازه کاف  حال

 .که کمتر مورد توجه قرار گرفته است
 .است  اریبس ت یکند که حائز اهمای اشاره می به نکته   یلوو
  ی اشراف   یدئولوژی طبقات فقط در صورت تحمیل یک ا  جادیمعتقد بود که استقرار نومادها و ا  او

 .رددگاستثمار می  ی طبقات و برقرار جاد یمانع ا یدئولوژیا ن ی هم هم یاست و گاه سریم
زا بوده و با غلبه بوجود  که برون  ی دهد که تقریباً در تمام حکومتهائنشان می  خ یتار یبررس

قدرت خود    ی تولوژیاند دوام خود را حفظ کنند که بوسیله یک مذهب و متوانسته   ی اند فقط زمانآمده 
ا  ی ز ینمتعلق به همان قوم غالب باشد. اختالف طبقات  ستیمذهب الزم ن نی اند و انموده  ت یرا تثب

به اتکاء همان مذهب منحرف   ا یکه قبالً بوجود آمده و ها ت یموقع میبه اطاعت و تقس اد یاثر اعت رد
  ی برا . حکومت جادیاست در ا ی دئولوژ یاصل نشانه تأثیر بارز ا  ن ی است. بخصوص ا افته یتوسعه 

 :میکناشاره می یخی مثال به چند نمونه تار
. قوم غالب به کمک  وندشمتمدن مسلط می  ان یبوم متجاوز بر نشین و کوچ  ی اهایآر درهند

و تسلط قوم فاتح را   ی کند که کامالً تثبیت برترمی  ل یرا به جامعه تحم  ذهبی مردم مغلوب م دیعقا
چندهزار   یشود که ط می   تی تثب  یبحد   ت یگرا سلطه اقلمذهب حکومت   ن ی . با قبول ادیمانمی   هیتوج

طبقات بصورت اعتقاد   جادی استثمار و ا ه یو پا گرددی درنظام حاکم حاصل نم یکلش رییسال تغ
که تمام اعضاء   نجاست ینکته جالب ا ی است. ول رینظی ب ایشود که در دنچنان استوار می  یمذهب

بصورت کامل   یمار زمانستثا اصوالً »حکومت و را یشوند زنمی  میه سحاکمه  ئتیگروه غالب در ه
فقط یک طبقه خاص    زیهند ن  کنند. در  یبزرگ فرمانروائ  تیاکثر  بر   کوچک  تی لکه اق  ابدییتحقق م

  م یدید کهیایست که مستقیماً به مذهب حاکم وابسته است . بطورآن طبقه  و ابندیی تسلط کامل م
خود را حفظ کردند که عبارتند از   ی برتر ز ین خ یو در طول تار  افتندی ی گروه در هند باستان برتر  دو

شاه و   و  ، ندیها که کاهنان مذهب حکومت گرا. برهمن ان یجنگجو ران ا سیکشاترها  ها و برهمن 
بوده و   ی خانوادگ ن ی وابسته به د ی که به نحو  اشندبها و بستگانشان می ن اهمان راج ز ین انش یدربار 

 د. اناز مذهب بدست آورده  میرمستقیمقام خود را غ 
  ی لیتحم  ن ی که د  ردیگبین فاتحین نیز یک انتخاب خاص انجام می   که در   میکنمالحظه می   پس

حاکمه   ئتی با وجود تسلط و اعمال قدرت، مذهب ه گر یآن بعهده دارد. بعبارت د در ینقش اساس
. در مورد  میکنمی  سهیمقا یگری حادثه دا واقعه را ب ن یداشته است. حال ا  یکننده اصلن یی نقش تع
بوده   شتر یبه هند ب اهایقدرت آن بمراتب از حمله آر ها اشاره شد که شدت ومغول  و ها اتارتحمله 
 . است
  ی کنند پس از مدت   جادیحکومت خود ا  تیو تثب  هیدر توج  یاقوام چون نتوانستند مذهب غالب  نیا

 ها حل شدند. فقط در در آن  ایرانده شده و  رون یمورد حمله ب ی هااز سرزمین 
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 های...بررسی فرضیه

 
توانستند مذهب   ،منحرف به کنار آمدند  ون یو با روحان  رفتهیفرهنگ ملت مغلوب را پذ  کهی کشورهائ

را به خدمت گرفته و به حکومت خود ادامه دهند. مسلم است که باالجبار از اشراف    نی مغلوب  یانحراف
اوالً   را یز افت یها امکان آن  حکومت هادام  ملت مغلوب در حکومت شرکت داده شدند. ون یروحان و
گرفته و مردم به اطاعت معتاد بودند و ثانیاً   شه یحکومت در مردم مغلوب ر  ده یهزاران سال ا یط 
شد و   ین!!به کمک گرفتند. خان مغول مروج د یمغز  یشستشو یمنحرف را برا  تی روحان و نید

 ! خانقاه رفت  ریپ یبوسی به پا 
  ی پس از غلبه روش  هاکسوس یه زیمصر ن به مصر. در  هاستکسوس یحادثه حمله ه ن ی ا هیشب

الرقاب مالک  را به خدمت گرفتند و خود را فرعون و ت یروحان مذهب و  کرده و اریها اختمغول  هیشب
  ی در راض زین ان ی حکمروا نی ب شدند. انتس به او م ستمعبد  یا یملقب ساختند و با اح ان یمصر

ها  رشوه را ادامه دادند. اما در مقابل آن  ش وی مردم بخشا سهیساختن کاهنان قنات نکردند و از ک
تر بود و به آن  مردم مسلم  ی برا ی مصر ان یشان به خداوجود داشتند که انتساب  تبشاهزادگان 

شد  شان نمیشامل حال   د یفراعنه جدمرحمت   که ی  مصر  گریمعابد د  نی عادت کرده بودند. عالوه بر ا
نتوانستند دوام آورند و از   هاکسوس یآن شد که ه جهی با شاهان تب )تبن( رابطه برقرار کردند. نت

موفق نشدند   هاکسوس یها را گرفتند. هآن  یمصر جا  میرانده شده و شاهان نسل قد رون یمصر ب
  ها ی رانیها، ایونانی  ها،ی مرو ها،کسوس یه از  ریدر مصر بوجود آورند. غ  ی رییدر مدت تسلط خود تغ

شدند مذهب  نموفق    را،یز   ندینما  تی تسلط را تثب  نی هرگز نتوانستند ا  یول  دندیبر مصر مسلط گرد  زین
 .ندینما  ل یرا بر مردم مصر تحم یغالب

  ن ی ا  رفتندیمذهب ملت غالب را پذ و دهیاعراب بر مصر مسلط شدند چون مردم عق کهیزمان ماا
  ی به یک جامعه عرب کهیبطور  وستیدر آن بوقوع پ یاساس یتحول داد و افهیق رییتغ یبکل نیسرزم

  ی از کشورها  یمصر حت ردذگقرن که از تسلط اعراب می زدهیامروز پس از س که یمُبَدّل شد، بطور
شود. مردم  نمی   ده یمصر فراعنه د  یآداب و فرهنگ  رسوم و   از زبان و   ی تر است و اثر رب هم ع   یعرب

 .ترندو واقعاً هم به اعراب شبیه  وانند خاند امروز خود را عرب می ها بوده میت مصر که از نژاد ها
ها  غرب و بخصوص انگلستان صدهاسال ملل شرق را مستعمره خود ساخته و بر آن  دول

به   شیقدرت خو ت یتثب یمردم نفوذ کند برا  نی نتوانست در ا تی حی چون مس یحکومت کردند ول
  ار یها تأثیر بسسرزمین  ن ی پس از ترک ا زین لیدل ن ی اقوام پرداختند بهم ن ی توسعه انحراف مذاهب ا

در پاکستان   اند و قدیم حاکم  ان ی. در هند هنوز تمام ادماندیدر توده مردم باق ربغ  ی از فرهنگ یکم
 ( یاجداد   یانحراف ن ی )البته همان د .کشور است یرسم  نی اسالم د
  ن یدر سراسر ا  تی حیتوأم ساختند و مس یتسلط خود را با سلطه مذهب های اروپائ کایدر امر اما

  ت یتثب  ک یبه عامل درجه    سایکل  ی جنوب  یکا یحکومت آنان شد. بخصوص در امر  میقاره سبب تحک
را تحت تأثیر    کایتمدن امر  دگرگون ساخت و   ی قاره را بکل  نی ا  تی حی. مذهب غالب مسدیمُبَدّل گرد

 .در آورد  ان یمذهب اروپائ و رهنگ فکامل 
چون    یتحت تسلط خود درآوردند ول  میرمستقیو غ   میاروپا را مستق  ی هااغلب سرزمین   هاژرمن 

را گردن نهادند.   سا یمصون نمانده و حکومت کل ت ی حیاز سلطه مس ز ینداشتند خود ن یمذهب غالب
      نشد بلکه فقط تی تثب ییک غلبه خارج با  چوجه ی به ه سا یحکومت کل ن یا
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 مدیریت نه حکومت

 .سلطه را برقرار کرد نی ا  یمذهب تفوق 
های جهان بود. اصوالً  سلطه  ن یترین و پابرجاتردربار او بر تمام اروپا از پردوام  پاپ و  حکومت

 .اندبرخوردار بوده یاز استحکام قابل توجه  خی در سراسر تار ی های مذهبتسلط
داشته و مانند سلطه   یمذهب شهیهای جهان راز حکومت  یار یبس هیهای اولبر حکومت  عالوه

لبه نومادها  غ  با زا نبوده وها برون حکومت  نی اند. هیچیک از ااداره شده ون یروحان لهیبوس کان یوات
 .اندشده ن جاد یا

کننده  ن ییحکومت نقش تع تی در تثب یهب بحد مذعامل  می دید نکاهایا ن یکه در ب همانگونه 
  ی وجه  ن ی به بهتر زیین منحرف ند شود وصرفنظر می  یقدرت بکل که از ارتش و  ردیگبعهده می 

  ز یها نآزتک  ن ی. در بندکاعمال قدرت می  ینظام  یرو ین ی استقرار حکومت را مسجل ساخته و بجا
 .دیمانکننده خود را اعمال میت ی نقش تثب  یگریبشکل د حرف عامل مذهب من ن یا

کننده سلطنت و حکومت  ت ی تثب  یتولوژ یکه مذهب و م  میریگمی   جه ی که ارائه شد نتی شواهد   از 
زا و  های برون حکومت  تمام  .داشته است یهای مولود غلبه خارجدر تداوم حکومت  ینقش اساس

ا مذهب خود را بر  یخود ادامه دهند که  تیاند به موجودتوانسته  یزمان یوابسته به غلبه خارج
حاکم   یها یتولوژیدربار سازش نموده و م بان یمنحرف و پشت ت یروحان با او یکرده  ل یتحم نی مغلوب

 . اندجامعه مغلوب، حل شده   در  ای  مضمحل شده و   ی بزود   ای   نصورتیا  ریاند. در غ را به خدمت گرفته 
جه  دروام هرحکومت وابسته به دنویسد: »می  یسیدانشمند انگل John Austis یسآست جان 

ای کامالً  شود. اگر توده جامعه است که از جانب توده مردم نسبت به آن ابراز می ی ادیاطاعت و اعت
باشد که در    ی ماتیتمام نامال  رشیکار آماده پذ  ن ی ا  ی مصمم بر سرنگون کردن حکومت گشته و برا 

  ی برا یوابسته به آن هرگز کاف ت ی اقل به مقصود وجود دارد، درآنحال قدرت حکومت و  دن یراه رس
 .1دحکومت نخواهد بو یبه تأخیر انداختن سقوط قطع یحت ا ی یریجلوگ

با   دتوانمی  ی معتقد است که حکومت زمان زین یسی محقق انگل David Easton ستون یا دیداو
  ای ده یحکومت را ا یانیاز اصول بن یکیاقتدار عمل کند که مردم معتقد به اطاعت از آن باشند. او 

  بر  یروابط تحمیل قدرت افراد  حکومت و  یاعتقاد به اعتبار اصول که عبارتست از قبول و انددمی
 :سدیون. و می گرید دافرا

به اطاعت، که    ادیالزم دارد لذا اعت  ی نه آگاه  و   افتهی  میتعل  یجامعه نه بقدر کاف  از آنجا که هر»
رسوم جامعه سرچشمه   از آداب و  یقسمت ،شوداز طرف توده مردم نسبت به حکومت ابراز می 

بروز   ی اجدادشان به فرمانبر  دی عادت خود و شا لیاطاعت را بدل ن ی ا ی حد  . مردم تاردیگمی
 د.«هندمی

صول هزاران  بلکه مح ستی ن ت یو ترب م یبه اطاعت وابسته به تعل ادیاعت نی که ا رفت یپذ د یبا
 .ندکمی ینیها سنگوجدان انسان  بر  یو تمدن گذشته است که چون بار  خی سال تار
  ی و آزاد  یدموکراس یسال است برا ستیکه در حدود دو شرفتهیمتمدن و پ یاروپا  نیهم بر

  قاره را دموکرات  نی های ااز دولت  ی ار یاز صدسال است که بس شی مبارزه شده و ب

 
 ت. اس رانیملت ا میه انقالب عظینظر نیا هزند  درخشان و اری نمونه بس ـ ۱
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 های...بررسی فرضیه

 
ون  ریک لرد، کنت، گراف و با یبرا  که هنوز قلباً یدانشگاه و دانشمندان دیفراوانند اسات نامند،یم
ای  ژه یاحترام و  یلیو طف  ی فرار  ا یقائلند و ناخودآگاه به یک شاهزاده وامانده    یخاص  ت یشخص  کارهیب
  ی ار ین بسی ب است. در کسان ی یهر بشر معمول  که او با  رند یبپذ  ندتوانرخود احساس نموده و نمید

  ن ی اند و در انگلستان که از اولکرده حفظی فاتیتشردر نقش اروپا هنوز شاه را، هرچند  یاز کشورها 
دربار   و  یمسخره اشراف فاتیبازهم تشر رودی بشمار م ی خواهدی اآزمهد نهضت  ی هاسرزمین 

استثمار از   هنوز آثار حکومت و. چون ارددانگلستان را زنده نگاه می  یامپراطور  ادیآن  یفاتیتشر
  یستیالیسوس ی . و در کشورها ت مردم نقش آن برجاس ن یا  ریدر ضما بسته و نجوامع رخت بر ن یا

دولت حاکم است، هنوز پس از حدود هفتاد سال سلطه   ی کتاتوریهم که بنام پرولتر و کارگر د
کارگران جهان   ی زاد اعالم آ ر د س مارکس و انگل  فستیسال که از مان کصد یاز  ش یو ب سمیکمون
سلطه خود   اعمال قدرت نموده و   دتوانحاکمه می  ئتیلذا ه گذرد، هنوز مردم معتاد به اطاعتند و می

 .کند لیرا بر مردم تحم
  ی بحث شده و توجه به فصول گذشته شواهد کاف  ل یحکومت قبالً به تفص  شی دایدرباره پ  چون 

 م یریگمی  جهی مختصر اکتفا کرده و نت نی به ا هد،دت می دسب مری اپنها هیبودن فرض حی ناصح ی برا
آنرا   یخیشواهد تار ا نبوده وسمنشاء حکومت ر  هیتوج یبرا  یتحمیل خارج  غلبه و  هی که نظر

  ست ین  تیواقع  انگری غلبه درمورد منشاء حکومت ب  و  لیتحم  هینظر  هرچند  .کنندنمی   د یتائ  چوجهیبه 
 .به آن توجه نمود د یکند که بامی  ادیمسلم   یقتیاز حق یول

با حکومت    خی های سراسر تاراز همه مارکس اعالم کردند که دولت   ش یو پ  ه ینظر  نی ا  طرفداران 
طبقات که مارکس آنرا موتور    اند. جنگ شکل گرفته   یار ماد ثمبه منظور است  و  تی اکثر  بر  تی یک اقل

رواج    ار ی و نوزدهم بس  جدهم یه  بود که در قرن   ن ی تنازع بقاء دارو  هی دانست بازتاب نظر  خ یحرکت تار
 .افتی

  ی معنو  و  ی حکومت بدون استثمار مال یدوران چ یدر ه حکومت توأم با استثمار است و اصوالً 
ای  در جامعه  یاست. اگر زمان یر یبر گروه کث یلیتسلط قلمفهوم حکومت  رایوجود نداشته است ز 
  ئت یه دی راه اعمال قدرت ننما ن ی ا در مردم قادر نبوده و یدتیو عق یمعنو ،یدولت به استثمار ماد

 .شودمُبَدّل می  تی ریخود را از دست داده و حکومت به مد مفهومحاکمه 
  ی ارزش کار و عمل افراد مبنا  زان یو م 1خواهد رفت  ن یای اختالف درجات از بجامعه  نیچن در

تام   ینبوده و وابستگ دیما فقط  زیارزش ن نی ها در جامعه خواهد بود، که البته امقام آن  و تیموقع
 .داشت د خواه یمعنو  و  یبا ارزش اجتماع 

توانند »حکومت« کنند و مفهوم حکومت مردم بر مردم هرگز تحقق همه مردم نمی  چگاهیه
بقول خود   بود و  کی دموکرات تی ریمد یکه آتن دارا  ی در دوران کوتاه ی . حتافتیو نخواهد  افتهین

وجود داشت    ینتشهروندان آ لهیبازهم استثمار بردگان بوس  ،ردکحکومت می Demos ا یها مردم آن 
  که بودند  دهینرس  یابه مرحله  ی هروندان از نظر کمال انسانو چون تمام ش

 
وجود   یطبقات بطور مشخص یای از نظر مادممکن است در جامعه  رایبرم زکلمه اختالف طبقات را بکار نمی  ـ۱

. در  ستین حیحصبندی جامعه به دو طبقه م یتقس نیاختالف در اعمال قدرت موجود باشد. اصوالً ا ینداشته باشد ول
 .خواهد شد لیو تحل هیجزت موضوع  نیا لی به تفص  تیریبحث مد
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 مدیریت نه حکومت

به اختالف قدرت   جیختالف درجات بتدر او آنرا هضم کنند لذا  افته ینظام وحدت  نی از درون با ا 
از    نکهیکامل حاکم نبوده است، گوا  ی شهروندان هم عدالت اجتماع   ن ی در ب  جه یدر نت  شد و مُبَدّل می 

 ت. اس رنظیبی   خیآتن در تار   دخالت شهروندان در اداره جامعه دولت نظر شکل حکومت و
  ت ی بدون آنکه اکثر  ی استثمار مفهوم نخواهد داشت ول  ها حکومت وجود ندارد ودر جامعه انسان 

ای تحقق نخواهد  جامعه  ن یمسئول، آگاه و آشنا به فطرت خود مُبَدّل گردند چن یها مردم به انسان 
  ی دآگاهخو نیجهت ا  تحول که در معتقد شوند. هر تیریخودآگاهانه به نظام مد دی. مردم با فتای

سازد،   شتر یشکوفا شدن را ب آزاد انتخاب کردن و  دن،ی شیامکان آزاد اند ی صورت پذیرد و هر انقالب
حکومت، تضیف   تیبوده و به تقو یتر است و آنچه جامعه را محدود و مسدود کند ضدمردمی انسان

 رن ق ی ستیکمون یهاها کمک خواهد کرد. علت آنکه انقالب دور شدن از جامعه انسان  مدیریت و 
ساختن   محدود نی حکومت گرفتارساخت هم گریجامعه را از یک شکل حکومت به شکل د ستمیب

 .بود  تیریها به مد آن   یاعتقاد درون  تیتقو  و  شیخوبازگشت به فطرت   ، یها و ممانعت از آگاهانسان 
  که یاست، در حال  ینظمی ب و  ی که جامعه بدون حکومت به مفهوم آنارش نندکر می تصوّ یگروه
. از  ندیمانمی  ن یتلق ن ی آگاهانه چن ش یحکومت خو تی تثب ی هم برا  ی اریاست. البته بس ی نظم واقع

  ی حکومت نظام د، ید میخواه زی ن ت یریحکومت و مد  لیتحل و  هی شد و در تجز ان ی آنچه تاکنون ب
بردن پی  ی برا  ی قاطع ل یفصول گذشته دال یها یشده است. بررس ل یاست منحرف که بر بشر تحم

هرگز   یفطر یهاحکومت خالف فطرت بشر است و انسان  .ندی مانبه ما ارائه می  تی واقع ن یبه ا
  ی مردم بدو   نی در ب  ی. حتاشندبآشنا میبا اطاعت نا   رفتهیرا نپذ  گریفرد د  بر  یحکومت فرد  تسلط و

ناخودآگاه درونشان با   رند، بتکامل بسر می ه یو در مراحل اول اند هآلوده نشد ن که هنوز به زنگار تمد
را از   یو فرمانده ی خودآگاه فرمانبر افته یها تکامل هرگاه انسان  1است  گانهیاطاعت بشر از بشر ب

  ابند ی تکامل  ر یمس نی ها در احکومت خواهد شد و هرچه انسان  ن ی جانش ت یریمد  ،کنند یدرون نف
  ی خودآگاه  است منطبق بر فطرت بشر که با ینظام تیری. مد افتیخواهد  تحقق شتریب تیریمد

  هد، دو جامعه را درمسیر کمال حرکت می   افته یتحقق    یو مقررات انسان  التیقبول تشک  ها وانسان 
 .کند نه افرادقانون مورد توافق حکم می ت یریندارد. در مد یانیکه هرگز پا یحرکت

به حکومت تن   و رفتیشد که اطاعت را پذ  گانهیب شیفطرت خو خود و از آن زمان با انسان 
هرگز   ت یاست انسان یای که حکومت باقدر جامعه  ، و اندگانه یخود ب دو با  داد. حاکم و محکوم هر 

ها که دنبال قدرتند و چه  ر و اعمال قدرت است لذا چه آن رشد ندارد. الزمه حکومت استثما ی جا
که تن   یکنند و هم گروهکه استثمار می  یافراد آورند، هم قدرت سر فرود می مقابلها که در آن 

  ی . استثمار فقط ماد اندگانه یب  شی خو  شتنیهستند که با خو  ئینماهاهمه انسان   هند،دبه استثمار می 
اند لذا  بوده  تی در اکثر شه ی هم نی بمراتب خطرناکترست. چون محکوم ی استثمار فکر. گاهی ستین

  ی ا حاکمه  ئت یقطعاً ه رندیاگر توده مردم حکومت را نپذ رایز دی گروه بوجود آ نی در ا دیا تحول ب
  د ی که با نند یمحکوم ن یو ا  ست ی مثمرثمر ن زحاکمه هرگ ئت ی. ارشاد و نصیحت هآمد بوجود نخواهد 

    بلکه اند پاها بسته نشده   فقط بردست و زهرگ رهایزنج  نی د، و ا نهن را پاره کنک ی رها یزنج

 
 هد گرفت. بحث قرار خوا  موردمفصالً  یخودآگاه جادیدر ا نیفطرت است، اثر دین راست نیکه د ،رح اسالمشدر ـ ۱
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 های...بررسی فرضیه

 
محال است   نصورتیا ریگسسته شوند. در غ  دیکه با ند،یدتیو عق یفکر ی رهایدر درجه اول زنج

  د یبشر نخواهد انجامی به آزاد ی فکرتحول  ن دوب ی انقالب چ ید، هد ای رخت بن که حکومت از جامعه 
. 1نند کمی  یرا عوض خود یجا حاکمه شکل وهای ئت یشده است فقط ه دهید خ یدر تار کهیورطب و

  و   ستیب فاشزح  دهد و دربار امانوئل صورت خود را باخود را به ناپلئون می  یجا   ۱۴  ئیولسلطنت  
تزار تخت   و دیمانمعاوضه می  تلریمحل خود را با ه ندنبورگی. هندکعوض می  ینیموسول یرهبر

شود... در  فاروق می  نی و سادات جانش ردیگقاجار را می  یجا  یبخشد. پهلو می  نی استالخود را به 
  کتر ینزد  تی ریبه اطاعت کمتر شود حکومت به مد  ادیو اعت  شتریب  یهرقدر که آگاه   راتییتغ  نی تمام ا

بازگشته    تفطره ب   خود آشنا و به   ت یدر اکثر  کهیخواهد شد تا جائ  می تقس  یترع یو قدرت به سطح وس
.  وندشمی  میسرنوشت خود سه  ر د همه  و افته ی ان یجامعه به باال جر ی ترین واحدهان ی از پائ ی رهبر
ای به وسعت  گسترده ط یاستعدادها امکان حرکت را در مح ییرشد و شکوفا ی برا  یمساو  طیاشر

 .زدسامی  سر یتمام جامعه م
  ی لیمعتقدات تحم  و  ادهایاعت  رد تاکها بناانسان   یمغرها   ها ولدرد   دیرا با   حی های نظام صحه یپا

گرفت و سپس    شهیابتدا در افکار مردم ر  زیردند، همانگونه که انحراف جامعه نگ  ران یو  یضدانسان  و
تربیت به   وراثت و له یبوس ،هاانسان  ی کننده حرکت واقعمعتقدات سد  عادات و رسوم و جادیبا ا
ها به  انسان   تی هدا  ی بودند که بجا   یمذاهب انحراف  ها وفرهنگ   ن ی . همدیبعد منتقل گرد  یهال نس
را   ت یریبرخوردار بود منحرف ساختند و مد  ی ابتدائ ت یریرا که از یک مد ی کمال، بشر ابتدائ ریمس

تصور کنند که   ی ردند. ممکن است گروهکبه حکومت مُبَدّل  به اطاعت آلوده و  ادیاعت با استثمار و 
منطبق    یتینظام واقع  ن یا   کهیاست درحال  خ یتار utopia ی از آن ناکجا آبادها   یکیهم    ت یریمد   منظا

 .است  اتینظام مسلم ح برفطرت بشر و 
  د، یبودنشان به اثبات رس یل یدرعمل تخ «ی»علم روانشیمارکس و پ ریبه تعب هایه یفرض آن 

  خ، یجبر تار ه بود. ن  ینیبش یشان قابل پاشتباه  خ یتار قیبا مطالعه دق زیها نتجربه  نی هرچند بدون ا
آنگونه  به  یاله ت یحتى نه مش قسمت و  و  رینه تقد رخواهانه، یهای خنه نهضت  ،ید ینه انقالب تول

ها هستند که  خود توده  ن ی دربند کمک خواهد کرد. ا یهاه تود یرهائ ه نمود... ب  فی تحر سا یکه کل
  ن ی را جانش  تی ریحذف کرده و مد  خیو بازگشت به فطرت حکومت را از صفحه تار   یحربه آگاه  با  دیبا

تر و کمال در حرکتند. هرقدر مردم آگاه   یها بسو خواهند کرد که انسان   ن یچن  زیقطعاً ن  آن سازند، و
بازگشت   تی ریمؤثرتر خواهند بود. مد شیدورتر، همانقدر آزادتر و درسرنوشت خو یبیاز انسان غر
که خودآگاه به   یاست. انسان ینه تحقق و ینه تعقل یآرزوئ نیکه چن  ستین هی اول یبه دموکراس

 .کندزمان خود را انتخاب می   ستهیگردد آگاهانه نظام شافطرت خود باز می 
قدرت    فطرت و   ی راه غافل از چشمه ازل  ن ی تا در ا  و   ابند یآگاهانه راه خود را ب  د یمردمند که با  ن یا

  چ ی . هدیهرگز به مقصود نخواهند رس ونددمی  شوایبسته بدنبال قیم و پچشم  شیدرون خو زالیال
  ت ی اقعو   نی گواه ا  ن یبهتر  خی رسد. تارمطلوب نمی   جهیها به نتانسان   ی بدون تحول خودآگاه  یانقالب
  .است

 
 . اما بانفسهم روغین اهلل الیغیر ما بقوم حتی یـ ا۱

 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g



326 
 

 مدیریت نه حکومت

  له یبسا خود مردم ناآگاه وسشود و چهختم می یکتاتور یبه یک د شهیهم یبدون آگاه انقالب 
  ی هاارتش  ن یگزیپسند جامردم و  ر یچشمگاری بس ی شعارها . ردندگمی  یکتاتور ید ن یا  جاد یا ی اصل

  ده یعق یکه آزاد  یادهی. هرعقرددگحربه مُبَدّل می  نی خطرناکتره ب   دهیعق و وندشکننده میسرکوب
حربه ضد    نی حاکمه به قدرتمندتر  ئتیها در دست هدهمسدود کند پس از تسلط برتو  یا  را محدود و
ها  باقدرت ارتش برسرنوشت توده   سمی. کموندیخواهد گرد  لیقدرت تبد  ت یتثب  لهیوس  نی مردم و بهتر

بصورت    سمیننمودند بلکه پس از آنکه کمون  تی تثب  یپرولتر را سرداران نظام  ی کتاتوریحاکم نشد و د
حکومت   یمذهب راه را برا  مکتب و نی به ا نی عقیده نمود همان مؤمن جادیدر مردم ا  هبیک مذ

شدند. افراد   یقدرت ضد مردم جاد یا له یر ساختند و سپس خود وسهموا ست یرهبران حزب کمون
ها معتاد به  آن   ت یند؟ اگر اکثرماز مرد  ریقدرت آنست مگر غ   حاکمه و حافظ  ئتیه  ی که حام  ی ارتش

خواهد    حکومت  ای قادر به ادامهحاکمه   ئت یکدام ه  رندیدر کنار مردم قرار گ  گاهانهاطاعت نبوده و آ
  ن ی در ا دهیعق ؟ردندکاعمال زور و قدرت می  لهیچه وسبه  یقرون وسط ی نیهای دبود؟ حکومت 

  خود مردم متعصب و  شقدرت بوجود آورد که سربازان  ت یتثب ی ارتش را برا  نیترهشتناک دها دولت 
خود   ةدیاشتباه عق از کجا به صحت و مردم  ستین آزد دهیای که اظهار عقناآگاه بودند. در جامعه 

قرون    تی حیمسلط برجامعه چون مس  و  منحرف  یموروث  نی د  کی  دهیعق  نی ، بخصوص که ا؟برندیپ
مانند تمام   زیاو ن را یمجازات کرد ز اشده یعق یبرا  دیرا نبا یانسان چ ی. ه1آن باشد  رینظا ای یوسط

  شان یهاه راآگاه    یهاانسان   ج یرا دارد. فقط در یک جامعه آزاد بتدر  ش یحق انتخاب راه خو  گریمردم د
  یا . آدیخواهد گرد کسان ی ی اتا اندازه  شان یهاش هدف یبهم نزدیک شده و با بازگشت به فطرت خو

هندو،   کاتولیک و پروتسطانت، مسلمان و عه،یو ش یسن نی و نفرت ب نهیتوان کمی  یاز چه راه
  ت ی قعوا ن ی ا ی برداشت؟ جز از راه درک فهم و آگاه ان یرا از م دمعتق مؤمن و ... برال یل و ست یکمون

  سر یم  یبدون آزاد  یآگاه  نی ا  ایاست؟ آ  یو آرامش جامعه انسان  شی و آنهم آسا  یکیکه مقصود همه  
جز   یعامل چ یه و اند دهیقدرت گرد تی اعمال زور و تثب ی براای له یوس شه یمردم هم دیاست؟ عقا

  چ یها هانسان  یقدرت را در راه سعادت جامعه بکار نخواهد انداخت. برا  نیا  عی وس یهاهتود یآگاه
   .دینمارا نمی   یکشده یجبران گناه عق  یآمرزش  چی را ندارد و ه  دهیدر زندان عق  یارزش گرفتار   یشیآسا

پروراند.  آرزو را در سر می   ن یچنلنین هم یک   مردم بود و   شیمارکس مسلماً سعادت و آسا   هدف
دو    ن یا   یآرزوها   یستیآرزو. حال چه شد که انقالب کمون  ن یتحقق ا  یبود برا ای  له یوس  سمیمارکس

  ل یو به تحول وسا  اوردیاب نحسها را بدر محاسبات خود انسان  مارکس  مبارز را متحقق نساخت؟
  پس از انقالب  یبه اصطالح علم ینیبش یپ ن یبست. در ا  دیوابسته به آن ام ی و انقالب جبر دیتول

  ستند یها نانسان   ن ی چون ا  ،شودمُبَدّل می  دولتی پرولتاریا خود به خود به جامعه ب  ی کتاتور ید  ی کارگر
  ی معلول عوامل اقتصاد  خیتار  یبلکه سیر جبر  اشندبمی  رندهیگ میکه تصم

 
  کفر یی فمن  غ الرشد من التبینقدالدین  ل إلکراه فی صشده و ا  میقلید اصول در اسالم تحرتاست که    لیدل  نیبهم  ـ۱

ها و  رشد انسان  یبرا نیبلکه د ستین یاجبار نید رشیاست، در پذ ی(. دستور جامعه اسالم۲۵۶بالطاغوت... )بقره 
گام در   نیجو اولرکشان سلطه س  و  یاس یهای ساز بت  دن یآنانست که راه کمال را از انحراف باز شناسند. بر یآگاه 

 .راه فالح است نیا
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 های...بررسی فرضیه

 
 .کننده استن یی که تع  است

  ت ی که درهرحال جزحکومت اقل ی را برقرار کرد، نظام ی کتاتورید سم یبه اتکاء مارکس نیلن
آنگونه   تی اقل بر  ت ی اکثر ی کتاتوریداشته باشد. د دتواننمی  یگری مفهوم د ع یوس ت ی محدود براکثر

باشد. سلطه   یخی تار ف ییا یک تحر فقط یک شوخی و دتوانمی ردندکادعا می ها ست یکه کمون
. نمونه  دینام ت ی توان حکومت اکثرمنکوب، نمی  مسحور و  یتیرا با کمک اکثر محدود  ار یبس یتیاقل
  ی ستیالی. پس از انقالب به اصطالح سوسمیکناحساس می  یا خود هم اکنون بخوبمسلطه را  نیا

کننده خود  ن ییها نقش تعشده بود. انسان   ل یه آنچه تخن   افت یتحقق    وندد یبوقوع پ  ست توانآنچه می 
جامعه فاقد   یشد. به جا  دهیچی درهم پ دیجبر تول و یخیتار سمی الیطومار ماتر و هرساندرا بظهور 

  ون یلیم  ستیدو  نی استال  یمُبَدّل به یک زندان عظیم شد که به زندانبان  یمارکس، شورو   دالیدولت ا
معترض   ا یگناه مردم بی  هاون یل یشدند و م ی محدود  تی فرمان اقل ی انسان در آن محکوم به اجرا 

برقرار شد و هنوز   ی کتاتورید نی . ا1دند یزندان پهناور محکوم به مرگ گرد نی های اانشتگاه دباز در
  ه یمردم روس را یز ابد،یادامه  زین  ی متماد ی هاسال  دی است و شا ی هم پس از حدود هفتاد سال باق

  ی هاچون تمام انسان  زیحاکمه ن ئت یه دوچارند و  ادیاعت ن ی معتاد به اطاعت بودند و هنوز هم به ا
  ن ی خود را به محکوم ی . هرگز حکام بدون اجبار جااشدبطلب می قدرت  ش، یخو فطرتبا گانهیب

 .نخواهند داد
از    یار یزده باشد همانگونه که بس  یاتی جنا  نیبا اعتقاد دست به چن  زین  نی است که استال  ممکن

مکتب   ی امکان دارد که مردم را برا سمی کنند. او در اعتقاد به کمونکردند و می  ن یچن سا یمردان کل
را   ممرد سم یخود به منظور استقرار مکتب مارکس الیخلذا به  مردم و ی نه مکتب را برا انستهدمی

  خطرات تعصب است که مرز و  بر جنایات و  ی گر یباشد باز شاهد د ن یاگر هم چن 2! فدا کرده است! 
  توأم است و با  یخودخواه است تعصب با  نی فاجعه آفر دهینداشته و بخصوص در حوزه عق ی حد

  چ یکند »فقط« معتقدات او ارزش داشته و در جهان هشقاوت همراه. کسیکه یقین می  حماقت و
در مقام مسئول   دیاست که هرگز نبا ی سفیه خودخواه خطرناک ست،ی قابل احترام ن یگرید دهیعق

  افراد متعصب و  نیچنیک هرقدر هم کوچک باشد. قدرت  تیمسئول نی ، حال اجامعه قدرت یابد
 .بار خواهد بودباشند، فالکت  زگار یقدر هم پره هر یسرخشک

  ی نکته قابل توجه که به  نمیبدهم الزم می  ان یپا مریاپنها هی به بحث درباره نظر نکه یاز ا قبل
  ن ی گر برزارع کوچ   ن یها از غلبه متجاوزکه حکومت   دم یرس  جه ینت  نی گذشته به ا  ل یاشاره کنم. در تحل

  ی برمردم ی برخوردها پس از غلبه یک قوم ساده و ابتدائ نی در تمام ا ی. ولاندامده یمستقر بوجود ن
دو قوم   نی در صورت اختالط ا شرفته، یپ اریبس یاننشینقریه  ایاند، و متمدن، که گرفتار سکون شده 

 
 .ستیدشمن ن غاتیتبل نیاو را فاش کرد   یآمار وحشتناک نیپس از استال  هیخود دولت روسـ ۱

زاد فکر  آ   دهداجازه نمی   روانشی به پ  یتعصب مذهبمتأسفانه  هب درآمده و  ذهم بصورت یک م  سمیامروزه مارکسـ  ۲
انقالبها    جیفراوان که از نتا  ینیدارند، باوجود شواهد ع  صداقتهم    بکه اغل،  ست یاز دانشمندان مارکس  یاریکنند. بس

  ی گوئش یپ  نیا  د یتائ  یبرا  زیرا ن  است که تمام دانش خود  البو ج  دوارندیام  ایپرولتار   یکتاتوریحاصل شده باز هم به د
جوامع غرب دل   یظاهر  ی داری به آزادکه با اعتقاد به نظام سرمایه  ین ققی. در مقابل فراوانند محرندیگغلط بکار می 

  ند خواه لیو تحل هیتجز اتی نظر نیمختلف مشروحاً ا ی هانظام  ی. در بررس هید قک عیالبته نه بصورت  یاند ول بسته
 د. ش
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 مدیریت نه حکومت

  ن ی جامعه بوجود آمده که بمراتب از حرکت مردم مغلوب سریعتر است. هم نی در ا یحرکت تکامل 
 .است ده یتحمیل موجب اشتباه گرد غلبه و  هی طرفداران فرض ی حرکت بوده است که برا

و هنوز خام   رد یقرار گ یمورد بررس ترق یدق د یکه با زم سارا مطرح می  ی باره من استنباط  ن ی درا
و   ستندیزی م ی فطر یناخودآگاه تاحدود هیاول یهااست. همانگونه که قبالً متذکر شدم انسان 

  گانه یب ی رفته رفته بانهاد خود بکل ردندگمذهب منحرف گرفتار حکومت می  لیبا تحم کهیهنگام
  ی و خودآگاهمعرفت    کهیو فقط زمان  ردیگمی   یتخدیر مردم فزون  و   قیانحراف با تحم  نی . اوندشمی

 .دیآزنگار بوجود می  ن یبرطرف شدن ا   دیفطرت خود آشنا سازد امها بشر را به انسان 
  و  ردد،گمی  لیکون متماسه ب  یپس از مدت ابد ی ای از تمدن دست مرحله ای به اگر جامعه  حال

  ی اگر قوم ان یم ن ی شود. دراها افزوده میمعتاد به اطاعت شوند برجمود آن  شتریهرقدر مردم ب
  ل ی مردم متما  ن ی بر ا  اند ده ینگرد  گانه ینفس که هنوز گرفتار سکون نشده و با فطرت خود کامالً بتازه 
 . دیمانمی   عیسر یجهش جادیتحرک باهم ا تمدن و  زند،یرآمدها و با آن  افته یغلبه  کون سبه 

   :میکن  یبررس دگاهی د نی را از ا ی باستان  یهاتمدن بهتر است   هی نظر ن یا  دی تائ ی برا

 ی باستان  یهاتمدن 

 سومر ـ ۱
تمدن را در شهر  نی وجود داشته است. آثار ا میقد اریبس یتمدن انهیدر خاورم میدی د کهیبطور

نفس  تازه  یائیآر یهاسومری  .اند که متعلق به حدود هزاره هفتم ق.م بوده استاریحا کشف کرده 
  نفس با تازه  قوم متحرک و یک. اختالط وندشو برمردم آن فائق می  ابندیمنطقه دست می  نی به ا

جامعه پس از گرفتار شدن به   نی. ارددگمی  ی سومر یا یموجب تمدن پو شرفتهی ساکن و پ یمردم
 ابد یسرعت می   وبارهحرکت د  هاتیسپس گو  ها ودکاآحمله    . مجدداً باستدیاسلطنت از حرکت باز می 

کون مولود سلطنت دوچار  سه ب  یپس از مدت   یآن تمدن بابل است که ابتدا درخشان است ول  جهیو نت
 .شودمی
 هند  ـ۲

  ال یموهنجودارو و چت هاراپا و اتیکه کشف مینکبرخورد می میبه یک تمدن قد زیهند ن در
و بر   وندشمی  ر یر متحرک به هند سرازگکوچ  نفس و تازه  ی اها یآر  .های برجسته آنستدروگ نمونه 

تمدن ودیک   شکوفا شده و کبارهیآنست که  جه ی . نتزندیآمها می کنند و با آن مردم ساکن غلبه می 
کند و   اریها بساطاعت مجدداً حرکت آن به  ادیاعت کنند که پس از قبول سلطنت ومی  یگذار را پایه 

 .شودباالخره هم متوقف می 
 ران یا ـ۳

قبالً   ی حت نی سرزم ن ی اختالف که در ا ن ی با ا مینکهند برخورد می ه ب ه یشب یحالت ز ین ران یدرا
  درآمیختند ها نوماد که بر مادها غلبه کردند و با آن  نفس وتازه  ان یگرفته بود و پارس ه یسلطنت، پا

 ر. تع یسر  اریها بسنمودند که بمراتب از تمدن مادها شکوفاتر بود و حرکت آن   یزیره ی پربار را پا  یتمدن
 یونان  - ۴

  ت ی بود که پس از تثب  یمیقد  اری بس  یتمدن  یمشخص است. کرت دارا   اریبس  دهیپد  نیا   ونان ی  در
  حال  نی . در ادیسلطنت در اواسط هزاره سوم ق.م رفته رفته به سکون گرائ
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.  وندشمی   ر یسراز  ونان یبودند به    یگرنفس و ساده و کوچ تازه   ی که نومادها  ی ائیمختلف آر   های گروه

.  زندیآمها می و با آن  دهیگرد مسلط یمختلف برمردم بوم یدر موجهاها ن یادور ها،ی آخائ ها،ی ونیا
کوچک بسرعت شکل گرفته   ن ی سرزم ن ی ا ر داست که  یر یو کم نظ شرفته یفرهنگ پ جادیا جه ینت

با آن   اهایبود پس از برخورد آر شرفته ی پ اریشود. تمدن کرت چون خود بسو به اطراف پراکنده می 
 .سابقه استکه شتابش بی  دیآبوجود می  یحرکت ن مدت

 عربستان ـ ۵

و روم که درحال   ران یا یهانفس با تمدن تازه  برخورد اعراب متحرک و  زین نی سرزم نی درا
 .ندکمی   شرفتیرعت شروع به پسآورد که ببوجود می ی د یتمدن جد اشند،بخفتن می 

 اروپا ـ ۶

  ی نوماد  ی از زندگ ی اریکامالً فرم نگرفته و در مناطق بس یاقوام ژرمن تا قرون وسط  اروپا  در
داد   ع یو سر د یجد یها با تمدن درحال سکون روم به اروپا حرکتو ساده برخوردار بودند. برخورد آن 

 .که هنوز هم ادامه دارد
 .فراوان است خ یدر تار دثحوا ن یا  رینظا

روبرو    یترشرفته ینفس با تمدن پکه هرقدر اقوام دست نخورده و تازه   نستیقابل توجه ا  مسئله
 .دیخواهد رس یتریبه مرحله عال  دیشوند فرهنگ و تمدن جد 

  ی نداشتند ول یها که به هند مهاجرت نمودند در تمدن برترگر از آن کوچ یاها یو آر های ونانی
  ونان یهم تمدن  لیدل نیبود. بهم اهایاز تمدن هند قبل از حمله آر ترشرفته یپ اریرت بسکتمدن 

 .دیدرخش ار یبس
ها حرکت خود را آغاز کردند  ها از برخورد با آن که ژرمن  ونان یتمدن  یا یبقا روم و تمدن  ای

 قرار دارد.  یباالتر  ار ی اروپا در مرحله بس  یتر از تمدن کرت باستان بود لذا تمدن کنونشرفته یپ یحت
را   ی جنبش ن یتر از خود چنشرفته یپ  ای  همطراز و یساکن برمردم متمدن و یغلبه قوم یاز طرف
تسلط   ها،ی آشور ر غلبه ایرانیها ب و های المیع  و  های بر بابل های آشور  شود. مثالً غلبه موجب نمی 

موارد از   شتریبلکه در ب فزودی... نه تنها به سرعت حرکت قوم غالب نهای رانیا بر  های ونانی اسکندر و
 . کاست زیشتاب آن ن

کرد که در   ه یتوان توجمی ن یقوم متحرک و متوقف را چن برخورد دو جه ینت نمکتصور می  من 
 .است  یر یکمال پذ ت یظرف یچون انسان دارا  زیاستعداد تکامل وجود داشته و جامعه ن  یهر انسان

رشد    طیو او در آن مح  میببرای  ه شرفتیپ  طی مانده به محرا از یک جامعه عقب  یاگر نوزاد   حال
  گر ید  طیاگر یک فرد فرم گرفته را به مح  که یرا کسب خواهد کرد، درحال  شرفتهیکند کمال جامعه پ

 .دینماچندان حاصل نمی ر ییتغ میمنتقل ساز
و استعداد حرکت بوده و    تی ظرف  یکه دارا   ماندی نفس مانند همان کودک میک قوم تازه   حمله

  ع یاستعداد حرکت سر و دهیگرائ ی ریقوم مغلوب که به پ اج با زاست و پس از امت ر یبالقوه تکامل پذ
شکل   دیقوم مغلوب امکان داشته در جامعه جد یاز آنچه برا  ترع یسر یرا از دست داده است جنبش

  .بوده است  افتهیاست که قبالً گروه مورد تجاوز به آن دست   ی تمدن ز یو مبداء حرکت ن ردیگمی
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  ا ی خود  حددر  ی گریتوقف است به گروه د ریدر مس ا یو  دهیبه سکون گرائ  ی اگر قوم متمدن  اما 
اقوام وجود داشته    ن ی ر اداز آنچه قبالً    عتر یسر  یحرکت  جاد یو با هم مخلوط شوند ا   افتهیباالتر تسلط  
 .ستین  ریپذ  تی که شکل گرفته و ترب یمانند انسان بالغ  ،شودحاصل نمی 

اند و کشور  مغلوب شده  یگر ید شرفتهی اقوام پ لهیاقوام متمدن فراوان بوس خیطول تار در
ظهور  کمتر ناظر رشد و یاست ول رفتهیفرماندهان صورت پذ و نی سالط  لهیبوس یاد یز یها یکشائ

  ی هافرهنگ   ها وفتوحات زوال تمدن   نیبلکه برعکس ا  مایبوده  یع ی حرکت سر  یا  یک تمدن جدید و
 . اند داشته را در بر  یار یبس

  ، نفس و به تعبیر من آشنا به فطرتقوام تازه یک برخورد ا  بزرگ و مشخص اغلب در  یهاتمدن 
که مانند   یاقوام نی اند. در باز فطرت دور شده تظاهر نموده یک قوم متمدن و با رفتهیزنگار نپذ  و
  ار یبس یوجود نداشته است، هزاران سال از حرکت یبرخورد  نیبراثر مجزا و محدود شدن چن نیچ

 . انددهی توقف برخوردار گرد ی حت و یبطئ
  ر یسراز ن ی تمدن چ ی هاان یشردر خون تازه  گاهی ها گاه و بول غم های تاتارها وحمله  ن ی چ رد

 .دیجامعه نما  نیدر ا  ع یحرکت سر جادینبوده که ا ی امتراج بحد   نی ا  یکرده است ول
تا حمله   ز یقوم ن ن یا  ن ی . در بنمکبرخورد می  ن یچ ر ینظ یبه یک چنین سکون  زیمصر ن  در

  ز ی ن ن یسرزم ن ی لذا در ا افتین یدوام  زین هاکسوس یوجود نداشته و تسلط ه ی برخورد هاکسوس یه
  ، یروم  ، یونانی  ، یرانیشود. جالب است که تسلط اقوام ا زول سرعت حرکت تاحد توقف مشاهده می ن

  ی اقوام زمان نی خود ا را یز  اوردیبوجود ن  یحرکت هیچیک در جامعه خفته مصر ی اروپائ عرب، ترک و
  گر یخارج شده بودند و بعبارت د یفطربه مصر مسلط شدند که شکل گرفته و از حالت نزدیک به 

اقوام قبالً خود دوچار حکومت شده و سلطنت زده به   ن یبودند. همه ا  سنفآزاد و تازه  نهیفاقد زم
ها هنوز کامالً منجمد نشده و در آغاز  در مورد تسلط اعراب با وجود آنکه آن  ی. حتدندآمحساب می 

و اعراب با   افت یفرهنگ و مذهب عرب بود که در مصر نفوذ  ن ی ا شتر یب ی حرکت خود بودند ول
 .چندان مخلوط نشدند ان یمصر

 .در مصر احساس شد یپس از تسلط فرهنگ عرب جنبش مختصر  ن ی ا باوجود
پرو    ی که در نواح  نکاها یشدند. ا  ی ها موجد تحوالتو آزتک   نکاهاینفس اهم اقوام تازه   کا یامر  رد

را   ی نیدولت و تمدن نو ،تسلط براقوام متمدن اطراف حمله و  با  ادنددمی  ل یرا تشک ی کوچک لهیقب
  له یقب نیشد ا  ان یقبالً ب کهیبود. بطور رینظبوجود آوردند که در شکل و زمان و منطقه خود بی

  ن ی کردند. بهم  لیتحم  ی عیوس  یهامذهب و آداب خود را بر تمام مردم سرزمین   زبان و  یتح  وچکک
 . مسلط شدند یمرکز یکا یها بر آمرآزتک  زینحو ن
  جاد ی بعلت ا یرا آغاز کردند ول ی عینفس بودن ابتدا حرکت سرهمان تازه  ل یقوم بدل دو  ن یا

به مذهب منحرف چنان به انجماد دوچار شدند که   یو سلطنت مطلقه متک یکتاتور یحکومت د
برخورد یک قوم   ز یدو جامعه ن ن ی . در ادندینابود گرد مضمحل و  ی بکل یائیاسپان یلیتوسط تعداد قل

 .شد یعی ها موجب حرکت سرمتمدن و اختالط آن  ی اقوام  و ادی ز ت یظرف اب  یابتدائ
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 مارکس در مورد دولت هینظر  یبررس

  سم یمارکس  لیتحل  و   هیکارل مارکس درمورد دولت تشریح شده و تجز  یةبحث فقط نظر  نی ا  در
 .میمائنموکول می  یتحقق سمیالیرا به فصل سوس  سمیو کمون

 .کنم ان ی را ب ی مقدمه مختصر نمیبالزم می ه ینظر  نی ا  یاز بررس قبل
مورد   یو در قالب یک رشته تخصص یتا قرن نوزدهم کمتر بصورت علم یاجتماع  لیمسا

درعهد باستان   ی.منطق لیبود تا تحل ینگار ع ی وقا شتریب خی گرفتند. بخصوص تارقرار می  یبررس
را درهم   خیتار  عی و وقا یفلسفه زندگ یتولوژیم شد ومی ان ی ب ریبزبان اساط  یخیحوادث تار

  ث حدو  ی برا  ی آنان بود و قاعده و قانون ت یخداوندان و مش ة بازتاب اراد روزگار فاقات . اتّختیآممی
 .شدی ها متصور نمآن 

آداب   و ن ی داشتند و در دستورات و قوان یبازتاب میقد ن یو آئ  نی در د یمسائل اجتماع  هرچند
  ی در حوزه علوم آن روزگاران راه یشد ولمی ها توجه دوران باستان به آن  یو اجتماع  یمذهب

 .نداشتند
  ی لی و تحل یمنطق د یرا با د یعلوم اجتماع  یعیوس ة بودند که در حوز یمردم ن ی اول هایونانی 

مردم مسلم   نی ها را به اآن  یداشته که وابستگ  یونانیعلوم منشاء  ن ینام ا  ینمودند حت رسیبر
دولت ـ شهر مشتق    ای Polis است که از  ی یونان Politikos از کلمه  استیس  ای   کیتی. مثالً پولزدسامی
  اخذ شده و   ییونان Histor که از  خی تار  ا ی  یستور یدانست. ه  یدار توان روش دولت آنرا می   و  دهیگرد

مشتق   ی ونانی Ethikos اخالق که از ی اتیک بمعن ن یدانستن است. همچن ی بمعن istor مصدر آن 
  ه از مردم... هم  یریآمارگ ای یدموسکوپ ،یشناسانسان  ای یشده. اکونومیک یا اقتصاد، آنتروپولوژ

مردم... دارند.    Demosانسان،  Anthropoقانون،  Nomos و طیمح   Ekos مانند  یونانیهای شه یر
مورخ   Herodot . هردوتاشندبمی ها دانش  ن ی ا ی گشاارسطو راه  است یس کُتُب قانون افالطون و 

 . را آغاز کرد  خی تار ی لیبحث تحل  امند،نمی  خ یر تارد را پ  که او الدی قرن پنجم قبل از م یونانیشهیر 
  ز ی نها ی هردوت گذاشتند. روم یپا  ی جا ر دچون پلوتارک و گزنفون قدم  یونانی  گرید نیمورخ

  Pub. Cora. Tacitus توس یرا دنبال کردند و تاس  یلی تحل ی نگار خ یتار
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 ت. اس  ن یمورخ نی از ا  یکی  یالد یقرن اول م سندهینو 
منحرف   ی سایو کل ن ی د و  د ی به انجماد گرائ گر یاز علوم د  شی ب  یعلوم اجتماع  یقرون وسط در

 .ها قفل زدن ابرمغزها سرپوش و برده
کاره و در حال  مه یبرقرار شده و اسالم ن یفکر ینسب یکه آزاد ایاز دن  گرید یدر بخش اما

 . 1ت افیانحراف حاکم بود علم و دانش رونق 
که   دناندمی  ی دانشمند  نی را اول یالد یم ۱۴مسلمان قرن  ریمحقق شه  خلدون مورخ و ابن 

  ی اجتماع  اتیح یتمام نما  نهیآ خیبکار برد. او معتقد بود که تار ی سینو خی را در تار یقیروش تحق
  خ ی . ما در تارمیبری پ ق یآثار، به حقا اسباب و  معقول علل و  یبا بررس م،یتوانآن می  له یاست و بوس

است و   کسان یجا انسان درهمه  عتیطب رایز میمائنبه حوادث مشابه برخورد می  یمساو  طیشرابا 
بینی کرد. بنظر  را پیش   ع یآن وقا  له یتوان معلومات خود را در موارد مختلف بکار گرفت و بوسلذا می 

از   ی اریتوان حدس زد که بسمی ی است. حت یقیتحق خ ی گشایان تاراز راه  ی کیخلدون من ابن 
  ن ی او بهره برده باشند. متأسفانه به منزلت ا ات یاز نظر یاولیشروع رنسانس مانند ماک نیمحقق

 .ارج داده نشده است  دیدانشمند آنگونه که با 
قرار   یمورد بررس یرفته رفته بصورت علم زین خی آغاز شد تار ی در اروپا جنبش علم که یهنگام

دانشمندان از اصحاب    یباال گرفت که گاه  یبحد   یتفکر علم  اقی گرفت. در قرن نوزدهم شور و اشت
از   یبرخ د،یناممینیسم قرن دتر د ی دوران، که آنرا با نی گرفتند. در ا یشی والستیک در تعصب پاسک

را    یقابل انعطاف تحوالت اجتماع   ریغ مینیسم  همان دتر  کردند با   یسع  زیاالجتماع نعلم  دانشمندان 
ساز  و سرنوشت   خ یبود که جبر تار  ست ینی دترم  ن یمفسر  ن ی از ا  یکی   زیکنند. مارکس ن  ریو تفس  هیتوج

 .داد یو منطق یساخت و به آن شکل علم ی دیر قرون وسطقرا جانشین ت
 .مکتب هگل بود روان یکس از پرشد که ما ان یبقبالً 
  دگاه یای بود که جهان را از دترین فالسفه متفکر بزرگ قرن نوزدهم آلمان از برجسته  هگل

مشکالت    مسائل و  یبرا   ردککه کوشش می  2بود   ستیدالیا  یتماشاگر گرفت. او متفکرعقل مطلق به 
غرب، که از زمان    سمیدالیعرضه کند. هگل در اوج حرکت فلسفه ا  ی و فلسف  یعقل  ی هاجهان پاسخ 

بود، ظهور کرد و در کنار   دهینوزده در آلمان به کمال رس ه و دشده و در قرن هیج غازآافالطون 
 Emanuel Kant, Fried. Wilh. von Sehelling هتو گو  نگ یچون کانت، شل  یاربان بلند آوازه شمهم

Wolfgang von Goethe  و   نید یشکلبه  ردکپرداخت. هگل کوشش می شیخو دیبه نشر عقا
آن  ستیدالی که اغلب فالسفه ا یدهد، کار  وندیعلم را باهم سازگار نموده و با پل فلسفه آندو را پ

  .گیری نمودندقرون پی

 
بدیل خالفت به سلطنت  ت اکرم انحراف اسالم آغاز شد و با مبریکه با رحلت پ دی د می بزرگ خواه ان یدر فصل اد ـ۱
درخشان   ی اولیه بحد قتین پرتو حقی وجود ا با یول  . مودی را پ انحراف  و  ططاح به ظاهر اسالم سریعا سراشیب ان  نید

کرد.  مانده بود اعجاز  یکه در اثر ظهور اسالم باق  یزادآ  مه یو همان ن افتی تالءلو آن ادامه  ی بود که تا مدت زمان
 .بحث خواهد شد ل یباره به تفص نیدرا
خواهد شد. جلد اول   حیمکتب واسطه تشر ـ سمیدالیا ـ سمیالیو اشتباهات آن در مجموعه ماتر سمیدالیفلسفه ا ـ۲
 .اپ شده استچ جدید تمجموعه  نیا
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را هنوز در اروپا احساس    سای بار حکومت کلت ی از دانشمندان که آثار جنا  یار یمقابل گروه بس  در

را، که در   یمیعظ یدها س نحرف وم ن ید ی زابخش و فالکت ان یهای ز دخالت  جیو نتا ردندکمی
گرفتند که   یجدائ ن یداشتند، چنان از د ان یدانش و کمال جامعه بوجود آورده بود، ب شرفت یمقابل پ

   .به هرچه رنگ مذهب داشت پشت کردند
دوران    نی ا  یتحقیقات تجرب  وها  شرفت ی پ  جهیدر قرن نوزدهم فقط نت  سمیالیرواج ماتر  من  بنظر

  ی . قرون وسط فتربشمار می  سای تخدیر کل و  ق یهم در مقابل تحم ی دی العمل شدنبود بلکه عکس 
حور  سم یهاانسان  جاد یو ا  یلی تحم نی به د ی و استبداد متک ینشان داده بود که حکومت مذهب 

  که یزور خطرناکتر است. حتی یک جبّار خونخوار هنگام  قدرت وبه   یسلطنت متکرشده از ه  قیتحم
رت و  غانتظار مف پاردسرا به تیغ جالد می  یگناهی و ب شدکمی  رون یرا از حلق او ب یبان گستاخز

  که یهنگام یاو معترفند. ول اتیجنا یل به زشتددر  انشیهم اغلب اطراف دی آمرزش ندارد و شا
  ن ی ا الیکه به خ ی،مسخ شده را به کباب کردن دانشمند  و رمسحو  دممر سایقدیسین !! کل

  اکار یا ریابله  ی مقدس نماها  ن ی هم ا ردند، کمی  ق یبرزبان رانده، تشو ز یکفرآم ی سران سخنخشک
شده با   قیخود گذاشته انتظار آمرزش داشتند و هم مردم تحم یرا به حساب تقوا  شیخو اتیجنا

مختلف و   یهاتمدن  یگرفتند. در بررسخود را جشن می  عزنده سرخ شدن همنو ی سرور و شادمان
بوده است    خیتار   یبال   نیبزرگتر  ی مذهب  قیکه تحم  دید  میخواه  یقرون وسط  تی حیبخصوص مس

آمیز  منحرف درخدمت حکومت فاجعه  نی کننده است، داحیا  سازنده و ن ی راست ن ی قدر که دو همان 
 .است

قرون گذشته    خواهان یسبب شد که تفکیک دین از حکومت شعار تمام آزاد  یقرون وسط  عیفجا
  ن ی ا نندکبه اشتباه تصور می  یشد. برخ تی اصل غیرمستقیم تثب ن ی غرب ا گردد و باالخره هم در

  ی ت یواقع  نی د  دند،یکوش  استیتفکیک دین از سبود که به   نی های ضد دگروه   تیفعال  جهینت  تیموفق
  ی ها تأثیر اساسآن  ی مسئله زندگ نی بلکه اعتقاد افراد در کوچکتر ست ین ن ی نیمتد ت یخصمجزا از ش 

  استمداران یس  دیعقا  م یتحت تأثیر مستق  شه یست، همیکه روش کشور دار  است، یو مسلماً س  ذارد گمی
  ست یالیسوس  ،یحیدموکرات مس  یهاکه بنام   یحی احزاب مختلف مس  نی قرار خواهد گرفت. عالوه برا

است.   استیدر س ن ید مینمونه دخالت مستق نندکمی  تی فعال یاروپائ ی تمام کشورها  ر... د یحیمس
آنچه مورد    ی . ولابدیتحقق    دتواناست و نمی   یمعنی اصوالً ب  استی از س  نی سخن تفکیک د  ن یپس ا 

مردم تحت تأثیر   کهیاز حکومت بود. در قرون تی تحقق یافت تفکیک روحان نظر افراد آزاده بود و
حکومت   رد را سایکلرا از دست داده بودند، فالکت دخالت  حیقضاوت صح درتق اسیکل قیتحم

خود    سایمردم اروپا، کل  یرشد و آگاه  شیو افزا  ریپس از تحوالت قرون اخ  ینمودند، ولاحساس نمی 
  ی بود که برا   سا یخود کل  ن ی اتفاقاً ا  برد. وی پ  های وابسته به آن دستگاه  و   ن یاعتبار شدن دی به خطر ب

  ن یچنبه   سای اگر کل  رای. زیاقدام قانون  از حکومت اقدام کرد نه اعمال زور و  یینجات اعتبار خود به جدا
  د یعمل از اضمحالل نجات بخش  نی بود و با ا  یدر خطر انهدام قطع  تشیپرداخت موجودنمی  یعمل

و   سا یبه کل یصرف وابستگ کهی کرد. در زمان میترم یا ندازه از دست رفته را تا ا تی ثیح جیو بتدر 
بود و مردم   ت یاحراز مقام روحان ی برا  ی کاف یمذهب ماتیو اطالع از تعل یندار یتظاهر به د لباس و 

  جاد یاحترام قائل بودند، دخالت در حکومت ا و  س تقد ون یروحان ی برا یعاد
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بودن انسان،   ریخطاپذ لیبه دل ، یقدرت قانون و دهیوحدت عق می دید که یبطور رایز مودنمی فساد 
 .شدسبب انحراف می 

  یک بود که  ی لذا کاف داشتند و  یگر یانتظار د ت یاز روحان افتندی ی توده مردم آگاه که یهنگام
  ی اسیخطا با مق ن ی ا مرتکب شود و  یخطائ یاجرائ تی یا مسئول مقام وزارت و اسقف در  ای نال یکارد

بود که   یکاف ستمیدر قرن ب ویل یشیر نالیدو کارد یکیشد. برده می سایاب کلحسه ب ترع ی وس اریبس
  ر د تی لذا اگر روحان ستیمعصوم ن ی انسان چی اعتبار سازد. بشر جائزالخطاست و هبی  یرا بکل سایکل

  راد یا شهیهم ی . مسائل اجرائماندی نم ب ینصی فساد ب مسلماً از گناه و  ردکحکومت شرکت می 
  ی مانده قرون وسطائ است. در جوامع عقب   ادیز  اریشانس آلوده شدن و آلوده کردن بسلذا    و  زند یبرانگ

که رفته   ی مردم ن ی در ب ی و اعمال زور بر فساد اعمالش سرپوش گذارد ول ق یسا قادر بود با تحمیکل
  ان ی پا سا یکل ی نابود یو حت فی حکومت قطعاً به تضع ردشرکت  ندشدبرخوردار می  یرفته از آگاه

 .بود که انتخاب کرد  یترین روشاقدام عاقالنه   نی پس ا  .افتییم
علم و   کهیبود در حال ستمیدوم قرن ب مهیبمراتب کمتر از ن ۱۸ - ۱۶در قرون  سایکل اعتبار

گرفته است. اگر علم سبب   یشی از قرون گذشته پ یاسیقابل ق ری غ  زان یبه م ستمیتجربه در قرن ب
  ی محل نیکوچکتر ستمیقرن ب ی در اروپا یستیابشود می  تیدستگاه روحان و ن یمردم از د یجدائ
  ساها یکل ی به آهستگ یستیکمون ی در کشورها  یحت مینیبمی  کهی ن مؤسسات نباشد درحالی ا ی برا
 .دارد ییک شکل خراف ی کنون ت یحی کنند، هرچند اصوالً مسپا باز می  یخود جا  ی برا

ای راه استاد را دنبال کردند و مانند  شدند. عده  میهکل پس از او به سه گروه تقس طرفداران 
 Goeschel…  ، گوشل Erdmann مان دار

و فلسفه کمک گرفتند.    ن یاز د  یپرداخته و در مباحث اجتماع   عه یراءالطبوبه ما  ی مباحث فلسف  در
  ی بردار بهره یسینو خی خصوص تارب و  یاو در علوم اجتماع  یاز روشها Ranke مانند رانکه یگروه

  سم یالیرا موجب انحراف جامعه دانسته با استفاده از روش هگل به ماتر  ن ی وم که دسسته  د  نمودند. و
 د. هگل نیز متحقق ساختن روان یرا در پ یکیالکتی متوجه شده جمع اضداد د سمیدالیمکتب ضد ا ای

Feuerbach  معروف    چپ   بود که به جناح   ست یالیهای ماترن ی هگل  نیاز معروفتر  ی کی  خ با  ر یفو
 . از او فراتر رفت یول دیرا برگز  رباخیمذهب را عامل ارتجاع دانست. مارکس راه فو زیشدند. او ن

خود عودت داد   یرا به مقام واقع سمیالیکند که ماترخطاب می یلسوفیرا ف رباخیفو مارکس
  ی ستیدالیمتأثر بوده و افکارش رنگ ا  یمذهب به شکل  که هنوز از اخالق و  دریگمی   رادیبه او ا  یول

نویسد: »روش دیالکتیک  معتقد است که فلسفه هگل را وارونه کرده و می  ن ی دارد. مارکس همچن
تفکر    ندیاو معتقد است که هگل فرا   « هگل اختالف دارد بلکه دقیقاً نقطه مقابل آنست  با   تنهامن نه  

  ی ا یکه خالق دن هد،ن)مثال( برآن می  هیدنام ا یک عامل مستقل درنظر گرفته وو تعقل را بصورت 
دانسته    لیرا اص  ی ماد  یا یمن دن  که یآنست، در حال  یفقط صورت عارض  یقیجهان حق  است، و   یواقع

  ی . بار ابندیکه بصورت فکر تجسم می   دانمی در مغز انسان نم  ایدن  نی جز انعکاس ا  ی زیرا چ  هاده یا  و
 ات ینظر
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ت تأثیر  ح و تحوالت اجتماع، مارکس ت خی خواهد شد. اما در مورد تار یخود بررس یدرجا  مارکس

 .نظریات قرن نوزدهم قرار گرفت وها شرفت یپ
خلقت   یهزاران سال چون اسرار ناگشودن که یاهائمعمّ از مشکالت و یار یآن زمان بس در

  ی طرفداران تحول چون المارک برا  گرید یدرپ نی . دارودندیکشف گرد ندشدبرداشت می 
باره را به اسطوره  خلقت یک  . او ثبات انواع وافتی ی انواع پاسخهائ شیدایو پ عت یطب ی هافنومن

 .ای گشوداصلح فصل تازه   یبقاء و بقاازع مُبَدّل کرد و با طرح تن
بودن آن، استفاده از روش   یو تعقل خ یهگل درمورد حرکت تار اتیبا استفاده از نظر مارکس
جنگ طبقات و   و یاجتماع  ی انطباق آن برجامعه، بکار گرفتن تنازع بقاء دربرخوردها دیالکتیک و 

خود را   ی خیتار  سم یالیماتر هینظر ،یهای اجتماع ده یپد هیدر توج سم یالیاستفاده از فلسفه ماتر
  ل یتحل و ه یدر بخش جداگانه تجز Historical Materialism یخ ی تار سمیالیماتر .کرد ی گذار پایه 

بطور اختصار   مینیبنظر مارکس درمورد دولت الزم می  هیتوج یفصل برا  ن یدرا  یخواهد شد ول
 .قرار دهم یوار بازگو نموده و مورد بررساز آن را فهرست  ینکات

است. لذا جامعه که از   یجهان ماد ن ی قوان ه یکه تابع کل اند دمی  ی را موجود ماد انسان  مارکس 
همه   عتیهمانگونه که در طب دی مانمی  ت یاز همان اصول تبع زیشده ن ل یتشک ی موجودات ماد  ن یا

ل  تحول است. طبق اصول دیالکتیک تکام  و  رییتغ  دائماً در  زیاست جامعه ن  ر ییدرحال تحول و تغ  زیچ
 .است یمولود نزاع طبقات زیتجمع اضداد است و تکامل جامعه ن تقابل و ه نتیج

  د ی تول  لیو روابط آن. وسا  دیکه عبارتست از تول  ستیماد  و   یاقتصاد   ی ربناییک ز  ی دارا   جامعه
آن   ینظام... روبنا  مانند حقوق، علم، هنر، فلسفه، مذهب و گری اجتماع است و عوامل د یربنا یز

جامعه را   ینا بتوان رو می  یبنائریز  و یادی عامل بن نی . با در دست داشتن شکل اوندربشمار می 
  ل یوسا رییپرداخت. با تغ دیتحول تول ی به بررس د یبا خ یتحول تار یبررس ی بینی کرد. پس برا پیش 

مولود فکر  ینائبرو  عواملِ شود. تحولِمی  یو با آن هماهنگ افتهی  رییتغ زین دیجبراً روابط تول دیتول
است. با   دیتول لیوسا  یعنیجامعه  یبنائریو تابع تحول عامل ز یبلکه جبر  ست ین  یبشر  شه یو اند 

 . قرار داد یرا بصورت یک علم مورد بررس  خی توان تارمقدمه می  ن یا
 . اندرا گذرانده  ی پنج مرحله تکامل یجوامع بشر  دیتحول تول با

 ی پنج مرحله تکامل 

بر   زین دیبوده و روابط تول ی اشتراک دیتول لیاست که در آن وسا  ی دوران اشتراک اول مرحله
 وجود ندارد.   ی مالکیت خصوص بنا شده است و ی اشتراک ی مبنا

  ی عنی ها و بکار برنده آن  دی تول ل ینام نهاده که مالک برده، صاحب وسا گیرا برد مرحله دوم
 .بردگان است

  ی ول دندیتول لیدوره فئودالها مالک وسا نی . در اامدنمی سمیفئودال مارکس را مرحله سوم
  د یخر دتواناو را می  یول  ستیارباب مالک جان سرف ن  نحالیرا ندارند. در ا 1ها کامل سرف تیمالک

 .فروش کند و
  دیتول لیمالک وسا داریه است که در آن دوران سرما  سمیتالیکاپ چهارم مرحله

 
 .قابل انتقال بودند نیگفتند که با زممی  یقرون وسط نرگ مالکی زبه کارگران مزارع ب فسر ـ۱
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     .باشدی که مولد است نم یصاحب کارگر  یول  است 
وجود داشته    دیتول  ل یوسا  یاشتراک   ت ی که در آن مرحله مالک  امدنمی   سمیالیرا سوسپنجم  مرحله  

کامل   یمرحله است که بنظر مارکس هماهنگ نی شود. دراافراد خارج می اریاز اخت یبکل هیو سرما
  ود رمی  ان یاز م ی بکل یاع طبقاتنز تضاد جامعه و و رددگبرقرار می  دیو روابط تول دیتول لیوسا ن یب
خالصه مذکور بازگو   د یآنکه اظهارات مارکس را در تائ یطبقات کامالً حذف شده است. برا  را یز

 .می مانوار به چند گفته مارکس و همفکرانش اشاره می فهرست میکن

 :سدیونمی  مارکس 

که مستقل از اراده    وندشوارد می  ی نیبه روابط مع  ست یضرور  ی زندگ  ی آنچه برا  دیافراد در تول»
روابط   نی . ا شان یا یماد  یرویاز تکامل ن  ینیسطح معدارد به  یبستگ  دیروابط تول نی آنان است. ا

  ی آن روبنا  یاست و بر رو  یواقع یربنا یدهد که زمی  لیجامعه را تشک یساختمان اقتصاد یدیتول
 د.«ردگجامعه بنا می  یاسیو س یحقوق

بشر عقل    ی زندگ  یکند بلکه چگونگنمی   نیی او را تع  یزندگ  بی درجه شعور بشر ترت»  : نیهمچن
 د.«هدمی را تحت تأثیر قرار   او  اتیشعور و روح و

ایست  نمونه   یبخار   یا یت از وجود ارباب فئودال و آسایس ما نشانه   ی برا  یدست  ی ا ی: »آسهمچنین
 « .یدار ه ی از اجتماع سرما

 :از قول مارکس  ن یاستال

که درهردوره    یدیتول  قهیطر  در مغز افراد جستجوکرد بلکه در  دیجامعه را نبا  نیکشف قوان  دیکل»
   ت.«به کاوش پرداخ  د یجامعه با اتیدر اقتصاد  یعنی  فته،راجتماع بکار می له یبوس  خی تار ن یمع

آوردن   دستبمولده داشته و افراد با یرو نی کامل با ی وابستگ ی وابط اجتماع ربازهم مارکس: »
  ر ییتغ زین ی روابط اجتماع  ه یکل ر ییتغ ن ی و با ا هنددمی  رییخود را تغ دیطرز تول دی مولده جد ی روین

 د.« خواهد کر
  ل یتحل ن یاست که در آخر ی اصل اد یآن بن دیا تولیجامعه  ی اقتصاد  ه یپا» : سدیونمی  انگلس 

 د.« ده  ح یرا توض  خ ییک از اعصار تار  هر   گریاستباطات د  و   یفلسف  ، یمذهب  ، یقضائ  ی روبنا   د توانمی
بشر   ده یخودآگاهانه و سنجهای ت یدر اثر اعمال و فعال دیجد میاز قول مارکس: »رژ نیاستال

 ت.« مستقل از اراده افراد بشر اس  آن خودبخود و بطور الشعور و  شیدا یبلکه پ دیآبوجود نمی 
 :سدیونمی  یستیالیوسسدرباره انقالب  ی سیانگل

نموده است   ی مساو  ی متمدن تاحد یرا در عموم کشورها  ی بزرگ تکامل اجتماع  ع ی صنا»
  ن ی ا  نی اجتماع هستند و مبارزه ب  یطبقه اصل دو  ا یو پرولتار  یکشورها بورژواز  ن ی ا ه ی در کل که یبطور

  ست ین یتنها یک انقالب مل یست یانقالب کمون نروی. از ا اشدبمی ی دوره کنون یدوطبقه مبارزه قطع
زمان   فرانسه، آلمان در  کا، یامر ، انگلستان  اقالً یعنیاست که بر تمام ممالک متمدن  ینقالببلکه ا 
انگلستان   در  ترین وجه و ترین و سخت انقالب درآلمان به آهسته  ن ی صورت خواهد گرفت... اواحد 

 د.« خواهد بو ریراه انجام پذ ن ی و آسانتر نیتندتره ب
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:  سند یونمی  نی چن یسیخواهد رفت مارکس و انگل ان یدولت از م سمیالیسوس ی از برقرار  پس

ها که صاحب  شود و باالخره انسان محو می   دیتول  یاجتماع   ینارشآ   و   ینظام جدید اضداد عموم  رد»
 .« آزاد، آزاد ردندگصاحب خودشان می   و عت یمالک طب اشندبشکل اجتماع خود می 

خارج شده است.   ی وانیتوان گفت که انسان از یک لحاظ از حکومت حلحظه می  نی هم از »
و با   وندشنظارت بشر می  عیمط ردکحکومت می  ت ی که تاکنون به بشر یزندگ ط یباالخره شرا

که   ینی. قوانردندگمی  عتیطب یقیبار صاحبان حق نی نخست یش برا یخو یتصاحب سازمان اجتماع 
به    عتیسنگدل طب  و  رحمیب  نیتاکنون خود را بمنزله قوان   ردندکمی  متمردم حکو  یبراعمال اجتماع 

  ن یپس مردم ا   نیاز ا   ی. ولدیردگها اعمال می آن   یرو   یتسلط خارج  کی   و  دنمودنمی  لیمردم تحم
که   ی . شکلابندیها تسلط می به آن  لهیوس ن یو به ا  رندباطالع کامل بکار می  و  یرا باشناسائ ن یقوان

  عت یشد توسط طبکه تاکنون گفته می  یشکل  ردند،کاجتماع متشکل می   تمردم خود را در آن بصور 
که تاکنون   یقیحق  یروها یها خواهد بود. نوضوع ابتکار آزاد آن پس م  نی اعطا شده است، از ا  خی و تار

لحظه است که   نی . از همندیآانسان در می یت بازرسح رتدلحظه  نی اند از اکرده تی را هدا خیتار
که بطور   یخواهند انجام دهند و با علم به علل اجتماع ها با اطالع کامل از آنچه می خود انسان 

  ت ی. باالخره انساننندکخودشان را درست می  خیآورند، تارمطلوب را بوجود می یهاول علم یعودص
 د.«شومی  قدر خارج  از حکومت قضا و ی دخول به آزاد ی برا

  ن ی آنکه بشر را از ا یاند، جا دولت شده  ن ی ماش ت یدون استثناء فقط سبب تقوانقالبات ب  تمام»
 د.«آور  نجات بخشنکابوس خفقان 

. اما  ندکمی   ی دولت  تی را مُبَدّل به مالک  د یتول  لیوسا  یرنجبر پس از تصرف قدرت عموم  طبقه»
کند  را لغو می   یطبقات  و تضاد   زیدهد و هرگونه تما خود را از دست می   ئیا یعمل جنبه پرولتار  نی با هم

سته  یز  یکه تاکنون در تضاد طبقات ی. اجتماعاتردبمی  نی بالنتیجه دولت را به مفهوم دولت از ب و
  استثمارشان. و  ط ی تأمین شرا ی مارگر براثاز طبقه است ی سازمان یعن ی دولت داشته، ه ب  اج یبودند احت

  جاب ی موجود ا د یتول رز که ط  ،ادیانق ط یر شراد ه را شدزور طبقه استثمار  آنکه با  ی مخصوصاً برا 
  ی اجتماع را دریک بدن مرئ  یعنی  ود،بتمام اجتماع می   یرسم  ندهی نگاهدارند. اگر دولت نما  مود،نمی
باشد   یا ه درباره آن صادق بود که دولت عبارت از همان طبق هیتوج ن ی ا عیتا موق رد،کم می سمج

  و  دهیفاتمام اجتماع شد بی  ندهیواقعاً نما نکه یهم ی تمام اجتماع است ول نده یکه در زمان خود نما
است و بمحض   د ایای وجود نداشته باشد که محکوم به انقطبقه گرید نکهی. همرددگمی  رالزمیغ 
از آن   یناش یهای رو اده یز و تصادفات و ی بر آنارش یمبتن یاتیزه حو مبار یطبقات تی حاکم نکه یا

 د.«ردگمی دهیفاباشد. پس دولت بی  ی به سرکوب اج یکه احت  ستین ی زیچ گریحذف شود، د
شده   ریخود درگ قابل حل با  رییک تضاد غ  ر دقبول کرد که اجتماع  دی با»: سدیونمی  ی سیانگل

قدرت که از جامعه    نی د... اربرداشتن آنرا ندا  ان یکه قدرت از م  دهیگرد  م یناپذیر تقسو به اضداد وفق 
  ده ینام تخود را از جامعه جدا نموده دول  ج یدهد و بتدرخود را بر فراز آن قرار می  یول زدیخیبرم
 د.«شومی
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  و  یجائ رد است. دولت  یات ناپذیر تضاد طبقی تظاهر آشت نویسد: »دولت محصول ومی  نیلن 
که    ساندرثبوت میکه تضاد نتواند واقعاً برطرف شود و برعکس وجود دولت به  دیآبوجود می  یزمان

 ت.«قابل حل اس ریغ  یتضاد طبقات
  ره یفقط در یک دا  ستیهرفرد مجبور ن یستی در جامعه کمون»نویسد: باالخره مارکس می  و

 ی عموم  دی. جامعه تولابدی  میاست تعل  ل یای که ماباشد بلکه مختار است در هر رشته   بندی اشتغال پا 
کار را انجام دهم    ن یآورد که امروز ا امکان را بوجود می   ن ی من ا  یبرا   نجهت یاکند و به می   میرا تنظ

...  دیپس از غذا تنق ،یشب گاودار  و ی ریگیرا. صبح شکار کنم، بعدازظهر ماه یگر یفردا کار د و
 م.« شبان یا منقد باش ،ریگ یماه  ،یبدون آنکه هرگز شکارچ

و مشخص کرد که قطار    نی مع  ی اخطه ک  را چون راه آهن ی   خی تار  ریمس  ریتفس  ن یبا ا   مارکس
ساخته شده بدون امکان انحراف به  ش ی پ ریمس نی قطار در ا نی . اندکآن حرکت می  یجامعه بر رو 

  ی ماد  اجات یعامل محرکه احت است و  دیتول ل یو وسا ط یقطار شرا  ن ی تور اشود. موجلو رانده می 
ادعا کند که اگر شکل    ست توانمارکس می unilinear یک خطهمینیسم  دتر  نی هم  تکاءاها. به انسان 

...  یحقوق  ،یاسیس  ،یمذهب  ،یفکر  یبه او بدهند او روبنا   ،جامعه است  یربنا یرا، که ز  یزمان  هر  دیتول
خود جبراً تحت تأثیر همان   ز یاست و اراده بشر ن ی جامعه جبر تحول خواهد داد. حرکت و را ارائه 

 .ردیگقرار می  ی اقتصاد  یربنا یز
شکل   دیتول ل یها خودبخود در اثر تحول وساجوامع مختلف مستقل از اراده انسان  یهانظام 

 .است  یتمام تحوالت اجتماع  یاصل اد یبن د یا تولیجامعه  یاقتصاد ه یو بقول انگلس پا  رندیگمی
  ار یرشته بس ن ی ا در  ستمی قرن ب ی علم قات یتحق ر د خ ی که برداشت مارکس از تار رفت یپذ  د یبا

و   ط ی. مارکس با انتخاب شراستیبرداشت خود از استحکام برخوردار ن نی مؤثر بوده است، هرچند ا
عمالً بامطرح   یکرد ول یرا نفق بشر نقش خالّ خ یتار ی تحوالت جبر ی بنا ریبعنوان ز   دیعوامل تول

قرار   یعلم یو برخوردها  یهای اجتماع ی را در مرکز بررس معاش انسان او و  یشکل زندگ نساخت
از    را از ابرمردها به مردم کوچه و بازار، و   نیبود که نظر محقق  نیمارکس ا   یاز شاهکارها   یکیداد.  

 . و کاوش متوجه ساخت قیتقدیر و حادثه روزگار، به تحق معجزه و 
از قدرت و استحکام   چوجهیمارکس به  ی خی و تار ی اقتصاد ، یاسیس ،یهای اجتماع ه ینظر
چون   ی االجتماع، علم اقتصاد... برخوردار نبودند ولدانشمند متخصص علم  ک یهای برداشت 
طرفدار   هواخواه و  شتر یب یگریمتخصص د عالم و  ب ارائه شد از هر ذه بصورت یک م سم یمارکس

 .پرداختند  یفرسائو هزاران دانشمند در اثبات نظریات او به قلم  افتی
شکل   ... باتی حیهندو، مس نتو، یدانشمندان جهان که به مذاهب بودا، ش هاون یلیوجود م مگر

غرب   ی ها در کشورها من خود سال دند؟یبر صحت آن عقا یلیها معتقدند دلآن  ی و انحراف یخراف
ثابت   واستندخبرخورد کردم که می  مودند،نمی  س یدر فلسفه تدر  یبرخ یدانشگاه که حت د یبه اسات

  ن ی زم یسی)گناه آدم دربهشت( از آسمان به صورت ع  هیآمرزش انسان از گناه اول خاطره بکنند خدا  
و ژاپون   ن یو چ لند ی درهند و تا ا ی خود را پاک کند!!  روان یگناهان پ ب، ی صل دن ی بدوش کش آمد تا با 
 را  پژوهانی و دانش  ان ی دانشجو
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  ی های علمدر قالب برداشت  ردندکمی  ی را سع ش یخو یترین افکار مذهبی کردم که خراف مالقات

 . است شتریب  یمنطق علم  یرو یبه مراتب از ن  نی ارائه دهند. قدرت تلق
بود. او از   یاجتماع محقق دانشمند باشد یک مصلح  و لسوفیاز آنکه ف شیمن مارکس ب بنظر

و حکومت وابسته به آنرا احساس    یدار ه یت زهر سرمادش  به  و  ردبمظالم جامعه رنج می   و  هاینابرابر
دار، و مهمتر از آن   ه یو سرما ه ییوغ سرما عتریبود که هرچه سر ی راه ی. لذا در جستجو ردکمی

و محروم قرن نوزدهم اروپا   میهای عظتودهپرور بود از گردن نظام برده نی حافظ ا کهرا  یحکومت
داد و  مارکس را آزار می  یزمان او بصورت کابوس دهشتناک یرانسان یغ  و  ی بردارد. نظام استثمار 

  ی علم ی خطا چ ی حکومت پول و زور چنان او را مسخر کرده بود که نه تنها به ه نی انهدام ا ی آرزو 
  ل یهرخطا را بصورت علم به جامعه تحم  شیخوبه هدف    یابیدست  ی بلکه حاضر بود برا   اشت توجه ند 

 .هم کرد نی و چن دینما
چه زود   های گسترده عرضه کرد و مذهب به توده  مبارزه خود را بصورت یک عقیده و  مارکس 

را   ی رانسانینظام غ  ن ی آنکه تحول ا ی درآمد. او برا  یجزم دهیمذهب بصورت یک دگم و عق ن یا
مطرح ساخت که در آن اضمحالل   یخود را بنام یک قانون علم ه ی جلوه دهد نظر ی قطع مسلم و 

 . است یبینی و قطعقابل پیش  ی علم لیو با یک تحل وستهی جبراً بوقوع پ یخلق  حکومت ضد
  ی ها انسان   ینی ای بود فاقد حکومت که در آن بهشت زمجامعه   یجوان و متفکر در آرزو   مارکس

  ی اع طبقاتنز .  نندکمی   یزندگ  گریکدیصفا با    اند و در صلح وخود بازگشته   به  ل یتحم  آزاد از استثمار و
  عدن داران استثمارگر در آن باغ ه ی طمع سرما مهار شده و از حرص و آز و ت یرفتن مالک نی با از ب

  ها را در سخت حکومت  یلیس ه ودآبدی یکه در مبارزات طوالن ریمارکس پ . وستین یاثر
  ی انیکه منظره پا یو با شتاب ردکبود، فقط به اهداف مارکس جوان فکر می  دهیچش شیهای آوارگ

آرزوها جامعه عمل پوشد. هرچند دراواخر   ن ی داشت هرچه زودتر به ا ی سع مودنمی  جادی عمر در او ا
را  خ یخشک رفته رفته صحنه علم تارمینیسم دتر ،شدقرن نوزدهم مصادف می  ان یبا پا  کهعمر او، 

از   شیسخت چنگ زد و ب شی خو یجبر سمیالیو سوس خیجبر تار مارکس در  یول فتگترک می
کرد که    ی ریزی را پ  ینیو عمل کرد. او با مکتب خود مذهب نو  دی شیاند  ی فکر کند، حزب  یآنکه علم
و   هنددمی  دهیجان خود را در راه عق ی تحمؤمن که  ی روانیدارد. پ  فته یفر و فتهیش هاون یلیامروزه م
. همانگونه که  رندیگاه بخدمت می ر  ن ی ا را در  ش یخو ی دانشمند که همه علم و آگاه ی طرفداران

را   ای ده یوراثت از راه عواطف و احساسات عق راز یمذاهب جهان غ  روان یبه اتفاق پ ب یقر ت یاکثر
ترین باورها درصورت امکان به  معقول ریغ  یبلکه برا  ست ی اعتقاد علم را راه ن نی و در ا رفتهیپذ

اعتقاد به مذهب او   ر دکه  زی. طرفداران مارکس نشوندیم متوسل یهای علمه یفرض نیتریقطع
  بنام یک علم و  م یمارکس یهاترین بخش ی علم ریتمام از غ  تیجد  عواطفند تا عقل با ریاس شتریب

  ، اند به مطالعه پرداخته  سمیرباره مارکسه دک  ینی. تقریباً تمام محققکنندی م فاع دقانون مسلم  یحت
را   پرداخته است و همه او یعلم هی کنند که به عرضه یک نظرمی یمارکس را یک دانشمند معرف

 .مارندشمی  نیداری و دمخالف سرسخت سرمایه 
 ک یکردم چون  ی در چهل سال قبل آشنا شدم و از همان ابتدا سع سمی با مارکس  من
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ای پرداختم  انتشار مجموعه  سال قبل به تنظیم و ۳۵با آن برخورد کنم نه مذهب. در  یعلم ه ینظر 
از   یلیسال من به خ ۳۵ ن ی از فصول آن بود. در ا یکیقد افکار مارکس ن و ل یتحل و  هی که تجز
به گفتگو نشستم. امروز پس از چهل   یاد یزهای ست یسفر کردم و با کمون ستیکمون یکشورها 
  سم یک مصلح بود و در طرح مارکسیکنم که مارکس    لیتکم  نصورتیخود را به ا  هینظر  لمیسال ما

  دشمن بود و  ن ی د ه باناو   ی.توان دانست تا کشف یک قانون علممی  سم یهومان شتریرا ب محرک او 
 د یدمی   تیبصورت یک واقع  خیرا در طول تار   میهای عظتوده   تیجر و محروم بلکه او ز  هی سرما  نه با
استحمار    . در زمان او عوامل استثمار وافتیها می فالکت   ن یاقویا را منبع تمام ا   تحکوم   یوال یو ه

  ر یها مردم را به زنجحاکمه قرار داشتند و به کمک آن های ئت یه اریدر اخت نی د و هی بصورت سرما
  حکومت را خلع سالح نموده و  نی د و ه یبردن اثر سرما نی بود با از ب دواری. او امدندیکشاسارت می 

  ی ر یگیآزاد صبح به ماه  یهارا، که در آن انسان   دولتی کند و جامعه ب  شهیرا به ش  خی تار  تیرعف  نیا
 .دینما  یگذار ه یپردازند، پا شب به تأتر می عصر به صنعت و  و

را   نی د و  ستیگرندیک اروپا می نزقرون  خ یبه تار  یول فتگسخن می  خ یاز تار مارکس 
ترین  از مخوف  یدر قرون وسط تی حی مس یسا ی. کلانستدمی یمنحرف قرون وسط تیحیمس

را   نیشد لذا او دجامعه می  قی تحم لهیوس زیکرده بود و در زمان مارکس ن یبانیها پشتحکومت
که مردم را به  آن   ی ر یاعتبار عامل تخدزهر بلکه به   مفهوم سم و   بهتریاک جامعه دانست، نه تریاک  

 . 1ردکمی  قیاطاعت از سلطنت و حکومت تشو 
مخالفت کرد که از آنجهت که مالکیت را   ی خصوص ت یبا مالک ه ی حذف سرما ی برا مارکس 
و قدرت یک طبقه و   ی عامل برتر هی ماکه سر ل یبه آن دل شتریبلکه ب  انست دمی  تی مخالف انسان

 .ابزار حکومت شده بود
را به مردم جهان اعالم کند که    تی یک واقع ستلیهای خود مای تمام بررس ان یدر پا مارکس

  ت یحکومت طبقه غالب بر اکثر  ت ی تثب  یطبقات حاکم بوده و برا   ندهینما  خی ها در طول تارتمام دولت 
 .اندبوده  یطبقات التیها تشکهمه دولت  گری اند. بعبارت دمحکوم بوجود آمده 

و   ی کم رات ییتغ ل یخود از تبد ه یاثبات نظر ی عرضه کرد و برا  ه یپا  ن یرا برهم ینزاع طبقات او
را   ی متوسل شد تا راه شیقرار داد و به علوم زمان خو له یرا وس خی کمک گرفت و جبر تار یفیک

احوال او فقط یک هدف داشت و آن   نی من در تمام ا دهیبعق یها عرضه کند. ولتوده یرهائ ی برا
 .افتیتحقق  میکه خالف آن بنام مارکس  ی کردن غول حکومت بود، آرزوئ  شهیبه ش

  داشته  یستیکه محرک مارکس در درجه اول ریشه هومان ت یواقع نی قبول ا ی برا

 
ان برداشت  سکی نید انیعمل متول را با  نینستکه اثر دآ انیاد نیمنتقد گر ید و ساشتباه بزرگ مارک ـ۱

تبادل اجتماعات اولیه و آرامش   نظام و جادیا لهیوس نیترمهم یمردم نیکنند. من اشاره کردم که چگونه د می
(  انیمتول اتیلعج نه) اند شده یرگذاان یبن ی ل یکتاپرستصا بزرگ که بر  ان یاد قتی حق .مردم بوده است  یدرون

 ها ودل نیدتأثیر چون مکان  ی. ولستین یگرید زیو ارائه راه کمال چ یو آزادگ تیانسان و یکین میجز تسل
الح و فالح  ص ی که برا نید خ،یالشان است، لذا در سراسر تارکسوءاستفاده  لهیوس نیمغزهاست، که بهتر

است.   دهیمُبَدّل گرد ید خلقضسالح  نیدتربه ب هیا سفی اکاریر انیار متولتیاخ جامعه بوده است در)رستگاری( 
 نشده است؟   لیبه بمب اتم تبد  اهکاریو س یو دانشمندان ماد تکاریجنا استمدارانیمگر علم در دست س

 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g



341 
 

 های...بررسی فرضیه

 
 .میبهتر است به گفتار خود او رجوع کن  یعلم قیتحق نه

  ست ین  ازسخ ی که شعور و اراده او تار  خی تابع جبر تار  و  یاست ماد   یمارکس بشر موجود  رتوجیهد
. جامعه  ردیپذانسان صورت می   یخوداگاه   و مستقل از شعور و  دیراثر تحول تولد جامعه    راتییبلکه تغ

  خ ی تار  ی تکامل و  ی جبر ریقرن نوزده س د یو تحول دائم است و با تحول تول رییدر تغ عت یچون طب
و تسلط کارگران    یداره یبرداشت محو سرما  نی ا  رد را دگرگون خواهد ساخت.    سمیتالیجبراً نظام کاپ

 است.  یقطع و  ریناگز ی چون یک قانون علم
  و  ابدیمی  یرگید ت یانسان شخص کبارهیمارکس  دالیتعجب است که در جامعه ا یجا یول

و   جبر گرفته و ار یرا به اخت نیشود و قوان ساز می خ ی. انسان تارستندیااز تأثیر باز می  یقوانین علم
و   ود رمی  ان یبودن انسان است از م یماد  ت ی فیکه وابسته به ک ی. نزاع طبقاتندکرا مهار می  خ یتار

احتیاجات   گرید هد؟دمی  تیماه ر ییتغ یانسان ماد  ای... آرددگحذف می یاعتبار شده بکلدولت بی 
در بهشت   ستی ن لیگردد؟ مارکس مانمی یتماع اجباراً تحول نظام اج و دیاو جبراً سبب تحول تول

حاکم   سمیباغ عدن هومان نی را راه دهد. در ا ت یو شخص اریاختی و ب ی جبر و یخود انسان ماد 
وجود ندارد.   ی و قدرت طلب ی. خودخواه ستندین گریکدیبه حکومت بر ل یاست. افراد آزادند و ما

 .اندرها شده یگانگیودبآشنا و از خ تی ها بخود باز گشته و با انسانانسان 
از حکومت قضا    یدخول به آزاد   ی و برا   !!وندشخودشان می   اریطبیعت و صاحب اخت  کمال ها  آن 

 د!!... ردنگقدر خارج می  و
ها بوده و  که هدف مارکس نجات توده  رفت یپذ م یخواه نیقی به  م یآرزوها دقت کن نی ا در اگر

 .انداو وسیله بوده   یبرا ها ه یفرض
  ی کتاتور یکرد. او باطرح د یمارکس را دوچار اشتباه بزرگها ت یعدم توجه به واقعمتأسفانه 

ام را محقق خواهد ساخت  ی ائیسعادت رو  یسطح  یدگرگونیک    الساعه که باانقالب خلق   و  ا یپرولتار
که حکومت بهر شکل، حتى   کردی هموار کرد. او فکر نم سمی تحقق ضد مارکس ی راه را برا 

را رها کند. فشار   نی محکوم یمستقر شد محال است به سادگ کهی هنگام ا، یپرولتار اسماً ی کتاتورید
مُبَدّل    لیست هر فرد و گروه به غودحکومت در    وید  شه یو ش  ستی حکومت مختص یک طبقه ن  ن یا

  ی ساحران، خداشاه  میحک  ت یحکومت بصورت دستگاه فرعون  ن یبلعد حال اشود که جامعه را می می
  ان، ینمای روحان یسلطنت نومادها، خالفت نامسلمانان، رهبر  ان، یمعبد یکاهنان، کاهن شاه

حکومت سرداران عادل    یحت  ا ی  زادگان!!... وب ی نج  ی سردمداران، پادشاه  ی شوائی ها، پپاپ   ی فرمانروائ
داران، کاهن  رهبر گله  ،گیران ها، سردسته باجالطریقحاکم رئیس قطاع  مؤمن باشد و  ان یشوای و پ

ون  چ یغالمان ن، یچون مملوک ی زادگانصفار، برده ث یای چون لدرودگرزاده ! تبارمعبد، شاهزاده واال
  ی قزاق خرکچ  تلر،یچون ه  یباش  لی... وکا،ی! چون بورژی! سیچون مارک اورل، قد  یلسوفیف  ن،یسبکت

چه از   زی... حکومت ن یصف خیچون ش ی مراد  قطب و  ن، ی!! چون استالیچون رضاشاه، کارگر انقالب
زا... در  چه برون  زا و با انتخاب، چه درون  هچ  تحمیل و چه از راه اقتباس، چه با ،نحرفمراه مذهب  

 .مردم است یواقع شرفت یسدراه پ ینظام  نی چن باشد و  یانسان دتواننمی   یشکل چیه
 مستقر  زین سم یمارکس لهیاگر حکومت بوس یکه حت  کردیهرگز فکر نم مارکس 
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 مدیریت نه حکومت

  ی ستیانقالب کمون  خواهد شد و  خی های ششهزار ساله تارهمان رذائل حکومت   یدارا   ش یب  کم و  دگرد 
  ل ی مردم تحم تیشوند، باز هم حکومت یک طبقه را بر اکثر ستی هم، بدون آنکه مردم واقعاً کمون

 .خواهد کرد
  جاد یبخصوص ا   مردم پسند، و  یجذبه و کشش شعارها  و  سمی به کمک مارکس  شیرفقا  و  نیلن

ار را درهم  زدستگاه جبروت ت ند،کمی  دیناپذیر است و علم آنرا تائکه انقالب اجتناب  نان یاطم ن یا
حکومت حزب  ی برپاداشتن یک جامعه سعادتمند و برخوردار از رفاه و آزاد  د یو به ام ختند یر

 رد کمی   یکه دولت را نف  ی نیبه کمک همان آئ  نی نگذشت که استال  ی ریکردند. د  اعالمرا    ست یکمون
قدرت   ست،یمارکس حزب اسماً  یکتاتور ید یار یرا برپا داشت و به  یهای دولتدستگاه  نیترمیعظ

  ن ی تونگ درچکار را مائوتسه  نی حاکم ساخت. هم ی بطور دائم سمیخود را برخالف اصول مارکس
مخالف دولت   سمیمارکس زین یستیکمون یکشورها  ه یدر کل یبزح تی اقل ومت حک ت ی در تثب نمود و 

  ی را بستند ول اها یساجتماعات کل نی ا . بردیدولت و حکومت مطلقه گرد جادی ا له یوس نیبهتر
خود را به   یها جا و کاهن  هاشی مردم پرداختند و کش ق یبه تحم ی حزب غات یتبل عی های وسدستگاه

 .دنددا ی حزب یهان ی سیمبلغین و تئور
داران  ه ی کوتاه جامعه را در مقابل سرما ار یکه قرار بود فقط به دوره بس  ا، یپرولتار ی کتاتورید

  ها ون یلیو م  دیگرد  ینیاستال  یدائم  منکوب شده حفظ کند، مُبَدّل به یک نظام خودکامه وحشتناک و
ها  دولت   نی مارکس قدرتمندتر  دولتی جامعه ب  یها شدند. بجا قتلگاه  ها ون اانسان معترض روانه زند

پرداخته و در   ی زمان به کار  آزاد، آزاد که هر ی هاانسان  ی شد و بجا ل یتحم ع یهای وسبرتوده
  ی کردند که از رو  ت یترب ی اریاختی ب ینیماش و یکارگران قالب ،انتخاب شغل کامالً مختارند

نتخاب  در ا یصبح را به شام رسانند و حت یستیابساخته می شی انعطاف و پ رقابلیهای غ برنامه 
به   هی نکنند. حکومت سرما یچی سرپ حزب هم از دستورات  یفکرو خوراک  یهای فرهنگبرنامه 

که   یگرفتند، حکومت یدار را دولت و کارگزاران حزبه ی سرما یجا  حزب مُبَدّل شد و  ی فرمانروائ
... بود،  سیچون سوئد، آلمان، فنالند، سوئ یدار ه یمعتدل سرما یکشورها  یاز برخ دتریبمراتب شد
 .پرداخت میهای عظبرتوده  ی به فرمانروائ

 .بود  ناپذیراجتناب  سمی انحراف از مارکس ن ی که ا افت ی م یدر خواه میکن یبدقت بررس اگر
  د یخودآگاه را به تول  انسان متفکر و  ار یاشتباه دوچار شد که اخت  ن ی در محاسبات خود به ا  مارکس 

  ز یجاندار جامعه ن  ی خودبخود روبنا   جان ی عامل ب  نی القا نمود که با تحول ا  ن یو روابط آن سپرد و چن
که بعلت    دیای بوجود آ جامعه   ت،ی و مالک  ه یسرما  ذف ح  بود با انقالب و  دوار یمتحول خواهد شد. او ام

برقرار کشته    یهارمون  زیجامعه ن  گر یتولید جبراً در همه عوامل د  لی روابط و وسا  شرائط و  یآهنگهم
ا  ی و « ها از حکومت قضاوقدر خارج شوندانسان » کنند و بعبارت خود او  رییتغ زیها نانسان  یحت و
 د!!..« دهن  رییتغ  ینسانا  طیشرا  جادیا   یرا برا   یوانیح  یزندگ  طیخارج کشته و شرا  یوانیاز حکومت ح»

یه نمود نه آنگونه که واقعاً هستند.  ها را آنگونه که آرزو داشت توجبرداشت انسان   نی ا  در  مارکس
ساخته بود  بهیها را با فطرت خود غرانسان  خی ای را که در طول تارسازنده  گانهیاو قدرت عوارض ب

 که فقط بایک تغییر شکل  ردکو تصور می  اورد یبه حساب ن 
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 های...بررسی فرضیه

 
 .متحول خواهند شد زیآدمها ن حکومت،

  ه ی نه مردم معتاد به اطاعت روس خواهد افتاد و اعمال قدرت  بفکر حکومت و  ن ی نه استال گرید
  ی پا ی انسان ات یخارج شده به ح ی وانیح یهمه از زندگ کباره یدر مقابل زور سرفرود خواهند آورد. 

روزه راه هزاران ساله را به  طفل یک   نی داشت که ا  دیتصور باطل! مارکس ام  ی خواهند گذاشت، زه
  ل ی فاقد حکومت و دولت تبد یخودبخود به نظام انسان  زین ا یپرولتار یکتاتور ی. و باالخره د!دیمایپ
 1د!!. ها آزاد آزاد شونانسان   افتهی

  س مارک  یاصل  یسال هیچیک از آرزوها   ۶۳رخ داد و امروز پس از    یستی انقالب کمون  هی روس  در
  کنواخت یای و  مه نه کار برنا  ها آزاد شدند و نه انسان   رفت و   ان ی . . نه دولت از مدندیجامعه عمل نپوش

 ید. لغو گرد
ها  انسان  نی و ا زندساخود را می  خی ها هستند که تارانسان  ن ینشان داد که ا  هیروس انقالب

ساز  انسان  د یبا  یها. مکتب مردمها و مذهب سالح کنند، نه مکتب خلع  د یها را باهستند که حکومت 
ها  بردن حکومت  نی تا خود به از ب د یها را هموار نماانسان  یو آزادگ دی آزا و ی راه شکوفائ باشد و 

ای حکومت را در درون خود  جامعه  ت ینکنند، تا اکثر یاطاعت را در باطن خود نف ی . تامردمدازند پر
خودبخود مستقر نخواهد شد و حکومت از جامعه رخت نخواهد    دولتی نظام ب  زسرنگون نسازند، هرگ

  و   ست یز عامل وصول به هدف نگهر  ی تحول باشد ول  ع یتسر  ی برا  یا له یوس  د توانبست. انقالب می 
به   ی کتاتور یافتاده اغلب به دیک جامعه عقب  جامعه گردد. انقالب در شرفتی ا که مانع پسبچه

 .ابدیقدرت قرار خواهد داد، خاتمه می  تی طلب که مردم را وسیله تثبقدرت  ی رهبر
واقع شده است. اگر مردم   ی تیاقل ة سلط فشار و ریدهد که زای رخ می قطعاً در جامعه  انقالب

ها حکومت بر آن   دیجد  یرهبر   یکمجدداً    ینداشته و معتاد به اطاعت باشند در اندک مدت  یرشد کاف
بدون اعمال قدرت نخواهند   تی ریمد ی برا  ی رشد کاف زیای رهبران نجامعه  نی خواهد کرد. در چن

  ر یرقبا مجدداً حکومت بر جامعه مستقر شده و در ز   ه یاغلب پس از یک نبرد قدرت و تصف  لذا داشت  
 برقرار خواهد شد،   یگریشکل دب   یکتاتور یکشور... د  تیموجود  ،مذهب، مرام  ،یپوشش دفاع از آزاد

  ر یانقالب کب ر دا به اشکال مختلف آنر ریو نظا مید ید هی قدرت را در روس ی باز  نی ا نمونه بارز ام
ر  د و  میگیری کنپی  میتوان... می تی عراق، انقالب مشروط  ه، یسور ر،یتحوالت مصر، الجزا ، رانسهف
 .میمائنرا مشاهده می  ده یپد ن ی از ا  یآثار  زین  ران یا

حزب   زه،یسرن  ،هیها، بشکل سرماانسان   دن یدربند کش  یرا برا   رهایها هستند که زنجانسان   نیا
بندها   ن ی ا ختنی در گس دی دربند هم با ی ها. پس انسان رندیگبکار می  ن،تلقی  ذهب متشکل، مرام، م

است و چه    ی لیشود تخ  شنهادیها پآگاه و آماده ساختن انسان   قیکه جز از طر  یآماده شوند. هر راه
عامل   ی... همه موثرند ولیرهبر د،یروابط تول ،تی . مالکدیافزارا بربندها می ینینو یرها یزنج بسا
 دف. است نه ه لهیفقط وس زیو انقالب ن ستند ین ی اصل

  مستقر زهیسرن شود و تنها به کمک سرمایه یاحکومت فقط از یک روزنه وارد نمی  غول

 
ای که مردم از قدرت چشم بپوشند؟ در جامعه سمارک یورل گ یبرا نیچون استال یا ممکن بود افرادـ آی۱

 .ستیبدون فساد ممکن ن  زین راعمال زو طالب قدرتند و  زیمعتاد به اطاعتند رهبران ن
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 مدیریت نه حکومت

حکومت با شدت    یول  دیبرقرار گرد  ی اشتراک  د یروابط تول  مالکیت لغو شد و  ه یگردد. در روسینم 
باز هم   ی به ارتش نداشت ول اجیاروپا احت یها و رهبران مذهب. حکومت پاپدیبرقرار گرد ی شتریب

ها  ستدبر  ها مهر ون اها قفل و بردهکه بردل  یتر. هر روشیاغلب هم نامردم  افت،یحکومت ادامه  
ها انسان  ، ی. بدون آزاد نجامدیها بادت انسان است و محال است که به سع ی زند ضدانسان ر ینجز

 .است یمعنبی  ینظام انسان ی و در جامعه مردگان برقرار اتند یح و ت یفاقد شخص
خود را حفظ    ی فطر  ی نداشتند که آزاد   ی ماقبل سلطنت رشد کاف  ی هاانسان   هی اول  یهاتمدن   در

اشکال مختلف  به  یبندگ ن یا  خی شدند. در طول تار  نیسالط  یبندگ معابد و  قیکنند لذا گرفتار تحم
 .است افته یادامه 

  را با شالق به برپا داشتن اهرام شوم و  گاریب برده و اسیر و هاون یلیم یفرعون هایدستگاه
ها را بصورت بنده به خدمت گرفتند و به  انسان  یهای ضدبشر . سلطنت ردندکزا مجبور می فالکت

 .دهانشان قفل زدند ست و د ست بر مغز و دمنحرف و قلدران شمشیر ب ان ینماکمک روحانی 
ها مالکین  . به کمک دولت افتندی ها ادامه  حکومت   نی بازهم ا  ی فکر  و   یپس از جنبش علم  یحت

  موال و اچپاول  یهای کار نابود کردند و برااردوگاه  ها وهگابرده را در شکنجه  هاون یلیم کایامر
 . ها را قتل عام نمودندسرخپوستان آن  یاراض

  ات یرا استثمار نموده، ح یون یلیهای متوده  کسویداران اروپا از ه یها سرماقدرت حکومت  باتکاء
ها ات انسان در مستعمر  گر ید  یها را به فالکت دوچار ساختند و از سو آن   ی و انسان  یو اجتماع   یروح

در   یها حتحکومت  اتیجنا ن یبردند. ا  غمای آنان را به  ی تنزل دادند و هست وان یح ر یرا تا مرتبه ز
را به    ایتحمیل دن تحریک و  و  غی و تبل  قیاش با تحمو دار و دسته   تلری. هافتیادامه   ز ین ستمیقرن ب

افراد مخالف را نابود  هاون یلیطبقه کارگر م ی بنام رهائ ن ی استال سی . دستگاه پلدی خاک و خون کش
مال    را بر جان و  باشای که توانست اراذل و اواستثمار جهان در هر نقطه   یبرا   کا یکرد. حکومت امر

های مردم حاکم ساخت و به هرجا قدم نهاد چون ویتنام فالکت و مرگ و وحشت آفرید، حکومت 
... در سراسر  لی، اسرائآفریقا و انهیان و قلدران خاورم نشاندگستدپرتغال،  ا،یاسپان ،یجنوب ی کایآمر
  ر یقادر نبودند مردم زها متاگر حکو شرفته یپ یدر کشورها  یقرون را تکرار کردند. حت اتیجنا ایدن

فشار جهان  ریز   های عقب مانده و به اشکال مختلف توده  د را چون گذشته استثمار کنن  شیفرمان خو
 ی میعظ ت ی کوچک براکثر تیاقل  یک احوال  ن یاستعمار دوچار ساختند. در تمام ا  مار وحرا به است

خ را متحقق سازند. مسلم است  ی تار  ات یحکومت تمام جنا ن یقدرت ا اند به حکومت نموده و توانسته 
جامعه   یشود و هرقدر آزاد ها کاسته میمردم جهان از قدرت حکومت  یدرجه آگاه شیکه با افزا

کمتر خواهد   ل یزور و ظلم و تحم د، ینما ل یم ت یریو حکومت به مد ابد ی شی زادر مقابل دولت اف
و بازگشت    یخودآگاه  الحخلع س  نی ا  لهیو وس  ند یها را خلع سالح نماحکومت   دی . مردم جهان با1شد
 به 

  

 

جامعه   یبلکه هدف آزاد  ست ین)فردگرایی(  سمیالو دیویو بازگشت به اند  ی فرد یزاد آمقصود  ـ۱
  ی ا زمانذل و است یواقع تیشخص یجامعه دارا . فرد در یشندآزادآ  زاده وآ رشد افراد  لهیاست بوس

 .آزاد است که جامعه در بند نباشد قتایحق
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 های...بررسی فرضیه

 
آشنا شد تا آزاد   شیخو شتنی خو با به اطاعت را ترک گفت و ادیاعت دیهاست. باانسان  فطرت
آزاد را ندارد. حال   ی هاساختن انسان  ریبندی تاب اسچ یحال است که ه ن ی . در ادیو آزاده گرد

ها عمل کند سعادت  که در جهت آزاد ساختن انسان  یر ییتغ هرمکتب، مذهب، تحول، انقالب و
است. تعدیل    ی مردم گردد، ضدبشر   ی درون  ی و آزاد  یمانع رشد و شکوفائ  برعکسبخش است و اگر  

به   ی مسلماً فقر و گرسنگ را یاسارت است، ز  ف یهای تخفراه  ن یاز ا  ی کی ه، یسرما ل یاستثمار با تعد
 . ستی تنها راه ن یول د، یخواهد انجام ی و اسارت فکر ی ذلت روح

  ز ین جهی چون راه وصول به هدف اشتباه بود نت یداشت ول ی انسان یدراصل هدف سمیمارکس
 . او حاصل شد  یخالف آرزو 

درصورت قبول    م یتوجه داشته باش  ت ی به یک واقع  دی با  ی خیتار  سم یالیماتر  ه ینظر  ی از بررس  قبل
  ی های جابرانه جهان ضرورهمه حکومت  و ابندیمی  تیمشروع  خی تار  اتیاوالً تمام جنا  یتئور نیا

  د یتحت تأثیر تحوالت تول اًجبر بشر بالاراده و  است و  ی جبر خ ی. اگر تحوالت تاروندشبرداشت می 
  گر ید میرژ ش یستا نکوهش یک نظام و یپ ،آوردمی  مان یا یادهیبه عق ایو  ردیپذرا می  ینظام

  ی ا یگاوآهن، و آس ش یبلکه از خ دینال د ی... نباتلریه پال ی آشوربان خپس و  است. از نرون و  ی معنیب
ای  در هر مرحله  ینظام هر ن یا  کرد. عالوه بر تی شکا د یبخار... با نی ماش چرخ ارابه و  و یدست
حاصل نشده   یتا تحول صنعت گریمتحول شود. بعبارت د دیتول لی مگر وسا ردیتحول پذ د تواننمی

است. پس    رمنفک از شعور بش  تحول خودبخود و   نی ا  رایرا در سر پروراند ز  رییفکر انقالب و تغ  دینبا
 .به مرحله مشخص برسد  ییج تحول صنعتگردن نهاد تا بتدر ی به نظام ضد بشر  دیبا

من الزم   لیدل نی . به استین تیبنفع بشر هاگیری نتیجه  ن ی از ا کیچیشود که همی دهید
 ی به اختصار مورد بررس  زیرا ن  یخی تار  سم یالیضمن اشاره به نظر مارکس درباره دولت، ماتر  نمیبمی

 .گردد لیتحل و ه یخود مجدداً مشروحاً تجز یقرار دهم تا در جا 
  ر د طبقات را  شیدایبخصوص اقتصاددانان پ و نی از محقق یقرن نوزدهم گروه لیاوا در

هوش   ی که دارا  ی برخ ی مردمان ابتدائ ن یکه در ب ردند کمی  هیتوج ن یچن ه ی اول ی اجتماعات اشتراک
استعدادها  بی   ها وتنبل  و  هاکاره ی و ب  رداختندپبودند به تجمع ثروت می   یشتر یو استعداد و پشت کار ب

بوجود آمده    یطبقات  از یامت  اختالف و   جی سبب شد که بتدر  ی عیروند طب  ن ی . اندشدمی   محروم از ثروت  
  ه ی تجمع اول یرا تئور  ه ینظر  نی از مردم گردد. ا یر یبر کث  یو موجب تسلط گروه اندک ابد یتوسعه  و

Primitive accumulation  اندده ینام. 
او معتقد   Kinderfibel آنرا الفباء کودکانه خواند   انتقاد گرفت و   ادببه را سخت    هی نظر  ن ی ا  مارکس 

طبقات بوده است. اقوام جنگجو   یغارت و چپاول سبب بروز اختالف تحمیل و ور وزاست که فقط 
  ارت ها را تصاحب کرده و خودشان را به اسآن   زیحاصلخ  یدفاع مسلط شده و اراضی ب  ل یقبا  با زور بر

حال است که بتدریج   ن ی اند. در انموده یاراض ن یها را مجبور به کشت ا اند و آن در آورده  یندگب و
استثمارگر    طبقه غالب و ندهیدولت بصورت نما خیدولت و حکومت بوجود آمده است. در سراسر تار

طبقات است. مارکس   شرح جنگ  خ یحکومت نموده است. تاراستثمار شونده  برطبقه زحمتکش و
 برده ساختن و   ،یروز یفتح و پ همواره با  یواقع خی در تار»نویسد: می  هی تجمع اول یةنظر باره در
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 مدیریت نه حکومت

بالعکس   . بدست آورند ی اند غنائمخشونت توانسته  چپاول مسلحانه، حکومت زور و  ما و غی و اسارت  
ثروتمند    یحق برا   از کار و   ریغ   یگرید  ل یوسا  چگاهیشود و همی   دهید  ادیز  ینیاقتصاد خوشبکُتُب    رد

هست    زیاست همه چ  دهیگرد  هیآنچه موجب تجمیع اول  قتیدر حق  کهی. در حالرندیگشدن درنظر نمی 
 ق.« ح از کار و ریغ 

هگل دولت را خود بخود  » : سدیونمی  ی دانشمند معاصر آلمان Banning نگ یبان پروفسور
مطلق دولت.    دهیا   گریبعبارت د  و   انستدمی   یاخالق  ده یا  تی واقع  ا ی   ستای ا  و   داری و پا  یخدائ  یموجود

دولت را مولود اجتماع دانست که با تحول    مطلق دولت آزاد ساخت و  دهیا  نی اما مارکس فکر را از ا
دولت  . او مفهوم ندکر راه منافع آن عمل مید در خدمت طبقه حاکمه و بوده و رییتغ اجتماع در

 .« گذاشت هی را پا یطبقات
  ه ی فرض مریاپنها  ه ینظر ی. در بررسردیپذتحمیل را می  غلبه و  هی توجیه فرض ن ی با ا زین مارکس 

که حکومت    تی واقع  نی شد. البته ا  حی تحمیل مورد بحث قرار گرفت و نادرست بودن آن تشر  غلبه و
اعمال قدرت گروه حاکم بوده است    استثمار و تحمیل توأم است و اصوالً وسیله    با استثمار و  وستهیپ
مدعاست.    نیگواه ا  یخی تار یشواهد قطع دالیل و قرار گرفته و د یمجموعه مورد تائ ن یسراسر ا رد

 اند دحکومت و دولت مؤثر می  شی دا یمارکس در پ که ی گر یهمانگونه که قبالً متذکر شدم عامل د
را   یدانسته و نظام اجتماع  دیو روابط تول لیاجامعه را وس یبناری است. اگر ز دیتول لیتحول وسا

خواهد بود. با   دیتابع تحول تول اجتناب و  رقابلیدولت و حکومت غ  جادی ا م،یآن برداشت کن یروبنا 
ها را  شکل جامعه است که انسان   نی نداشته بلکه ا  ی ریها در سرنوشت جامعه تاثبرداشت انسان   ن یا

 .زدسامی
به اختصار پردازم. قبالً   نمکمی  ی خواهد شد سع ی بررس خودی مارکس درجا  ات ینظر چون 

  ی است دارا  ی ندارد. بشر موجود  داریخر ی نظریه یک خط ستم یاشاره شد که در صحنه علوم قرن ب
تابع   دتوانمسلماً نمی  دیآود میخالق بوج  موجودات متفکر و نی ای که از ا ابعاد مختلف و جامعه 

 .باشد  د،یمانقابل انعطاف به آنگونه که مارکس برداشت می   ریو غ   م یساده، مستق  ی،یک جهت  یتحول
متنوع   یبحد  ، افکار، هنر، علم، حقوق، نظامات... ی عنی امد،نجامعه می  یمارکس روبنا  هچ آن

  ی ر هر زمان شکل خاصد دیروابط تول و  ل یوسا که یگنجد درحالدریک قالب نمی  ز است که هرگ
دوران را   هر  دیتول له یبه او وس کندی م مارکس ادعا که یمحدود است. هنگام ار یداشته و تنوع آن بس

  ان یمتوسل شده است تا ب ینیجامعه را نشان خواهد داد بیک توجیه تلق  ی او روبنا  و  میهارائه د
  ست ین کسان ی در دو منطقه از یک جامعه  یبخصوص افکار حت مذهب، حقوق، علم، هنر و  ،یعلم

 . باهم شباهت دارند  اریبس  دیتول لیوسا  کهینقطه دور از هم. در حال دو  جامعه در وچه رسد د
 .میکنشروع می   یننمونه از اجتماعات باستا  ی برا
  ن کسا یمشابه  دییک تول ها، یهود... در کرت، هتیت  ن،یجوامع مصر، بابل، هند، چ یروبنا  ایآ

دهد  نشان می   خیها مشابه بوده است؟ تار آن   یاسینظام س  ،یمذهب  دیعقا  ،یبوده است؟ مقررات حقوق
همانقدر که    اشندبها می انسان   ت ی عوامل که کامالً وابسته به شخص  نی . استین  ن یچن  چوجه یکه به 

 .انداند متفاوت بوده ها با هم اختالف داشته آن 
 کرت و مصر درحدود دوهزار سال قبل از  یو اجتماع  ینظام فکر  نی ب  سهیمقا یک
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مشابه چقدر باهم   ید یتول طیشرا با شهیرهم جامعه نزدیک و  دو  یدهد که حتنشان می  الدیم

 .اختالف دارند
ام  کند و لذا همانگونه که بارها تذکر داده می  ی خود را ط  یجوامع دوران کودک  ن ی درا تمدن 

تمدن کرت اصوالً تحت تأثیر تمدن مصر رشد و  یاست، از طرف ادیز اری ها بسامکان شباهت آن 
  ی دو جامعه نظام سلطنت تمدن را اخذ کرده است. در هر  ن ی از عوامل ا ی اریو بس افتهی توسعه 

هم   باز یمشترکات اساس نهمهی وجود ا و کهانت دارد. با  ی مذهب شه یر زیحکمفرماست و حکومت ن
 .شودمی  ده یجامعه مذکور د دو نی ب  یاختالفات بارز 

جود  شود وآن در اسپارت برقرار می  ریکه بعدها نظ ،یاشراف ی ستیالیکرت یک نظام سوس در
و مطلقه   ی کتاتور یکامالً د یدر مصر حکومت که ی. درحالهدددولت می  نی به ا یدارد که وضع خاص
نه    د یاست. اختالف شد  مودهننظام را مشخص می  ن یا   د یاختالف طبقات شد  و   ی حاکم بوده و بردگ

فقر و   فشار حکومت با ریشهروندان در ز  ت ی و بردگان وجود داشت بلکه اکثر وندان شهر ن یتنها ب
 .بارز است  زیحاکمه ن ئتیبوده و اختالف طبقات حتى دره  بان یفالکت دست بگر

جوامع   ن ی ب سه ی. مقارددگمی ترق یو عم ادتریتنوع ز ابد ییم  متدق شتری هرچه تمدن ب حال
نشان   ینیمع دیمصر... دریک شرایط تول ن، ی مایاها، چ نکاها،یها، اآشور، هند، آزتک  ران،یا  ونان،ی

 . است  حی برداشت مارکس ناصح  نی حد ادهد تاچه می
ر  د  ی قینه تنها بین یونان، آسور، هند... اختالف عم د یتول شرفتییک مرحله از پ و  زمان ک ی  در

  آتن و  ه یهمسا یونانیدو دولت ـ شهر  نی ب یکند وجود داشته بلکه حتآنچه مارکس روبنا ذکر می 
 .1ت موجود اس  یاسپارت فرق اساس

  خ ی که در تارای شرفته یکامالً پ یمقررات اجتماع  و نی وجود داشته و قوان یآتن دموکراس در
نظام جامعه   است. علم، فلسفه، هنر و  ردهکمی  میسابقه بوده است، روابط شهروندان آتن را تنظیب

های  شرفت ی. من در مورد پهدددر جامعه رخ می  یمیتحول عظ  و  رددگشکوفا می   یرینظی به شکل ب
 :سدیونکنم که می ونان به یک نوشته مومفورد اکتفا می یجامعه  
که   ه ی اول ی شهرها التیرا نسبت به تشک ی ادی ز ار یانحرافات بس اختالفات و  س یپول تکامل»

که خود را از   سدربنظر می  هایونان یبرداشته است.  خود در  با  افتی ل یمصر تکم النهرین و ن ی در ب
آزاد کرده بودند.   یاعصر آهن بود تا اندازه  و نزکه مولود مذهب دوران بر حدی قدرت ب یفانتز

  خدا و  مهیاحمقانه شاهان ن ی لذا از دعاو و  رفتگفرم می  ی انسان ی با الگوها شتر یها بآن  یشهرها
شد آزاد شده بودند.  به آن حاصل می   وابسته   یو بوروکراس  ی نظام  الت یکه از مقررات و تشک  ی اجبار 

  جادش ی ها در اشغل را، که در واقع آن  ر وابسته به طبقه و جّحخشک و مت  یبند میها تقسیونانی 
شهرها در حال   کهیفرم گرفته بود، درهم شکستند... درحال ینیو با تمدن و شهرنش تند نداش یسهم

  که ی نفوذ کرد بطور افتهیتخصص  الت یبه تشک ینینشه یتکامل بودند، اغلب عادات دموکراتیک قر
  ی اجتماع   یهای زندگدر تمام رشته   یبوده و هر شهروند   دار یدائماً ب  یشهروند   ف یو وظا  ی انسانعوامل

 
که   میفراموش کن دیاجتماعات قدیم است نبا دیتول لیگواه بر شباهت وسا ی خیتار یهای بررس نکهیعالوه بر اـ ۱

منطبق  یبا دوران بردگ  یباستان  یهامدن ت نیکرده است و لذا همه ا میجوامع را به پنج دوره تقس خیمارکس تار
 .حاکم باشد یینعم  دی تول  دیبا نیدر یک دوره مع وند، شمی 
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از    یها به سختن ااز مک یار یبود و در بس ریفق یتمدن که ابتدا از نظر ماد  نیشد. اداده می  شرکت 
روح   یتمدن برا  نی ا  رایبرمصرف بازکرد ز ادهییک اقتصاد ز  یجا برا رد،کتجاوز می  یحداقل زندگ

  آنکه رسد به  کشف نشده بود چه   یای را روشن نمود که تا آنروز حتهای دست نخورده فکر عرصه   و
های  نه یزم و افکار نو درها ده ی از ا ی آن شد که نه تنها آبشار جه ی مورد استفاده قرارگرفته باشد. نت

بلکه در کنار آن   افت،ی ان یفلسفه،... جر ات،یاضیمنطق، ر  ،ینقاش ، سازیدرام، مجسمه  ،یشعرغنائ
برداشت عاقالنه    و  یبائیز  و   یو از نظر تجل  یبوجود آمد که از جنبه قدرت درون  یاجتماع   ییک زندگ

 .بود رجحان داشت  افتهیبرهرچه تاکنون بشر به آن دست  
ال بدست  سو امکانات آن در مدت سه هزار    عت یها درباره طبها و سومری آنچه را مصری   یونان 

 د.« سال کشف کردن ست یآورده بودند در دو 
بود که مومفورد بیان داشت. در کنار آتن جامعه اسپارت شکل   ی تمدن نی مظهر کامل ا آتن
  ی روبنا  ی ستیابمشابه می  دیتول ط یو شرا ه یاول کسان یفرهنگ  ی. ونانیهای شه ی همان ر گرفت با 

 .ابدیی تصور تحقق م نی کامالً خالف ا ی دوجامعه همجوار بوجود آورد، ول نی ا  یبرا  ی کامالً واحد 
افراد   نی شود. در بحاکم می  ی ستیالیسوس ت یهسته اشراف کی  با  یسلطنت ی نظام اسپارت  رد

اده  س و  ی خشک سرباز  ار یبس ینظام   ند،شدمی  ده یحاکمه، که با هم برابر بوده و به اقران نام ئتیه
  « اقران »  و  ی. شکل زندگاددبه جامعه اقران می  یخاص و جالب  تی شخص  یکورگیل  نیبرقرار بود. قوان

آغاز   ی که از کودک ی خاص سرباز  ت ی و ترب میتعل ، یهمگان ی های غذاخور ،یهای عمومخوابگاه 
ها آن   نی که بصورت خدمتگزار از ساکن  یشهر کهائ  شد و تقریباً تمام عمر ادامه داشت، برخورد بامی

نان  چ ینظام سرباز  ن ی متفاوت با آتن بوجود آورده بود. ا یای بکل... جامعه ردندکمی  یکشبهره
ای در فلسفه، علوم، هنر، حقوق،... از  را سد کرد که کمتر اثر برجسته  های اسپارت ی فکر یشکوفائ

درباره اسپارت   یبن ی برد. تو نی از ب یرا بکلها ت ی نظام شخص نی ا یمانده است، کوئ یاسپارت باق
 :سد یونمی

جامعه چنان مجازات   نی روح اسپارت بوجود آمد. ابی   راثر نظام خشک ود که   یمورد خالئ در»
  ن یگرفت و با ا   شیلجاجت راه خود را پ  و  یبا یک سرسخت  الدیشد که در آغاز قرن هشتم قبل از م

همه   یهاداشتند، قدمجلو بر می  یها را بسو قدم  نیتربزرگ  ونان یمردم سراسر  کهیعمل درحال
 د.« ماندن   حرکتی باشند، ب  ستادهی فنگ خبردار اکه هنگام رژه دوش ی ها چون سربازانآن   را، خود    خ یتار

که تاچه حد برداشت مارکس   مبیا یرد میتوانمی  شه یرهم  دو جامعه همجوار و نی ا سهیمقا با
 است  ح یصح

ها مشاهده  آن  یکه در روبنا  یمیاختالف عظ میکن سهی... مقانیچ مصر و اگر آتن را با حال
 .ندکمی   ییخودنما شتریب رددگمی

نوپا   ونان یدر قرون ششم تا سوم ق.م با  کهیتمدن هنگام نهیشی پس از سه هزار سال پ مصر
در مدت    ونان ی  کهیدرحال درجا زدن است بطور   شود هنوز گرفتار سرطان سلطنت مطلقه وهمراه می

که بنا به گفته مومفورد در اثر یک   دهینورس ونان ی. جامعه ردیگمی  یشیجامعه پ نی از ا یکوتاه
  یریگبه شکل چشم   دیمایپسال می   ست یسه هزار سال حرکت مصر را در دو  یو درون  یسانتحول ان

 و کمال تمدن بر مصر رجحان  یاز نظر انسان
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 های...بررسی فرضیه

 
که مصر در دوهزار سال بعد   سدر ای می کند و به مرحله راه خاص خود را انتخاب می  ی و بکل افتهی

 د. ابیست نمی هم به آن د
  ل ی مدت طو نی چرا در ا م؟ی کن ه یرا توجها ی ناهماهنگ ن یچگونه ا  یخی تار سمی الیمنطق ماتر با

 ؟شودآن نمی  ی جامعه سبب تحول جبر لیاص و  یاحتیاجات ماد 
کامل برقرار    یحاکم است و بردگ  یکش فرعونمصر حدود قرن پنجم ق.م هنوز نظام انسان   در

و هنر، مذهب، فلسفه...   اشندبخدام معبد می و یدربار  یلیبه اتفاق مردم بنده قل بیقر تی اکثر و
 .مانده است یحاکم متحجر باق  ئتیو در خدمت ه ت یشرک و عبود یهادرقالب 
جامعه   ت یریبرخوردار است و تمام شهروندان در مد یاز نظام دموکراس ونان ی اوردهمان ا در

جهان متمدن   قائد را به  رهبر و  دولت ثابت و  بار نظام فاقد ارتش دائم و  ن ی اول یشریک بوده و برا 
 .هنددارائه می 

به   یکتم دیمانند مصر برقرار بوده و اقتصاد و تول زین ونان یدر  یدار که برده نجاستیا جالب
خاص    د یک تولی   یدر دوران بردگ  ی خیر تا  سمی الیجامعه وجود دارد. )از نظر ماتر  دو   داری در هربرده

مذهب از   هنر و فلسفه و  علم و ونان ی( در دیمانجامعه را مشخص می  ی حاکم است که روبنا 
با جامعه   زیجهت ن نی و از ا وندشاست برخوردار می  ان یونانی یآزادمنش دهی که زائ یخاص یئشکوفا

 .ابدیی اختالف م ی مصر بکل
است و تحول   دیتول یربنای وابسته به ز  (کندمی  هیجامعه )آنگونه که مارکس توج یروبنا  اگر
  مصر   یبنائریدر عوامل ز  یاساس  رییچه تغ  ست؟یاز چ  قیاختالف عم  نی خود، پس ادبخو  و  یآن جبر

  ی باقبول تحول جبر  زد؟سادو جامعه را از هم جدا می   ن ی ا  ی دارشه یاختالف ر   ن ییونان بود که چن  و
پنجهزار سال   ی رط دجهات  یتوان قبول کرد که سکون جامعه مصر از بعضمگر می  د یتول لیوسا

سال   ستیهزار ساله را در دو راه چند ونان ی نکهیعلت ا ای بوده است؟ آ دیمولود توقف تحول تول
در   دیتول لیوسا آن اجتماع بوجود آمده بود؟ تحول  دیتول لیبود که در وسا یبیتحول عج مود،یپ

های و استفاده از قدرت   ن یماش  شی دایبا پ  ریصورت گرفته و ابتدا در قرون اخ  یبط  اریبسقرون گذشته  
 .تحول سرعت یافته است ن ی ماده... ا ون یبرق، احتراق، دزانتگراس ی، مانند بخار  یعیطب

مختلف   ی که مولود طرز فکرها یقیبه اختالفات عم میهم بسنج را با یباستان ی هاتمدن  اگر
به اصالت    که  میکن  هیرا توج  یانیهای بنتفاوت   نی ا  میتوانمی   یو زمان  میکنهاست، برخورد می انسان 
  ست یکند احتیاجات ماى انسان نمردم را از هم جدا می   ن ی . آنچه امیها معترف گردانسان   ت یشخص

 . مشابهند یمادها از جنبه  مورد انسان  ن ی درا رایز
  ن ی باز بهم میکن سه یآسور و بابل مقا ی های غربه یرا چنانچه با همسا ان ی عصر هخامنش ران یا

 .میکناختالف برخورد می 
ها ه ی همسا نی صنعت ا هنر و علم و یآشور متأثر شده و حت از بابل و  ران یآنکه نظام ا وجود با

  سنا یمزد نیخاص مردم آنست. نفوذ د ران یداشته است، باز هم شکل جامعه ا یاد ینفوذ ز ران یدر ا
عطا   ان یرانیبه ا یخاص اتیروح زیجهت ن ن یادامه داشت و بهم ی طوالن یهازمان  اتمردم  نی در ا
شکل بابل و   ی داربرده  ران ی. در اوندشهای خود مشخص می ه یهمسا  ن ی ب در  ی بود که بکل هکرد

از   یدار داری نبود. زراعت و گله وابسته به برده گریاقتصاد آن چون اجتماعات د آشور را نداشت و
  اصوالً کار و   و فت ربشمار می  ف یشر یکارها 
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 مدیریت نه حکومت

  ن یدرب ند،شدپست محسوب می  ی در شمار کارها  م یکه در اغلب جوامع قد ، یا حرفههای ت یفعال 
. کوروش دوم افتخار  ردندکاشراف به آن افتخار می یحت کهیارزشمند بودند بطور اری بس ان یپارس
  کند با اندر سردار اسپارت او را مالقات می زیل  که یکرده و هنگام  ایست خود اح درا با  یکند که باغ می

 و هم در اداره جنگ   ردندکمی   یهم کشاورز   . اغلب مردان جنگ هددباغ را به او نشان می   ن ی ا  رورغ 
در جامعه مربوط ساخت.    نید  و  د یتوان به نفوذ عقارا فقط می   یعادات استثنائ  نی . امودندنشرکت می 

داده   یاد یز اریبخصوص زراعت ارزش بس و  کوشش به کار و  سنایمزد ن ی قبالً اشاره شد که در د
 . بهتر روشن خواهد شد ت یواقع  ن یا  سنا یمزد نی د زرتشت و ی شده است در بررس

و آسور چقدر باهم اختالف    ران یهای حکام اکه برداشت   میدید  ران یمنشاء حکومت در ا   توجیهدر
  ح شر  هم فرق دارند. با عمیقاً با  ات یاز نظر روح زیجامعه ن دو ن ی داشت. جالب است که مردم ا

بودند خشن   یمردم های خواهیم برد. آسور اختالف پی  نی به عمق ا نیالنهربین  و  ران یا یهاتمدن 
  شان یزندگ و  ینظام اجتماع  خشونت بر نی ها جنگ و کشتار بود و اشه که هنر بزرگ آن یسربازپ و

قبل از آنکه گرفتار سلطنت شوند از آرامش برخوردار بودند و   های مؤثر واقع شده بود. اتفاقاً آسور 
  دند یناآرام و متجاوز مُبَدّل گرد ی ها به حکومت مُبَدّل شد به قومآن  ت ی ریپس از آنکه نظام مد

. در فصل گذشته به سخن  افتندیخود اختالف  یشرق ه یبا همسا ی در تمام مظاهرزندگ که یبطور
های  زره   ر یخشونت پرداخت که در ز  و   ور آنقدر به تجاوز، جنگ سآ  اشاره شد که چگونه ملت  یبن یتو

  ن ی کامل ا ینابود  سبب انحطاط و  سم یتاریلیم ه یروح نی ا زیشد و باالخره ن لیتبد ی خود به مردگان
 .دیملت گرد

مردم است.   یدر شکل جامعه و زندگ یمعتقدات مذهب و نی جالب توجه تأثیر د اریبس موضوع
خودخواه   ص،یحر ن،یجنگجو، خشمگ میکنی م برخورد یانیبه خدا یآسور  و یبابل ان یاد یدر بررس

اعتقاد دارند    ان یخدا  نی هم که به ا  یمشغولند. در مردم  زیها به جنگ و ستن اطلب که در آسمه جا  و
ترس و وحشت به امور   یاز رو  شتریها ب. آن میکنمشاهده می  ی روشنه ن باورها را بی انعکاس چن

 .ردازندپرشوه است، می   و ی قربان تقدیم صدقه و  ای از رسوم و آداب وکه مجموعه  ،ینید
  ی خوردها بر ر دپردازند و تجاوز می به جنگ و ان یخدا تی رضا یبرا  زیمنطقه ن نی اهای دولت 

 . ستندنیار  گذخشونت فرو از قساوت و زیخود ن
خرد، قدرت و   ،دانش ،یکوئین ،یپاک ،یمظاهر اهورامزدا راست سنا،یمزد ای ران یمردم ا نیردد
توأم با خشم   افته یتجسم  Khshathra خشتهر است. جالب است که قدرت اهورامزدا که با  ی توانائ
  عشق و  و  یو بردبار  یفروتن یکه به معن  ذسپندارم ای ینیبلکه در مقابل آن آرمئ ست ین نهیو ک

خداوند است که خالق جهان از آن   یتوانائ ندهیهر نماتشخ گریبعبارت د قرار دارد و  ست محبت ا
ها را در اوستا  که آن  یپاکان جاودان ای  Amesha - Spentaامشاسپندان . شش اشدببرخوردار می 

عبارتند    اند ده یبخش دانا( نام  یمظاهر اهورامزدا )هست  ترح یصح  ریبه تعب   ا یخداوند و    اور یهای  فرشته
 .  خرد پاک و عقل و  شه یاند یمعنبهمن به  ا یاز وهومن 

 نظام    قانون و ،یپاک و  یو درست یراست  یبمعن  بهشتیارد  ای  شتایهواشا
 و کوشش  ت یفعال و ی قدرت و توانائ ی بمعن  وریشهر ای  هیریخشتروئ
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 عشق و محبت   ، یو بردبار یفروتن  یسپندارمذ بمعن ا ی ی نیآرمئ سپنتا

   یو رسائ یتندرست  یخرداد بمعن ا یوروتات ئه
 یو خوشبخت ی جاودان یمرداد بمعن امرتات یا 

است   نگونه یهم شود ومی ت یاست که موجب جنا  ی ویاوستا د ر د Aeshm شمئ یا ا خشم
  است و  عبادت ی و راست یکیچون ن رودگ. انسان به کار نیک می وانندیکه همه د گرید ی هایزشت
  ، ی کردارراست   نان یصدقه پاک د  و  ی ت شده و قربانذم بشدت م  یقربان   ی. نید  کفر و کژ  یو زشت  ی بد

 .1سودمند است  ان یاز چارپا ی نگهدار   ورز و  و کشت و  نی آباد کردن زم
از   ینمونه روشن ران یمردم ا  یجامعه و نظام اجتماع  بر یمتماد ی هادر طول قرن  نی آئ  نی ثر اا

و آسور معرف    ران یجوامع ا  قیاختالف عم  و   اشدبآنان می   یاجتماع   ات یو آراء مردم در ح  د ینقش عقا
  ی اع های اجتمو برداشت   یر توجیه مظاهر فکرد  دیقراردادن تول  ربنایز  بودن تصور مارکس و  هی پایب

  شتر یمردم مختلف ب یاجتماع  یدر شکل زندگ  و میکن ترع یوس  را  هاسه ی مقا نی . هرقدر دامنه ا2است 
جهات مشخص    ی ار یکه از بس  ی گر ید  جامعه   .میربمی   ی ها بهتر پبه اثر خالقه انسان   م ینمائ  یبررس

 .است نی داشته چ یاجتماعات اختالف اساس گری د با  دیدریک مرحله از تول بوده و
با مصر یا بابل   ی که بکل دیآبوجود می  ینظام خاص و ختهی دولت و معبد درهم آم ن یچ در

شود. می   ل یتبد  ی دارمردم   و   ی کشوردار  ن یمذهب به آئ  و  ند ینشمی  سا یکل  یمتفاوت است. دولت بجا 
. یک  وندشو کاهنان از جامعه حذف می  ابندیی م یاستثنائ تیموقع هان ی کارمندان دولت و ماندار

  ده ید گرید ی جامعه باستان چیو کنکور است که در ه شی انتخاب کارمندان با آزما ی ائاستثن دهیپد
 .نشده است

  ی ـ اجتماعی حقوقی ـ  نظام فکر  یدارا   ن ی شود و مردم چتوأم می  ت یترب  و   م یبا اصول تعل  ن ید
 .اجتماعات تفاوت دارد  گریبا د  یکه بکل وندشمی

  ه ی فرض  نی حد اچه    که تا  افتی  میشوند آنوقت در خواه  یها به دقت بررستمدن   نی ا  کهیهنگام
هائی از آنچه مارکس  نشانه   یتوان حتنمی   چوجه یبه   دیو روابط تول  ل ینارساست و چگونه به اتکاء وسا 

بدست آورد. استفاده از چرخ،   ینظام اجتماع  مذهب، حقوق، علم، هنر، روابط و ییعن امدنروبنا می 
... در تمام اجتماعات  یسندگیرچرخ  و  کاستفاده از دو   و  شیخبکارگرفتن اهرم،مصرف فلزات، ساختن 

  شکل  و دیافکار و عقا که یبوده است درحال کسان ی ش یاروپا کم و ب و ی شمال تا  یجنوب ی کا یاز امر
 . هائی هم نگنجدها در مجموعه ن متنوع است که شرح اختالفات آ ی دح ها بسرزمین  ن یاجتماع ا

و تجربه سروکار دارند بخود جرأت    قیکه با تحق  ی تعجب است که چگونه دانشمندان  یجا   واقعاً
تمدن جهان    خ یانگلس از تار   مارکس و   ! نندکرا اعالم می   خ یتارن یکشف قوان دیداده چنین جسورانه کل

. همانگونه که  ستندیگرنبه دوران محدود پس از رنسانس اروپا می  شتری نداشتند و ب یاطالع کاف
  ی را فرع بر آرزو   یعلم  ه ینظر  کی فکر طرح    و   د یشیاند به هدف خود می   شتریشد مارکس هم ب  گفته

  پس از او   ی. ولدیدخود می

 
 .بحث خواهد شد ل یبه تفص سنایمزد نید یدر بررس  ـ۱
مردم متاثر شده و صفات   اتیاز روح ان یاند. خدامتقابل داشتهتأثیر  سکعبر ها و آن  دیقاعمردم در  اتیالبته روح ـ۲

 . نمودهتأثیر   عیاجتما یدر زندگ انیخدا
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 .نشانند یخود را به کرس مبریباشد گفتار پ یهر زحمتبه  نندکمی   یدانشمند سع هزاران  
  م ی تواناجتماعات را نمی یو اساس رینه تنها اختالفات چشمگ یخی تار سمیالیبه اتکاء ماتر ما

 .میگیری نمائپی  میستیقادر ن زیجهان را ن یبلکه تحوالت و انقالبات موضع میکن هیتوج
را   گران یکند و همانگونه که د ه ییک فورمول ساده توج والت را باحهمه ت ستل یما مارکس 

شود گانه متوسل می بچه   او نیز بهمان الفبای  گانه خواند بچه   یرا الفبا  شان ات ینظر  گرفت و مسخره  به 
  ک یکند و با چند سطر می  میرا به پنج دوره مشخص تقس خ یتار ی شکل اجتماعات تمام دورانها  و
 . دیمانمی  یتمدن بشر را بررس خی و ده هزار سال تار سان تحول ان خ یسال تار  ون یلیم

کرد. همانگونه که خود او   ه یرا توج خی توان تحوالت تمام تارفورمول چگونه می  نی با ا ایآ
 ی«!! دار یه نشانگر جامعه سرما  ی بخار  یا ینشانه جامعه فئودال و آس  یدست یا یکرد؟ »آس شی آزما

کرد؟   ح یجامعه را تشر گریتوان تمام مشخصات د می  ی داره ی سرما ا ی با یک کلمه فئودال و  ایآ
  نا بها آنچه مارکس رو نظیر اروپا تظاهر داشته و در همه آن  سمیتمام اجتماعات جهان فئودالبر  ایآ

  ی اند؟ تحوالت دائمشده  یط  کسان ی ایدر همه دن ی ادوار قطار  نی ا ایبوده است؟  کسان ی امدنمی
تطور  ای ه ی برچه پا ایدن ان یافکار و اد عقائد و و ندریپذصورت می یت چه اصولحت جتماعاتا
همان   با  گر یشود و جامعه دمتحول می  کباره ی و  ودرمی  ش یای به سرعت پچرا جامعه  ابند؟ ییم

 ؟رددگمتوقف می  ید یمرحله از رشد تول
  م ی اقدام کن خیتار نی کشف قوان ی ما گذاشت برا اریکه مارکس دراخت ید یبا کل میبخواه اگر

 . میستیا ب ریّبه تح د یها باهای بسته تمام تمدن دروازه در پشت  و  م یبگشائ  میتوانرا نمی  ی در  چیه
  مه ین ی گر بود. نظامنوماد و کوچ  یمردم یک جامعه ساده با الد یدر قرن هفتم قبل از م پارس 

  ی قرن حرکت   ک یاز    کمتر  . در دادی به آن مردم نم  ی سلطه مادها اجازه خودنمائ  ای بر آن حاکم و قریه
  وش ی. در دوران کوروش و دارابندیدست می  ریچشمگ یشود که به تمدنمردم آغاز می  ن ی ا رد
درباره یونان    ست؟ یتحول چ  نیاست. منشاء ا   ریبرخوردارند که در آن زمان کم نظ  یاز نظام  ان یرانیا

ممکن   ید یتول ولبوجود آمد. چه تح ونان یسریع چگونه در  تحول عجیب و نی ا ا یشد. آبحث قبالً 
تحوالت را   نگونهیتوان اچگونه می  یخی تار سمیالیتحول باشد؟ با استفاده از ماتر نی شاء ااست من

  کرد؟ هیتوج
  ن ی ب در عربستان رخ داد در  شیرن پق ۱۴است که در  یجنبش خی تار بی از تحوالت عج یکی
ها بهمان  آن  شتر یسال ب ۱۴۰۰بودند و هنوز هم پس از  نی ها چادرنشکه اغلب آن  یبدو  یمردم

در عربستان    ی دیبوجود آمد که جهان را تحت تأثیر گرفت. چه تحول تول  یتحول  رند، بوضع بسر می 
 داشت؟  یامیرا پ  یمیرخ داد که چنان انقالب عظ

 : سدیونکاهن استاد دانشگاه سوربون پارس می  پروفسور
که تا آنروز تقریباً ناشناخته بودند   ی. مردمسدرای بنظر می و رشد اسالم مانند معجزه  تولد»

و به   ان یمتحد شدند و در چند سال سراسر قلمرو ساسان دیجد ده یعق درتحت قدرت یک دین و 
را مسخر نموده و   زانس یب ی امپراطور ی ائیآفریقا و آس یتمام نواح ر،یصغ ی ا یغرب آس ی استثنا

 ن یرا در سرزم  یگر یهای دو سپس قسمت  ایکه اسپان  دندرصدد بود
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 های...بررسی فرضیه

 
حبشه و هندوستان و غرب سودان و  و نی های چها دروازه به تصرف در آورند. آن  اروپا
مذاهب موجود    هی سنگال کلا  دریا ت  ریو از س  خت یها فروردولت   نیترم یقد  ان یرا گرفتند. بن  هیقسطنطن

  ی روینفر از آن پ  ون یلیم  ۶۰۰از    ش یکه امروز ب  ی متحد ساختند، مذهب  دی جد  دهیخود را در مقابل عق
  درخشان روزگار است و   یهابوجود آمد در شمار تمدن   های روز یپ  ن یکه از ا   ی د ی. تمدن جدنندکمی

از   ی دانست. پس از آنکه خود وارث بخش بزرگ یتمدن غرب یجهات مرب یآنرا از بعض یستیبایم
 ت.« و به جهان عرضه داش دیبخش  ینیحیات نو  به آن غنا و  دیتمدن باستان گرد

توان به آن  خالصه نمی  نی درآمده است و در ا ریها برشته تحرتحول کتاب  نی آثار ا درمورد
تحول    چگونهیمان هنزآ   تیجامعه جاهل  حجر وتوجه داشت که در عربستان متّ   دیفقط با  یپرداخت ول

تحول فقط براثر   نی را موجب شود. ا یمیجنبش عظ نیکه چن امدیبوجود ن دیتول ل یدر وسا یاساس
  ی جائ  دیتول  ل یظهور آن مستقل از وسا  یکه در مکتب مارکس برا   وستیبوقوع پ  یفکر   بیک انقال

  ی جامعه قادر است روبنا   دیا تولی  ی اقتصاد  یربنا یه با دردست داشتن ز است ک  ی. مارکس مدع ستین
و   ران یشد که روم، ا ی چه تولید خاص ی جامعه عقب افتاده عربستان دارا  کند.  ح یآنرا تشر یفکر

 ؟ فاقد آن بودند  شرفتهی پ نیچ
  د، یتوان ناممی  ی)ع( را چه دوران یخالفت عل ان یحضرت محمد)ص( تا پا یرهبر  یسالها

  سم یاز فئودال ی؟ اثر اندموده یای را پچه دوره  یاسالم ی ادوار بعد کشورها  سم؟ یفئودال ای  یدار برده
که   یامالک را یشود زنمی  ده یها دسرزمین  ن ی دهد در ابسط می  خی اروپا که مارکس آنرا به تمام تار 

در اسالم که به سلطنت غالمان   یو فروش شوند وجود ندارند. اعالم اصل برابر  دیآن خر نی زارع 
است که به بحث   اریباره سخن بسدر این  یبار  د؟یمانمی قیتطب یبا چه نظام دیردگان انجامب و

که خالف   دیعمالً به ثبوت رس ی. نادرست بودن نظریة مارکس زمانمیمانمربوطه موکول می 
 .اق افتاداو اتف  یهایوئگش یپ

  ی ست یالیکردند که انقالب سوس ینیبش یپ ی خیتار سمیالیانگلس با اتکاء به ماتر و مارکس
های مارکس  برداشت  ی جبر جه ی گوئی نتپیش  ن ی . البته اوستیدر انگلستان بوقوع خواهد پ ی بزود

که    یدر اجتماعات  است و   یکه چگونه انقالب تابع تحول صنعت  دید   میخواه  سمیبود. درفصل مارکس
 .ونددیانقالب زودتر بوقوع پ  نی ا  د یترند باشرفته یپ  یتاز نظر صنع

وارد ساخته و   سمی ضربه را به مارکس ن ی بزرگتر ستم یمشهور قرن ب ست یدو مارکس ن ی نلو  مائو
 .تر ساختندرا روشن  ی خیتار  سم یالیبودن ماتر ه یپاجامعه عقب مانده بی  انقالب در دو  ی با رهبر
وارد شدن   .دیاست و تابع تحول تول ی جبر ی مارکس امر هیانقالب در نظر  که تحول و میدید

  ن یی او را تع یدرجه شعور بشر شکل زندگ هاست و شعور انسان  مستقل از اراده و دیای جد به دوره 
در اثر اعمال   د ی. نظام جددیماننظام جامعه را مشخص می  دی تول ل یکند بلکه تکامل وسانمی

 شود.می  جادی طور الشعور اب  و جبراً  بخود وبلکه خود   دیآخودآگاهانه بشر بوجود نمی 
  سه یقبل از انقالب و مقا ه یو روس ن ی جوامع چ ی صنعتهای شرفت یپ ک یستماتیس ی بررس با

  د ید میخواه ۱۹7۹و در سال  نیچ و  یشورو  یهاآلمان در زمان انقالب   کا،یها با انگلستان، امرآن 
 ی تاچه حد عقب مانده بوده و نسبت به کشورها نی و چ  هیجامعه روس و که د
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 مدیریت نه حکومت

 .1ی مترق یصنعت ی داریه جامعه سرما ک ی اند تا شباهت داشته  شتریب سمیتقریباً به فئودال شرفتهیپ 
  ی اروپا  و  کا یدر امر یجوامع عقب مانده رخ داد ول نی در ا یانقالب جبر  ن یاست که ا  جالب

  سم یالیآنکه به سوس  یبجا   یحت  کا ی. امرستی از آن ن  ینشان  نیهنوز کوچکتر  ،یاتم  دیبا تول  ،یصنعت
 .ابدییم  لیاقتصاد آزاد تما  و والیسم یدویبه اند  شترینزدیک شود رفته رفته ب

  ی خط  تحول  ه یکه نظر ست یدقیقاً معلوم ن» : سندیونمی  سیساهلین و پروفسور سرو پروفسور
 .بوده است ی بارشرارت  هی نظر ن یمسلماً ا  یاظهار شد ول ی بار توسط چه کس ن یاول

  که یاست و هنگام یخط تحول نی ول یک حالت خام از احهگل در مورد ت  ی کیالکتید هینظر
. دیگرد ی اسیدگم س یک  ه یبصورت مشخص پا ، شد رفته یو انگلس پذ ساز طرف مارک  ه ینظر ن یا
جا پراکنده شد. به نظر هگل  مخالف بهمه یها و استداللها ها و مخالفت خطا همراه با مقاومت  ن یا

در   زیچ است. هر ی یک حالت تحول دائم ردانسان،  عتیطب یحت  جامعه و مهیبه ضم ز،یهمه چ
از علم تداوم   یهگل اثر  هی ر نظرد... رددگسبب تحول آن می است که  ی روهائیدرون خود حامل ن

یر وجود ندارد.  غمت تیای از ظرفنشانه  ن ی( و کوچکتری)مربوط به عوامل و تکامل نژاد  لوژنتیکیف
که جامعه  ی را به اشتباه دوچار کرد تا ادعا کنند تا انقالب  گران ید  و انگلس و  سخطا بود که مارک  ن یا

رخ خواهد داد    یصنعت  ی ترین کشورهاشرفته یر پدکند  می   یرهنمائ  یصنعت  سمیالیرا به مرحله سوس
در   هاک یبلشو که یوقت یداخل خواهد نمود. ولرحله بعدی را م شرفتهیفورم پ ن ی تحول باالتر ن یو ا 

  جیگها  ست یآن نبود، مارکس  یبرا  یاحتمال  نی کس هگل کمترارنظر مدر    کهیجائ  ،ندشد  روزیپ  هیروس
  ی خود احزاب متعدد انشعاب کرده و ینف را هاک یحال بلشو نی در ا ی های واقعسیست شدند. مارک

 !« که ممکن است حاصل فقط یک نظریه باشد   ی دادند که هنوز هم وجود دارند. چه ترورهائ  لیتشک
 :سد یونمعاصر می  یسی متفکر انگل Sidney Hook هوک یدنیس
  ه ی را در روس یاسیچنگ آوردن قدرت سبه   یبزح پردازال یهای خن ی سیترین تئوریافراط  حتى»

در   یلیآورند. اگر دلبشمار نمی  خ یدر دستور تار ی جد یواقعه هم موضوع  نی از ا ش یه ماه پد تا
که رهبران بلشویک انتظار داشتند که انقالب   م یکن یادآور ی میتوانالزم باشد می باره این 

  ن ی نویسد: »اگر لنهوک می  «غرب آغاز شود ی صنعت شرفته یپ ی ت در کشورها سخ ن یستیالیسوس
ساخت  آنان را متوقف نمی  واستندخها می ن همه آنچه آلما ن دادمخالفت سران حزب با  رغمیعل

بود. در   رممکن یغ  یمقاومت نظام رگی د رایز رفتگهم مسکو را می  ارتش آلمان هم پطروگراد و
 Rosa Luxemburg لیبکنشت و Liebknecht سرنوشت ه ب ا یو همکارانش  ن یلن نصورت یا

پراکنده   هی پهناور روس نیدر چهار گوشه سرزم ا ی دنشدرزالوکزمبورک در آلمان گرفتار می 
 .«2دگشتنمی

  

 
  ی ست یرا متذکر شدم که انقالب کمون  سگفته انگلقبالً  آمار مطالعه خواهد شد.    نیا  سم یالی مکاتب سوس  یدر بررس ـ  ۱

 .ای نشده بوداشاره  نیکوچکتر هیکرده بود و به روس ینیبشیرا در انگلستان پ
مبورگ رهبران حزب  زوکل  کنشت وب نام راگرفته، لی نیگراد است که پس از انقالب این لنروگراد همان طپـ ۲

 .دندیموفق نشده و بقتل رس  یانقالب کردند ول ۱۹۱۹آلمان بنام اسپارتاکوس بودند که در  ستیالی سوس
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  ه ی به روس سیاز مراجعت از سوئ شیپ یکه کم یاست که خود لنین دریک سخنران جالب

کرد اعتراف نمود که انتظار ندارد انقالب    راد یا  یسی جوان سوئهای  ست یالیاز سوس  ی خطاب به گروه
یک   هیدر روس سمیالیسوس یموفق شود. اصوالً برقرار  هیاو در روس اتیح در یستیالیسوس

  ی انجام گرفت برا  ۱۹۱7 ه یفور که  ه یدر روس ه یانقالب اول و  دشوب می حسکامل م ی پرداز الیخ
را در    ی مل  یستیالیاو انقالب سوسو  ورق برگشت    نی بود و با ورود لن  یغرب  یدموکراس  یک  ی برقرار

به او مارک عامل   یمورد نظر مارکس به تمام همرزمان خود، که ابتدا حت یمقابل جنبش جهان
  د ی تائ ن ینمود. استال ت یهدا میدی که د یر یدر اکتبر انقالب را به مس کرد و  لیتحم زدند،ی م ی آلمان
موافق   ردندکمی  ی بانیپشت یسکن که از حکومت کر گران یقبل از انقالب با د یکند که تا اندکمی

 .بود نه با انقالب پرولتاریا
خود معتقد است که مارکس    خ یدر رساله فلسفه تار  ی سیانگل   Callingwoodنگوود یکال  پروفسور

در افراد و   ی و اجتماع  ی اسیاز جنبه س شتر یکمک کند و ب ی خیتار قات ینتوانسته به تحق چوجه یبه 
استاد   ایهای هگل ی همانطور که بررس ،یعلم و یقیخود اثر گذاشته است نه از جنبه تحق روان یپ

هردو برداشت از نظر   نی . ادیبود نتوانست در صحنه علم نفوذ نما ترق یمباوجود آنکه ع  س مارک
  ت یمز  ی مارکس هم دارا   ی خیتار  ل یتحل  و   هی تجز: »سدیونمربوط به زمان گذشته است. او می   یعلم

به اصل    یکه با مبنا قراردادن مقدمات تجرب  نستیآن ا  تی هگل است مز  خ یف فلسفه تارع هم ض  و
که مانند هگل فقط یک صورت    نست یرادضعف آن    . و ابدیی ها دست مآن   ی ارتباط منطق  و منشاء و 

عامل که بنظر او اقتصاد است، عقل را   نی انسان را مورد توجه قرار داده و در ا یعامل زندگ و
 یند.« بشامل می  یبصورت کل

  ی خ ی تار سم یالیماتر ه یوم و آداب مردم است که طبق نظرسر  و  دیافکار و عقا گر ید موضوع
  ی سطح ی یک بررس با  ی کنند. حتمی  رییتغ ز یها نآن  د یتول رییجامعه بوده و باتحول و تغ ی روبنا 
افکار   و دیچون هندوستان، عقا یی برد. نه تنها در کشورهاپی  هینظر نی بودن ا حیتوان به ناصحمی

از ادوار   یدیتوان به عقامی  شرفتهیپ یدر کشورها  یاست بلکه حت جی ال قبل هنوز راس هزارچهار 
رواج داشت. در   یخداشاه و یدوران بردگ  دیعقا ش یپ ی برخورد کرد. در ژاپن تا اندک خی ماقبل تار

  د یعقا  میتوانمی   کایو در عصر اتم امر  هنددچند کشور اروپا هنوز تأتر سلطنت را ارائه می   انگلستان و 
 .میآراء دوران توحش را مشاهده کن  و

تغییرات و تحوالت مداوم و   نهمه یکرد؟ چرا با ا  ه یثبات افکار را توج ن یتوان ا چگونه می  ا یآ
 هنوز وجود دارند؟  دیافکار و عقا ن یشده است ا  جادی ا دیشکل تول در که یاهزار ساله  نیچند

  د ی است که هرگز تحول تول  ی ثبات خاص  یدارا   نکرده و شر رشد  ب  با   میدی همانگونه که د  مذهب 
 . موده استنن  جادیا  یدر آن تزلزل ی و عوامل اقتصاد

  ان ی دوران مذهب بپا یکه بزود ردکتصور می  یستیالیبه اتکاء همان برداشت ماتر مارکس 
نخواهد ماند. اصوالً دانشمندان قرن نوزدهم   ی باق ن ی د ی برا  یجائ ی و با تحول صنعت د یخواهد رس

انسان وارد مرحله   ده، یرس ان ی که معتقد بود دوران متافیزیک بپا  یاز اگوست کنت فرانسو  ی رو یبا پ
 سروکار نداشته و فقط به علم  نی د با  گرید و رددگمی  سمیتویپوز
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بقول   زیست. مارکس نا یاعتقادات مذهب ان یکه قرن نوزدهم پا ردندکپرداخت، تصور می  خواهد 
اعتبار  است بی   یعلوم ماد  رازیتمام آنچه غ   یکه بزود  انستدمسلم می  خیتار  یعلم  یش با بررسدخو

 :نوشت ذا ل خواهند شد و 
  ن ی امروز یک قرن از ا  «آن شده است.  ن ی جانش  قت یحق  یوسن یا  شده و  د یناپد  ی آنسو  قتیحق»

  اردها یلی. ممینیبرا در جهان می  یباستان ان یدر عصر اتم آثار تمام اد یول ذردگتصور مارکس می 
  با  یحتى مذاهب بدو  اسالم، یهود... و ت،ی حیمس سم،ینتوئیهندو، ش ی وئودا ان یبودا، اد روان یپ

  ی هاهستند. در جنوب آسیا عروسک  ی چندهزار سال قبل براعتقادات خود باق  مان یا  و  صبهمان تع
 . کنندهزاران سال قبل را زنده می  ادیها شده در معابد فراوان آن سرزمین  ی زیرنگ آم

محو مذهب باز   در هیروس ست یو کوشش حزب کمون یاست که پس از هفتاد سال سع جالب
  ی کشورها  گرید در لهستان و  . و ابندیرونق می  ی به آهستگ یمساجد شورو  و ساها یمجدداً کل

  شرفت یو پ  د یچند هزار سال تحول تول  گر یشود. بعبارت دزنده می   ی نید  الت یتشک  ت یفعال  یستیکمون
 .1ردیحقیقت را از انسان بگ  وراءعلم نتوانسته ما  صنعت و 
رسوم چند هزار ساله   و آداب و دیافکار و عقا نی توان وجود ابا منطق مارکس چگونه می  حال

امروز به   یستی دایآس ینمود؟ اگر ما بجا  حیبشر را تشر شهیفکر و اند بی عجا کرد و هیرا توج
مردم چگونه قضاوت   نی و مذاهب ا د یاو درباره افکار و عقا میاددارائه می  یاتم یا یمارکس آس

 (میکناجتماعات برخورد می  ن یدر ا  ی دست یا یاز دوران آسقبل  دی هنوز به عقا که یحالدر) رد؟کمی
قبول    . باستیاجتماعات بشر  میبرداشت مارکس قابل توجه است حرکت مستق  که در  یگر یمسئله د

اشته  د و مشابه  میمستق ییک حر کت تکامل یستیابمارکس تمام جوامع می  یخی تار سمیالیماتر
کنند.    یرا به جلو ط   یر یخطه جبراً مسفصل ذکر شد مانند قطار یک   نی مقدمه ا  ر د  که یباشند و بطور
 : سدیونمارکس می 

  ر ییعدم تغ  از یک حالت سکون توقف و  عت یمتافیزیک، دیالکتیک معتقد است که طب  برخالف»
  ی از طرف  «تکامل دائم است  تجدید و  وسته،یپ  راتییحرکت و تغ  تی فیک  یبلکه دارا   ستیبرخوردار ن

دست   یاجتماع  جینتا از آن به  فلسفه را در جامعه مطرح ساخته و  علم و  میدید کهیمارکس بطور
چون شعور   و حرکت دائم است و رییشود که جامعه در تغگرفته می  جه ی نت ز یمورد ن ن یدرا  .ابدیمی

را   شعور او یشکل زندگ و  یرا مشخص نکرده بلکه برعکس عوامل اقتصاد او ی بشر شکل زندگ
 .کند  یرا ط  ی و تکامل  وستهیپ ریدهد لذا تاریخ باید یک مسشکل می

وجود دارد که موجب برهم    ید یتول  یروها یدر تکامل ن  وستهینویسد: »یک حرکت پ می رکس  ما
ناپذیر است حرکت  رییکه تغ  یزی. تنها چگرددها می ده یو ا  میو مفاه یدائم روابط اجتماع  ختنیر
  م یبرداشت، مارکس حرکت تمام اجتماعات را به پنج مرحله تقس نی با توجه به هم « است یاع نتزا

  اشاره شد. کرد که قبالً
گذشته اروپا   در چند قرن  که یاز تحوالت شترینها بدتم میو مستق یبرداشت حرکت دائم ن یا

  پروفسور ریهم نظ یگر یه حاصل شده است. دانشمندان دمدبوجود آ

 
 د. گرد لی و تحل هیمشروحاً تجزشود تا در فصل مربوطه  وار تذکر داده می همانگونه که اشاره شد مطالب فهرست ـ۱
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 .اندرفته یها را پذتمدن  وستهیپ  ریمس تس یهرسکوو و نتون ین

  ات باشد و تأسیس  زولهیا   حد کوچک و  ن یممکن است به آخر  یاجتماع »نویسد:  می  یتسهرسکوو
لها  نس نی وجود ا به حداعال محافظه کار، با ی ترین مرحله و در مورد راه زندگآن به ساده  یتکنولوژ

کار افراد آن اجتماع بروز  فا ردتکنیک نو  نظم نو و  های نو و ده یو ا  ابندیبدنبال هم تحول می 
 ت.« س ین ستا یای افرهنگ زنده  چ یه را ی. زدیمانمی

که در یک   سدرها بنظر می ترین آن ساده  ی ها حتنویسد: »تمام فرهنگ لینتون می  پروفسور
 . ستیکامل ن  یها صادق است ولاز تمدن   ی ار یبرداشت درمورد بس  ن ی ا  « هستند  وسته یپتغییر و تحول 

بوده و ادعا   یثبات فرهنگ سکون وه و پروفسور ساهلین برعکس معتقد ب  سیسرو ورسپروف
  موها یمثال به اسک  ی و برا  سندرمی  ی ستائیا   ها در حال حرکت به مراحل سکون و که فرهنگ   نندکمی

  ی مرکز   ی ایآس  یهاکه بازماندگان ترک   یر بسیدرشمال   Yakut اکوتی  ل یقبا  و  ی ائیاسترال  ان یبدو   و
  سند یونها می . آن نندکاشاره می  ، اندکوچ کرده ی رسیبها به شمال حمله مغول  ر و در اث اشندبمی
دارند    یرییتغبی به حفظ ثبات خود و اصرار به    لیتما  وسته یها پدرهر حال روشن است که فرهنگ »

  رات ییرا به کمک تغ شیخو یان یساختمان بن نندکمی یسع یخارج یو در تحت تأثیر فاکتورها
  له یکه بوس ستیدرون ند یبخاطر داشت که ثبات یک فرا د یبا» گری د یجا  در  و  «ند یابقا نما یانطباق

  ن یا  ت ی. سرعت و موقعرددگمی ریگزنا  سوپر ارگانیک( تحریک و ا ی ی عی)طب یطیمح ی فاکتورها
  ر ییدارد. مثالً ممکن است اتفاق افتد که تغ ی بستگ ط یمح یهاو کاراکتر تطابق  زان یبا م ندیفرا

در یک    . ستی ن  سری م  ید یکننده باشد که تعادل جدران یو و  یناگهان  ن چنا  طی های محاز جنبه   یبعض
  ز یکه هگل ن  م یدید  « خواهد شد.  جه یباشد( نت  ی انسان  ست ی)که الزم ن  ی انقراض فرهنگ  حالتی   چنین

داده شد    حی . قبالً توضدیمانمی  ه یتوج  یآزاد  یرا بسو  خی حرکت تار  و  یوستگیپ  نیا   یگر یبصورت د
نتیجه    و  ستا  خالق   شعوریذ  است. انسان متفکر و  یتکامل  وستهیک حرکت پی  در  یکه بشر بطور کل

دارد و   ار یگذشتگان را در اخت اتی تجرب ریذخا ش یخو یبشر در هر مرحله از زندگ لتکام تیخالق
  ی تکامل د یشود لذا واضح است که حرکت او باافزوده می  نه یگنج ن ی بر حجم ا ذردگهرچه زمان می 

  و  ت یخالق جه ی نت ز ین د یتول لیبلکه برعکس تکامل وسا  ست ین  دیحرکت مولود تکامل تول ن ی باشد. ا
را   ط یمحسازد بلکه متفکر سازنده است. انسان خود را با محیط منطبق نمی  نسان ا شروی حرکت پ

متأثر   زیخود ن ی گذار ر یتاث ن ی همانگونه که قبالً اشاره شد بشر در ا ی. ولدیمانخود مساعد می  ی برا
توان است که می   ت ی واقع  نی . فقط با توجه به ادیماناو تأثیر می   مخلوق در  کند و شود. او خلق می می

بشر را   دی کرد. با هیآنرا توجتمدن وابسته به  اضمحالل جامعه و برگشت و  ی حت و سکون حرکت، 
سرعت حرکت   ی و کند  عیخودآگاه دانست تا بتوان علت اضمحالل، سکون، حرکت سر فعال و 

عوامل   ی و تکامل جبر حرکت حرکتشان تابع  که شعور و  ی، موجودات ماد 1اجتماعات را درک کرد
  ن ی را از ا  یار یواهد بسش  خ یتار  که یا بازگشت دوچار شوند. در حالیکون  سبه   د یالشعور باشد هرگز نبا
  خ یمان که تارآن زاز  و  ردبتمدن بسر می ی بشر هنوز در دوران ابتدائ .هددحوادث بما ارائه می 

  توان ها شکل گرفته و می تمدن 

 
 .خواهد شد لیو تحل  هیای تجزتحوالت اجتماع در بخش جداگانهـ ۱
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هنوز هزاران   دی گذرد و شاها قضاوت کرد در حدود شش هزار سال می سکون آن  تحول و درباره  
کون سبه   کهیهائتمدن  ارندیت کوتاه بسدم  نی ادامه دهد. درهم شی ملت بشر به تمدن خو ن یبرابر ا 

 : خود میدر مجموعه عظ یسی محقق مشهور انگل یبن یاند. تومضمحل شده  دوچار شده و
A. Study of History   ن یاز ب یها بکلعدد آن  ۱۶دهد که شش تمدن را ارائه می  و ست یب  

نومادها متوقف   وها ن یانریپول ،موهایتا که عبارتند از اسکسه زیمانده ن  یاند. از ده تمدن باقرفته 
 .کندمی  دیها را تهدآن  یو نابود  ده یبه انحطاط گرائ زین  گریاند و چند تمدن دشده

را   های نابود ها و سکون  ن یا  میتوانهرگز نمی  م یریجامعه را به پذ ی و دائم وستهیحرکت پ اگر
  ی مدرم. هم امروز ما به  میبدان  دیو وابسته به تحول تول   ی بخصوص که حرکت را جبر  م،ینمائ  هیتوج

ها  آن   یاحتیاجات ماد  نکرده است و  رییها تغآن  ی هزاران سال شکل زندگ یکه ط  میکنبرخورد می 
  ی آفریقا شرح یهاگمن یپ و  های . من قبالً از بامبوتده یمنجر نگرد دشان یتول لیجبراً به تحول وسا 

هزار   ن ی اند. چرا در طول چنددارا بوده ز ین ا یاسترال ان یو دو ب موهای سکون را اسک ن ی ذکر کردم و هم
  ت ها حرکبه آن   هیشب  یاز حالت  ی گری مردم د  یها سبب تحولشان نشد؟ ولآن   یجبر  اجاتیسال احت
گرد اجتماعات است که قبل از  تر از همه عقب کنند؟ جالب می  یامروز در عصر اتم زندگ  کرده و 

دهد که  رخ می   یجنوب استرالیا تحول جالب  ی تاسمان  رهیمشاهده شده است، در جز  ی اضمحالل گاه
جدا   یاصل نی از سرزم Bass ای بنام باسیک تنگه  که با  رهیجز ن یرفت است. ا پس  نی معرف ا

آن با مردم استرالیا ارتباط    نیمتصل بوده و ساکن  یسال قبل به خاک اصل  ۱۵،۰۰۰شود در حدود  می
که از طبقات مربوط به  یو ابزار لی . وساونددیپبوقوع می  یحادثه قابل توجه  ی اند. پس از جدائداشته 

تر شرفته ی ر آن ادوار پد  ی که مردم تاسمان  هنددزمان جدا شدن از استرالیا بدست آمده نشان می   ل یاوا
از   ی تاسمان نی . ساکناندمودهناستفاده می یتربوده و از ابزار متنوع  خیاز ده هزار سال بعد از آن تار 

  دپوستان یسف  که ی. هنگاماندشه یهم ر   ایبوده و با اجداد مردم آنطرف تنگه باس در استرال  نی زننژاد مال
استرالیا، که   ان یمردم با بوم ن یا  یو ابزار زندگ  ل یوسا رد  ی ادیرا تصرف کردند تفاوت ز  ره یجز ن یا

اقوام بدوی    نی بودند که ب  یلیترین وساساده  ی دارا  های ترین اقوامند، یافتند. تاسمانخود از عقب مانده 
 .شناخته شده است

ها اند. امروز آن بوده  شیسال پ ۱۵،۰۰۰ یهای تاسمان ریای نظدر مرحله  یزمان ی اروپائ اقوام
  ی ... برخهاکوت   ا، یپاپوآها  ها،یوتامبب  ها،ی تاسمان  و   موهایو اسک  نندککرات آسمان سفر می   فضا وه ب

 .رندبعصر حجر بسر می  طیهمان شرا  در ی عضب  مضمحل شده و یبکل
  ی ماد  ی ربنا یز  ر ییبشر است، اگر با تغ ی تابع احتیاجات ماد و  ی جبر  د یتول لیتحول وسا  اگر

را، که   خ ی حوادث تار نگونه یتوان اشود... پس چگونه می آن متحول می  ی معنو  ی جامعه جبراً روبنا 
 ها ی رانیا  ی مضمحل شدند ول  یها... همه بکل ت ی مصریان، هت  ها،یبابل   ها،ی کرد؟ آشور   ه یفراوانند، توج

 چرا؟  تمدن خود را حفظ کردند. ی بیعج یسرسختا ب
شده، النه   ل یخالق تشک شعور وی ذ  یهاکه از انسان  ی،ام که جامعه بشربارها تذکر داده من 
تحوالت آن رسم کرد.   یبرا  رییتغیثابت وال ی که بتوان یک منحن ستنیو مورچه  انهیمور زنبور و

  ی هاالعمل تابع عکس   متنوع است و  دهندگانش گوناگون و   لیجامعه مانند تحوالت تشک  نی ا  راتییتغ
 ی وهایمتفکر، که البته تحت تأثیر موت  یهاانسان 
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ا محرک  یکه اغلب عوامل بازدارنده  د ید میخواه خ ی توجیه تحوالت تار ر دقرار دارند.  یخارج

خود تحت تأثیر مشخصات  ه ک د، یو وابسته به تول یاقتصاد اند نه داشته  ی و معنو  ی های روحشه یر
 .دیمانمی  رییتغ  کسان ی  یاد یتا اندازه ز زییک جامعه قرار گرفته و شکل آن در همه جوامع ن یفیک

  ی و تحول دائم  رییو با تغ افتهیتسلط و حکومت  یتیاکثر بر یتیها قرن اقلای ده در جامعه  اگر
جامعه را    ینظام ثابت  نیچ  و مانند مصر و  گرددی حاصل نم  یرییدرشکل آن استثمار تغ  دیتول  لیوسا

 کرد؟  هی سکون را توج نی توان اچه گونه می  ،شودآن می   یائیمتحجر ساخته و مانع حرکت و پو 
تمام مراکز   حاکمه توانست بر ئتیمردم ه نیا  نی سخن گفته شد. در ب نکاهایر گذشته از ا د

بدون استفاده از قدرت ارتش و اعمال   ی مسلط شود و جالب است که حت ی عیتمدن در منطقه وس
 .دینما  ت یزور حکومت خود را تثب

  ن ی گردد؟ ا  ل یبر مردم تحم  نی زم  یخدا   و   د یباعث شد که شاه درقالب پسر خورش  یچه عامل  ایآ
اثر تلقینات مذهب    ردفشار است که    ریمردم ز   ت ی و شخص  رند یتحمیل را بپذ  د یها هستند که باانسان 
معتقدات و    افکار و   ر دجز از راه تأثیر    یگر ی. هر عامل دزدسازور را ممکن می تداوم اعمال    یانحراف

در جامعه   ان یرانبکه ع  میدیاثر مداوم بوجود آورد. د دتوانافراد جامعه نمی  قیو تحم یروح اتیفیک
بلکه تا   رفتندیبواسطه اعتقاداتشان نه تنها نظام سلطنت را نپذ یآکادها رشد کردند ول یسلطنت

 .شد( هیتوج لرفصول قبدساده خود وفادار ماندند ) تی ریبه نظام مد زیدوهزار سال بعد از آن ن
نظام خود را حاکم ساختند. تمام   زبان، رسوم و ن،یکه مسلط شدند د یدر تمام جوامع اعراب

  ا ی  میقد ی امپراطور ن یکه موطن قدرتمندتر ه، یگرفت. درترک یرنگ عرب انهیشمال آفریقا و خاورم
  ی تحت تسلط مسلمانان بکل فت،رتمدن روم بشمار می  و ت یحی مراکز مس ن یو از مهمتر زانس یب

 .افتیشکل  رییتغ
خاص موفق شد، با   یرآمدند فقط یک جامعه با فرهنگدسلطه اعراب  ریکه به ز ی مردم نی درب

 .اثر گذارد زیدر فرهنگ مهاجم ن ی خود را حفظ کند و حت یاستقالل فرهنگ  ادیز  یوجود فشارها 
  ی بودند که نه تنها زبان و آداب و رسوم خود را حفظ کردند بلکه حت   ان یرانیا  ی مردم استثنائ  ن یا

بعلت نفوذ مذهب    میدی د  کهیبطور  زیشدند )البته هند ن  زیمتما  زیجهت ن  نی از ا  عهیبا قبول مذهب ش
ها گشتند.  هردو گرفتار هجوم ترک   ریصغ  یا یو آس  ران یثبات برخوردار بود( ا  نی از ا  ادیار زهندو بمقد

که   ن یسرزم  ن یا   رد.  دیایجامعه تسلط کامل    بر  یتسلط سبب شد که زبان ترک  نی ا  ریصغ  یا یدر آس
تمدن نافذ و   و  زانس یب ی حاکم بود و سپس امپراطور ی ائیدیل و  یت یاز چندهزار سال قبل تمدن هت

مذهب   ن،ها سبب شد که زباترک لهیروم بر آن منطقه مسلط شد، نفوذ اسالم بوس و ونان ی شرویپ
عرب   مخلوط از ترک و یو تمدن یفرهنگ یدارا  هیترک که یبطور ابدی  رییتغ یرسوم مردم آن بکل و

  ان یغزنوترک زبانان )از سلسله    هزار ساله ترکان و  ساله اعراب و  ست یسلطه دو  ران یا   در  یول  دیگرد
  ی د یو تول ید چه عامل اقتصا ایببرد. آ نی از ب یمردم را بکل نی ا یتا قاجار( نتوانست اصالت فرهنگ

 ؟ دیگرد یثبات فرهنگ ن یسبب ا 
 قوم نبوده است؟  نی ا  یو معنو  یثبات، مشخصات فرهنگ نی ا  یاز علل اساس ی کی ایآ
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ها شکل داده  داشته و به معتقدات آن  ی ادیمردم تأثیر ز  نی ا اتیدر روح یفرهنگ اوستائ مسلماً 
 .است

سازی قرن  که مدل   ردیگمی  جه یاستوارد پس از یک تجزیه و تحلیل مشروع نت  ان یژول  پروفسور
سازگار    ستمیقرن ب  یعلم  قاتیبا تحق   ،شدارائه می   ینوزدهم، که از جانب طرفداران تحول یک خط

ای از شواهد برهم انباشته است که  توده   ستم یقرن ب  یهاو پژوهش   قاتینویسد: »تحق. او می ستین
خاص بطور قابل مالحظه از هم    یهااست که فرهنگ   هینظر  نیای مؤید ا درهم شکننده   ور همه بط

 د.« انگذرنکرده  کسان یبوده و از مراحل  زیمتما
  ن ی ها به اخود درباره فرهنگ  ل یتحل و  هی در تجز زین نیو پروفسور ساهل سیسرو پروفسور

اشتباه    نی مثال به ا  یها برا دانست. آن   کسان یها را  تمام فرهنگ   ر یتوان مسکه نمی   سندرمی   جه ینت
  ی هارا مرحله مقدم بر تمام تمدن   سمیفئودال  یتمدن غرب  یتأثیر الگوکنند که تحت مارکس اشاره می 

  ن ی»سفسطه بودن ا   سند یونها میبوده است. آن   ن یاز ا   ریغ   یبکل  ت ی واقع  که یدانست درحال  شرفتهیپ
  ی به روشن اشدبمدرن در سراسر جهان می  ی هامرحله مقدم بر تمام تمدن  سم یکه فئودال ه، ینظر

هاست، هر چند  تمدن   نی تحول ا  و   یخی تار  ان یسبب مبهم ساختن جر  هینظر  نی قابل درک است و ا
 دد.«واقع گر د یغرب مف یفرهنگ یخی تار ریروشن ساختن مس ی را ممکن است ب

G.D.H.Cole  ر د را داشته و معتقد است که مارکس  هینظر نی هم زین یکائی کول دانشمند امر  
در   که یاست درحال ده یبخش تیتمدن غرب را مبنا قرار داده و سپس آنرا عموم ش یهای خوبرداشت 

 .اشدباعتبار می لماً بی نظر مس ن ی دادن ا ت یعموم یقسمت اول ممکن است نظر او معتبر باشد ول
در ابتدا    زیها نلذا حرکات آن   و  هندیبهم شب  یرآغاز چون کودکاندها  متذکر شدم که تمدن قبالً  

و   ی از نظر زمان که  دید میخواه میبزرگ اولیه دقت کن  یهابهم شباهت دارند. حال اگر در تمدن 
که   مینیبکره می  یها در رو اند. با مشخص کردن محل ظهور آن بهم نزدیک بوده  اری بس یمکان

به    لیگرم متما   یدریک منطقه هوا   اند و قرار گرفته   ی درجه شمال  ۳۰  ی ائیهمه در حدود طول جغراف
اند  شکل گرفته   یزرگب  یدر کنار رودها   نیچهار تمدن مصر، سومر، هند، چ  اند. هرمعتدل ظهور نموده 

جوامع بوده و اقدامات مربوط    نیا   ی نظام اقتصاد  هی پا  ی ار یبه آب  یمتک  یکناران(. کشاورز   یاه)تمدن 
 است.  ادهدمی  لیآنان را تشکهای  ت ی رودها، اساس فعال ها و کانال  میتنظ ،یبه سدبند 

  ز یها نآن  هی شکل جامعه اول و فتندرآنان بشمار می  یو مذهب یرهبران اجتماع  نی کاهنان اول
 .بهم شباهت داشته است

حرکت   که یمشابه هنگام یهای خارج زه یو انگ یعیمشترکات طب نهمه یجالب است که با ا اما
 .وندشمی  دور از هم ج یمتوجه شده و بتدر یبه جهات کامالً مختلف نندکخود را آغاز می  یمدن

شود و  متفاوت می  گر یبا اقوام د ی بکل ن یچ است، در  یهرقوم ی فرهنگ ه یخط، که پا و  زبان 
در   یبطور کامل دارا  ینیکه خط چ می. گفتماندی خود تقریباً ثابت م یهزاران سال در فرم عالئم

خاص و   ار ی بس گروه  فقط یخط ن یحدود چهل هزار عالمت بوده است و مسلم است که با چن
هنوز متداول است. در   یترخط بشکل ساده ن ی ا ن یارتباط داشته باشند. در چ ند توانمی  ایدهیبرگز

 داشته و باشکل  یگرید  شهیر ی بکل ف یروگلیصر خط هم
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در   ی در حدود سه هزار سال مورد استفاده قرار گرفته ول زیخط ن ن ی . اردیگشکل می  یمتفاوتکامالً 

  و  قیوجود اختالف عم با نیسرزم ود ن یا  رد . خط و زبان ودرمی نی از ب ی بکل ی حیقرون اول مس
نظام جامعه    تداوم است. در مصر چون ساختمان و  یک مشخصه مشترکند و آن ثبات و   یدارا   ی انیبن

چون شکل جامعه ثابت   نی. درچابدیتحول می  زیشود خط ندگرگون می ی حیاول مس ون در قر
پس از انقالب   یتحوالت نیتقریبا ثابت است. درخط چ ستمیقرن ب لیتا اوا  زیخط ن زبان و ماندیم

است و مسلماً باز هم   افته ی لیعهود باستان تقل کصدمیبوجود آمده و تعداد عالمات آن به کمتر از 
 . عوامل درهم تأثیر متقابل دارند نی . تمام اافتی  هدخوا رییتغ

جامعه به   یر تحجر فکرنظام تحت تأثی  گذارد وجر افکار مردم اثر می حرتدجامعه  سکون 
 .دیگراسکون می

  ترانه یل مدحسوا اتالنهرین دارند. در منطقه بین  یگریهند تحوالت کامالً شکل د سومر و در
شکل    ر دمردم    نی کنند و برخورد امی   یروحیات متفاوت زندگ  رسوم و آداب و  زبان و  اقوام مختلف با 

خطوط   کهیبطور ابندیمی  یترو کامل ترع ی سرها کامالً مؤثر است، خط و زبان تحول جوامع آن 
خط کامالً    هیقیفن  . درندیماندرهم تأثیر می  ی بابل  ،یآرام  ، یاکاد  ،یسومر   ،یالمیع   یهاان و زب  یمیخ

 است.  بر حروف ی متک شرفتهی خطوط پ هیکل یشود که رهنما ابداع می  ینینو
ها بوجود  آن   ی فکر  و  یدر نظام اجتماع   یها تحوالتدائم آن   یاقوام مختلف و برخوردها   اختالط

  ی زبان ادب  زی. در هند نابندیها انعکاس میآن  یهای فکر و برداشت اتیآورد که برخط، ادبمی
در سراسر   یمتعدد  اریبس یهازبان  یزبان توده مردم ول تیرکبوده است در مقابل پرا تیسانسکر
 .های متفاوت استه یهای مختلف و مابوده و هست که نشانه گروه   داولهند مت
 ی...( ندهیس ، یبنگال ، یاردو، پنجاب ، یندستانیه ،یند یه ،یپال مانند)

  ن یداشته و هریک از ا  یدر هر منطقه شکل مخصوص زیمردم ن نی رسوم ا داب و آ و مذاهب 
  ی ادی به اختالف بن  هیمختلف درفصول آت  یهاخاص خود را دارند. با تشریح تمدن   یهایژگیها وتمدن 

 .خواهیم بردها بهتر پی آن 
که مستقل   وندشوارد می  یبه روابط  یزندگ ات یضرور دیها در تولانسان »که  میریاگر بپذ حال

و   ینظام حقوق تمام تحوالت و یربنا یز دیو وابسته به تول یروابط جبر نیهم و «از اراده آنانست
  نهمه یبه ا م یتوانچگونه می  «ندکمی  ن یی درجه شعور بشر را تع یزندگ  ب یجامعه بوده و ترت یاسیس
در هر زمان   دیشکل تول حتیاجات اقوام مختلف مشابه هم بوده و اپاسخ گوئیم؟  ده یچیپ ئواالتس

اندازه  ی بشر ب شه یظاهر افکار و اندم و متنوع و  ع یوس اریتحوالت بس کهیمحدود است در حال ار یبس
مشابه   یو اجتماع  یبه نظام فکر خی ما در تار نی مع دییک تول ر د نکهیمتفاوت است. عالوه بر ا

 .مینمائنمی  رخوردب
های استثمار شده بود نه  توده هائیمن هدف مارکس ر دهیهمانگونه که قبالً متذکر شدم بعق 

را   سمیاز او ساخته و مارکس یمبریمارکس بودند که بعدها پ روان یپ ن ی ا و یعلم هی ارائه یک فرض
که بصورت محرک و   یبه یک مذهب مُبَدّل کردند. در اغلب مکاتب نظریات ساده و زمانه پسند 

  ده یچیپ  ریتفس  نی و با ا  رددگمی  ریها تفساعالم شده بعدها بصورت منابع حکمت   روان یپ  ذبج  ی برا
 .شودمی  زیاسرارآم و
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انسان است.   ت یتوجه به شخص اشدبمارکس قابل توجه می  ه یکه در نظر یگر ید موضوع 
است با توجه    شیکرد که جبراً بدنبال منافع خو  یمعرف  یماد   یمارکس با وجود آنکه بشر را موجود

و حاکم شدن بر سرنوشت خود   ش یخوببازگشت  و  سم، یتالیاز خود در مرحله کاپ یگانگیبه اصل ب
 .دیمانمی   یعمالً گفته خود را نف سم،یالیدر مرحله سوس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی گانگیخود ب از

  شدن  بی و با انسان غر Entfremdung شدن( گانه ی)باخود ب یگانگیمارکس دو اصطالح ب 
Entmenschung  اصطالح را مارکس از هگل   ن ی. اردیگانسان بکار می  ی ارائه تحول درون ی را برا

 .از روسو اقتباس کرده بود  زیو او ن
  ی شده است و برا  گانهیو متمدن از خود ب یژاک روسو معتقد بود که انسان در جامعه کنونژان 
آهنین برجامعه    نی پلیسییک د  متوسل شد و  تیترببه   د یآزاد ساخت با  یگانگیب  ن یرا بتوان از ا   آنکه او 

 .دیداهای تمدن را از او بزی و زشت های گردانده و بد  خود باز  عت یحاکم نمود تا مردم را به طب
باشد   ی کتاتور یروم بود و بدون آنکه معتقد به د کننده نظام خشک اسپارت و ن ی تحس روسو
  اشد بنظام سخت می   ن ی ا  ی عامل اجرا  ،یبقول خود او اراده عموم  که حکومت مردم، و   ردکتصور می 

دور شوند    ی گانگیاز خودب  رون خود گوش فرا داده و د  وجدان و  ی و مردم را مجبور خواهد کرد به ندا 
به صحنه    عبارتست از غلبه روح برغرائر و  یواقع  یخود را بدست آورند. بنظر او آزاد   ی واقع  ی تا آزاد

  د یبشر با  ی شده است. خودخواهنظام غلط منحرف   و  ت ی بشر که در اثر ترب  ی واقع »من« وارد شدن 
حال است که واقعاً سعادتمند خواهد    ن ی گردد. در ا  یاز اراده عموم  ت یتبع  و  یخواه  ریغ در او مُبَدّل به 

  .1شد

 
را   تیارسطو تربـ  افالطون ـ  قائل شده و بخصوص سقراط  ی فراوان تیاهم تیترب یبرا ونان یبزرگ  ن یمتفکرـ ۱
  ی ونان یهای در شهردولت  ود. ... نکبنا می تیه تربیاپ را بر فاضله خود نهیدانستند. افالطون مد یاجتماع یان بنا یبن

تحجر   جادیمُبَدّل نشده و ا ق یحمت ین وتلقبه  تیتوجه داشت که ترب د ی. البته باردیگبعهده می  ینقش اصول تیترب
رفع   و یو آزادگ  یموجب شکوفائ  حیصح تی. تربدیغلط به انحطاط گرائ تیترب نیهم لهی. اسپارت بوسدیننما

 .خواهد شد انیخود ب یاست که در جا اریباره سخن بسشود. در این می  یبیغرانسان 
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 entfremd etes Lebenشده گانه یب ی بکار برد. او زندگ یگریاصطالح را بشکل د ن ی ا هگل

خود در مقابل هم قرار داد. بعبارت   ی در رساله تئولوژ Versoehntes Leben افتهیی آشت یزندگ و
  و، یدر مقابل مذهب سوبژکت  دیمانتظاهر می   یکه در رسوم و آداب مذهب  ورا، یمذهب ابژکت  هگل  گرید

دو با عشق صورت   ن ی ا ی ریپذیمطرح ساخته و معتقد است که آشت  رد،یگدل سرچشمه می  ز که ا
  ی گانگ ی. هگل مفهوم از خودبازدسعشق می   نی یاعقل و روح را جانش Geist مفهوم. او بعدها  ابدیمی

  ز ت WahrenGeistی قیکند که عقل حقمی  ه یصورت توج ن ی به ا شی خو یکیالکتی د ستمیرا در س
 rSeinerخود آشناو روح به  enttremdeter Geist شده گانهیتز آن، روح بی است و آنت

selbstgewisser Geist دوست ن ی سنتر ا. 
که   ، آوردبوجود می  میامنتمدن می که انسان بعنوان یک موجود متفکر آنچه را ما  دیگوی م او 

ها و مذاهب تظاهر  حکومت  ،یهای اجتماع ستمینظامات، قانون، س ،یعلم ، یبه صورت آثار هنر
.  ابندیتحقق می  یبصورت اشیاء خارج و Objekt. Geist ینیهمه در قالب معرفت ع  نها ی. اندکمی

  ی گانگیگفت که از خودب د یکند لذا بارا گم می  خود و  د ویشم گانه ی انسان بخودب ت یخالق ان یدر جر
فلسفه و تفکر   یگانگیخودب نیآزاد شدن از ا  ی. برا ردیپذتمدن صورت می  یسوبه  ریس ن ی در ا
حال است که روح خود را در   ن ی درا ازدسروح را به خود آشنا می  به کمک انسان آمده و  یفلسف
 .ابدیمی

.  اند دممکن می   یو از راه تفکر فلسف  ی هنذبازگشت به خود را    ن ی شود هگل امی   دهید  که یبطور
آنرا در   شیخو یستیالیمشرب ماتر یاقتضااصطالح را از هگل اقتباس نموده و به  نی مارکس ا

 .ندکمی  ادهی انسان پ ی ماد یزندگ
. او معتقد  دینمامی  ه یداری توجو نظام سرمایه  د یرا مولود روابط تول ش یاز خو ی گانگی ب مارکس 

  ز یپول همه چ ا»بنویسد: و می ازدسمی  گانهیانسان را بخود ب هیو سرما  یشخص تی است که مالک
  ت ی بپردازم شخص  متوانمن می ه شود و آنچ من حاصل می  ی پول برا له یتوان خرید، آنچه بوسرا می 
  ی من بخرد... پول خدا  ی برا   دتوانهستم که پول می   یز یمن آنچ  گر یبعبارت د  ا ی.  ندکمی   ن یی مرا تع

  ه نفرت و عشق را ب  ،یوفائی ها... او وفا را به بدالله انسان  و یفاحشه همگان  قابل رؤیت است و 
ارباب را به بنده...   را به عفت، بنده را به ارباب و یعفتو بی یعفتنفرت را به عشق، عفت را به بی 

است که در جامعه مدرن انسان را   یشود، آن قدرت ان یب نانه یبو باالخره اگر واقع  د یمانمُبَدّل می 
یک   همیرو ی قطب مخالفند ول دار دوه ی سرما نویسد: »پرولتاریا ومارکس می د.« ازسمی  گانهیخودب

 ت اس  نی راد . اختالف  اشندبشدن می  گانهیگرفتار از خودب  ی بنحو  کی   هر  و  هنددمی   ل یواحد را تشک
شدن را بعنوان قدرت مشخص   گانهیاز خودب نی او ا ند،کمی یرفاه زندگ غنا و رد که طبقه مالک 

 . ندکمی  را احساس  ی انسان ت یش دانسته و در آن تظاهر یک موجودیخو
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 مدیریت نه حکومت

و ضعف خود را با   ابدیی منهدم شده درم یبیانسان غر نی خود را در ا ا یطبقه پرولتار که یحال در 
 ید.« ماناحساس می  ی رانسانیغ  ت ییک موجود ت یواقع

بردن  نی در از ب خودآگاه شده و  یبیبه انسان غر»طبقه کارگر  یمعتقد است که وقت مارکس 
 ی گانگیب ن ی از ا دیتول لیکردن وسا ی اشتراک و  هی پس از حذف سرما «کند امیق ی گانگیاز خودب ن یا

خود واقف بوده و   ی روح و  یکیزی ف ی که به بدبخت یروز  ره ینویسد: »تمی  ن ی همچن شود. ورها می 
 1«.ندکمی   یبیانسان غر ن یبه انحالل ا ی سع نجهتیآشناست و از ا  شیخو ی گانگیبه از خودب

قابل   ازدسجامعه مربوط می  یبا روابط اقتصاد  یهای خود را به شکلبرداشت  س مارک نکهیا
شدن با خود دارد   گانه یکه از ب یبا توجه به برداشت ی فى اوست ولسالزمه اعتقاد فل درک بوده و

متوسل شود تا کارگران را به انقالب  ای له یکند به هر وسگرفت که او کوشش می  جه ی توان نتمی
 .دیب نماذج

متذکر شدم هدف مارکس آزاد ساختن استثمار شوندگان است وگرنه انسان   زیقبالً ن که یربطو
  ت ی دار ماهیه و سرما ه یرفتن سرما  ن ی و با از ب ست یقبل از انقالب، بعد از انقالب هم ماد  ی ماد

  ره بایک   ندتوانخود باشند با انقالب نمی   یها که جبراً دنبال منافع ماد . انسان کندینم  رییها تغانسان 
گرفته و   اریرا دراخت عتیطب نی مُبَدّل شوند که قوان ستیهومان خود بازگشته وبه و مختار  ی به افراد

  ن یر اداستثمار شدن  ن ودها فقط بعلت استثمار کرانسان  یگانگیخودب از  .بر جامعه حاکم گردند
مطاع بوجود   بنده، مطیع و  بلکه از آن زمان که فرمانده و فرمانبر، ارباب و ست ین ی داره ی نظام سرما

 .افتیتحقق   یگانگیآمد از خود ب
کنندگان که    ی گاریب  فراعنه هرم ساز پنجهزار سال قبل بردگان و  رپروو برده   انه ینظام وحش  در

ارگران جنرال موتور  شده بودند تا ک  گانهیب  شتریب  ش یخو  شتنیخو  کندد بمراتب باجان می   رشالقیز
 .نخواهد رفت  نی از ب یگانگیاز خود ب  نی دارد، ا دیهم، آنگونه که مارکس ام یرفاه ماد  . با بایتوش و

آنکه    است و  شهیاشراف فکر و اند  سته یکند شامی  شنهادیخود آنگونه هم که هگل پبه   بازگشت
. اطاعت از اراده  شدیندیب  یبه فلسفه تعقل  ست یاست قادر ن  بان یدست به گر  یرنج و گرسنگ  و   درد  با

خواهد کرد که هرگز اجازه   یحکومت جاد یخود ا  با  گانه یب ی هادر جامعه انسان  ز یروسو ن یعموم
روسو   ه ینظر لیدر تحل Talmon ی. پروفسور تالمون آلمانندیها بخود آانسان  نی نخواهد داد ا

ولت  د نیچنیک رسد  یتوانست تصور کند. قبل از آنکه بشر بمرحله خوداگاهاو نمی  : دیسونمی
  ی کتاتور ی یک آنست که در  جه ی بلعد. نترا به  ش یخالق خو درآمده و  2اتان یبصورت غول لو ی ردمتق
 . شد خواهند  بهیغر خوده ب  شتریمردم بی اهدتو

  ی ماد  ط یو شرا طی است مطلق و کامالً مستقل از مح یتوجه داشت که انسان نه موجود دیبا
یک رابطه   رد هم مخلوق آنست. او  بلکه انسان هم خالق محیط و  طیشرا  نی نه مولود ا جامعه و

ثابت   ی هاالعملشود که فاقد عکس حرکت سبب می  ن یکند و ا تواماً حرکت می تی مفعول فاعلیت و 
  کنند و مخلوق انسان در ابداع می  ها خلق و د. انسان باش  کنواختیو 

 
 .امرا بکار برده  ی بیان غرسش من اصطالح انیخو  تیشدن انسان با انسان گانهیب یبرا ـ۱
 .اد شدین آ از  زیدولت بکار برده بود. در فصول گذشته ن ی بز براوهایست که اشاره به نهنگ افسانه  ـ ۲
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 های...بررسی فرضیه

 
 .ندکمی  جادی تحول ا عت یسازد و انسان در طبانسان را می عت ی گذارد. طباثر می   او

  د یشود و هرگز نباکننده وارد عمل مین یی انسان بعنوان یک عامل تع  تی تمام مراحل شخص  در
 . مؤثر را از نظر دور داشت عامل خالق و  نی ا یو علم یمنطق ل ییک تحل در

جبراً    دتوانهرگز نمی   زین  یآگاه  نی و ا  ستین  سریم  یبدون خودآگاه  زیانسان به خود ن  بازگشت
از   ی ناخودآگاه حاصل شود؟ پس رهائ یتوان تصور کرد که خودآگاهمی  ای. آ ردیوالشعور صورت گ

نظام   یبیگذر از مرحله انسان غر نیتابع عوامل الشعور باشد. البته در ا  دتواننمی  زین یبیانسان غر
  ی آگاه یبسو  عیایکه امکان حرکت توده مردم در سطح وسدارد. در جامعه  ینقش بزرگ یاجتماع 

  ی لیقل  یبا خود برا   ی گانگیر از بذ گ  و   یانجام خواهد گرفت، خودآگاه  ترع یتحول سر  نی باشد ا  سریّم
را   شه یو اشراف فکر و اند دگان یه و برگزدش ی همان نظر هگل عمل نصورت یدر ا  را یز  ستیمطرح ن

بفطرت   و افتهی یآنکه توده مردم آگاه یجامعه است. برا  یبلکه هدف اصل ،دیخواهد گرد املش
ای  منحرف نباشد. فقط در جامعه   یا   مسدود و  ان شی آزاد بوده و راه شکوفائ  دی خود باز کردند با  یانسان

مانع حرکت    یو فکر   ی قانون  و  یشار عمل ف  تحمیل و  چگونهی حکومت را گرفته و ه  یجا   تی ریکه مد
که با انقالب   یبیرفع انسان غر  نی ا .مسیر است عی در سطح وس یشکوفائ  نی انسان نباشد ا یلتکام

  ی های آزاد  شرفتیاست که با پ یدائم ندینه در یک زمان کوتاه، بلکه یک فرا است و ریانجام پذ
 1د.شومردم به شتاب آن افزوده می  یو اجتماع  یاسیس ، یو معنو   یماد

مسخ شده   یهاانسان  ا یپرولتار ی کتاتور ید ی ف مالکیت و برقرار ذ ح آرزو داشت که با مارکس 
آل برقرار گردد.  خودبخود جامعه ایده  آشنا مُبَدّل شوند و  شتن یباخو خودآگاه و  ی هابه انسان  کباره ی
  ز ین  ی گریانقالب د  چ یبلکه باه  دی جامعه عمل نپوش  یشورو   یستیال یانقالب سوستنها در  آرزو نه   ن یا

و   افته یشدن بشر با فطرت خود در طول صدها قرن انجام  گانه ی. ب2افت یو نخواهد  افتهین تحقق
عقل    یاز طرف  رد؟یانجام پذ   کبارهی  ی گانگیاز خودب  ن ی رفتن ا  ن ی توان انتظار داشت که از بچگونه می 

که   گریمتفکر د مصلح و  هر  ایندارد. لذا انتظار مارکس و  یانیکه راه کمال پا نندکو علم حکم می 
  نه یرید  ی همان آرزو  هی شب  نی هم علم. ا  هم مخالف عقل است و  م،ی ابییک انقالب به کمال دست    با
  یلی اتفاقاً تخ .3را طرح کردند   (utopia)است که بدنبال بهشت موعود ناکجا آبادها ی شانیاند  الیخ

که    یستیالی. جامعه سوسدیبه اثبات رس  ه یزودتر توسط انقالب روس  ی لیمارکس خ  دالیبودن جامعه ا
  یک باره  دیتول یخصوص ت یبردن مالک  نی ظهور کند و با از ب ی ستیابیک انقالب می  با

 
( و از آدم تا محمد )ص(.  ۲طره اهلل التی فطرالناس علیها التبدیل لخلق اهلل... رومففطرت است )  نیاسالم آئ  نیدـ  ۱

ترک انسان    کر آنچه در نهاد انسان است او را به بازگشت به فطرت وذت  اسالم را عرضه کرده و با  امی رسوالن حق پ
که در جهت کمال، و به زبان قرآن    یابد   وسته ویاست پ  یحرکت  شدنند مسلمان  یفرا  گریاند. بعبارت دخوانده   یبیرغ
 دارد.  انیوى اهلل، جرسب

اکرم برخوردار بود   مبری پ رینظی ب یسه سال از رهبر  و ستیچون اسالم با وجود آنکه ب یمیانقالب عظ یحتـ ۲
رخ    ینظام اله  فخال  تحولی  چیه  رایسازد ز  نیمسلمان راست  و  را به فطرت خود باز گرداند  مردم   عینتوانست توده وس

 . تحول نخواهند شد ابندی ن یآمادگ  جیها بتدرا انسان ت دهد و نمی 

  ی ایتوپو افالطون و ا  یها جمهورآن   ن یطرح شده است که مشهورتر  نیاز طرف متفکر  یاریهای فاضله بسنهیمدـ  ۳
 .اشندبمی ...هیروف ،ی توماس مور، کامپانال، مورل
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زاد آزاد حاکم  همه آ  ستم از جامعه رخت بربندد و  دگرگون شده اعمال زور، استثمار، ظلم وها  انسان  
  و  ی سازن ی اشمبعدازظهر  ،یظهر گاودار  ، یر یگیگشته صبح ماه خ یتار  ن ی بر سرنوشت خود و قوان

اندیشان  نیک  قابل طرح است و خ یهای فاضله تارنه یکنند!! فقط درشمار مد یرتأتر باز دشب 
تحول در نظام  . مسلماً بدون رندبای بسر می جامعه  ن یچن ی هزاران سال است در آرزو  ردوستبش

  ی ستی الییک انقالب ماتر  قطعاً با  و   د یجامعه عمل نخواهد پوش  یآرزوئ  ن یچنک یبشر    یو روح  یفکر
 .افتی تحول دست نخواهد  نی بشر به ا
بشر است بطور مشروط موافقم. حرکت   ی آزاد یبسو  خ یحرکت تار هک  ان یب نی باهگل درا من

که    د ید  میمختلف خواه  یهابحث تمدن   در   و  مودیپه ن را    میو مستق  وسته یپ  ر ییک مس  یآزاد   ی بسو
حرکت   ن یا  ر دگردها... عقب  ،هاتوفق ها،ی شکستگ ون یاز رفورماسقبل  وار قدیم و دبخصوص در ا

  همرفته یرو  یدوچار اشتباه ساخته است. ول  یما را کم  ریچند قرن اخ  ع یاست. حرکت سر  هشدمی   افتی
است. قبل از    یهم آزاد   یاست و الزمه آگاه  یآگاه  یبشر بسو   خی تار  یکه حرکت کل  رفتیپذ   دیبا
زیسته و لذا  می  یناخودآگاه فطر یابتدائ ی هاتمدن، که با حکومت توأم بوده است، انسان  ش یدایپ

بردگان مُبَدّل شدند، همه بنده   ها به بندگان و سلطنت انسان  اند. با ظهور حکومت و آزاد بوده 
مردم   ی و آزاد ی مانع آگاه عددی . عوامل متش یشاهان بنده نفس و قدرت خو پادشاهان و حکام و

 .افتیاسارت هزاران سال ادامه  نی ا  شد ومی
نفوذ  ها وو قدرت حکومت  افتی گسترش  یترع یدر سطح وس یرفته معرفت و آگاه رفته

  د یام  ابدیتوسعه    شتریب  یآگاه  نی زوال رفت. هرقدر اه روب   یآگاه  نی توسعه ا   منحرف با  ان یاد  ان یمتول
دولت  ح یصح و  ییک نظام مردم افزوده خواهد شد. در  شیبازگشت خودآگاه بشر به فطرت خو

  ش یسرنوشت خو ن یی ها در تعو همانگونه که مارکس آرزو داشت انسان  ردحکومت وجود ندا  یبمعن
ن خواهد افزوده  فرماندها اریبر اخت فرمانبران کاسته و یآزاد خواهند بود. حکومت بهرشکل از آزاد 

  ی برابر   ن یا   . در حقوق  یمال بلکه برابر   رد  ی نه برابر   ابد، ی تواند تحقق  نمی   ی برابر  ینظامن ی چن  ر د  لذا
در   یبخشد، بدون آنکه اجبار را امکان می گر یهای دی که برابر  هاست ت یدر حقوق و موقع یواقع

فطرت خود باز  توان انسان را به زور هرگز نمی  را تأمین کرد و با یتوان آزاد زور نمی  کار باشد. با
پرولتر    ی کتاتوریبوجود آورد. د  دولتی تحمیل فشار بتوان جامعه ب  گرداند. لذا محال است با انقالب و 

شاهد    نی سازد و بهتر  یرا عمل  یآرزوئ   نی چن  دتواناست مسلماً نمی   تش یمعرف ماه  نیآن بهتر  مکه نا 
  ی حاضر نشد حت  ست یکمون ن یاستال  . است ی در شورو  ست یل حکومت حزب کمونسا ۶۳ ز یآن ن

  ی کند. امروز هم کار رهبر   نیداشت که چن  ستیبااز اعمال قدرت چشم پوشد، انتظار هم نمی   کروزی
را   دها و بندها سرا به مردم تفویض نموده  شی امکان ندارد خودبخود قدرت خو یر شورو دحاکم 

  ن ی ا شود و ادتریها... زها، ساخاروف نیتسیها، سولژنبردارد. هرقدر تعداد پاسترناک  ان یاز م یبکل
از   ش یبشر ب .1افزوده خواهد شد  ه ی مردم روس ی د، بردرجه آزاد درگپراکنده  ی عیدر سطح وس یآگاه
  .ستین ب ینصبی  لیتما ن ی از ا  نیانسا  چی قدرت کشش داشته و ه و  اممق ی بسو زیهرچ

 
ارائه شواهد مجبور    یبلکه برا  ستیموجود ن  یها مخالفت با بلوک   یا مقصود موافقت    کایبا امر  یذکر نام شوروتاز   ـ  ۱

مطرح سازنده    نیسال قبل بعنوان اول  ۳۵در  من  دهد و  . مکتب اسالم راه وسط را ارائه میاشمبمی   ئیهابه ذکر مثال
 .ندتمام ما مهیای را آغاز کردم که نمکتب واسطه انتشار رساله 
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نامناسب در هر    ط یمح  یکند ولمی   ل یو تعد  ح یرا تصح  لیتما  ن یا   یمعتقدات معنو   و   حی صح  تیترب

نساخت   یطلبرا مناسب رشد قدرت  ط یمح د ی. لذا اوالً بادی انحراف نما جادیای ممکن است ا مرحله
د  ی. باابد ی لیتبد ت ی ریخود بخود حکومت به مد زاد ساخت تا آبه اطاعت  ادیو ثانیاً جامعه را از اعت

  ت ی ریاجازه رشد دهد. نقش نظام مد ی ابب ار وجود نداشته باشد تا به فرمانده و  ی افرمانبر و بنده 
قابل نظارت باشد  ریو غ  اد یز اراتیاخت یجامعه دارا  یشود. اگر دستگاه رهبر روشن می  نجایدرا

  ر هرقد.  ردیش بکار نگیخو  یو جاه طلب  یقدرت را در جهت خودخواه  نی توان انتظار داشت که انمی
فساد    جادیمصالح جامعه، ا  ی برا  یحت  ، یقیصالح باشد. اعمال قدرت و زور بهر طر  و   یهم بظاهر متق

انحراف گذاشته شده است، در   ه ی قبول زور شدند پاه مردم معتاد ب  که  قدرن ی کند. همانحراف می  و
گردند،   موفق  یبیرفع انسان غر و  ی به خودآگاه ع یطح وسسمحال است که مردم در  ی نظام ن یچن
 .دگان یمحدود برگز رهیداه ن جامعه است  خفرا ط یحمهمین  زیمهم ن و

... یاسیس  ،یدتیعق  ،یفکر  یرها یبردن زنج  نی ب  از  ها ودرجهت آزاد ساختن انسان   حیصح  نظام
  ی رهبر   تا آنجا که حکومت و ابدیمردم تکامل می  ع یتوده وس یشکوفائ یو آماده نمودن جامعه برا 

  ی بیرفتن انسان غر  نی است که بازگشت بفطرت با از ب  ینظام  نی. در چن1شوددر مردم حل می   یبکل
آگاه و   یها. انسان 2شودسوق داده می  ی واقع یبرابر  ی و جامعه بسو  ابد یدر سطح جامعه امکان می 

خود دست   ی دربند که به حقوق اقتصاد ی هااز انسان  یآزاد هرگز قبول استثمار نخواهند کرد ول
که   ی گذارند، مگر اندک ه ی مال خود را ما جان و یکسب آزاد  یتوان انتظار داشت برا نمی اند افته ی

 . ستندی تحول جامعه ن یبرا   یهگل کاف شهی چون اشراف فکر و اند زیها نآن 
مجموعه مطرح خواهد   ن ی ا ان یو پا  ت ی رینظام مد ه یاست که در توج ار یباره بسدر این  سخن 

 . شد
 :پرولتاریا نوشت ی کتاتور یدرباره د هیموسکا قبل از انقالب اکتبر روسانوتگ
ماسک   ریمطلقه که در ز ستمیگشت، بهمان س م یعقب برخواهما به  یتیوضع  ن یچن دریک »

برانداختن آن   یکه پدران ما چنان سرسختانه برا یحکومت مردم پنهان شده، حکومت بندهیفر
 د.« خبرنی مضار آن ب  ای ندارد از مشخصات وردند و نسل جوان ما که تجربه کوشش ک

نشد بلکه   هی مردم روس ی. انقالب نه تنها موجب آزادوستیکامالً به تحقق پ  ینیبش یپ نی ا و
نکرده بودند لذا هم   یرییهم کرد. مردم پس از انقالب تغ شتریب ت ی محدود جادیجهات ا  یبعض در
ای  انقالب در جامعه   .به حکومت در فرماندهان   لیهم م  به اطاعت در فرمانبران وجود داشت و  ادیاعت

دارد.   یچه مفهوم سمیدانستند، مارکساغلب نمی  یت باشند رخ نداده بود، حتس مارکسی تی اکثرکه 
ت  مذلّ   فقر و  ستم دربار تزار و  که از ظلم و  ی تیقرار داده و به کمک اکثر  له یرا وس  سم یمارکس  یتیاقل

  خود بستوه آمده بودند نظام حاکم را 

 
 ند همه خادم  و  ستین یحاکم  و شواین پآ در  و ، مشغولند نه حکومت فهیدر جامعه همه امام که همه به انجام وظ ـ۱
سخن از   .و مورچگان استها انه یاجتماع مور ستهیفقط شا نیکه ا ستیبودن همه افراد جامعه ن کسانیمقصود  ـ۲

 . باره بحث خواهد شددر این لیبه تفص یقیحقت سمیالیدر بکار گرفتن امکانات جامعه است. در بحث سوس ی برابر
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 مدیریت نه حکومت

  افته یمارکس تحقق    ات یتوان انتظار داشت نظرای نمی جامعه   ن ییک چن  ساختند. مسلماً در   سرنگون  
  ابد یی امکان م  یاد یبنتحول افراد جامعه یک تحول  حذف شود. تنها با  ی دولت پس از اندک مدت و
ها انسان   ج یبتدر  د ینخواهد شد. با  یتحول  ن ی نظام حاکم هرگز موجب چن  ی انقالب به مفهوم سرنگون  و
ها در فرهنگ آن  شده و لیها تحمنسلها بر آن  یکه ط  یفشار بارهائ و ودیو آزاد شده و از ق اهآگ
مسلماً به تحول    ردیسازی صورت گآزاد و آگاه   ن ی جهت ا  گرفته است رها کردند. اگر انقالب در  شه یر

مردم خواهد شد.    یدر راه شکوفائ  یسد   زیهمان انقالب ن  نصورتی ا  ریکمک خواهد کرد درغ   یاصول
ر  فق جبراً بر یکرد که در جوامع صنعت ینیبش ی و پ اوردهیها را بحساب نانسان  شهیمثل هم مارکس

کشورها آغاز خواهد   نی در ا یداران افزوده شده و انقالب جهانه یتحمیل سرما  استثمار و کارگران و 
  د یآ  دکارگر و کارفرما بوجو نی در رابطه ب ی لیسبب شد که تعد  یجوامع رشد دموکراس ن ی. درا دیگرد

  جاد ی کرده بود ا ینیبش ی خود پ ی کی تصور مکانبا از آنچه مارکس  ریغ  ی ها فضائدخالت انسان  و
  د ی رفت و امروز ام نی از ب یبکل نی خون کشورها امکان انقالب قهرآلود و نی ادر . بالنتیجه دینما

  د یمانظهور می   یطیفشار است. اصوالً انقالب در مح  ر یمانده زفقط به اجتماعات عقبها  ست یمارکس
خفقان و   ی جوامع ن ی باشد. در چن افته ی  ی حاکمه فزون ئت یبوده و فساد در ه رفشار یز ت ی که اکثر

اجتماعات است که نظام    ن ی رادشود که توده مردم معتاد به اطاعت باشند. اتفاقاً  اعمال زور سبب می 
  ه ی . روسرندیذپاعمال قدرت را می   یسادگمردم به   تی اکثر  رایز  اشدبحساس می   ار یپس از انقالب بس

  ی کتاتور یاستقرار و ادامه د  ی برا  له یوس  ن ی م بهترمرد  یماندگعقب   بود و   ی تیموقع  نی یک چن  ی دارا   زین
 . دیگرد ا یپرولتار
نسبت کارگران    و   ادند دمی  ل یکه چهار پنجم سکنه آنرا کشاورزان تشک  ه، ی انقالب در روس  نه یزم

قابل توجه   چوجهیآنروز به  شرفتهیپ ی با کشورها سهیبزرگ به توده مردم در مقا عی متشکل در صنا
منحرف   ی سا یبه کل ی متک و  جابرانه است یآخر قرن نوزدهم آماده شده بود. س ی هانبود، از سال 

فقیر، محیط   و  دستی ته  کاران بی  کارگران ساده و ن، یمستخدم کشاورزان و  میعظ لیخ و  اتزاره
شورش سراسر   ۱۹۰۵بار که در  ن یاول که ی آورد بطورانقالب بوجود می  شورش و  ی برا ی مساعد

انتظار آنرا نداشتند.   ی انقالبهای ست یالیو سوسها ست یاز مارکس ک یچی را فراگرفت ه ه یروس
  ۱۹۰۶ر د خشن خود افتاد و  استیدر س یمیکر ترمفب هیحکومت روس ش جنب نی بر اثر ا کهیهنگام
به  ها ست یمارکس د یاصالحات او سبب شد که ام دیبرگز یظمع را به صدارت  Stolypin نیپیاستول

  ال یاظهار داشت »خ نی لن نپییقبل از ترور استول  ۱۹۱۱در  کهی تا جائ ابدیکاهش  اریانقالب بس
های  توقف برنامه   و   ن یپی وجود قتل استول  . با 1«نمیبرا بچشم به   البآنقدر زنده باشم که انق  کنمینم

  و   ندهیفرسا . جنگ افتیاول تعداد اعضاء حزب بلشویک کاهش   ی تا قبل از جنگ جهان ش یاصالح
  فساد

 
  ت یاقلیت مرفه بر اکثر یکرخ خواهد داد که  تیاعماتراجدفقط  زیذکر دادم انقالب قهرآمقبالً همانگونه که  ـ۱

که وضع کارگران رو   صنعتیکرد در جوامع  ی نیبشیپ  سکنند. برعکس آنچه مارکفشار حکومت می ریو ز دستتهی 
فشار  ری جهت در جوامع ز ن ی. بهماردامکان انقالب وجود ند ستیار خشن حکومت محسوس نش ف به بهبود است و
شود.  به انقالب کمتر می  د یاز آن ناخشنود خواهند شد چون امها ستی د مارکسانجام شو ی چنانچه اصالحات

  ه فتشریدر اجتماعات پ  را یاند زعقب مانده بسته  یبه کشورها   د یاکنون فقط ام  ی شورو  استی س  روانیو پها  ستیمارکس
 .ستیامکان انقالب ن
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  د یگرد ون یانقالب تی سبب تقو ی ا مترقبه  ریکه دربار تزار با آن خو گرفته بود به صورت غ  حدی بی

  ۱۹۱7 لی. باالخره در آوروستندیلت پمبه حکومت تزار پشت کرده به  زیسربازان ن یحت کهیتاجائ
 Alexander یبنام کرنسک  ستیالییک سوس  یر یآن نخست وز  جهیآغاز شد و نت   هی نقالب اول روسا

Krenskij  ی آنکه از جبهه شرق ی شرق مشغول نبرد بودند برا ها که در دو جبهه غرب و ن ابود آلم 
  د ی بحال تبع سی را که در سوئ هاک ی رهبر گروه بلشو و  یانقالب ستیالیآسوده شوند لنین سوس

  ن ی فرستادند. لن هی روس به  انه یربسته مخفد ی قطار  در یانقالب ی هاک ی از بلشو ی با گروه ستیزیم
پس از ورود به پطرزبورگ    رد،کنظام روسیه فکر می  یانیبن  یکه به اصالحات قانع نبود و به دگرگون

با خود همراه   زیرا ن ستیالیهای سوسکه در آنوقت به پطروگراد معروف بود( سران گروه  گرادنیلن)
پرداختند امروز  نمی  یاقدام نیچنه ها بن متحول ساخت. اگر آلما ی نمود و سرنوشت انقالب را بکل

او   .بود زهوشیت و یجد  اریسرسخت و پر کار و بس یمرد نیداشت. لن یگریشکل د هی دولت روس
. همه  دیشیاندگذرانده بود فقط به تسلط حزب بلشویک می  دیعمر خود را در مبارزه و تبع هکه هم 
کنند.  می  هیطلب توجقدرت  اریبس  یتیرا شخص اند اوکرده قی تحق نی که درباره لن نیمورخ

به قدرت   نی نویسد: »عشق لناو می  یطلبدرباره قدرت  نی همکار لن Lunacharsky یلوناخارسک
مولود ضعف    د یپسندرا می   یگری د  ریاگر تعب  اعتقاداتش است و   یاو به درست   گرفش  نان یاطم  جه ینت

  ن ی را با ا ینویسد: » مرد هوک در پاسخ می  یدنیس « مخالفین دگاهیاوست در مشاهده قضایا از د
  ی نسبت به وضع روان تیو حساس یآمرانه، نبوغ سازمان یروین ن، ی اراده آهن شگرف« و نان یاطم
مسئله   گریآنگاه د د، یبگذار رانگریپس از جنگ و یمل یسرخوردگ ی ئها درمقابل فرصت طالتوده

  ی ای با وجود آنکه از مزا  ن یمبهم نخواهد ماند« لن  ادیحکومت خواهد کرد ز  ی بر چه کس  ی که چه کس
 ی نبودن به اصول اخالق  بندی و کسب قدرت و پا  ی عشق به رهبر  یبرخوردار بود ول  یخاص  یاخالق

عدم   و  ه یمعتاد به اطاعت مردم روس هی ساخت. اما مهمتر از همه روح ب او مطلو ی را برا  ی کتاتورید
انقالب   شهیحکومت مطلقه بود. هم ن یا  لیدر تحم یمساعد  نهی زم یکسب آزاد  یها برا رشد آن 

حکومت مطلقه تزار    نی جانش  نی لن  یکتاتور یل دارد. د را به دنبا  ی کتاتور یفشار امکان د  ر یدر جامعه ز
حکومت   ی در راه برقرار  یزهوشیت و شعور و  یروح ی ا یهمان مزا ل یلبه د ن ی شده و آنچه را لن

کرد   لیفاقد هرگونه لطافت و ظرافت روح تکم خشن و نیوحشت انجام نداد استال خشونت و
  .1یدبه تزار سرخ ملقب گرد که یبطور

 
  ردازد پپس از انقالب می   تمبه اداره حکو  امقیکاء نقش خود در  تدوران مبارزه به ا  یدر اغلب انقالبات همان رهبر  ـ۱

  ی خشونت را به دوران سازندگ   نیو حرکت بوده است ا  شرفتیو موتور پ  یاصل  هیو چون در دوران مبارزه خشونت ما
  ی انقالب بصورت یک تحول تکامل   نیز  سمیدر مارکس  یحت.  ستیانتقام ن  یبرا  لی. نفس انقالب اصدی مانمنتقل می   زین

و عمل   ی ورتئمتأسفانه . ردی صورت گ دتوان رشد می  کمال و ریفقط در مسیقیناً  ی شود. انقالب اسالمبرداشت می 
  ح یصح  یها مانع اجراآن   الی کنند و هم امرا هضم نمی   یتئور عمیقاً    انیهم مجر  رای ز  شوندی باهم منطبق نم  شهیهم
که با   ی. از کارگراناندافتهیکردن مهارت  رانی که در و ابندیساختن را می  ت یمسئول یکسانن حال ی. در ارددگمی 

برپا  ای  سته یشا  ی آن بنا  یتوان انتظار داشت بجامهارت، نمی   ر هم باشدت و قد اند، هررا خراب کرده   ی پتک ساختمان
 ن یچن نیفشار بوده است، ا ریمانده و ز قبهم باشند. در جامعه انقالب زده که مسلماً ع  سمهند دارند، مگر معمار و 

  لند یرهبران ناآگاه که ما .نستآ باخشونت نتیجة توأم  یکتاتوریزاست و اغلب دسعادت بخش وکمتر آرامش یرهبر
دارند که   عیمطای جامعه  فرمانبر و ی انی به مجر اجیند احتشکنند اگر مداقت داشته با ادهیرا پ شیتز خودساخته خو

اگر   بسازند. و  ینینو ی هند بناد ها فرصت کوت کنند و به آن سها بخش آن ان یز ی ر و خطاهامکرّ یا هدرباره تجربه
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  ز نه سنت  و  دیتحول تول  مولود جبر تاریخ وه آنرا ن  راینبود ز   سمیمارکس  دیتائ  چوجهیبه   یکتاتور ید  ن یا 
  د اسف  فشار و  ده یکرد بلکه فقط زائ  هیتوان توجزوال می ه روب  ی بورژاواز   و  زمتمرک  یدار ه یبرخورد سرما

 سمیالیسوسه ب  ل یهای مختلف متماو مبارزه گروه  ت یمتوسط روشنفکر و فعال ة دربار تزار، رشد طبق
فرستادن  ان ارتش، به مید قیام در روس و آلمان، اغتشاش و چون جنگ  یخاص طیبود که با شرا

عوامل    نیبا ا   زین  گرید  طیشرا  ها حادثه و. البته ده دیهماهنگ گرد  نیاستال  دن یرس  قدرت  به  و  نیلن
فشار   ریشده است. درهرجامعه ز تی تثب هیدر روس یکتاتور ید نی یک چن ست هم داده تادست بد
  ی ستیانقالب مارکس  نی چ  ر داگر انقالب رخ دهد شکل خاص خود را خواهد داشت همانگونه که    گرید

 د. در کوبا هم شکل خاص خود را دار افت وی ی اوترنگ کامالً متف
  ب ل س  لیکند از قببینی می ماده را پیش  ازدهیتحقق آن    یبرا   سم یاصول کمون  حی در تشر  انگلس 

ماده   ۱۱ نی اگر ا گریافراد از نظر کار... بعبارت د یتساو  ،کارگران   نیبردن رقابت ب نی از ب ت،یمالک
 . فترمی  ان یمستقر شده و دولت از م سم یشد کمونمی یعمل

  ی رو شو ریاتحادجماه ستی کنفرانس حزب کمون ن یدر پانزدهم ۱۹۲۶اول نوامبر  رد ن یاستال
  ن یپس از ا  ا ینموه است. آ یه ماده را عملدزناعالم کرد که نود درصد از برنامه ذکر شده در آن پا

بشر وارد عصر اتم    و دذرگمی  خی سال از آن تار ۵۴ف دولت آماده شد؟ امروز حذکنفرانس مقدمات 
هنوز   ی رفته ول ان یو پنج سال است از م ست ی هم ب ینیو نظام استال ن ی استال ده، یدفضا گر و

شود. نمی  دهیمارکس د  ی از نظام بدون دولت و شهروندان آزاد مورد آرزو  یاثر  نیکوچکتر
العقل، هم  بنام ناقص  تبعید، و  حبس و ا ی و یروان های شگاه یروانه آسا که ینیاز منتقد یهائارش گز

  ی هاجنبش  ی های ها، سرکوبساخاروف ها و پاسترناک ها و ن سیتی سولژن یا و ردندگمی  ن ی بند مجان
توان در  که می  یار یشواهد بس افغانستان و  ،یمجارستان، چکوسلواک ،یطلبانه در آلمان شرقی آزاد 

است که   ت یواقع ن یمشاهده کرد، همه معرف ا  ه یدر کشور روس و ی سلطه شورو  ریز یکشورها 
 یک  ی . مارکس مسلماً در آرزویعلم  لییک تحلنه  بود ل یفقط یک تخ خ یبرداشت مارکس از تار

 .کردنمی  نی خفقان را تحس و ی کتاتوریآزاد بود و د جامعه سعادتمند و 
 : سدیوندموکرات آلمان می  الیدرباره حزب سوس مارکس 
  ی شرط اساس مستلزم دو رد،یذپآنرا می  یبه آنگونه که هر کس ی دموکراس یاصل کل

 
نمونه   ی شورو هیحکومت و شکل آن خواهد بود، روس ی در رهبر یانقالب فقط یک دگرگون  ةجیادق نباشند نتص

اوالً رهبران بعد از   رایشود زمی  جهینت یانقالب یگونه رهبراز حکومت است که از این ی شکل نیو کاملتر نیبهتر
و   رند ی های آمده را بکار گدست  مغرها و  گیری کرده و داشتند که از تمام امکانات بهره  م فه ور و شع انقالب آنقدر 

ل خود گذاشتند تا مدت  ارا بح  هیروسای رهبران  ا اندازه ت مهمتر از همه پس از انقالب وضع دنیا چنان درهم شد که 
در   ا یکنند. آ  اده یرا پ شیخو یها قاطع طرح ی کتاتوریو با د مطیعای دردسر در جامعه ی ب  ،به تجربه پرداخته ی دیمد

از ابر   یک یفراهم گردد بدون آنکه در کام  تیموقع ن یچن زین رانیا ی اجازه خواهد داد برا ا یدن ی کنون حساس  طیشرا
ما   ی آرزو ! و آیا دانش و تجربه سازند  قادرند خشونت و جسارت را جانشین قابلیت و  ون ی انقالب اآی ! ها فرو رودتقدر

  ه یمساعد روس طیفاقد تمام شرا کهیدرحال  میامروز بساز هیروس هیای شبجامعه گریکه پس از هفتاد سال د نستیا
 . بینی کردسواالت را پیش  نیتمام ا یبرا یتوان بطور یقین پاسخ منف از هم اکنون می  ! اشیمبمی ۱۹۱7
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  ی ها. آگاهتمام مقام   یاعالم گسترده در تمام سطوح. دوم انتخاب آزاد برا   کامل و  ی. اول آگاهاست

دموکرات آلمان را   الیاست. ما حزب سوس رش یپذ رقابلیغ  سدرمی التیمرز افراد تشک که فقط تا 
های حزب در مالء عام  کنگره  ی آن حتهای ت ی تمام فعال را یز میام نمی  ک یدموکرات الت یتشک یک
  ، ای از اسرار پنهان شدهاز همه با پرده شیاز اعضا ریرا که بغ یالتیشکت یول ،شودمی لیتشک
آزاد   یاصل انتخاب آزاد است که در کشورها  ی دموکراس ار یمع نی نامید. دوم ک یتوان دموکراتنمی

نامند اجرا  را دموکراتیک می   که خود  ی ستیکمون  ی اصول در کشورها   نی ا  ایآ  «شوددانسته می   یه یبد
مطبوعات    یو بخصوص آزاد   یدرباره آزاد   یمقاالت متعدد   نیانگلس و حتى لن  مارکس و   ؟شودمی

روح مردم خواند که بدون آن جامعه   جان و مارکس مطبوعات آزاد را چشم و یحت منتشر کردند و
 :نوشت ۱۹۲۱در  دی به قدرت رس  نی لن یوقت ی . ولافتیخودآگاه هرگز تحقق نخواهد 

گرفتن    اریدراخت  یبرا   هاسی نوها و روزنامه و فروش روزنامه   دیخر  ی آزاد  یعنیمطبوعات    یآزاد »
  ن ی جا هنوز چنددر همه   ی بورژواز   یروها ی... نیدرخدمت مقاصد بورژواز   یو آماده کردن افکار عموم

  ن ی و با ا ،در درون ما التیتشک جادی ا ی برا یه آزاد د اسلحه را ب نی ها اقدرتند. به آن  یبرابر ما دارا 
و   م یندار ی به خودکش لیم نتیجتاً به گروه مخالف کمک نما! ما  ار دشمن را آسان کن و عمل ک

  ن ی بهم  ست تواننمی   یگر ینظام د  هر  ا ی  و   ی تزار   م ژیر  ایکرد، آ   مینخواه  ی کار   ن ی چن  زیجهت ن  ن یبهم
 ؟.خود قائل شود یحق را برا  ن یبهانه هم

  جان و  چشم ملت کورشده و  نی اگر ا ی. ولدیگوسخن را می  ن ی صداقت ا با ن یلن م یکن فرض
  ی کتاتور یادامه د  و   ی توان انتظار داشت مردم آگاه شده و مانع برقرارروح مردم خفه گردد چگونه می 

بود خطاها برطرف و از انحراف   دواریتوان امدولت هرگز بازگو نشود چگونه می  یشوند؟ اگر خطا 
گرفته   میکه بتواند از جانب همه مردم تصماست  یچه حق ی ید؟ اصوالً دولت دارا آل بعم یریجلوگ

آن وابستگان   امی س ک یکمتر از  که یاگرفتن شود. در جامعه  می تصم یها برا آن  ی و مانع آمادگ
مردم    امسیونه ست یب  یحق را به خود دهند که برا   ن ی ا  ند توانچگونه می   اشندبحاکم می حزب   ،یواقع
  ن ی و استال ن یلن ا یاند آبهشت موعود مارکس انقالب کرده یآزاد  د یکه به ام ی . مردمرندیبگ میتصم

جامعه   نکه یمردم مردند بدون ا نی به اتفاق ا ب ی قر ت یاکثر 1ها دارند؟ را از آن  ی آزاد ن ی حق سلب ا
بصورت سراب مشاهده   ز یرا ن ی دور  ار یانداز بسچشم  ی حت نند،یمارکس را به چشم به ب  دولت یب

و    ی . آزادگذاشت  پا   ریتوان تمام اصول مکتب را ز نمی   ی مکتب و نظام مکتب. به بهانه حفظ  ودندننم
تحقق   ی برا یاست که مکاتب مردم  یها نه تنها اساس مکتب بلکه مافوق تمام اصولانسان   تیامن
درست   ص یشود. امکان تشخمی یضد مردم ی مکتب هر  ی آزاد ن ی بدون ا را یاند زها شکل گرفته آن 

  ت. اس  سر یباز و آزاد م ط یاز نادرست فقط دریک مح

 
سه   نیکه شامل ا یکردند و به نظام  امیق یاسالم  یجمهور ـ  یآزادـ  مردم با شعار استقالل رانیدر انقالب اـ ۱

سه اصل    نیاز ا  ی کیندارد. حال اگر    ی و استقالل مفهوم  ی هم بدون آزاد  نیاصوالً اسالم راست   دادند، و   رأی   اصل بود 
هم بدون   میسشود. کمونانت شده و رفراندوم باطل می یبه انقالب کنندگان خ ابدیاست، تحقق ن یکیکه در واقع 

است. پس به   یمعنبرگشته، بی  یانسان اتیحافته و به ینجات  یوان یح یاز زندگ  ،جامعه بدون دولت و شهروندان آزاد
 .کرده است انتینظام حاکم خ زی ن هیو انقالب روس ون یانقالب
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 مدیریت نه حکومت

انحصار...    ق،یتحم  ،نی زور، تلق  له، یاند اگر بهر وسکه قدرت خود را از انقالب کسب کرده   ی رهبران 
اند،  کرده   انت یخ  تی انسان  و  ون یش هدف انقالب را منحرف سازند به انقالبیقدرت خو  تی در جهت تثب

که   ونههمانگ سم،یمارکس یرا نداده باشند. هدف واقع تیواقع نی اگرچه بمردم مسحور امکان در ا
بود.    یبیها و رها شدن از انسان غرو آزاد ساختن انسان   ینظام مردم  یداده شد، برقرار   حیقبالً توض

 .  ابدیتحقق  ستتوانو با اشتباه مارکس نمی افتیآرزو تحقق ن ن ی شد؟ ا یهدف عمل نی ا  ایآ
  ن ی رزم مارکس در تأسیس اولهم  همکار و و  یروس یانقالب  M. Alex Bakuninنی باکون

. او  ردکرا نکوهش می  او  ی ا یپرولتار ی کتاتوریو د رفتگرا به مارکس می  راد یا ن یالملل همن یب
را که مارکس   ی کتاتور ید ن دبو یلذا موقت و  ست ی انسان آشنا ن عت یمعتقد بود که مارکس به طب

نخواهد   یز یمثالً دولت مردم هم چ نی ا» . باکونین نوشت انستدمی  یلیتخ رد،کتأکید می  شهیهم
 و  .از روشنفکران بر توده مردم یاشراف واقع  عی وس ت یالعنان اقلیک حکومت جبّار و مطلق بود جز

ه مرتبه حکومت  و ب  وندشلذا از زحمت حکومت معاف می  ستندیدانشمند ن  مردم عالم و  هچون تود
تناقض آگاهند و   نی خود از اها ست ی!. مارکسی! گوئین  و یعال یعجب آزاد ابند،ییشوندگان تنزل م

ترین  ده ینکوه  و  نیزتریتنفرآم  ن،یترآن ظالمانه   کیواقفند که حکومت علما با تمام تظاهرات دموکرات
  ن ی که ا هنددمی  ی بهانه خود را دلدار  نی فقط با اها ست یجهان خواهد بود. مارکس ی کتاتورید

 1« !!است کوتاه  ی عمر یدارا  و  یحکومت موقت
 :هددبه او جواب می  مارکس 

  ها درجنگند تا آن  هی که بر عل میمن تسلط طبقه کارگر بر آن طبقات جامعه قد ز یعز یآقا  نه »
 نرفته باشد...   ان یکند از ممی  جابی که وجود طبقات را ا  یاقتصاد  ی که مبنا   افتیادامه خواهد    یزمان

همان   است که فقط در دوران برانداختن شکل قدیم اجتماع پرولتاریا هنوز بر  ی به آن معن ن یا
. در  دیمانهم استفاده می  یاسیس التیکند و لذا از همان شکل تشکجامعه گذشته عمل می  یمبان

  ی لیخود وسا  یآزاد   ی لذا برا   و   افتهیساختمان خود را ن  ی انتهائ  و   یدوران مبارزه هنوز صورت قطع   ن یا
 ت.« خواهد رف  ان یاز م زین  لیتأمین شد آن وسا ی آزاد  یکه وقت ردیگبکار می   را

پنداشتند   اوه یرا در مقابل استاد  وااران مارکس سخن یزده شد و  ستیمهر انارش ن ی باکون به
 .را ثابت کرد  او  تی حقان هی انقالب روس یول

دهد قرار نمی   ی کتاتورید  هیرا پا ها  ست یشود که او تسلط کمونمی   دهیبه پاسخ مارکس د  باتوجه
فقط در دوران برانداختن    و  میمانده از جامعه قد  یطبقات باق  تیاقل  کارگران را بر  تی بلکه سلطه اکثر

 هنوز  ای. آردیگبه کمک می  ی آزاد  یبرقرار   یبرا  ی داره یسرما
  

 
که   میدیاست. د قیو تعم غیها تبلآن  نیدارد و مهمتر اریرا در اخت لیخود تمام وسا تیتثب یحکومت براـ ۱

ر شود، مسلماً پس  ستقم  یگریهر نام د  ایبنام کارگر    یکتاتوریشدند. حال اگر د  تیتثب  هیپا  نیبر ا  خیهای تارسلطنت 
ت  س ممکن ا یو حت رندبر می سب ینامردم ظامکنند که در چه ننمی  کدر زی خود ن ، مردم معتاد به اطاعت یاز مدت 

  ی مکتب یکتاتوریشود. دروشن می  بهتری که ارزش آزاد نجاستینظام بکوشند. ا نیا دییا ناخوداه در تائ مسحور و
هب مردم را تعمیق و به  ذ . که چگونه به بهانه م  میدیاست. در فصول گذشته د  دارتری پا  ینظام  یکتاتوریب از دتبمرا

 . شد  شتریب یکتاتور یو لذا استمرار د دیگرد ی با حکومت نظامتوأم  بی کتم یکتاتور ید هی. در روسدندیبند کش
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در حدود شصت   نی که استال می د ید افته؟یادامه  ی کتاتور یداری وجود دارد که دسرمایه  ه یروس در

قدیم   لی!! از همان وسای هنوز دولت کارگر یداری را قاطعانه اعالم کرد ولسال قبل مرگ سرمایه 
 لیت اق  حکومت علما و   ی . جالب است که حتندکاستفاده می   دتریشد  ار یبس  یداری و حتجامعه سرمایه 

  ی و کشتارها  د یمحدود با تبع  تی اقل  مستقر نشد بلکه حکومت قلدرها و  زین  نی روشنفکران باکون  عیوس
 .دیبرقرار گرد  ،یرزمان و کارگران انقالباز هم  یحت ینیاستال  عیوس

صالح وجود   و  ی بارها نوشته شد حکومت مطلقه مردم که یطور ب و  ست یکتاتورید عت یطب ن یا
ها را  انسان  یو آزاد  تی قرار داده و امن له یکه اعمال زور را وس ینداشته و نخواهد داشت. هرحکومت

اصل   ن ی راد خود را آشکار خواهد ساخت.  یباطن ضدمردم یبزود ذارد،گمی  هی خود ما ت یتثب ی برا
چه با زور   و ن یچه از راه تلق لی هد داشت. استفاده از تحموجود نداشته و نخوا یاستثنائ چگونه یه

  آن داوطلبانه آماده باشند. مسلماً با  رفتنیدر پذ قیاست، هرچند مردم در اثر تحم ینامردم یروش
مفهوم    یزمان  رهبران تا  تینحسن   و   یرا برقرار کرد. تقو   ی مردم  تی ریتوان مدنمی   یروش ضد مردم

نظام   ی چهره ضد بشر  ینامردم له یوس ن ی بمحض استفاده از ا خواهد داشت که اعمال زور نشود و 
تحمیل قدرت را مشروع   اعمال زور و ،یستیمارکس یحتى تقوا ، یتقوائ چیه رایز ردد،گآشکار می 

 .1د شمارینم
وجود ندارد،    یتیصالح  نیحاکمه، هرقدر هم که نام صالح برخود گذارد، که چن  ئتیه  هر   ةسلط

زا  نکبت   ، ینیتلق  ی حت  خفقان،  آور  است. نفسخفقان   ی عیوس  ت یاکثر  یو برا   د یمف  ی تیاقل  ی برا   شه یهم
 :شود که( متذکر می ۱۸۴۴نویسد: )می Ruge   ایکه به روگهمارکس در نامه   است. خود  یضد انسان  و

بار است و  بشر مذلت   ی. جوهر استبداد برا اشندبیک مفهوم می  یدو دارا  استثمار هر  تسلط و»
  ی برخوار   یگرانتسلط   ی انی. اصول بننگردمی   ی بزرگ  فاقد مقام و   یهامستبد همه را فقط بچشم انسان 

 « بنا شده است. ی مردم از صفات انسان ت یمحروم ذلت و و
  ی کتاتور یرا به قبول د  او  یخ ی تار  سمیالیره ماترباالخ  یبرداشت  ن ی یک چن  تعجب است که با   ی جا

بر سر   ییبال چه دیدشد و می زنده می  دی با ! موقت ی کتاتوریاو د البته بقول خود ند،کمجبور می 
 .او شده است دال یا  یستیانقالب مارکس جه ی نت ربالت ذاستبداد م  نی ا  هچگون  او آمده و  سمیمارکس

 یعموم ی آگاه لهیبوس ی عینویسد: »انتخاب طبمی  یدرباره اصول دموکراس  نیلن حتى
  

 
  ی واقوسیله فقدان ت  نیل به اسوت از اعمال زور است و به محض  زیپره استمداریس یک ی قواتنشانه  ن یمهمتر ـ۱
  جاد یا رایاست ز یاس ی ک رهبر سی صهیترین خصو زشت  نیخطرناکتر یکتاتورید ساند،ربظهور می  خود را یاس یس
آرزو   تلر یخواهد شد. ه ن یفرآ رش د داشته باش تیدر هم حسن نق کند و انسان خودخواه هر می  یرور و خودخواه غ

کشتار وحشتناک    نیبه ا  لیابتدا ما  دیشا   ن یکشاند، استال  یمردم آلمان را به نابود  یداشت به ملت آلمان خدمت کند ول 
و کنترل    نیها کرد. تلقآن   یو آزاد  یالح مردم مانع رشد و شکوفائ صحق را ندارد که به بهانه    نیا  ینظام  چیه  ...نیود،

که ارزش مکتب اسالم آشکار    نجاستیاعمال زور است. ا  لیوسا  نیدتریاز شد  یکیبرقرار شد    یدر شورو  هک  دتییقع
نازل گردیده است.  باره در این یاسوره و قائل شده  تیاهم نهمهیشورا ا لصا  یسال قبل برا ۱۴۰۰شود که در می 

  ی را بدون آزاد مانیشمارد و امی مردود  ار  یلیو تحم ید یتقل نیاست که د ئی انسان در اسالم تاجا یاحترام به آزاد
 .انددارزش می انتخاب بی 
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  ی اسیس تی که هرشخص دیمانمی نی تضم لیو تحل هی تجز نیدر آخر ، ینظارت همگان انتخاب و  و 
های او به  قدرت  را انجام دهد که استعدادها و یو کار ردیگی خود جا ستهیرمحل مناسب و شاد

  گر یهرکس دصورت او به اشتباهات خود قبل از آن کار مناسب است. در این  ی وجه برا نیبهتر
  ز یکه خطا را شناخته و از آن پره ساندرخود را به اثبات می  ت یقابل نی ا  ان یجهان مقابل برده و در پی
 ید.« نما

است    یآن جوهر   ینویسد: »آزاد می Rheinisches Zeitung   ن یباالخره مارکس در روزنامه را   و
هرچند با آن درجنگ باشند.    ،رندیگآنرا بکار می   شیخودشمنان آن خود دراعمال   ینسان که حتا  رد

گوهرها   نی اند چون گرانبهاترانسان انکار کرده عتی طب نتیآنچه را بعنوان ز نندکمی  یها سعآن 
 ی . آزادگران ید یآزاد هیمگر برعل جنگندی نم یآزاد  هیبر عل چکسی بخویش اختصاص دهند. ه

 ی برا   ی بصورت حقّ  ز ین  ی و گاه  یل یقل  ی برا   ی از یفقط بعنوان امت  یوجود داشته است اما گاه   وستهیپ
برقرار شد موافق بوده و   هیتوان گفت که مارکس با آنچه در روسمی  ایدهیعق نی با چن ایهمه«. آ
 است؟   یستیمارکس ی رونظام شو

یک دولت مستبد محال  و  است    ی استبداد دولت  یبمعن  ی: »مساوات بدون آزاد سدیونمی   نی باکون
  دار یاست، پا ی ممتاز استعمارگر، که همان بوروکراس طبقهک ییک روز بدون حداقل  یاست حت
 بماند.« 
 :سدیونکه دراثر انتقاد از حزب به زندان رفت می   تویرزم سابق تهم  و   قیرف  ستیکمون  السیج
در حال مردن است. در شرق پس    ایمرده و    ا یغرب    نمانده. در  یباق  چیه  یاصل  سمی از مارکس»

 1سمیدگمات و  سمیاز فورمالای ه ی دیالکتیک مارکس فقط پا  از سمی از تأسیس حکومت مطلقه کمون
ها مورد استفاده  ن الگدکوب کردن وجد  و  یگردادن جبّاری و سلطه محق جلوه   قدرت و  ت یتثب  ی برا

  ن ی لن  یشود. حت  گران ید  دهیکه مانع اظهار عق  دیرسی ... مارکس هرگز بخاطرش نماستقرار گرفته  
  رهبر   ا ی  و   ی را نداشت که مقامات حزب  ده یعق  ن یا   و   ردکمیندرحزب خود بحث و انتقاد آزاد را تحمل  

  ی انحراف معن  زیچه چ  کتب و به اصول م  ی وفادار   زیتعیین کند چه چ  حق را داشته باشد تا   ن ی حزب ا
را فقط حق   ی دئولوژین هرنوع بحث را در داخل حزب محکوم کرد و اظهار نظر ای . استال2هددمی
اشتباه دوچار شده که    نی هم به ا  الس یج  « حق شخص خود دانست  گرییا بزبان د  و  یمرکز   تهیکم

پرولتر به   ی کتاتور یناآگاه امکان داشت د تی بعد از انقالب با آن اکثر ه یکند در روسکر میف
ها را  انسان  عت یطب فتگمی  ن یموردنظر مارکس مُبَدّل شود. مارکس همانگونه که باکون یدموکراس

شناخت لذا آنچه آرزو داشت مطرح  نمی  یبدرست زیتحول را ن نبود و زآگاهین خ یشناخت، به تارنمی
 ت ی ای که اکثرداشت رخ داد. در جامعه  ت یقعآنچه وا یکرد ول

  

 
 .است ی جزم و کطرفهیهای مقصود برداشت  نجایدر ا ـ۱
کمال است.   ریانحراف مس قدرت و  تی تثب لهیوس نیدگم که زندان مغزهاست خطرناکتر چالاه ی س چماق مکتب و  ـ۲
گیری شده  بهره  اریها بسن ا زب دنیبر یاز آن برا زی ن یرون وسطقدر  داشته و یاد یهای زنمونه ینیروش استال نیا

  ن یاز رشد ا د یبا رانیا یاند. در نظام نوپا ده یچک ار یچماق را بس نیطعم ا شی خو اتیح خ یدر طول تار ان یعیاست. ش
 . لت بارز هر مسلمانصخ یو آزادگ تیسزادآ نادی مکرد که اسالم  یریروش جلوگ
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خود به هرگز خود یکتاتور ید  یبرقرار اند گانه یب ش یخو شتنیخو با اطاعت وبه اتفاق معتاد به  بیقر

  ذف حه ای ب جامعه   ن ی در چن  ی کتاتوری. محال است که با آغاز ددینخواهد انجام  ی و آزاد   ی به دموکراس
  انند دمی  یاست که بشر را موجود یستهائیالیکه قدرت بدست ماتر ی. در حکومتافتیدولت دست 

توان انتظار داشت به خاطر مارکس  ( چگونه می نیروزمره خود )گفتار استال ی جبراً بدنبال منافع ماد 
 قدرت دست بردارند؟  منافع و مهمتر از همه از مقام و  نی از ا

  به ایجاد یک مذهب پرداخت تا  شتری که مارکس ب میریبپذ د یکه تاکنون داده شد با یشرحاب
مذاهب   ن یهمانگونه که اغلب معتقد  موفق شد و اریبس زیکار ن ن ی ا رد اتفاقاً  و  ی علم ه ییک نظر

نظریات مارکس   یب مواضع بشردوستذج شتری ب زینها ست یمارکس رندیپذرا به ارث می  نید
اند  مجبور شده   ستیکند. امروزه دانشمندان مارکسنمی ها اشاره  جنبه   نی به ا  وهرچند خود ا  ردندگمی

 د. رنیرا بپذ ت یواقع ن یا
L. Prokupek  ادامه   را وارث و  سمیمارکس جوان کمون»نویسد: می  ستیپروکوپک محقق مارکس

ها را آزاده نموده و  که انسان  یواقع  سم یبزرگ گذشته قرار داد و بعنوان هومان یسنت انسان دوست
 ارائه داد.«   د،یآفائق می   (Entmenchung)هایبیغربر تمام انسان 

  ن ی د یکه از آشت ود رمی  ش یپ ییچک تا جا ست یماخووک استاد مارکس  M. Machovecپروفسور
حد درتجمع    ن ی مذهب که تا ا  هی شب  ی زیبشر تا امروز بچ»نویسد:  و می   دیگوسخن می   سمیو مارکس

بعنوان یک پدیده    د یب را باذهاست. م  افتهی روزانه انسان مؤثر باشد دست ن  ت یعناصر مختلف موجود
 است.«   دهی بخش  یها را هارمونانسان  اتیدهنده دانست که ح اماله   قدرتمند و

خلق   خ یانسان خود را در تار»نویسد: چک می  نی سیتئور  Dr. Miroslav Zuenaوسالوزونا ریدکتر م
مخلوق انسان    خ یتوان گفت که تارمی   که ی بطور  د یآبوجود می  خیخود خلق کردن تار   ن یبا ا   ند،کمی

  ن ی . ادیمانخود را خلق می  یماد  و یفرهنگ روح خیاست. انسان در حال خلق خود در تار 
  ی فرهنگ در ضمن در درجه اول متعلق به یک جامعه واقع  ی مشخصه انسان است، ول  یسازفرهنگ 

دهد...  شکل می  زیجامعه خود را ن نی بهمچن ازدسرا می  شیخو یاست. انسان که خود و فرهنگ
  ط ی خود را با مح دیشود بلکه او با و مشخص موجود نمی  ن یّمع یقبلانسان بصورت یک مخلوق 

مجبور است   وستهیداده و بهتر سازد. پ رییرا تغ ودخ یزندگ طیشرا ستیابدائماً می  منطبق سازد و
 د.«بر آن حاکم گرد شتریرا فرم دهد و هرچه بخود جهان  ت یفعال لهیبوس

  ی او در کمال وجوب اقدام  ت یشخصیت و فرد  از ارزش انسان و  ینویسد: »هردفاع می   کپروکوپ
در عرصه واقعیت بوسیله   زیاز همه چ ش یبلکه ب نی . البته نه فقط در رشته فلسفه دستیضرور

بشر   ی زندگ ط یآنستکه شرا زیآن قبل از هر چ فه یکه وظ  ی واقع سم یهومان ه یبرپا  ی تصمیمات واقع
  ی ست یابمی  فهیوظ  ن یدر آورد. ا  یداده و جامعه را بصورت انسان ریینظام بهتر تغ کرا بوسیله ی 

قرن مورد نظر آنهاست.   نی که سرنوشت بشر درا د یها درآ تمام انسان  ی عموم فه یبصورت یک وظ 
برخورد نموده تا به اتفاق   نندکمی حس که خود را مسئول  ان یحیبا مس ها ست یکه مارکس  نجاستیا

سخن از   گر یشود که دمی  ده ید « زندینظام عادالنه جامعه آن به مبارزه برخ صلح و  ی هادال یا  ی برا
نظام عادالنه، جامعه   و سمیو هومان ست ین یستیالیسوس یرجبانقالب  و د یتحول تول جبر تاریخ و

 ت یارزش انسان، شخص   ،یانسان
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... مطرح  نی بخش د  ی توسط بشر، نقش هارمون  ی ماد   و   ی و فرهنگ روح  خ یانسان، خلق تار  ت یفرد  و 
که تعداد  یزمان  کنند. تاها دفاع می بشردوست از آن   ن یکه تمام متفکر  یهمان نقطه نظرهائ  ،شودمی

است    یمحدود   تی دانند در اقلمی  ی سالمت خود را واقعاً درسعادت جامعه بشر  که صالح و  نیمتفکر
حاصل   یبا معرفت و آگاه یست یابد. نوع دوستدانتظار داشت جهان به نظام صحیح  توان مین

  و  افته یها خوداگاه تحول  انسان   د ی آن. با  رینظا  و  ی خیتار  سمیالیفرضیه ماتر شود نه با فورمول و می
  ی هاعه ها در جهت کمال، فاجانسان  ی درون رییبدون تغ دیتحول تول بفطرت خود بازگردند وگرنه با

  و  تلر یآمیز هالجزیره... حرکات جنون  ویتنام و  ع ی فجا ن، ی استال ی الملل، کشتارها ن ی ب ی هاجنگ 
 .تکرار خواهد شد ان،یهودیکشتار  و ینیموسول

خود   ی دانش و آگاه ها تمام قدرت خود را بکار گرفت. از علم و توده  ی رهائ ی اکس بر مار
  ی بنا  ی. او در آرزو ستادیاحرکت باز نه  شور خود از کوشش و پرحرکت و یاستفاده کرد و در زندگ

  ع یهای وساستحمار توده  استثمار و  له ینبوده و دولت وس  یمعدود   اریای که در آن قدرت در اختجامعه 
کرد که جاذبه و کشش یک   یگذار را پایه ای ه ی علوم زمان خود را بخدمت گرفت و نظر گردد،ن

  ی را عرضه نمود که هرچند هدف  ینیخود د  یمخالفت کرد ول  ن یرا بدست آورد. او با د  ن یمذهب و د
  ی وصول به آزاد  یکتاتور ید  قیانتخاب کرده و از طر  یضدبشر   یچون راه   ی بشر دوستانه داشت ول

 .افتندیمعکوس تحقق  شهایی نیبشی تمام پ د،ادرا وعده می  ی و آگاه
دا به نظر مارکس  دمارکس خاتمه دهم مج یخی تار سمیالیبه بحث درباره ماتر نکهیاز ا قبل

 .پردازمدرباره دولت می 
  ی ستیابتحول جامعه ارائه داد می  تکامل و  طبقات و  و جنگ  خی که مارکس از تار یبرداشت با

  ی سکون مفهوم  ادامه داشته و  وستهیحرکت پ  م یدیهمانگونه که د  را یناپذیر باشد. زان یتکامل پا  ن یا
  اد یباشد و پس از انقالب ب خ یتار ان یتوانست پا نمی  ز ین یستیالیصورت انقالب سوس ندارد. در این 

  سم یالیاز سوسمرحله پس  پروراند که مجدداً سنتز یارا به  یگریتز دی در دامان خود آنت دی نظام جد
نبود   ی علم ه یارائه یک نظر الیتوان یقین داشت مارکس به خکه می نجاستیرا تحقق بخشد. هم

کرد. در صورت   لیتحم خیبه تار یعلم هیرا بصورت نظر ییک نظام انسان یبرقرار  یبلکه آرزو 
و دولت    افتهیادامه    سمیالیدر مرحله سوس  یستیاباع طبقات می نزباز    ک یالکتید  سمیالیماتر  رفتنیذپ

اظهار    شدآل یدار ساختن نظام ا خدشه   اشکال و  نیاز ا   زیگر  یطبقه حاکم گردد. مارکس برا  ندهینما
طبقه    کی   ررفته و همه افراد جامعه د   ن یطبقات از ب  د،یتول  یرفتن مالکیت خصوص  ن یکرد که با از ب 

  ن ی شود. مارکس از امی   دیزا زیعمل دولت ن نی و با ا ودرمی  ان یاز م  یلذا نزاع طبقات و رندیگجا می 
اصوالً جامعه   چگونه اداره خواهد شد؟ و  دولتی جامعه ب نی کند که ا هیمرحله فراتر نرفت تا توج

بوجود آمده بود    راعمال زو   غلبه و   دارد؟ دولت از نظر مارکس ابتدا با تحمیل و  یچه مفهوم  دولتیب
جامعه به همان   نی بشر در ا ا ی. آفترمی  نی پرولتر از ب ی رکتاتویسپس د انقالب و و با اعمال زور و 

  ی . در جوامع اشتراکمودنجامعه را حفظ می  نی نظام ا ی گشت؟ چه عاملباز می  خی تار هی مراحل اول
را به عهده   فه یوظ  ن یا  ی مارکس چه عامل سمیالیحفظ نظام بود. در سوس ی مذهب عامل اصل ه یاول

  افت، یی مجدداً دولت تحقق م اددرا انجام می ای  فه یوظ   نی چن نیاز د  ریغ  ی اگر هر عامل رفت؟گمی
 .را هم که مارکس تریاک جامعه خواند  نید
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ای بود  های مارکس اشتباه بوده است بلکه تجربه ه ینه تنها نشان داد که فرض هی روس انقالب

  ن یچون فاقد ا  ه یروشن ساخت. مردم روس ز یبشر را ن ی و معنو  ی رشد فکر و یکه ارزش خودآگاه
  ی ها آزاد مکتب آن   انقالب و   یهدف نهائ   کهیدرحال  ابندیدست    یبودند نتوانستند به آزاد   یرشد معنو 

عدم    ه یدر روس  ی کتاتور یاز علل ادامه د  ی کیحزب، مسلماً    ی دستگاه رهبر  ی بر قدرت طلببود. عالوه 
واژگون شده  ستیحکومت حزب کمون شیها پمدت  نصورتیا ری در غ  رایرشد جامعه بوده است ز 

که هفتاد   یاست. مردم یاز رشد و شکوفائ یریجلوگ یبرا  یعامل یکتاتوریخود د یبود. از طرف
اند چگونه  نظام متولد شده و رشد کرده  نی و تقریباً تمام افراد جامعه در ا سته یز  یکتاتور یسال با د

اند که  ای معتاد به اطاعت شده ها جامعه مجسم کنند؟ آن  ی کتاتوریرا بدون د سمیالیسوس ند توانمی
را خودآگاهانه بدست آورند و در آن زمان به   ش ی خو یو آزاد  افتهی ی معرفت و آگاه ج ی بتدر د یبا

 .است  یکنون  سمیلایوسس رازیغ یقیناً که  افت یست خواهند د ینظام
از زشت    چوجهی بود. او به   یخ یتار  تی طبقات بصورت یک واقع  مارکس طرح جنگ   گرید  اشتباه

 ی بود روش  یستینگفت بلکه با وجود آنکه هدفش هومان  ی نظام و عادالنه بودن مقصد سخن  ی بائیز  و
 آنکه به تحرک انقالبیون و  یخالف هدف انتخاب کرد و برا  و یکیکامالً خشک و مکان

شد که در روش   نی ا جهیالزم شمرد. نت و  ی عینزاع را طب و نفرت و نهیک د یفزایب شان یجوئهستیز
که با نفرت و   ی راه ان ی. مسلم است پادیگرد یتلق ی عاد  زیو نفرت و ست نه یک غ ی تبلها ست یکمون

جامعه وابسته به آنهاست،   یهارمون صفا، که قوام و نزاع آغاز شده هرگز مهر و محبت و و نهیک
  شود و یک جامعه خشک و می روزیپ زینفرت ن فاتح شود خشونت و سمینخواهد بود. هرجا کمون

و اگر از    ستیام بشر یک دستگاه خودکار ن. همانگونه که بارها تأکید کرده رددگمستقر می   یکیمکان
دست خواهد داد. درست است که   خود را از یصفات انسان رندی او لطافت و مهر و محبت را بگ

شهوت   آز و ها جز خوروخواب و اند که اکثر آن پست کرده ی ها را بحدزا انسان فالکت  ی نظامها
.  دهدیرا نم  یانسان  یاجازه فکر کردن به زندگ  یحت  یمیهای عظت به تودهمذلّ  فقر و  ندارند و  یهدف

در همان حال    ای به خود بازگردند    شیخو  تی با انسان  گانهیموجودات ب  ن یکه ا   میما انتظار دار  ایآ  یول
ها بفطرت  برآورده شود؟ اگر هدف بازگشت انسان   شان یماد  اجاتیاحت   یوانیفقط چون ح  مانده و   یباق

  ز ین یانسان فیلط عواطف ظریف و دیبا دیرشد نما یایست که در جهت هماهنگجامعه  یناب خود و
  ی برا   یمحل  نیکه کوچکتر  یمکتب  و  بندینصعواطف بی   نی که خود از ا  یشود. رهبران  دار ی در مردم ب

  ن یهم زین هیپرور باشد. بعد از انقالب روس ت یانسان دتواننمی  گذاردنمی  یباق ت یمظاهر انسان ن یا
  ی حساس بودن به زندگ و یبا وجود شرق یک سبب شد که مردم شورو شخ و  یکیروش مکان

  .1دحتى منحرف گرد ها متوقف و آن  یرشد عاطف  وشده  تی هدا یکیمکان

 
حلیل مشروح  ت ت، فقرار گر ی وار مورد بررسهرست فبطور فشرده و  سمارک ات یاز نظر ی متقسدر بحث گذشته  ـ ۱
مربوطه مجدداً مورد بحث قرار خواهند گرفت. در فصل   ی لذا در بخشها ست ین سریم صفحهاصول درچند  نیا

  ل ی تجربه و تحل سمیالسیوس  ران طرفدا گر یها و دسیستومارکئنظریات ن سمیگذشته بر مارک ی حقتت سم یالی سوس
 نیجبران ا هیانشاءاهلل در آت بطور فشرده منتشر و ی کتاب ذکر شده رساله کنون  انیکه در پا ی لی خواهد شد. به دال
ست  دبه قضاوت الزم  ندتوانر می تصمخ  ن یند از هممضل و دانشف. خوانندگان که خود صاحبان دینقص خواهد گرد

 .طلبمپوزش می  ی کوتاه نیخود از اابند، من بنوبه ی
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 در دولت   تیشخص اثر

قرار   لیو تحل ه یمورد تجز خ ی در تار ت یقبالً تأثیر شخص دیدر دولت با ثی ارائه اثر شخص ی برا
انجام خواهد شد و اکنون    خیاست دربحث تحول تار  یفصل مفصل  موضوع که خود  نی. طرح اردیگ

 .پردازمای می فشرده  یفقط به بررس
  از ی امت ی فرد دارا ی که در جوامع ابتدائ میدیرس جهینت نی به ا ی فصول گذشته باذکر شواهد  در

  ی واقع  تی شخص  ی دارا   گروه  ادوار جامعه و  نی رادوجود نداشته است.    یبصورت کنون  تینبوده و فرد
ای  نظام قبیله  ن ی از همای رهیقصاص عش  شهی. ررفتیپذعمل فرد را می  ت یقبیله مسئول بود و 

 .سرچشمه گرفته است
یک   ی و کم ی فیک یبوده و برتر یتقریباً مساو  یهائت یشخص یافراد دارا  ی جوامع ن یچن در
مقام   ن ی ا دیگرد جادیا یرهبر  که یزمان ی شده است. حتنمی  دهی یک فرد بطور بارز د یا طبقه و

نموده است. چون  نمی   یخاص  ازیامت  جادیصاحب مقام ا   یو برا   هشدبرداشت می   فهیبصورت یک وظ 
  امکان و  ییک استعداد وجود داشت لذا همه افراد جامعه دارا  تظاهرِ تِیظرف شردر تمام افراد ب 

 فت ایی صورت ادامه م نیاند. اگر تکامل اجتماعات بهمرشد و تکامل بوده یبرا  یشانس، مساو 
  اختالفات بین استعدادها و  کرد. واعضاء جامعه ظهور نمی  نی در ب یاد یز یفیک از یمسلماً امت
  ازات یشد و امت  لیحکومت بر جامعه تحم  کهی. هنگامدیگردنمی   قین عمی ها مانند امروز چنشخصیت 

طبقات حاکم و محکوم    جاد یمنحرف ساخت و با ا  یعی حرکت جامعه را از رشد طب  ر یوابسته به آن مس
  و امکان رشد و   ت ی از افراد جامعه از موقع  یمیها بوجود آورد، گروه عظانسان   یبرا   یامکانات مختلف
از   شی ب یلیخ ینوع انسان است، محروم ماندند و اندک یذات و یکه فطر  ،یدرون یبروز استعدادها 

  ی باموروث ای م یاز جوامع قد ی اری. در بسافتندینمو  و یبردار امکان بهره ش یخو ی ستگیشا سهم و
شد، مانند    ی اجبار  یپردی پ  یهانسل   یارزش جامعه برا ی پست و ب  فیشدن مشاغل، خدمت در وظا

  ی ها فقر و تنگدستآن   ن یکه مهمتر  ،یسدها و موانع  جادی با ا  ا یو    ان ی اندوران ساس  ران یا  هندودیک و 
  ی ریطبقات ممتاز بود و مشکل بودن فراگ خاص  ازات یامت به اتفاق مردم و  ب یقر ت ی اکثر حدیب

 .دیافراد جامعه سد گرد  تیق داشت، حرکت اکثرعلخدام معابد ت  و ون یکه به روحان ،علوم و کتابت
  ، چون پادشاهان، سرداران، نجباء ایده یطبقات برگز یشد که پس از مدت ن یا  جه نتی
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  ، هات یجز تنظیم فعال ی کار  ز ین ن ساینو خی درآمدند و تار ی خی تار ی تیو بزرگان بصورت واقع اشراف 
  ی سازان را نداشتند. حتخ یتار  ن یول و گفتار و کردار ا نز ها، شرح صعود و اعمال قدرت  ها،ی هنرنمائ

تشریح   تعریف و ریمس در دشمی یاشارت یمعرفت دانشمند  و علم ای  یهنرمند  تیاگر به خالق
افتاد. مسلم است که با  زاده اتفاق میب ی محضر فالن نج و اربدر و  یفالن سلسله پادشاه واالتاح
حرکت جامعه   ریهزاران سال انحراف در مس جه یکه نت  ،خی شده به تار لیبرداشت تحم ن یچن کی

کند حکم می  زین ت ی قهرمانان سخن گفت و همانگونه که واقع خی توان از تاراست، فقط می  یانسان
  اردها یلیاز زحمت و کوشش م خ یتار نی را ساخته بزرگ مردان دانست. در ا یمنحرف خ یار ت نیچن

  ل یوسا دیوت جامعه و تولق هیزمستان به ته  یکه در آفتاب سوزان و سرما  ایده یانسان زجر کش
  ها و اند. راه آمده  دیشهرها و کشورها پد هم نهاده تا یآجرها را بررو  ها وسنگ  ،اندپرداخته  یزندگ

اند تا  کرده تیها فعالاصوالً آن  اند، و بناها را برپا داشته  و اتاند و تأسیسانبارها را ساخته سدها و 
و    یو ارائه اعمال قهرمان شرفتی حرکت و پ و  یامکان زندگ   ...ابرمرد، هنرمند و دانشمند قهرمان و
 .ست ین  یسخن زگراست ، ه افتهیخود را  یعلم و  یهنر  یشاهکارها 

  ک کرد و د را مختص گروهی ان ی خودنمائ م منحرف جامعه شانس رشد و آن زمان که نظا  از 
را   یمیهای عظتوده ،ینیو تلق ی لیهای تحممحروم نمود و برداشت  یرا از شکوفائ میعظ یتیاکثر

قهرمان و   ، ساخت ان یشوایپ اطاعت شاهان، حکام، امرا، رهبران و  و  ی رو محکوم به دنباله 
  جامعه و  ی گردانندگان واقع د.تحمیل ش خ ی تار مسلم بر  ی تیاصل و واقع ک بصورت ی ی پرورقهرمان 

از    یرفتند و نشان  ام زمان فروکبه    نام ی ب  گزاران ساکت و چرخ تاریخ بصورت خدمت   ی رانندگان اصل
مردان بزرگ   ی درآمد. بزرگ  ریتحررشته ها به ک قهرمان کتاب ی   اتیجنا   ی برا   کهینماند درحال  یآنان باق

است که در نظام منحرف حکومت به   تی بشر یقیسازندگان تاریخ حق فیو تضع ریتحق جه ینت
و توسعه   یآگاه ش یو افزا ریقرون اخ ی اند. رشد فکرشده  لیگزاران تبدخدمت  بندگان، بردگان و

بوجود آمده و نظام   ی سبب شد که در برداشت مردم نسبت به حکومت تحوالت یعی آن در سطح وس
  رات ییتغ ن ی آهنگ با اگردد. هم ت ی ریحکومت به مد ل یتبد تدر جه  یراتییتغدستخوش  ز یجامعه ن

تر ی داد و رفته رفته مفهوم قهرمان صورت مردم  ی رو  ی تحوالت  زین  خ یدر تار   ت ی در توجیه نقش شخص
  ی بجا  تی راه انسان نی مجاهد و  شه ی بزرگان فکر و اند ر یاز گزارشات قرون اخ ی ار ی. در بسافتی

قرار   شی و ستا ن ی مورد تحس ان یشوا یپ پادشاهان و  سرداران،کشان، ریقلدران، چماقداران و شمش
را مخلوق    خ یکه تار  یگزارشگران  ارندیمتأسفانه هنوز بس  یملقب گشتند. ول  خی گرفته و به بزرگان تار

  ی نیاز دانشمندان سنگ  ی اریاندیشه و تفکر بس  ادوار گذشته بر  ی. بار انحراف فکردانندها می ت یشخص
را    ی ملت  اتیح  و   هدوچار شد  یبه گمراه  یهای انحرافبرداشت   نیاز ا   هک   یمردم  اریکند و چه بسمی

 .اندانحطاط سوق داده   به فساد و
خواند. او معتقد بود که  جان عصر خود می را روح و  خ یقهرمانان تار یمتفکر شهیر آلمان هگل

از    ئیهاهگل در درس   .خواننداعصار بزرگ« آنان را فرا می» سازند بلکه  را نمی   خیتار   ، مردان بزرگ
بود که   ی ناخودآگاه زه یصرفاً عمل سزار نبود بلکه انگ ن ی : »اسدیوندرباره سزار می  خ یفلسفه تار

  خ یمردان بزرگ تار   ی اند تمامن ی بود. چن  ده یرس  شد که زمان ظهورش فرامی   ای ده یسبب بروز آن پد 
وابسته است. آنان    «روح جهان »است که به    ی مسائل بزرگتر  رندهیخاص آنان دربر گ  ی هاف که هد
  توان قهرمان خواند را می 
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مور که در نظام موجود مجاز شناخته  اآرام و منظم  ان یسرچشمه مقاصد و اعمالشان در جر رایز

و   دهینرسها ده یپد یا یکه به دن ی مخزن رند،یگمی  هی ما یبلکه از یک منبع پنهان ستین ،شودمی
 رون یخارج به ب یا یسطح پنهان است از پوسته دن ریکه هنوز ز یاست. آن روح درون  افتهی ن تیفعل
از آنچه    ر یای است غ هسته   یروح درون  ن ی ا  را یز  ند، کقطعه قطعه می   شکافد و پوسته را می   تراود،یم

.  رندیگش می یرا از درون خو  شان یزندگ   زه یانگهستند که    ی مردان بزرگ کسان  ن ی در زبانهاست. بنابرا
.  هنددمی   سط را ب  یکل  هید ا  ز یکنند ناخودآگاه نرا دنبال می   شیخو  ی هاهدف   که یدر حال  ی کسان  نیچن
مردان    نی کنند. بنابراخود درک می   شینرا باب  ش یزمان خو  ی ازهای هستند که ن  یها مردم متفکرآن 

شناخته شوند که کردار و گفتارشان   ینانیببه عنوان روشن  د یقهرمانان یک عصر با و  خ یبزرگ تار 
 1«کردار و گفتار زمانه است.   نیبهتر

و محصول زمان    ده یاالجتماع مردان بزرگ را زائعلم   حققو م   لسوفیف H. Spencer هربرت اسپنسر
بشمار   وستهیپ ان ییک جر در ینویسد: »مرد بزرگ و عمل او تنها بعنوان گام دانسته و می  شیخو
نویسد: »قبل از  می  ن ی. او همچن«وابسته است ی گریکه بطور عمده به عوامل د یانی. جرودرمی

  ت ی طرز فکر به اهم ن ی در ا «بسازد دیاش او را باجامعه  کند  آنکه مرد بزرگ بتواند جامعه را از نوبنا 
حال چه بصورت تأثیر منبع    ناسد،شرا یک ضرورت می   وجود او  یشود ولعظمت ابرمرد اذعان می   و

 ی. زندگ  ان یضرورت جر  ای حلول روح زمان و  ،یپنهان
و   رفتند یروح زمان را پذ ن یا  گر یانگلس هم که از مکتب هگل متأثر بودند بزبان د و  مارکس 

نقش افراد   است و ید یتول یربنایتابع ز زیهمه چ سمینمودند. در مارکس ضی آنرا با جبر تاریخ تعو
نویسد:  می starkenberg   برگتارکن ش. انگلس در نامه خود به اردیگقرار می   یخی جبر تار  ن یتابع ا   زین

 ند،کظهور می   نی مع  ی و در کشور   ینیدر زمان مع  گر،ید  ی نه کس  و   ی نیامر، که یک شخص مع  نی »ا
او وجود   ینیجانشبه  ازیهمواره ن م یاو را از صحنه خارج کن یصرفاً تصادف محض است. اما اگر حت

  نکه یاست. ا  هشدمی   افت ی  شکیدر طول زمان ب   ی عنی  ،شودمی   دای بد، پ  ایخوب    ن، یجانش  ن یا   دارد و 
باشد، که ضرورت آن   ی معروف نظام کتاتور یآن د  ستیابکرس، می  رهیخاص از جز یمرد  ،ناپلئون 

ای وابسته به تصادف است.  مسئله   د،فرانسه بوجود آمده بو  ی کننده جمهورخسته   ی هاسبب جنگ به 
که   د یبه اثبات رس ن یچن قتیحق ن ی. ا ردکرا پر می  ش یجا  یگریاما در صورت نبودن ناپلئون فرد د

زار، اگوستوس،  سشده است،  افتیمرد  نی ره ابوده است هموا  ی به ظهور مرد  اج یاحت قتهر و
 « کرامول
  خ ی اثر قهرمانان در تار دیبا تائ ن یکننده راه لنمشهور و هموار   ستی مارکس Plechanow خانفپل

 نویسد: و می   انددمی خی جبر تار دهیها را زائوجود آن   یستیطبق همان برداشت مارکس
  قت یحق  ن ی ناپذیر است اما اانکار   م یکه مورد بحث قرار داد  ی در موارد  ی »اثر صفات خاص شخص

 د.« اتفاق افت  ینیمع ی اجتماع  ط یدر شرا ستتوانامر تنها می  نی ناپذیر است که اانکار  زین
    ی را ط  ر خودیمس خ یفرد هم وجود نداشت باز جبر تار نیکند که اگر ا می  د یتائ ی ول پلخانف

 
  ی . لذا ممکن است در بعض ستیبه نوشته هگل هم ن ی وجود ندارد و امکان دسترس می ادداشتهای اصل متأسفانه  ـ ۱

 .شده باشد ی کلمات اشتباهات
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. مثالً درباره فرانسه نوشت که اگر ناپلئون  افتندییتحقق م  گر،یهم بصورت دو حوادث اگرچه   ردکمی 
 .ردکمی  جاب یآنرا ا یوضع اجتماع  را یآوردند زرا بدست می  های روز یپ  نی بود سرداران او اهم نمی 

که اصوالً   سندرمی  جه ینت نی به ا یایطالیائ سندهیانوموسکا نوتنظیر گ نی از متفکر یگروه
باالخره   یاسیس الت یوجود نداشته و نخواهد داشت. لذا در هر تشک یواقع ی هرگز بمعن یدموکراس

حاکمه   ئت یه  نی کند و اتحمیل می  تی را براکثر ت یحاکمه وجود دارد که حکومت اقل ئتییک ه
  ن ی رهبران برجسته ا . سازندخ یتار ارا بوجود خواهد آورد که آنه  Elite دگان یاست که یک طبقه برگز

  ة الزم  گریاند و خواهند بود. بعبارت دبوده  خیتار   نی های حادثه آفرت یطبقه ممتاز قهرمانان و شخص
  سخن از صحیح و  نجایناپذیر است. در ااجتناب  تی واقع ن ی حکومت ظهور طبقه ممتاز بوده و ا

 .وجود آنست  تی بلکه بحث در واقع  ستی طه و حکومت نلبودن س  یحناصح
وجود قهرمانان    ی اشاره شد به شکل  اتشان یکه تاکنون به نظر  یهائتمام گروه   مینیبمی   که یبطور
و قدرت   تی فیدر وجود ابرمرد و قهرمان یک ک ن یاز متفکر یبرخ کهی. درحالاننددمی  ی را ضرور 

قرار داشته و   خ ی او بر فراز تار ت ی شخص گر یاست و بعبارت د ن یآفرکه حادثه  نندکتصور می  یخاص
 .از استسخ یارت

اواخر قرن نوزدهم   مورخ و متفکر ی سیانگل Thomas Carlyle لیکارال  ن ی محقق ن ی از ا یکی
بینی  . او به اتکاء جهان ودرآلمان در انگلستان بشمار می سمیدالیفلسفه ا ن یاست که از مروج

  ی زندگ  Hero and Heroworship یپرستخود در کتاب معروفش بنام قهرمان و قهرمان  ی ستیدالیا
 .هددبزرگ جهان را مورد بحث قرار می   زان ساخ یتار

 یگذاشت ازوالد اشپنگلر آلمان ئیزاستأثیر ب  ستمیاول قرن ب مه ین یکه در اروپا  یگرید متفکر
Oswald Spengler است ستمیو موخ قرن ب لسوف یف. 

هزار ساله   ی ها دورانها و تمدن  ستین یعود ص و وستهیپ خی تار ریمعتقد بود که مس اشپنگلر
نویسد: باره می و در این  دانستها میت ی را ساخته شخص خی. او تارنندکمی  یرا ط  ینزول صعود و

دارد   تی هم که واقع یاستیس گانهی نرو ی. از اهاستت ی شخص خیکه وجود دارد تار  یخیتار  گانه ی»
و   یبدست آوردن اقتدار و فرمانروائ ی ایست براافراد مشخص است. اصل موضوع مبارزه  استیس
  ن یبنه است که    یهای نژادخصلت   نی ها. تنازع بمرام   اصول و  و  یمباد   مردان است نه   نی نبرد ب  نیا

  ی نژاد  رومند یمظهر یک خصلت ننجبا که  : »بزرگان ودیوگمی  گر ید ی درجا و «هال دایا و دیعقا
یک    یزندگ  شه یحوادث روزگار هم  ان یجر  در»  و باالخره  «اشندبمی  امعهج  ی اسیهستند حقاً طبقه س

 ا.« هو برنامه   نی قوان ،هاستمینه س  ذاردگاثر می  ی نیشخص مع
  متفکر و  یکه حت ،یاست که تحت تأثیر موج نژادپرست یآلمان  سندگان یاز جمله نو اشپنگلر

  ود رمی   ش یپ  ی دوچار شده است. و تا جائ  ی پردازفراگرفته بود، به حماسه   زیچون هگل را ن  یفیلسوف
و عصر خویش    خیرا بر تار   خود  اتی که نظر  ندیبرا می   ی خیتار  فهیسرشت قهرمان وظ   که در خمیره و

 .ل کندیتحم
  ا یخون  پول و ن یکشمکش ب خ ی است که درسراسر تار یانحطاط غرب مدع اشپنگلر در کتاب 

است   ان یهم اکنون در جر ز یاع درغرب ننز ن یوجود داشته و ا  یو فرهنگ ی نژاد  ص یخصا  ثروت و 
 کند که بینی می . او پیش (منتشر شده است ۱۹۲۲و  -  ۱۹۱۸)کتاب در 
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  ی رو » : سدیون. او می افتیغلبه خواهد  یبر دموکراس سمیزارسپول و  نبرد باالخره خون بر نی ا در

را   یپول ی اسسیحربه  پول را درهم شکسته و  ی فرمانروائ ی(اسیس ی کتاتور ی)د م یسکار آمدن سزار
  ی کامل  ت یبا موفق  ی شهر  ی ها نظام اقتصادخواهد برد. پس از آنکه مدت   ن ی باشد از ب  یکه دموکراس

  ر یخود را بروز داده و شمش  یبرتر  «حیات ی »اسیداشت عاقبت جنبه س  ال یاست  یاسیقوه خالقه س  رب
داران  ه یبر اراده چپاولگران و غارتگران )مقصود سرما یذات ان یو اراده فرمانروا افتهی یروز یبرپول پ

  ی خصائل نژاد جسته و آنرا زبون خواهد ساخت. دست پول از سر قانون کوتاه شده و  ی است( برتر
 د.« خواهد دا قراررا عرصه تاخت و تاز خود   خی تار ان دوباره مید
از طرف اشپنگلر بعمل آمد که مردم جهان به   ی زمان یبر دموکراس ی کتاتوریغلبه دبینی پیش 

فراگرفت   یکتاتور ی اروپا را موج د کهیبودند. هنگام یدر انتظار بسط دموکراسها ی توسعه آزاد دیام
  ی کیفرانکو، ساالزار ،  تلر،یه ،ینیو سپس موسول دیگرد استیتاز عرصه سکه ی  نی استال هی در روس

.  افتیشهرت  خی تار مبریپرا در اروپا برقرار ساختند، اشپنگلر به   یکتاتور ید ی نظامها  یگر یپس از د
هزار ساله نژاد    یافتاد و آغاز امپراطور  یزنده کردن سزار آلمان  الیاسطوره به خ   نی به اتکاء هم  تلریه

  دتر یشد  ل یتما  اروپا و   ی های کتاتوریشکست تمام د  با   و   د ینپائ  یری اسطوره د  ن یژرمن را اعالم کرد. ا 
 . متزلزل شد زیاشپنگلر ن ه ینظر  یمردم به دموکراس

شود مربوط می   خیبه فصل تحوالت تار  تیکه متذکر شدم بحث درباره نقش شخص همانگونه 
  ی ها را بررسبرداشت  نی گونه افهرست  دهیمختلف چشم پوش اتی جامع نظر لیتحل و هیلذا از تجز

 .شود شامل سه برداشت مختلف استمی   ان ی ب  خی در تار  تیکه درباره تأثیر شخص  یاتی. نظرمیمانمی
 (. سجبر تاریخ مارک ضرورت زمانند )ضرورت اسپنسر یا   ود جبر ومردان بزرگ مولـ ۱
  نظیر  ای برداشت مختلف وجود دارد.  و د زیباره ندر این  .ساخته مردان بزرگ است خ ی ـ تار۲
  ا یو  خی ها را روح تارهگل آن  چون  ای و اننددو سازنده آن می  خی قهرمانان را بر فراز تار لیکارال

 .کنندروح زمان برداشت می  ول حلبزبان خود او 
 .سازدرا یک فرد نمی  خ یتار یدارد ول ینقش اساس خ یافراد در شکل گرفتن تار  تی شخص ـ۳

 رددگاثر عمل یک قهرمان مشخص می  و ت ی ماه ی. هنگامستین تی واقع انگریاول ب هینظر
قهرمان توأم است و   ت یشخص ساز با  خ ی عمل تار نی ا گریکه آن عمل اتفاق افتاده باشد. بعبارت د 

مشخصات وجود   نی ای هم با ابود مسلماً حادثه . اگر قهرمان نمی میاعمل شناخته  ن ی ما او را به ا
  ان یجربود و نبود او در  میکن ربی وجود مرد بزرگ را ضرورت زمان تع که یهنگام ینداشت. از طرف

حادثه به شکل    ن یا   ارند دجبر زمان اظهار می   ه یهمانگونه که طرفداران نظر  را یتأثیر است زی ب  خ یتار
 .کردنمی   یر ییتغ خی تار ریافتاد و باالخره مساتفاق می   یگرید

نمونه به چند حادثه اشاره   ی . برارددگمسلم می  خیدرتار تیاثر شخص  حوادث قیدق یبررس با
 :کنممی

 .انکار است رقابلیکه بر آن حاکم شد غ  یو نظام هی در انقالب روس نی لن نقش
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 ی گریسرنوشت انقالب شکل د  فرستادندی نم  ه یبه روس  ت یترین موقعها درحساس ن ارا آلم  ن ی لن  اگر 
که در اروپا    یراتییزمان خود و تغدولت دموکرات او منطقاً بمراتب با تحوالت    و  ی . کرنسکافتیمی

  ی . حتنی لن یستیالیموافق بود تاحکومت سوس شتری ب افتیادامه  زیبعدها ن بوجود آمد و
 .رندیبگ  دهیرا ناد ن ی لن ریمتعصب هم نتوانستند تائهای ست یمارکس

  ن یکه لن هاک یو بخصوص بلشوها ست یالیبازگشت هیچیک از سوس هی به روس  نی لن کهیهنگام
کار   ی گر ید ی هازت ی کردند. حزب بلشویک سالها رو را نمی  یها بود تصور یک انقالب ملرهبر آن 

بودند    ی یک انقالب جهان  د یعالوه بر آنکه همه به ام  د،یدتحول نمی   ن ای  را آماده   هی کرده بود و روس
و کار خود را   کتبر نه تنها مقدمات انقالب را فراهم کرده ات چندماهه ژوئن تا دم  رد ن ی . لنیلمنه 

او شک   اتریت نظحابتدا در ص  نشان یکترینزد یسازمان داد بلکه تمام همکاران خود را که حت
  م یدی مُبَدّل سازد. د یرا به جنگ داخل ی ستیالیامپر قول او جنگ ب با خود موافق ساخت تا   ردند،کمی
 م یتوانمی  ای وجود آ نی نبود. با ا ن یلن ا موافق با د هم ابت اقرار کرد که او ت ی واقع نی به ا نی استال که

زمامدار   ن یهم چون استال یو شخص ادرخ مید  ی ستیبود بازهم انقالب کموننمی  ن ی اگر لن م یادعا کن
رئیس   دیک ونزهمکار  یو... مسلماً نه. تروتسک ختسارا برقرار می دیشد یکتاتور یآن د شد ومی

دهد. او   قیتطب سم یرا با مارکس ه یب روسانقال  یکند بنحو می  یسع هیپس از ترک روس ن،یستاد لن
  اد دهم انقالب رخ می   نیاست که بدون لن  یشود. ابتدا مدع به تناقض دوچار می   ن یدر مورد تأثیر لن

را   ن او بحرا یکرد. نفوذ شخص عی را تسر ان یجر نی: »وجود لنسدیشود بنوسپس مجبور می  یول
  افت؟ یی گفت که بدون او حزب راه خود را م نان یممکن است با اطم ایوجود آ  نی تر کرد. با اکوتاه

 یم.« ادعا کن  نی که چن می جسارت آنرا ندار یرو   چی ما به ه
را متزلزل ساخت و در ژوئن دولت دموکرات   هی حکومت روس ۱۹۱7 لیانقالب آور کهیهنگام

  ار ی و وضع کشور بس دهیاز هم پاش هیاداره کشور را بدست گرفت ارتش روس ستیالیسوس یکرنسک
را مجبور به ادامه جنگ با آلمان   یفشار سران ارتش کرنسک ینابسامان نی مغشوش بود. با وجود ا

در   هی نکرده بودند مسلماً روس ت ی تثب ن ی لن ترک مخاصمه را با یبا قرار پنهان ها ن المساخت. اگر آ
  ی باق هی از انقالب روس یاثر  هی روس ریبه مقاومت ادامه داده و با تسخ ستتوانی مقابل آلمان نم

 .ماندنمی
تولون، که با مرگ فاصله   . حال اگر او در جنگ ختی در زمان خود نظام اروپا را بهم ر ناپلئون 

  افت؟یدوران اقتدارناپلئون را می   راتییوضع اروپا باز هم همان تغ  ای شد آداشت، کشته می   یکم  ار یبس
Robespierre  اول فرانسه   یسرسخت را معمار سقوط جمهور تعصبِم ی انقالب ریروبسپ

به قدرت    ۱۹7۳ر  د  که یبود هنگام  ی از طرفداران سرسخت دموکراس  یکی. او که ابتدا خود  وانندخمی
  ن، یام ی ت فرانسه را از مردمانرا زنده نموده و دول لت ی فض یجمهور کنوعیبود که  لیابتدا ما  دیرس

 St. Juste وستژسنت  شیو معتقد و پاک تشکیل دهد. او به کمک همکار جوان و انقالب ی انقالب

  ، یخودخواه ،تعصب .پرداخت ون یفرانسه ابتدا به وضع ضدانقالب ون یکنوانس ت یامن تهیدر کم
از حد او سبب شد که در کمتر از یک سال در حدود چهل هزار نفر   ش یب ی تقوا  سرى و خشک

ه از  دنمو Donald Greer که گریر  یقیدر تحق  ،یاسیس  یهزار نفر زندان  ۵۰۰از    شیشدند و ب  یقربان
 نفری  ده هر
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پالمر  رابرت یها از طبقات کارگر و دهقان و متوسط بودند. بررسهفت نفر آن  فتندرقتلگاه می که به 

  ون یدرصد اشراف بودند، چهارده درصد بورژواها، شش درصد روحان  ۸  ان یقربان  نی است که از ا  یحاک
  ز ین مندارزشهای ت ی شخص و ون یاز انقالب و هفتاد درصد تعلق بطبقات زارع و کارگر داشتند. و 

سازنده که بعد از انقالب  های ت ی. حکومت ترور و فقدان شخصدند یبقتل رس ای  و  ه یتصف ی ار یبس
  و  ی تر است، و پرداختن به مسائل نظری ها ضرور وجود آن  ی جامعه از هردوران ع یسر ی بنا  ی برا
خشونت،   و یعاطفگی ب 1قبل از انقالب ی هایدر مورد آلودگ یوسواس یریگسخت  و  دالهایبرا هیتک
... سبب شد که  یو خودمحور  یطلبقدرت  2همفکران انقالب رزمان وبه هم  ی بازار تهمت حت جروا

نفرت و انزجار   هیاول یف انقالبعش  شور و یبدبین شوند و بجا  یمردم نسبت به انقالب و جمهور 
 .3ت جامعه را فرا گرف

  خونخوار و  یاو را متعصب ی های مختلف شده است هرچند که گروهروبسپیر قضاوت  درباره 
همه تقوا    یاند ولپرست و پرشورش خوانده هن یو م  ستیدالیهم ا  ی و برخ  اند ده یخودخواه نام  دیجال

نبوغ   ی خودخواه بود ول و ریگهم سخت  ن ی کنند. لنمی  قیرا به انقالب تصد مانشیا امانت و و
سبب شد که بسرعت بر جامعه   رش یکم نظ تیریسرعت انتقال و مد  و دهیمان ز در سا بشیعج

ناگوار بود   یکتاتور ید ه یمردم روس ی برا  ینحوه رهبر  نی انقالب زده مسلط شود و هرچند عاقبت ا
با   ریروبسپ کهیبه وضع فرانسه پس از انقالب دوچار شود. درحال ه ی اجازه نداد روس نی لن ت یکفا یول

اداره   تیظرف چوجه یو بود به اشدید  یخودخواه منحرف که مولود تعصب و ت ی اطعاز ق یبرخوردار 
اداره صحیح جامعه را فراموش   ی و نظر  ی دالیباتوجه به امور ا  شتر یجامعه فرانسه را نداشت و ب

جامعه فرانسه   ا یآ دیردگفرانسه می  ب ی نص ن ی روبسپیر یک لن ی بجا . حال اگر بعداز انقالبردکمی
 اه برد؟ نشد که به دامان ناپلئون پ می یاز دموکراس نفرمت چنان سرخورده و

حزب   ایآ  دیسربه اوشد به قتل می  که ی از سوء قصدهائ یکیبقدرت در دن یقبل از رس تلر یه اگر
شکل توسعه   نی الملل دوم به ان یگرفت، جنگ بآلمان پا می  ی کتاتور یآمد و دبوجود می  یناز 
 . ؟افتیی قدرت م لیو دولت اسرائ ندشدعام میقتل  ان یهودی و  افتییم

 کند. ی آنرا تکرار م  زیوبر نکه ماکس  زندی م یمثال یمورخ مشهور آلمان ریما ادوارد 
  

 
 . رفت نیوتیر گزیقبل از انقالب به  یر یگنو به اتهام رشوه  یم یو پدرش یفرانسو  ر یدانشمند شه هیالوواز ـ۱
  ن یس... اولکلوت ن،یپ ساموالن، تور ه، سر دچون کن یگذاران انقالب بودند بزرگانه یپا که هاستیروندیاز ژ ـ۲

  .کرد  یه خودکشساعدام شدند و کندر   تسلوک  دانتون و (Danton,Cloots ) دندیگرد  هاها و تصفیه تهمت   یها هدف 
دوران پس از   هیشب یحوادث زی ن رانیاست. در ا ی ضرور اریبس رانیرهبران انقالب ا ی انقالب فرانسه برا یبررس 

 .انقالب فرانسه در حال تحقق است

ها را  تیقکه وا وند شانقالب می  ی هادالیها و ائوری تچنان مسحور  یانقالب افراد پرشور انقالب ره پس از  ـ ۳
  ز یزده از هرچجامعه انقالب   یبرا  یو قابلیت سازندگ   یاگاه   کشند. دانش وو جامعه را به فالکت می   نندکفراموش می 

  ی ا نتواند بخوبیها نخواهد و دانش  ن یا احبان از ص  ا یدانش بوده و  ن یکه فاقد ا یمهمتر است و دستگاه رهبر 
با تمام وجود   ر یسوق خواهد داد. روبسپ ی ن باشد جامعه را به نابساما ی و انقالب مؤمن هر قدر هم  د، یگیری نمابهره 

  ب و تعصاز  ی روی ، پتقساو دت وش ور و زاعمال  ،ینظرنگ تو  شیندان بفق با   یاهداف انقالب بود ول یروزیطالب پ
 . انقالب را موجب شد ومتزوال حک  ،ینیخودب
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 مدیریت نه حکومت

اروپا پس    خ یتار  ندشدمی   روز یو پالنه پ  س ی ماراتن، ساالم  ی در نبردها  ران یا  ان یاگر سپاه  دیوگاو می  
 آمد؟ ی م چه صورت سراز آن به 
اروپا عمیقاً    و  ونان یتمدن    یفرهنگ   یارزشها  و  یاسیس  خیصورت تارمعتقد است که در این   ریما

  ی شکوفائ و  فترمی  ن یاز ب ونان ی یشهرهادولت  د یاست تفاوت داشت. شا دهیما رسکه به  ی اثبامیر
 ارشا یخشا ی. حال اگر بجا دادیبوجود آمد رخ نم ان یرانیاز ترس سلطه ا یکه پس از رهائ یمیعظ

  ی آن زمان تحول  خیبازهم در تار  ایآ  ردکحمله می   ونان یسرباز به    لیون یمک ی  با  وشیدار  ای  و  شکورو
 شد؟ی انجام نم

محقق    چ یخواهد شد. ه  یها خود تاریخ مفصلآن   یلیفراوانند که ذکر تفص  یها بقدر نمونه   نی ا  از
  ط ید همانگونه که اثر محدخود گر  ط یها در محانسان   ق یمنکر تأثیر عم  د تواننمی   ی نظربی   و   ن یبواقع 
 نویزیک ف ر دپالنک  و نی نشتایشدت و ضعف دارد و اثر ا  زیتأثیر ن ن یانکار کرد. مسلماً ا  د ینبا زیرا ن
  ی و گاه  ست ین  کسان ی  ردکدر آن کار می   ن ی نشتایکه ا   نستون یدانشگاه پر  های شگاه یآزما  اران یستد  با
  ی را منکر شوند ول تی اند اثر شخصاست. طرفداران جبر زمان هم نتوانسته  اد یز ار یاختالف بس زین

معتقد   یحت سیانگل میدید کهی است و بطور  تی شخص نای  کنند که ضرورت زمان سازندهادعا می
  ی اورا بوجود آورده است. اگر کم خیبوده است جبر تار  یمردبود که هروقت احتیاج به ظهور بزرگ 

شعور و آگاه  ی یک شخصیت ذ  ی زمان خود دارا  ضرورت ا و ی خی جبرتار میتوجیه دقت کن نی راد
. 1ندیرآفمی   زیرا ن  سته یهای شامهره  یک برنامه خاص عوامل و   جادی ا  یکه در مواقع الزم برا   رددگمی
توجه ندارند که   یول زندسااند چون انگلس تصادف را مطرح می بردهی پ ضتناق ن ی که به ا یبرخ

 .احتمال نقض جبر و ضرورت است  و ت، ی تصادف با احتمال سروکار دارد نه با قطع
  ی مورد بررس   ن ی ا  ر درا    خ یجبر تار  هی نظر  خ یهوک محقق معاصر در کتاب قهرمان در تار  یدنیس

توان  می   یسختچنان آشکار است که به   ه ی نظر  ن ی نسبت به ا  رادات ی ا   نویسد: »اشکاالت و نموده و می 
خود نسبت به   یاست که به وفادار  ج یرا ی کسان نی در ب یبرداشت ن یداد که چگونه چن حیتوض

  ی ور ضر ی که ظهور یک مرد بزرگ پاسخ دیوگکنند. انگلس بما می افتخار می  ی علم ی هاروش 
مرد وجود دارد؟ مسلماً   ن ی به ا یاجتماع  ازیکه ن میاندما از کجا می  ی ول ، یاست به یک نیاز اجتماع 

 شد.  میدوچار دور باطل خواه نصورت یچون درا ! پس از حادثه
ظهور یک مرد بزرگ است بلکه شرط   یبرا  ینه تنها شرط ضرور  ی اجتماع  از یانگلس ن ی برا

وجود دارد مرد   ی اجتماع  ی یک نیاز بزرگ و فور کهیزمان اند دهست. اما او از کجا می ز ین یکاف
 د؟ یظهور کند و با آن مقابله نما دیبا یبزرگ

اسپنسر،    ی«ناشناختن» نه    هگل، و  «عقلی کریز »ه  ن   وسوئه،ب  و  نی اگوست  ی«خداوند ت ی مش»  نه
ای  وه یمحرکه واقعاً به ش  ی رو ین  ن ی ا  «؟یدیروابط تول  و   ی دیتول  ی روهاین  ان یم  ی کیالکتیتضاد د»بلکه  

های  تخمه  یعلت و معلول صهای خادرشگفت است که کدام رشته  ی. آدمندکعمل می ریچشمگ
  را بوجود آورند که  ی شده تا فرد  متحد نروماده با هم 

 
شعور و آگاه  ی همان جبر ذ   زیمردان را نبزرگ   اتیجنا  نهمهیاست لذا ا  یجبر  زیچون اعمال افراد ن  هینظر  نیبنابرا  ـ۱

 ست!! اد انگیر افسوحشتناک و  یگرفت که جبر تاریخ موجود  جهینت  دیاست پس با دهیزمان مرتکب گرد
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 های...بررسی فرضیه

 
  ی کیالکتید  وهیش  و  ؟را بظهور رساند  خود  یبزرگ  نی مع  یدر زمان  دینما را قادر    خاصش او  یاستعدادها 

را زنده نگاه دارد، چگونه به دنبال    نتوانسته او   یکه ابرمرد را بوجود آورده ولهنگامی   ،یاقتصاد  دیتول
فاصله   نی راد شود چقدر است؟ و  دا یاو پ نی بگذرد تا جانش دیکه با یمدت ردد؟گاو می  ن یجانش
  ی اقتصاد   ی حل تضادها   دیوگچه خواهد آمد؟ انگلس می  یخی بحران تار  ای  یاجتماع   ی فور   ازیبرسرن

 ی تصادف خ یهای نروماده از نظر تارکند که اتحاد تخمه است و اضافه می  یحتم ی خی از لحاظ تار
 کند؟.می  دا یشناسی پست یچگونه ترجمان خود را در قلمرو ز یخ یضرورت تار   نصورتیاست. درا

تصور   ی مردررا به عنوان اب تلر یانگلس ه ه ی الزم است تا براساس نظر یوتابچ ی تنها مختصر پ
ممکن   !ددزمان گر یضرور  یازها ین یاورا بوجود آورد تا پاسخگو  یکیالکتی که ضرورت د میکن

  ه ی آنکه از نظربزحمت خواهد توانست، بی  یگیری برخود بلرزد ولنتیجه  نی است انگلس از یک چن
 .« حاصل شده از آن خود نداندای جه ی نت نی را که توسط آن چن یخود دست بردارد، روش

به   ، میقانع کن خ یرا باجبر تار خود م یکه بتوان م یزودباور باش دل و اگر آنقدر سادهاصوالً 
  خ یاگر جبر تار ی . ولدیتا هرجا درمانیم به کمک ما آ میاافته ی دردسر دست ی ب اریبس یگشائمشکل

  ی تلر یسازد که هفراهم و آماده می   ی را طور   ط یشرا  ش یآنقدر حسابگر و آگاه است که از صد نسل پ
  ن ی و استال لیاظهار وجود نموده و در مقابل او هم چرچ ن ی مشخصات در زمان مع ن ی و با ا د ییا آ نبد

رخ   دیببرند، تا حوادث آنگونه که با ن یکند که در زمان خاص اورا از بمی  ت ی... را تربیگمرمونت 
حوادث را    ترعقول م  ار یکه با آن بس  میریرا به پذ  یاله   تی مش  خ یجبر تار  ی دهند، پس بهتر است بجا 

 .کرد هیتوان توجمی
ساخته   خیاست. تار  یطیتفر ی کی نی بود ا یافراط  یدوم هرقدر که برداشت قبل هی نظر درمورد

همه   تی وجود قهرمان وابسته به فعال و مندیسه  خی تار جادی ها در ابلکه همه انسان  ست ییک فرد ن
 .جامعه است

هرقدر    یک فرد،  شخصیتهمانگونه که قبالً تذکر داده شد درجه تأثیر افراد متفاوت است.    یول
آورد.  را بوجود نمی  ط یود شراخ و  د یتظاهر نما د توانخاص می  طیهم که برجسته باشد، فقط در شرا 

شدند، اگر  نمی  لیحاکمه مردم بشورش متما ئت یه ات یجنا براثر فساد دربار تزار و  ه یاگر در روس
خود را اعالم نکرده   هیاگر مارکس نظر ،دیرسی به آن مرحله خاص نم هیآلمان و روس نیب جنگ 

را   هی روس مسلط شدن بر  ت یقابل یفرستادند اگر کرنسکنمی  هیرا به روس  ن یها لنن ابود، اگر آلم
هریک   ما  م،ینداشت ی آگاه نیکوچکتر نی آنوقت مسلماً امروز ما از لن گر یو... صدها اگر د افت یمی
از آن   شیمشخص، و ب طیکه صدها شرا دید م یخواه میکن یرا بررس خ یمؤثر تارهای ت یشخصاز 

  ه ی نظر  ن ی ا  ان یاو شود. پس ب  یهر کدام ممکن بود مانع ظهور و خودنمائ   که   نامشخص، وجود داشته 
 . است  ی واقع ریغ  ار یکه ابرمردها سازنده تاریخند بس

و    ران یازجنگ ا  ریآن غ  ریو مس خ ی تار را یز ی است نه کل ی موضعها ت ی اثر شخص  ن یعالوه بر ا  
سزار... است. اگر ناپلئون در   یهای فتوحات کوروش، خودنمائ ان،یزنگ امیحمله اسکندر، ق ونان،ی

مسلماً    یول  دیردگهای آنروز اروپا حاصل می در شکل دولت   یراتیییقیناً تغ  مردی خود م  تی شروع فعال
 خود را  ی هایبتهوون سنفون ،شدبخار اختراع می ن یماش
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تحول ظهور   ه یو نظر میسیدارون Eroica 1)کای ارو ا ای ۳شماره  ی اگرچه بدون سنفونت، )ساخیم 
  ی لیتحل میترس خ ی . تارافتییسفر به فضا... دست م بمباران اتم و  و  زر یبشر به اشعه ل و  رد،کمی

حرکت یک فرد، هرقدر هم جالب، جزء   .هاست در طول زمان حرکات تمام انسان  جهینت یمنحن
  زال یال یرو ین ک ی انتها با ر یک مسیر بی دای که . گلوله ی حرکت کل نی است از ا یککوچ ار یبس

  راه مانند گردوغبار و  ن یکند )مانند کرات آسمان( ممکن است بعلت برخورد با موانع بحرکت می 
شود. کت و تداوم آن حفظ می جهت حر  یول  گرددی  دستخوش نوسانات  رش یمس  یهای آسمانشهاب

بوده و انسان خالق و آگاه در   کترینزد قتیسوم به حق هیکه نظر میریگمی  جهی مختصر نت نیاز ا 
 .سازدرا نمی   خیهرگز یک فرد تار  یداشته است ول یتأثیر اساس خیشکل گرفتن تار 

  ی خیدر تحوالت تار  ت ینقش شخص لیتحل و  ه یموضوع، تجز نی من از طرح ا ی اصل مقصود
جامعه   ة ادار ییک نظام صحیح برا  افتنیبلکه همانگونه که قبالً متذکر شدم چون هدف  ست، ین

 د. دف را مشخص کرهبرد تا بتوان راه وصول به درجه تأثیر قهرمانان پیبه  د یاست، با
.  وندشمی   میسه دسته تقساند به قرار گرفته   ن یکه مورد توجه محقق  خیبرجسته تار های  ت یشخص

شکل   تیمعرفت و هنر که به فرهنگ و تمدن بشر و صاحبان علم و  شمندیمردان و زنان اند یکی
  ی را هیچ صاحب عقل  ارزشمند  ی هاانسان  نی ا ت یاهم ( اثر و رشب اند. )البته با کمک تمام افرادداده

 .دینمای نمانکار 
و از راه   اند ده یکوش ت یانسانعتالء ا اگان هستند که در راه کمال و د آز دوم مصلحین و  گروه

. هرچند از نفوذ  اندده یجال بخش  رنگ و ت یبشر خی به تار  یو فداکار   ثارییا با ا مکتب و  اشاعه فکر و
  بت نک ها فساد وسوءاستفاده نموده و بنام آن  اریو افراد منحرف بس های لیطف یقهرمانان واقع ن یا

 .ستین دهیانصاف پوش  بر صاحبان معرفت و  زیها نآن  یقیارزش حق  یول اند دهیآفر
خالصه حادثه   اشراف و سرداران و نامداران، نجبا و استمداران، یسوم جنگاوران و س گروه

  ی برخوردارند. اصوالً هر قدر انسان ریحق یتیشخص یبلند ول یهستند که اغلب از آوازها ینانیآفر
کمتر است چون هرچه دارد خارج از اوست.    ش یدرون  تی نام و قدرت و مقام باشد شخص  پیر د  شتریب

ندارد.    شیخارج از خوه  ب   اجیاحت  است آنچه دارد درخود اوست و   یانسان   یواقع  تی شخص  یرا آنکه دا
او را مشخص   یه او بدنبال مقام که آنچه در نفس انسان است مقام واقعنمقام به دنبال اوست 

 .شودنچه براو بار می کند نه آمی
که در جوامع فاقد   ت یواقع نی قبول ا سلطنت و حکومت داده شد و  یکه از مبان یشرح با

بشر نبوده    ی و فطر  ی که اختالف طبقات ذات  م یدیرس  جه ی نت  ن ی حاکم بوده است، به ا  ی حکومت برابر 
در درجه اول از همان اختالف   ز یشده است. اختالف استعدادها ن ل یحکومت براو تحم له یبلکه بوس

نجبا بار   بنام اشراف و که یشود آنهائمسلم می  لیو تحل هیتجز ن ی اند. با اگرفته چشمهطبقات سر
به    ریتزو  فریب و  خود یا اجدادشان با  افراد جامعه نداشته و  گریبر د  یازیامت  چگونهی اند هجامعه شده 

  با  ن ی متجاوز ،گیران تاریخ اغلب راهزنان، باج  ان ی، درجراندافته یدست  ی لیو تحم ی نجابت ساختگ
  ادان یاز ش گر یبه کمک دسته د غلبه و  و ور ز

 
از امپراطور   سپ یبر آن گذاشت ول  کایاوکرد و نام ار می ناپلئون تنظ یشماره سوم خود را برا ینفونسبتهوون  ـ۱

 .گرفتسشدن او پ
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  ی ای مسلط شده و حکومت برجامعه   رداختندپمردم می   قینما... به تحمکاهن، روحانی   ش،یبنام کش  که

  ! آنهارا نگرفته است اعقاب و احفادشان به افتخار شرافت  ی جا   یرگ یمتجاوز د  تا   اند ورا بوجود آورده 
  و  ان به اربابها یلیطف نی غالمان درگاه ا . جالب است که چاکران واندده یگرد نی مز !!نجابت و 
است. اگر    دهیرس  یسهم  ز یها نشرافت!! سرورانشان به آن   ی ایزادگان جامعه ملقب شده از مزاب ی نج

و به   دهیمعبد آغاز گرد قیبنا شده است و با تحم  ریتزو حکومت خود برحیله و ان یکه بن میتوجه کن
نه    یابتنج  و ت یاشراف  نی کرد که چن م یاست، آنوقت یقین خواه افتهیدربار استحکام  سازش معبد و

در ششصدسال   ی سی انگل شیکش John Ball آور است. جان بال بلکه ننگ  ست یآمیز ن تنها افتخار 
 :ندا درداد که  شیپ

 1! بود؟  ئیضرت واال ح یکس یک    بود    ئیحوا  زمان کادم و آن 
را بوحشت    ی سیانگل  ی!! او نجبا  ت یضداشرافهای  ت یفعال  رایداد ز  ادبسخن سرخود را ب  نی او با ا
  ار یرا در اخت  طیکه همه شرا  یتیاقل   یبرا یقیناً  مسلم بود.    روشن و  یقتیحق  ان یگفتار او ب  یانداخت ول

  ی ابیدست   ط یبه اتفاق اصوالً شرا  بی قر  تی اکثر  یو برا   اشت تظاهر وجود د  و   شرفتی داشتند امکان پ
  نگونه یا ت یشخص تیتوان با قاطعرا ممکن سازد موجود نبود. پس می  یکه خودنمائ یتیبه موقع

 .خواند ل یراصیغ  و  یقهرمانان را عرض
خود واقعاً   یابرمردان به ظاهر بزرگ جلوه کرده ول نی اتفاق ابه  بیقر تی اکثر نیبرا عالوه

 .میکنمی   ی قهرمانان را مختصراً بررس  ن ی مشهور از ا  ار یچندنمونه بس  یاند. زندگبوده  ی از بزرگ  ی عار
اتفاقاً سزار   و ، اند سزار استکرده  ادیپرستان از او که همه قهرمان  خیقهرمان تار  نیمشهورتر

 .دانست که رشدشان نشانگر اضمحالل و انحطاط جامعه است  خی ه مردان فاسد تاراز جمل  د یرا با
ار بود.  مکّ  گر، غارتگر و له یخودخواه، ح  ی سردار   و   بکار یفر  خوار و فاسد، رشوه  ی استمدار یزار سس
نامشروع  . او با اکثر زنان اشراف رابطه  ردکمی   یژوان را بمراتب ماهرتر از او باز نقش دون   یدر جوان

از    ی کیپدر   Curio ویکور   که ی. بطورمودنگیری می خود بهره   یترق  ی داشت و از نفوذ شوهرانشان برا 
  ن ی وجود چند ار با سز. زن همه مردان است که او شوهر تمام زنان وسرداران سزار درباره او گفت 

  که یبطور  دیچشم پوش ی ماند و از کمتر زن یباق ص یحر یزناکار  اتیح یروزها  ن یبار ازدواج تا آخر
به سنا   فی کث یاز عشق ب  نی افتضاح ا شت وذگن  Servilia بنام سرویلیا ش یخو یاز خواهر ناتن یحت

 .دیکش
رابطه نامشروع کرد که سربازانش به او   جادیزنان سرداران ا آنقدر با Gaul گل یهاجنگ  در

درست کرده بودند   یفیسزار تصن ی . برا(بود یمو و طاسلقب »طاس زناکار« دادند )چون سراو بی 
.  ندیآنرا حفاظت نما  دی زار در شهر است کلسزنان خود را قفل کنند و تا    اددکه به شوهران هشدار می 

  ق یها که درشرح حال سزار دقآن  همدتذکر می  مختصر نگنجد. فقط نی او در ا یفساد اخالق شرح
  ن ی زنان بزرگان و متنفذ لیاو خ ع یسر یترق لیاز دال یکیدورانت معتقدند که  لیاند چون و شده

  های روم بود که در شمار معشوقه 

 
 :است نیبال چنخود جان  یجمله اصل ـ۱

When Adam delved and Eve Span - Who was then the gentleman? 
 .لبان اعدام شدآ ر سنت د ۱۳۸۱در سال  یطلباو به جرم مساوات 
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 .ندشدمحسوب می  شی دائم 
در   که یهنگامهمتا بود. در غارت و چپاول بی  داشت و  یدطوالنی ن درشوه دا رشوه گرفتن و  در

  ، فرستاده شد ای( انتخاب و سپس به اسپانیمال نی مامور سی )رئ quaestor تورسق.م به سمت ک  ۶۸
مقروض شده بود. در مدت کوتاه   ی اد یز ریانتخاب خود کرد، مقاد یکه برا  یاد یبه علت مخارج ز

ساختن شهرها اموال مردم را غارت   ران یو  ا بغارت و چپاول کرد و  ی بحد  ا یاسپاندر  ش یواقامت خ
  ی که کاندید مقام پرتور  ۶۱بازگشت نه تنها تمام قروض خود را پرداخت بلکه تا سال  ر دنمود که 
Praetor رشوه داد که   ی انتخاب خود بحد   ی برا ز یسال ن ن ی خرج کرد. در ا  زین  یحسابی شد مبالغ ب

.  دیمقروض گرد شد،دوالر می  ون یلیم ۵/7د ، که در حدو sesterce سترسس ون یلیمجدداً پنجاه م
  چپاول و  یسفر بقدر  ن یالقضات( به گل فرستاده شد. او در ا ی )قاض یمقام پرتور  پس از انتخاب به 

  ی متیقیذ ار یهای کالن و بسغارت نمود که پس از بازگشت نه تنها قروضش را پرداخت بلکه رشوه
 .دیثروتمندان روم گرد ن یاز بزرگتر زمان  ن ی سناتورها بهمراه آورد. او در ا ی ا بر زین

 فاسد و که هردو از سرداران  یپمپ کراسوس و  یعنی چپاولگر شهیر روم،  ق.م با دو  ۶۰در سزار
داد که هدف    لیتشک Triumvirate بنامای  ه ییک اتحاد  فتند،رداران روم بشمار میه یسرما  نیمهمتر

 .آن انحصار قدرت در روم بود
قابل تصور   ریغ  ردندکخرج می شیخو یاسیس تیموقع میتحک یغارتگران برا  نی که ا یمبالغ

 .داشتند ار یای در اختهای افسانه یک ثروت  بازهم هر  نی با وجود ا  یبود ول
  غ یرا تبل سمی نجبائی!! چون سزار است و سزار شگران یاز ستا یکی، که خود اشپنگلر دینیببه 

خرج کرده و   ی دولت بقدر یعال یهااحراز مقام  ی : »سزار برا سدی وندرباره فساد او چه می  ند،کمی
رفته بود.   ان یاز م کسره یگشت غارت مملکت گل موفق نمی  مقروض شده بود که اگر به فتح و

ه  ک را  اردهایلی م نی زار اس کنیساخت. ل ایشخص دن نیثروتمندترچپاول ویرا  و ی روزیپ نی ا یول
جمع ثروت    مانند ورس و کراسوس درطلب ازدیاد مال و  نکهیقدرت بود نه ا  لیتحص  یجمع کرد برا 

بدون   یتمام حقوق اساس یبرده بود که در قلمرو دموکراسپی  یمطلب واقع  نی زار به اس رایباشد، ز 
 ت.«هس زیبا پول شامل همه چ یول نداشته  یو ارزش ی عنم چ یپول ه
  ی ها حت. آن تندیبشر  ی برا   یچه خطرات موحش   سم یزارها و سزارس  میکنکه درک می   نجاستیا
  ی برا   ت ی موقع  ی که در نفس آنهاست ول  یخودخواه  و   یکنند، تا قدرت طلبمسخ می   ز یرا ن  ن یمتفکر

را منحرف سازند. اگر   ی خلق کاغذ آورند و  ی برو  له یوس ن ی ظهور آن ندارند، به ا ی جا برا  حصول و 
و    ادیاز خانه اشپنگلرها بسرقت برد فر ی میهزار ترس و وحشت قطعه گل با  ی اده زفلک یک گرسنه 

قتل و   او، با رینظا چون سزار و یقسفا فاجر و اگر فاسد و یول ندیگوفغان سر داده و اورا ناسزا می 
غارت    اردها ی لیسامان ساخته بقول خود اشپنگلر مها را بی و خانواده   ران یها را وکشتار، خانه   و  ت یجنا

  تکاران یرشوه دادن به جنا  بدست آوردن قدرت و یکه برا  وندشمی یچپاول کنند، سرداران بزرگ و
شود. می  هیتوج ! نهاقهرمان یعمل و  زیها افتخارآمآن  یزد د آورند، و حق چپاول بدست می  یگرید

ثروت!!!؟  نه جمع مال و ردازند پکنند و به چپاول میعام می  کسب قدرت قتل و یها فقط برا آن 
 د.!! هم که ارزش ندار قدرتبیقهرمان 
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  ی صدمات  لطمات و   قهرمانان را بخود داده و  ن یا   ات یتمام جنا  ی آور زحمت جمع   ای سنده ینو  اگر

  ن ی که ا د ید م یت ثبت کند آنوقت خواهدقه وارد شده است ب  تی ها بر بشرکه از وجود شریف آن 
  ی چون مخالف دموکراس  ،اشپنگلر  1بار آورده است ب  ت یانسان  ی برا  یچه فالکت   ی پرستشوای قهرمان و پ

روم  زار  سدر دوران    کهدرحالی  اندازدمی   یرا به گردن دموکراس  رهای است، همه تقص  سمیزار س  رویو پ
مانده بود و نه از   یباق یاز دموکراس نه  یاثر  گریشده بود که د یفساد  دوچار چنان انحطاط و

رشد سزارها نبود،   ی ر روم وجود داشت جا براد  یواقع ی. مسلماً اگر دموکراسمیقد ی ستوکراسیآر
سنا قدرت و  زور از  با Sulla والساز سرداران روم بنام  ی کیسزار  دن یاز بقدرت رسقبل الچندس

نفر از افراد سرشناس روم را،   ۲،۶۰۰سناتور و  ۴۰ هیجبّار خونخوار در یک تصف نی گرفت. ا اریاخت
دورانت   لیو کهیکشتارها را ادامه داد و بطور نی بعدهم ا  کشت و داد،ی نم  صیکه موافق خود تشخ

  ش ی و انتها  حدی مخارج ب ی موالشان را براا عام و نفر از شهروندان روم را قتل  ۴7،۰۰۰نویسد: می
  ی و برقرار  یکتاتور یخودش!!( او پس از دو سال د ان یشهرغارت کرد. )نه از دشمن بلکه از هم

از   شاهانه پرداخت و یای خود به زندگقصر افسانه  در کران یب یوحشت باثروت حکومت ترور و
کومت زده شده بودند  حفساد در جامعه نفوذ کرده و مردم    ی زمان بحد  ن یا   ر د.  فتکناره گر  استیس

گیری سوال  حاکمه هم وجود داشتند، پس از کناره  ئتیوال، که درسنا و هس ی های که بستگان قربان
رشوه    ت،یجنا   نسبت به او بروز ندادند. فساد و  یالعملعکس   نیدر قصر باشکوهش کوچکتر  یزندگ  و
  ی نظام  ن ی چن  ا ی. آردکجلوه می   یع یجامعه شده بود لذا اقدامات سوال طب  یعاد   مور فجور از ا  فسق و   و

  ی هائافت کرم ثهای کتوده ن ی رشد کرد. در ا یزار لجن  ن ی زار در چنس د؟ینام یتوان دموکراسرا می 
رشد کنند سزاوار است   و  افته ی... و سزار پرورش کوستیوس، آلکراسوس، لوکو ،والس ،پیچون پم

بود سزار درهمان عنفوان   یخواند؟ مسلماً اگر روم عهد سزار جامعه نسبتاً سالم رمان که آنان را قه 
برفساد   لیدل شهی سزارها هم شی داینبود. پ خیاز او در تار  یاسم گرید و فتربه زندان می  یجوان

  ن یبه اطاعت منبع بزرگتر  ادین و اعتدش  باشد. پست  یفقط ماد  ستیفساد الزم ن  نی جامعه است و ا
باهوش، همه استعداد خود را به کمک   و رکیز ی. سزار فاسد، ولرددگه شرک است، می فسادها، ک

. او چه درنقش سردار و چه در مقام دی منحط حداکثر استفاده را بنما آلوده و  ط یگرفت تا از مح
  . 2به معامله گذاشت   یها را چون کاالئشرف انسان  مال و گرفت و جان و ی مردم را بباز استمداریس

به قدرت و کسب   دن یداشت در راه رس یاگر نبوغ  نکرد و تیبه بشر یخدمت چیفساد هز سزار ج
 .لذت بکار برد

  وس، یکنفوس  ،سقراط  ا بو    می را در شمار قهرمانان بنام  ی مردان  ن ی اگر ما چن  ست ین  ی مسخ فکر  ایآ
 م؟ یارج نه  کسان ی... نی شتایپاستور، بتهوون ، ان

ها  انسان   ی ارها در رشد و شکوفائسز  نی است که ا  ی توجه ندارند اثر منف  ن یآنچه محققمتأسفانه  
  .هنددرا رواج می یو قدرت مدار  یگرائقدرت وهیها شگذارند. آن می  یبجا 

 
 .میوشآشنا می  اتیجنا نیا زا یمختلف به مقدار  یها در شرع تمدن  ـ۱
که با   ی شدن در قدرت و هرکس میهس کرد » فیاست که ماکس وبر تعر یجامعه به مفهوم  نیدر ا استیالبته س ـ۲
  ی هاله در خدمت هدف سیا بعنوان و ی ند،ککسب قدرت کوشش می  یقدرت روبروست و برا سروکار دارد با استیس
 .« آن لذت برد ازکه  تیاحساس شخص یرت، براقدخود  ی ا قدرت برایا خودخواهانه و ی و  یدالیا
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ها، ها، حجاج طرز فکر بود که پرورش فرعون   نیهاست. هموه یترین شن ی شرآفر  و  نیزتریانگنفرت   که 
بود   ده ینگرائ ی ار را ممکن ساخت. اگر جامعه روم به پستان قّهسردار ها،... سالطین جبّار و ضحاک 

گوالها،  ی. کالندشدمی   قیتشو  ری مس  نی ها به انتخاب انه آن   و   ادنددمردم اجازه ظهور سزارها را می نه 
  ی قدرت مدار  مردم و  ی ریقدرت پذ  جه ی ها... نتی نیموسول تلرها،یها، هن ی ها... استالسوالها، نرون 

  ( محدود به یک زمان و یاتذه ن ی عرض) عظمت قدرت و  شیستا و سمیرهبران است. نکبت سزار
  نامدار و  سندگان ی نو ارندیگذارد. بسها اثر سوء گذاشته و می ملت  خ یبلکه در تار  ست ین ینیمکان مع

اند.  را ستوده میسآفت مبتال شده و مانند اشپنگلر سزار ن یکه به ا  شهیصاحب اند ن یمتفکر یحت
قرون و   یبه اطاعت را، که از اعمال زور در ط  ادیاعت و زدسااعمال قدرت را مقدس می سمیارسز

قبول قدرت   و  یدر فرمانبر  اقی اعصار حاصل شده و بصورت ناخودآگاه در جامعه وجود دارد، به اشت
های او را در  فرمان  اقیسزار با اشت یونها یآفت جامعه است. لژ نی که خطرناکتر دیمانمُبَدّل می 

  دل و   اش باهای جاه طلبانه نقشه  ی در اجرا   را و سربازان ناپلئون اوامر او    ردندکاجرا می   های رانگر یو
  آوردند و بحساب می  !!راه عظمت و افتخار  دان یو صدها هزار کشته را شه  مودندنجان اطاعت می 

هیجان جشن   دانسته و باشوق و یآسمان یرا چون وح شوایپ ضی مغز مر یهاوران فَ تلر یه ان یفدائ
قدرت مقدس کردند امکان انحطاط    حورمس  شتر یای مردم ب. هرقدر در جامعه رفتندگخون و آتش می 

را از دست دهند  خود  ت یای که مردم شخص. در جامعه ابدیی م یها فزون آن  ت یاضمحالل شخص و
  است که بر  ی شود ظواهر پرشکوهمی  ده یو آنچه عظمت نام افتیعظمتی تحقق نخواهد  چیه
در   است و رکفرهنگ ش یستون اصل یر یپذو قدرت  یپرست. قدرت رددگعرضه می  ه یدپوس ی انیبن

  سر یپرستان متمام بت  ی انسان ت یشخص ینف یای بت ساختن از یک فرد فقط به بها هر جامعه 
از دانشمندان و صاحبان علم و   ی ار یممکن است بس ی پرستان مسحور، که حتبت  نی . ارددگمی
آماده انجام هر عمل نامعقول بصورت یک عبادت خواهند شد. علت   وندند،یها پبه آن  ز ین شه یاند

تأثیر   نیشود همفساد جامعه برداشت می  فالکت و نیمتریاسالم شرک بصورت عظ نی در د آنکه
خداوند را محتاج پرستش    ی نیو آئ  ن ید  چ ی . وگرنه هذاردگمی   ی ها بجاست که در ذات انسان ا  یمخرب

  ی خدائ  تی شخص ینف  خداست و  یهرصورت نف پرستی بهرشکل وازی و بت س. بت داندی بندگان نم
  ا یآنرا در مقابل بت  ی و به آسان ستندیخود آگاه ن ت یکه به شخص یهائانسان  .هاستکه در انسان 

  ا ر یخدا شوایبا قبول پ ینب لیها به قول شموئخبرند. آن بی دیکنند، از رمز توحهای خود فدا می بت 
  .کنند، اگرچه به ظاهر خداپرستندانکار می 

شود که امکان اعمال قدرت و بت ساختن  آشکار می   نجا یاز ا  ن ی راست  مبران یپ  ت ی و حقان  عظمت
اند.  آفت مبارزه کرده  نی با ا  زین ی اند بلکه به سختنه تنها به دنبال آن نبوده  ی اند، ولاز خود را داشته 

  خت یآممی  مبست و قداست و قدرت را باهسزار را بکار می های است یاز س یاکرم اندک غمبریاگر پ
  ن ی ای به اتنها لحظه او نه  یشد. ولمورد پرستش مُبَدّل می  یرهبر د وقدرتمن یاکمحه ب یادگسه ب

که مسلمانان   مودنو کوشش می  ردکطرز فکر مبارزه می  نی با ا ز یتمام ن تدنبود، بلکه باش الیخ
  ی و از رو   فکرچون خود دانسته و با ت  یبشر   ز یرا ن  یک فرد. او   روان یقرآن و امر خدا باشند نه پ  رویپ

  رفتگتعلق می   ن یفرمانبر. با وجود آنکه امر خداوند بر ا   تسلیم بحق گردند نه مقلد و   اراده مسلمان و 
وار نشست و با اهل  حلقه گران ی لحظه با د  نی او تا آخر یکه مردم از امر رسول خدا اطاعت کنند ول

  معرفت 
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او   .رفتینپذ یاسمائ جز نام محمد القاب و تجربه به مشورت پرداخت و از مردم نظرخواست و و
 .1ید کر اسالم گردذم  نگذاشت بلکه به امر خداوند مبشر و  هیبنام خود پا  ینید

  ت یاز رشد و کمال شخص  ستتوانچگونه می   انستدمی   یرا بازگشت به فطرت انسان  نی که د  او
  ی آورد؟ آگاه  ها بوجود آن   یدر مقابل شکوفائ  ی سد و مانع  نیای غافل شود و کوچکترها لحظه انسان 

  ، یصنم هر بت و ش یآزاده از ستا ی هاو انسان  ست ین سر یم یو درک عظمت انسان بدون آزادگ
ای  اسوه  و مهربان و نمونه و قی شف یمعلم جامعه مدیر و یاکرم برا  مبریپ .آزادند ،یو درون یبرون

 . 2قهرمان  یقدرتمدار  و دان است یس ی فرمانروائ حاکم و نهکامل و درخشان بود 
دشمن به آن   که دوست و  ، یو عظمت روح شه یفکر و اند  یبا آن قدرت و صالبت، بلند  ،یعل
زمان خود را برپا   ی های امپراطور ن ی قدرتمندتر ردکگیری می بهره سم یاز سزار ی اگر کم ،معترفند

  ی چون رهبر قدرتمند یطوالن یو سالها دیردگاکرم می  مبریمسلم پس از پ نی . او جانشاشتدمی
  ی برا  ی زانیو م ار یمع تا د یاو از قدرت چشم پوش ی. ولردکمی  ی جهان فرمانروائ لمرو ق نیتریع وس بر

مرتبه   یپا گذارد تا على بماند که خود اعال  ریمقام را ز  باشد. او توانست قدرت و  ی انسان ی ارزشها 
از زور    یپوشقدرت و حکومت بود، که چشم   ریتحق  ،مشخص على  ی های از بزرگ  ی کیاست.    یانسان

است.    گران ید  ش یستا  گرفتن قدرت و پست شمردن تعبد و  دهیهلتر از نادس  اریبس  اه ج  مال و  زن و  و
و   ی که جامعه را به پست ست یبنده پرور . را براند نان یبخرده را قدر داند و  گران ش یکه ستا ی شوائیپ

  ابد ی یحکام و قدرتمندان فزون ان،یشوایقهرمانان، رهبران، پ شی فساد کشاند. هرقدر ستا
  ی اجامعه  ن ی و در چن  وندشمی ترک یدنزشرک ه ب  دور شده و  ی خدا  معرفت خود و  زپرستان اقهرمان 
 .رددگشان متوقف می شده و رشد کمال  گانهیها از خود بانسان 

  ! اگوستوس کبیر  ای  ان یاکتاو  پس از ظهور سزار و  یعنی   ت،یحی ولز روم را در قرن اول و دوم مس
Augustus  ی نیالت  و  ی روم  میقلمرو عظ  ن یا  مینیب. او معتقد است که اگر به واندخبردگان می   نی سرزم  

ن  ی به سرزم سمیچگونه دراثر سزار فت،رغرور بشمار می  و یمهد آزادگ یزبان، که روز  یونانیو 
  ی حیاو درباره روم قرون اول مس  . مایانحطاط روم را بدست آورده   دی شده بود، آنوقت کل  لیبردگان تبد

  ل یآرام و معتدل که تحص ییک زندگ تخیلِ یا م،یامنمی یخانوادگ ی: »آنچه ما زندگسدیونمی
  در کامالً نا  یآموزش  ی شد. مدارس و مؤسسات عالمی   افت یبندرت    د،یمانمی   تی دانش و تفکر را تقو

  ی هاهای ساختمان بزرگ و خرابه  یهاابان یروح آزاد وجود نداشت، خ وکجا اراده آزاد  چیبود. ه
موجب    دی نبا  ی واداشت. ول  ن یتحس  را به تعجب و   یبعد   ی هاکه اثر قدرت و قانون بود، نسل   ،باشکوه

  فاسد   ال یو ام  ریارواح در زنج  ربند و د های  اراده   بر  یشکوه خارج  ن ی که ا   میاشتباه شده و فراموش کن
قلمرو پهناور   ن ی در ا ردندککه حکومت می یمحدود  تی آن اقل ی. حتردکمی  ه یتک یعیرطبیغ  و

و فلسفه...    ات ی. هنر و ادبکردندیخود را خوشحال و سعادتمند حس نم   ی و فساد و کار اجبار  ی زورگوئ
  و  قلمماندند. مردان اهل از رشد باز می  ی فضائ ن یچن در یک که ثمره و بهره ارواح شاد و آزادند 

 و  د یبه تقل شتریدربند بودند، ب نی دانش، که بصورت خادم
  

 
 . (۲۱ هیفذکر انما انت مذکر )غاش ـ۱
 . دنمو هیوجت ر بوس که ماک یبه مفهوم  استیشده است و س ان ی اسکندر ب زار وس قهرمان به آن مفهوم که درباره  ـ۲
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 مدیریت نه حکومت

 .پرداختنداقتباس می   و ی سیرونو 
  ی ول  ،برده صفت وجود داشت ان ینماعالم میو گروه عظ یدستی از صاحبان هنرها یار یبس

خلق    شیدر یک قرن زمان شکوفائچهار قرن آنچه را شهر کوچک آتن    روم در  میسراسر دولت عظ
متوقف شد.   هی اسکندر رد یعلم تی الفع رآمد ودسلطه روم  ریکرد نتوانست بوجود آورد. آتن درز

 ود.«که در آن روزها درحال سقوط ب دیسربنظر می  یجامعه انسان  یو روح یفکر اتیح
فساد    نی ا  رجالب است که ظهو  بود و  یو فساد اجتماع   یسقوط روم انحطاط اخالق  یاصل  علت

قهرمان و  شگریستا بون یاست با گ ینیبکه دانشمند واقع  زریزمانند. فرظهور سزارها هم  با
  ن یها دو بقول آن  تی حیدارند علت مهم سقوط روم را نفوذ مس ی صدا شده سعهم یپرستقهرمان 

سم  یو رشد سزار ی شود که فساد روحمی  جه ی خودشان نت قاتیاز تحق که یکنند، درحال یمعرف یشرق
برداشت تعجب نموده   نی از ا بون یپس از انتقاد فریزر و گ یبن یجامعه روم را به انحطاط کشاند. تو

  منحط و   ی ندسزار تم  یک در اثر پرستش    چگونه»  نشان داده است   یخود بخوب  زرینویسد: که فرمی
  ت ی حیدهد که چگونه روم قبل از نفوذ مسنشان می   یکر دالیل مشروحذبا  یبن یشده « تو  یمتالش

  ل یتحل  در  .تمدن روم است  خ یتار  نیو محقق  ن یبرداشت اغلب متفکر  نی بوده است، ا  ده یاز درون پوس
 . بودند  ی روم هریک آفت ی سزار برا آتن و  یکه چگونه اسکندر برا  د ید میمختلف خواه یهاتمدن 

از   یار یکه بس افتی میخواه یرا هم سزار  او میکن یرا بررس !ریشرح حال اسکندر کب اگر
رشد   ی که جا برا یاشاره کردم، در اجتماع  گرید کبار یمحسنات سزار را هم فاقد است. من 

صغیر پرور به    حقیر و   سندگان یکه توسط نو  خ یتار  ی رهایکب  تیاند. اکثرهاست مردم صغیر شده ریکب
»مرد   دیوگمی  ی نیالمثل چاند. یک ضرببوده  ت یآفات بشر قتی، در حق اندده یگرد قب قهرمانان مل

  ت ی واقع  یک  ان یب  نیا   (است  یاسی)البته مقصود همان قهرمان س  «است   یهمگان  یبدبخت  یکبزرگ  
 .است
تمدن وجود   یمردم مدع  نی در ب یحت ز ین ستمی در قرن ب یپرور  شوا یجنون قهرمان و پ ن یا

  ی خواه یبودند. مردم فرانسه که به آزاد زیجنون سحرآم نی دو نمونه بارز ا ینیموسول و تلر یدارد. ه
!! و اگر  انند دجهان می  ی حت خود و  ی خیاند امروز هم ناپلئون را در شمار افتخارات تارمشهور شده 

 میوشمتعجب می   میکن   یهای ناپلئون را بدقت بررسیی کسب قدرت و هنرنما  شرفت، یپ  ، یزندگ  رحش
را   ضدبشرها نیافتخار نموده و نام ا  یهائانسان  نیچنه ب  امندنکه خود را متمدن می یچگونه مردم
 :سد یونز درباره ناپلئون میلگذارند. وقهرمان می

ای از  بر تپه   یتوانست بکند که همچون خروسنمی   یکار   نینداشت جز ا   بانهیتخیل نج  که  او»
  خ ی که او از خود در تار یریبزرگ که بدست آورده بود، بخرامد. تصو یتصکوه فر یکثافت، بر رو 

 یعاطفگی ب ب،یفر حرص، غرور، ،ینیازخودب یاست تقریباً باورنکردن یریبدست داده است، تصو 
  ی ادا   و   گران ید  اوردن ی اب نحسه ب  که به او اعتماد کرده بودند. خوار شمردن و  ی نسبت به همه کسان

 ز یچصرفاً آلوده نبود  ی بزرگتر که اگر باخون انسان اسیرا در آوردن درمق یشارلمان سزار، اسکندر و
 د.« ای بومسخره 

جلوه کنند از مشخصات    خیاند در تار که توانسته   ی کسان  گرید  ن مانند سزار ووپلئنااست که    مسلم
 اوالً   یاند، ولجرأت داشته  جسارت و هوش و   ، یرکیای برخوردار بوده زبرجسته 

  

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g



395 
 

 های...بررسی فرضیه

 
همه   نهایا  ثانیاًو اند افته یظهور ن  ابراز و  ت یدارا بوده و موقع گریاز مردم د ی ار یمشخصات را بس ن یا
بکار افتد. اگر از هوش و   یمگر در راه ارزشمند ستند یارزش ن ی است که خودبخود دارا  یاتیفیک

درسراسر    یلمتوا  یجنگها   و کشتارها و  ه یروس  ی هاجسارت ناپلئون انهدام پانصد هزار سرباز در استپ 
  ت ی شخص  یقهرمانان نف  نی است؟ بدتر از همه وجود ا  ریقابل تقد  ی جینتا   ن یچن  ا یشود، آ  جه ی اروپا نت

  ی اعالنها  و  میکنکل حزب... برخورد می ریدب و شوایرهبر و پ جامعه است. در تمام جوامع هرجا به 
قطعاً در آن   ردند،گقهرمانان می  ن یخاص معرف ا  فاتیو تشر میعظ های رنگارنگ، عکس   یغاتیتبل

  ز ین  یآنان، گاه  ور سمح  ای  مدارانند وفشار و گرفتار قدرت   ریو مردم در ز  ستین  ی اثر  ی جامعه از آزاد
از   ی ار یوجود داشت. در همان زمان بس ر یحالت اخ ن ی ا ی تلریهم مسحور. در آلمان ه هم گرفتار و

گمنام   ی تاحدود ه جامع ران یدر فنالند مد شناختند وجمهور خود را نمی  سی رئ سیشهروندان سوئ
 ها؟ یسیسوئ  ا یاند سته یتر زها آسودهن اتاکنون آلم جدهم یاز قرن ه  ایبودند. آ

  ی ها و برزن تمثال  یدارند که چگونه در هر کو اد یب اند دهیرا د  آلمان  قبل از جنگ  کهیکسان
  شوا یپ ش یستا  ارانشیگوبلز و دست یو بلندگوها  ی دولت ی ویاز راد وسته یو پ ردکمی  ی خودنمائ تلریه

 .فتندگسخن می  شوا یو بنام پ ادنددسالم می شوای . بنام پدیردگمی  غیتبل
ها را در  نداشتند و با وجود آنکه ژرمن  ی مقتدر  دولت متمرکز و ش یقرن پکه تا چند ها ن اآلم

  ن یا  ی در آرزو  وسته یمانده بودند، پ بی نصی ب ی از یک قدرت اروپائ انستند دمی  میعظمت اروپا سه 
  ن ی موفق شد به کمک هم سمارک ی( ب۱۸7۱. در اواخر قرن نوزدهم )ردندکمی  یقدرت روزشمار 

  ن ی . دوران ادینما  ی گذارآلمان را پایه  ی سلطه حکومت پروس امپراطور  ریدر ز  یطلبعظمت  ه یروح
 Weimarerویمار ی جمهور و افت یخاتمه  ۱۹۱۴ - ۱۹۱۸جنگ  با  و دینپائ یر ید یامپراطور 

Republik  ژاد  نو اصالت    یبه برتر   شیقبالً به اختصار اشاره شد موج گرا  کهی آن شد. بطور  نی جانش
مذهب در   ن یا  ان یچون اشپنگلر مناد ی را فراگرفت و افراد  ۱۹و  ۱۸قرون  لمان و فلسفه آ ات یادب

  ب ی تحمیل نص  ن ی که از ا  یریتحق  و   یقرارداد ورسا   ، ی. شکست جنگ اول جهاندندیگرد  ستمیقرن ب
را بفکر انداخت با استفاده از   تلریفراهم ساخت که ه ی مساعد نهیبود، زم ده یمغرور گرد ی آلمانها
که   یانیهودی ه یرا برپا دارد. کامالً شب یحزب ناز  یها امپراطور ن اآلم طلبیعظمت  قدرت و همان 

  ی رهبر و فرمانده نف ا یها هشدار داد که قبول سلطان سلطان خواستند و او به آن  از شموئیل شاه و
و ابتدا بنده و   رفتند،یسخن حق را نپذ نیها اخواهد داشت. آن  امدیرا پ یو بندگ یخداست و بردگ
از مذهب   ی رویگشته و به پ یته ان ی مسحور قدرت و عظمت م زیها نن ا. آلمدندسپس آواره ش

بود،   بی عج ان یهمه جهان ی . برادندیاش گرددار و دسته  و تلریبنده و برده ه ستمیرا س مارگونهیب
عرضه کرد، چگونه    به جهان   شهی و بزرگان فکر و اند   لسوفیف  ،ای که آنهمه هنرمند، دانشمندجامعه 

  ی آلوده شد؟ ول اتی و به آنهمه جنا دیبند گردچماقدار و قداره  یاسیر گروه  و ز مسحور یک رنگر
  ز یهنرمند ن مهندس و  مورد دکتر و  نی درا شناسد وحد و مرز نمی  ی مذهب منحرف و تعصب مذهب

و به فطرت خود باز   افته ی ی درون ی ها آگاه. اگر انسان رندیآفت پذ کسان یدهقان  چون کارگر و 
  ی ول  زند، سارا متنبه می  او برخاسته و فهینشین صدر اسالم در مقابل خله ی گردند چون آن عرب باد

  ی و دانشمند هم باشند، به آسان  لسوف یاگر ف  ستم،ی باخود و معتاد به اطاعت قرن ب  گانهیب  یهاانسان 
 س قدرتمداران بوی آورند و پاسرفرود می  شوایمسحور قدرت کشته و در مقابل پ 
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ها استفاده کرد ن اآلم  یخواهعظمت  و   یپرستقهرمان   ن یاو از هم  یغات ی و دستگاه تبل  تلر ی. هگردندیم 
ها ن اآلم  سوق داد. پس از جنگ   ینابود  انهدام و  را مسحور به جنگ و کشتار و  یآلمان  ون یلیو نود م
  ی قدرت به  شوا یو پ رمردببدون ا  یدموکراس هی آموخته بودند توانستند درسا یفالکت درس ن یکه از ا 
 د.بو  تلریدوران ه یو پوشال  ی از عظمت ظاهر قتریو عم دارتریکه بمراتب پا  ابندیدست 
  خ ی در تار   تیها مخالف اثرشخصمکتب آن   یبا وجود آنکه از نظر تئور   ست،یکمون  یکشورها   در

  ی کتاتور یعمالً د  ی ول ست، ی سازگار ن یپرستبا قهرمان  خ ی جبر تار دیالکتیک و  سمی الیبوده و ماتر
ها تماس  سرزمین   ن ی . اگر با مردم ادیمانمی   ت ی حزب را بصورت یک ابرمرد تثب  رکل یوجود رهبر و دب

مردم بطور محسوس نسبت    تیشخص   ی کتاتور ید  ن ی که در اثر وجود ا  میکناحساس می   میباش  شتهدا
سبب   ی قدرت رهبر  ل یو تحم یدائم و  کنواختی غات ی ل نموده است. تبلنزآزادتر ت ی به کشورها 

. در  رندیبه حق، اطاعت از رهبران را به پذ میتسل ی تسلیم شوند، و بجا  شود که مردم تخدیر ومی
را در کنار خود   یگریکنند ابرمردها اجازه رشد قهرمان دکه قهرمانان حکومت می  یجوامع نیچن

  ن ی خواهد آمد. پس از استال دیدر حکومت پد یها امکان تزلزل و ناهماهنگدهند لذا بامرگ آن نمی
تا   دیها طول کشمدت  ز ینتوانست دوام آورد و برژنف ن ز یخودش ن یخروشچف اورا محکوم کرد ول

متزلزل   هی دولت روسنبود مسلماً هی گردد و اگر قدرت و تسلط حزب برجامعه روس لطبراوضاع مس
بر اوضاع مسلط ساخته بود که توانست    یرا به شکل  ستیحزب کمون  ،یکتاتور یسال د  ۶۰.دیردگمی

نتوانسته   ن یخالء احساس شد و هنوز چ نی پس از مرگ مائو هم ز ین نی خالء را پر کند. در چ ن یا
کم بود امروز کم  زتریعزها ینیچ یبرا  ل یکتاب سرخش از انج ی . مائو که روز ابد یزثبات خود را با 

  م ی تقس یعتر ی. هرچه قدرت در سطح وسدیآشدگان در می  نیحتى نفر درشمار فراموش شدگان و
که همه   ت ی ریخواهد شد و در نظام مد شتر یافراد جامعه ب ت یکمتر و شخص ی شود خطر قدرتمدار

همه   ی نظام ن یخواهد رفت. در چن ان یاز م ی مسلماً شانس قدرت طلب دمورن أم  موظف و نیمسئول
چون زنان و مردان   قهرمانانند و هنددو دقت انجام می  تیخود را به کفا فه یکه وظ  یهائانسان 

رفته رفته اختالفات    رند،یگخود بهره می  یاستعدادها   ییشکوفا  یبرا   یجامعه همه از امکانات مساو
خواهد   ان یاز م جیو بتدر  میترم زین زن  مرد و ن یب قیشکاف عم یتو ح ابدیی استعدادها کاهش م

 .افتیخود را باز خواهند   ی عیطب تی از افراد جامعه فعال ی مین رفت و 
 :که رمیگمی  جه ی خاتمه داده و نت نجایخود را به ا بحث

خود در   یو سازندگ تیبا خالق شعوری همانگونه که بارها متذکر شدم انسان متفکر و ذ ـ1
است. پس شخصیت    عتریوس  زیتأثیر ن   طیمح  ابدیتوسعه    تیخالق  نیگذارد و هر قدر ا اثر می   طیمح

 .زندساها می را انسان   خیفرد در تاریخ مؤثر بوده و تار 
در    شیابداع خو  خلق و  با  کند و حرکت می   تیمفعول  یک حالت فاعلیت و  که بشر در  میگفت ـ2

شود و در  متأثر می  طیو از محا. دیمانو مخلوق او مجدداً در خود او تأثیر می  ذاردگاثر می  طیمح
.  زدسااو را می  زین خی ساز است تار خ یگذارد. پس همانگونه که او تار می  ی تأثیر متقابل بجا  طحیم

انسان مؤثر است   یخودنمائ مکان از هر جهت در رشد، تکامل و امکانات تظاهر و زمان و طیشرا
اجتماع مشخص   ز یاو را ن تیشکل شخص  حدود و و رددگمی  ت ی شخص ی لذا او در اجتماع دارا 

 . ندکمی
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مرغ  مانند طرح مسئله مرغ و تخم خ ی بر تار ت یو شخص تیبر شخص خی تار م یدرباره تقد بحث

بوجود نخواهد آمد و در   یمرغ نباشد تخم یاست که کدامیک برهم مقدمند. مسلم است تا مرغ 
ا مفهوم آن با  ذ ل مثل نموده و  دی تول یگذار شود که از راه تخم اطالق می یانیضمن نام مرغ به ماک

  ی طوالن ند یانجام نشده و بر اثر یک فرا کباره یاست. همانگونه که ظهور مرغ  خته ی آممرغ تخم
خود را تحت تأثیر قرار   طیخالق که مح است، ظهور بشر متفکر و رفتهیصورت پذ یسال ون یلیم

شکل   طی بشر در مح تی فعال خیمسلماً از آن زمان که تار  ی انجام نشده است. ول کباره ی  زیدهد نمی
  ی زندگ ط یها در محشرح تأثیر انسان  خ یاصوالً تار  رایاست ز افتهیتحقق  زین انسان گرفته تأثیر 

رجه  د و طیمح بحث مطرح شد وجود اختالفات در استعداد و نیکه در شروع ا  یلی آنهاست. به دال
ها آثار آن   ی گاه  که یمتفاوت باشد تا جائ  ط یدر محها  ت ی شخص  ریثأ شود که ت ها سبب می تأثیر انسان 

  دانان یاضی. تمام ر1ابند یتوسعه می   ت یبشر  خ یبه تار  زین  یگذاشته به جامعه و گاه  اترخود پافر  ط یاز مح
و همه فیزیکدانان   شوندی متوجه نم ی ماده به انرژ ل یبا تفکر و تعقل به فورمول تبد ن ی نشتایمانند ا

ناپلئون را    یالعملهاتمام سربازان عکس   و  ابندیمی نبه قانون جاذبه دست    یاز مشاهده سقوط جسم
 ... کننده ود یاند تقلتوانسته اسکندر را نمی  ماتیتصم ه ی و همه سرداران مقدوناند داشته ن

اثر خود را بر   خ ینه تنها در زمان خود موثرند، که در سرنوشت تار زیکندرها ناس و  هان ی نشتایا
  ی ها وابسته به اجتماع است و هرگز فردآن  تی توجه داشت که شخص دیبا  ی. ولذارند گمی  یجا

کمک کرده تاشخصیت   ی فراوان طیشرا  نی گردد. عالوه برا ی موجد اثر دتوانمستقل از جامعه نمی 
به   یار یهم فراهم بود قطعاً بس گران ید یبرا  طی شرا نی که اگر ا افتهی یخودنمائ امکان یک فرد 

که خود محرک   خ، یتار  یقی. پس در ضمن ارج نهادن به بزرگان حقافتندیدست می  یتیموقع ن یچن
نظام   لیبوده و در اثر تحم یکه عرض یاختالفات  دیکوش دیخواهد شد، با گریهای دت یایجاد شخص

  ی برداشته شوند تا برا  ان یاز م ج ی اند بتدرقرون و اعصار شکل گرفته  یط  یانسان وامع منحرف به ج
  ی و برابر ی کسانیها فراهم گردد. البته در جامعه انسان  شرفتیدر پ ی های مساو ت ی ها موقعانسان 

  ئت یشود جامعه به ه ل یتحم یحالت  ن یاگر مصنوعاً چن را ینه مطلوب است ز کامل نه امکان دارد و 
 .ستین ت ی بشر ی براای سته یشا  یخواهد شد که آرزوها مُبَدّل انه یمور

به مقام   ینمائجنگاوران، که با قدرت  ،یاسیس ان ی شوایسرداران، قدرتمندان، رهبران و پ ـ3
شمار مفسدین تاریخند.    ر د  زیبلکه اغلب ن  ندیقیحق  ی ستگیو شا  ینه تنها فاقد بزرگ  اندده یرس  یقهرمان

آوران  نام   ن ی از ا  ی اریساخته است. بس  رینظام منحرف، جامعه را حق  را یاند بزرگ شوند ز ها توانسته آن 
قهرمان تمام   ی اختالف که برا  ن ی اند با اا کارگر ساده بودهی استعدادتر از یک کشاورز و کم  یحت

 .ستایش امکان داشته است پرست فقط تحسین وصدها هزار قهرمان  ی برا  فراهم و  طیشرا
رشد و کمال   ریو در مس دیجامعه مف  یکه برا  دیتوان قهرمانانه نامرا می  یعمل نیبر ا عالوه

  ست، یسطل آب را یکجرعه سرکشد قهرمان ن قادر بود دو یها باشد. همانگونه که اگر کسانسان 
  سپاه دشمن را مغلوب  رکانه یز طرح ا ی حیله و هم که توانسته بایک جنگاوری 

 
مقصودمان اعمالی است که تظاهر   نجایما در ا ی عمل یک فرد هم در جهان موثر است ول نیکوچکتر یالبته حت ـ۱

  ی ل یموارد اختالف طبقات تحم ادیاند. اختالف استعدادها اکنون یک واقعیت است، هرچند به مقدار زداشته  یعموم
 .بوده است
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اصوالً    .منحرف به او لقب قهرمان دهد خی هرچند تار ،1خ ی نه نامدار تار  یاست ول ی سردار خوب دینما 
ها و  شد وجود طبقات حاکم و محکوم به سزارها و ناپلئون  ان یفصل ب نی همانگونه که در مقدمه ا

 . نظام است  تی محکوم لی دل نی قهرمانان مهمتر نی رشد هم  داده و یی کندرها اجازه خودنماسا
بر   ی بندطبقه  نی ا رایز امندنحاکمه را قهرمانان می  ئتیه دگان یو امثال او برگز انوموسکاتگ

ماند.  نمی  ی باق ی ابرمردان نشان ن ی نبود مسلماً از ا نی شده است و اگر چن لیها تحمجامعه انسان 
خپس هرم    ای   و  ابدی  ی بزرگآثار زمان خود نام   گر یحدائق معلقه و د  جاد یالنصر توانست با ا بخت   نکه یا

صدها   ... ودی ثبت نما خی را در تار شیمعروف خو یهایاسکندر لشکرکش مشهور خود را بنا سازد و
ها بودند  آن  یها صدها هزار افراد با استعداد اگر در جا که در زمان آن  گر ید ی معمول ی هاانسان 

گذاشتند،   ی بجا  خیاز خود در تار  ینام ،ندشدقماش قادر می  ن یجالبتر از ا  یهائی بمراتب به هنرنمائ
  ی نه عظمت و بزرگ  د،ینه تحول تول  عقل جهان، نه جبر تاریخ و  نه روح و  نه مرهون ضرورت زمان،

تأسیس حکومت   وجود نظام حاکم و محکوم و  ل یخونشان... بلکه به دل اد و نژ  ی ه برترن  روحشان و 
ای  ار فراعنه یکرد. چه بس لیتحم خی قهرمان را به تار ارباب و   شاه و سردار و بود که قبول فرعون و

  فتند ربشمار می   وانگان ید  فی که در رد  ی استعدادتر بودند و شاهانبیترین خدمتگاران خود  که از پست 
  تر بودند. فرزندان و وابستگان و احمق  شیترین مردم روزگار خوکه از احمق  ینجبائ و اشراف و
درگاه   و در دربار و  نند جلوه ک !! داشتند تا بزرگ و بزرگوار  یتیو سفها موقع ن ی مجان نی نوکران هم

 .بخشند یمائخودن  ی ای برارا عرصه   خیمردان تار خود سرداران و دانشمندان و بزرگ
کنند،   یحکومت را نف شیرسند که در درون خو ی مردم بجائ ،یو آزادگ ی رشد آگاه با  هرگاه

که   ، یدر هرشغل و حرفه ا  فیشر  یهانموده و همه انسان  رییتغ ی بکل زیمسلماً مفهوم قهرمان ن
عشق به خود   نی ها را جانشانجام داده و مهر انسان  ت یانسان محبت و  خود را با شرافت و  فیوظا
 .وندشمُبَدّل می  خ یجامعه و تار سته ی به قهرمانان شا ،2زند سامی

شود حکومت مربوط می   یعنی به موضوع مورد نظر ما    شتریب  خی در تار  ت یآنچه از بحث شخص ـ 4
 .نظام حاکم و محکوم است ت یدر تثب یپرستاثر سوء قهرمان 

سطح  ه  ها افزوده شود و امکانات ب ت ی ای به نقش شخصقبالً اشاره شد هرقدر در جامعه   چنانکه 
 د. حتى متوقف خواهد ش و تری رشد جامعه بطئ زان یمحدودی تقسیم گردد بهمان م

نشان زوال    زدساجامعه را در خود متمرکز می  تی حاکم، سلطان، فرمانروا که شخص  شوا،یپ  وجود
  و  سی بصورت یک حاکم مطلق مورد تقد ت یشخص نی افراد آن جامعه است. هرگاه ا ت یشخص

  کتاتور یخود را به د  ی جا  یاسیجبّار س  شرک کامل برجامعه حکمفرما گشته و   ردیهم قرار گ  شیستا
  ن ی مانند لن ست،یدهد. رهبران احزاب کمونمی  یدتیو عق یفکر

 
ود همانگونه که امروز در جامعه  شموجب شهرت  ی عیطب ر یغ ی استعدادها ن یط ممکن است همنحدر جوامع م ـ۱
را   !!ک ابرمردیکه جنایات  ی . مردممیکنبرخورد می  یمسابقات قهرمان  نیبه چن کا یامر  اشباع شده و سیر از حد   شیب
 .است قیحمت قین وتل دوچارند که مولود  یمار یبه یک نوع ب ستایندی م
  تی قدر چهیبسازد در مقابل  شیو مسجود خو آنکه حق را معبود هاست وانسان مهر به  عشق به خداوند موجد ـ ۲

  ی با زوال آزادگ  شواینخواهد کرد. رشد قدرت پ شیرا ستا یشوائیپ  حاکم، فرمانروا و ،سلطان  چیه و اوردهیسر فرود ن
 .استتوأم  و ا روانیپ ی برآگاه یمتک
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 .است  ی رهبر  نگونهیاز ا  یگریشانه دن   تلریو حکومت ه  اشندبمی  یدتیرهبران عق  ن ینمونه ا   مائو،  و

را نخواهد   ت یرینظام مد یامکان برقرار  چوجه یاست به  یحکومت ن یاسیر یک چن که یاجامعه 
  ی درون  ی تأمین آزاد  تی رینظام مد  یحرکت بسو   ها وانسان   تیشخص  تیتثب  ی قدم برا  ن یداشت. اول

یا   خواهند نمود و ن ددر قدرتمند ش ی ا سعی قهرمانان  شگران یآنان است. پرستندگان قدرت و ستا
هرگز شکوفا نخواهد   یآزاد  یمردم ن ی چن نی رفرود خواهند آورد و در بسذلت اطاعت قدرتمندان به 

 .شود محکوم به قبول حکومت است لیافراد تشک ن ی ای که از اشد. جامعه 
حکومت فرد برجامعه و تسلط   باشر شود که فطرت بمی  جهیرساله نت نای مباحث فشرده از

آرامش را در    رفته یکه هنوز فطرتش زنگار اطاعت نپذ  ی انسان بر انسان سازگار نبوده است. بشرآزاد 
 .ستین ی از حکومت فرد ی اثر  چگونه یه ی فطر یها. در جامعه انسان ابدیمی   یآزادگ

مذهب منحرف است. کاهن معبد که در پوشش   سلطنت معبد و حکومت و شیدا یپ منشاء
ساخته، بنام رابط خالق خود   شان یاز ا ی جسمان روح وروان مردم را ربوده و قالب بی  عقل و  ی روحان

است سوءاستفاده    دگاریآفر  تشپرس  ی نهاد بشر برا   که در   شی کند و از کشمی   ل یرا بر خلق خدا تحم
 .1دزساحکومت خدا می  ن یانسان را جانش  بر سان سلطه ان نموده و
شود. می  گانهیشکل گرفته و انسان با نهاد خود ب یواقع یب یجاست که انسان غر نی هم از

فطرتش    که نیانسا   رایز  ابد یخود را می   یمرحله مفهوم واقع  ن یشدن انسان با خود در ا   گانهیاصطالح ب
. رددگمی  گانهیو ب بیتعبد معتاد گشته و با نهاد خود غر د داشته است به اطاعت وحکومت تضا با
رچشمه  س ی بیانسان غر نی از هم زین لیتحم که هرگونه استثمار و افت ی م یدر خواه م یدقت کن راگ

و   ی استثمار فرد و قبول هرگونه تحمیل و میعظ ی اودهتگروه بر ا یگرفته است. حکومت یک فرد 
  ده یگرد  ریخو گرفتن به اطاعت امکان پذ  و  شیشدن انسان با فطرت خو  گانهیب  نی در اثر هم  یگروه
 .است

  ی بیانسان غر ن ی افراد آن جامعه از ا د ی با د ردگرها  ی خیتار  ی بال  ن ی ای از اآنکه جامعه  ی برا
از تسلط   کنند. حکومت به اشکال مختلف تظاهر نموده و یآزاد شده و حکومت را در درون خود نف

یک   یا ( آغاز شده و به حکومت یک فرد ویلتحمی ی ـنیتلق ـ  ی)تسلط ماد  گرییک فرد بر فرد د
لذا هرقدر حکومت    است، و   ت یحکومت بهرشکل خالف انسان   ابد،یگروه کوچک برجامعه توسعه می 

 .افتیتحقق خواهد  شتری ب ی تکامل پابد مفهوم جامعه انسان تی ریمد ی بسو
  

 
شده است. در   خذا  تیحیاز مس  حطالصا  نیوجود ندارد و ا  یای بنام روحاندر اسالم طبقه  نید  یعلما  دیبنا به تائـ  ۱

جبارو الرهبان  االاند. ان کثیرا منو نصارا نکوهش شده   هودی  ونیبکار رفته است و روحان  هفقیاصطالح عالم و    ریقرآن ن
  ز ی ( در صدر اسالم ن۳۱  توبهاهلل... )رهبانهم اربابا من دون حبارهم و  ا  واذختا(  ۳۴وبه  ت )  ..الباطل.با  سموال النااکلون  الی

از   گزمختلف پرداخته و هر  ی به کارها نیوجود نداشت و اغلب صحابه بزرگ و امامان راست چوجهی به یطبقه روحان 
دستگاه    رین  عهیشدر مذهب    انددادهینم   لیرا تشک  یطبقه خاص   گریبعبارت د  اند. ونموده اق نمی زخود ارت  ینیدانش د

قرآن   در .اندراهنما آزاد بوده  در انتخاب معلم و نیمؤمنوجود نداشته است و  هرگز   تیحیمس یسایچون کل تیروحان
 . است یگناه عظیم بر   نیشدند که مسلمان از ا لعن  رفتندگرا ارباب می  روحانی  انیشوایکه پ یار صو ن  هود ی میکر
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  م ی کن  ه یرا توج  ت یرینظام مد   نکه یسخن گفته شده است. قبل از ا  ار یبس  ت ی ریرساله از مد  ن ی درا 
برداشت شده   خ یکه برخالف آنچه تاکنون از تار م یکن ن یقیبرده و عمیقاً به فساد حکومت پی  د یبا

  شه یو تکامل ننموده است بلکه هم  شرفت یپ  جاد ینه تنها ا   ی است، سلطنت و حکومت در جوامع بشر
  ی جلدها  رد است. لذا  دهیتمدن و فرهنگ اجتماعات گرد یواقع شرفت یها و پراه کمال انسان  سد
که    ت،ی ریشده و سپس نظام مد  ل یتحل و  ه یتجز دحکومتیجهان از د ی هامجموعه تمدن   نی ا  هیآت

 .دیه خواهد گردیهاست، توجنظام جامعه انسان 
 

 پایان 
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الدین آشتیانیجالل مهندسلیست آثار   

 

 ماتریالیسمدفتر )جزوه( 
 ۱۳۲۷ 

 ۱۳۵۸ اسفند  مدیریت نه حکومت 

 ۱۳۶۰ شهریور زرتشت مزدیستا و حکومت

 ۱۳۶۲ مهر تحقیقی در دین یهود

 تحقیقی در دین مسیح
 ۱۳۶۴ 

 ـ شامانیسم عرفان بخش اول
 ۱۳۶۷ 

 ۱۳۶۸ پائیز ـ مذاهب اسراری عرفان بخش دوم 

 ـ وداها )مذاهب هندی(عرفان بخش سوم 
 ۱۳۷۰ 

 ۱۳۷۰ زمستان ـ ودانتا )مذاهب هندی( عرفان بخش چهارم

 ۱۳۷۳ تیر پیشگفتار چاپ نهم زرتشت مزدیستا و حکومت 

 ـ بودیسم و جینیسمعرفان بخش پنجم 
 ۱۳۷۶ 

 ۱۳۷۹ اردیبهشت دین مسیح() ۱۹۸۹خالصه خبر آسوشیتدپرس 

 1381 بهمن پیشگفتار تحقیقی در دین یهود  )اشپیگل(

 ۱۳۸۹  حیمس نیکتاب د شگفتاریدر پ حیمس یسیراز آرامگاه گمشده عمقاله کشف 
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 مدیریت نه حکومت

  

 

 منابع فهرست

 .ستین سریفهرست کامل و جامع م هیمجموعه، ته  نیمآخذ ابه یعدم دسترس  و کفقدان مدار بعلت

ام که شامل مآخذ  نموده میرا تنظ مهیداشتم فهرست ضم اریکه در اخت یاپراکنده یادداشتهایاستفاده از  با
ف ذکر یلتأخ  یتار  منابع بدون محل انتشار و  نیا  یامساند. ا ست که تا کنون مورد بحث قرار گرفته یمطالب  یبیتقر
از آنها اکتفا   ی کیاند فقط به ذکر نموده  یمکارآنها ه میدر تنظ سندهیچند نو که یدر مورد کتابهائ است و دهیگرد

 هیآت یه منابع بخشهاتهیاست که در  دیاند. امشده لیجلد تشک نیاز چند زیها نهرسال نیاز ا یشده است. برخ
 گردد. ص رفع نق و لیتکم زیفهرست ن نیا

 

 ی به زبان پارس  منابع

 

 نام کتاب  نام مترجم  نام مولف  

 گاتها سرودهای زرتشت   آذرگشسب

 سیاست   عنایت ارسطو 

 حاکمیت دولتها  رضی  ارسنجانی 

 عصر اوستا   فروهر اشپیگل، کیکر ....  

 فلسفه سیاست    اشپنگلر  

 ایران در نخستین قرون اسالمی    اشپولر  

 قوانین   لطفی  افالطون 

 دورینگ آنتی احسان طبری انگلس 

 اصول کمونیم   انگلس 

 سوسیالیسم تخیلی و سوسیالیسم علمی   انگلس 

 علم در تاریخ  برنال )جان(

 سیر تمدن وتربیت درایران باستان    ا بیژن 

 تاریخ جهان نو   طاهری  پالمر

   یکراتکعصر انقالب دمو فرهودی  پالمر

 اسالم در ایران   کریم کشاورز  پطروشفکی  

 تاریخ ایران   کشاورز پیکولوسکایا ....  

 گاثاها   پورداوود 
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 سرودهای زرتشت   پورداوود )دینشاه( 

 مارکسیسم و ایدالیسم جدید  نوروزی   لوئیس  جان

 زرتشت وجهان غرب   ا ینرجب گیمن دوشن

 ر اوستا و ترجمه گاثاها یتفس دکتر جوان دارمستتر 

 فلسفه ایران باستان    دینشاه ایرانی 

 اخالق ایران باستان    دینشاه ایرانی 

 تاریخ اجتماعی ایران    راوندی  

 تاریخ یهود   رهبر 

 قرارداد اجتماعی  منوچهر کیا  روسو   کژاژان

 تاریخ ایران   فخرداغی گیالنی  سایکس  

 تاریخ ادیان بزرگ    شاله فیلیسین

 ها گات  شوشتری  

 سوویتیسم و فاشیسم  پورشالچی شاو  

 بتهای ذهنی   شایگان   

  معلم شهید شریعتی
 مجموعه انتشارات  

 آزادی فردی و قدرت دولت   صانعی 

 تمدن قدیم  نصراله فلسفی  فوستل دوکوالنژ  

 تاریخ ایران   نوریان خواجه دو گوبینو  کنت

 تاریخ تمدن اسالم    گوستاولوبون 

  کتیکدیال حبیبیحسن  گوروویچ 

 وظایف سوسیال دموکراتهای روسیه  لنین

 کاپیتال   مارکس

 محبی
 

 شناسی  بنیاد دین و جامعه

 ن  یالقوانروح علی اکبر مهتدی مونتسکیو  

 در آزادی   میل )استوارت(

  نائینی
 الملة ه یاالمة وتنزهیتنب

 فلسفه هگل   عنایت  هگل 

 ایران حماسه ملی  بزرگ علوی نولدکه 
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 فهرست منابع خارجی 

Alfonso The Aztecs people of the Sun 

Alimen.H… Vorgeschichte(Weltgeschichte) 

Alois.C. Die Heiligkeit des Herrschers 

Altheim Fr. Zarathustra und Alexander 

Ammon Gesellschaftsordnung 

Andres St. 
Die Wirklichkeit des Mythos Arbeitergemeinschaft marxis- 
tischer Wissentschaftler (Werke und Vortraege) 

Banning W. Karl Marx 

Barruzi A.  Aufklaerung und Materialismus 

Barruzi A.  Aufklaerung und Materialismus 

Bartholomea Chr. Zarathustras Leben und Lehre 

Bartholomea Chr. Die Gathas des Awesta 

Baudin L.  Der Sozialistische Staat der Inka 

Baudin L.  So Lebten die Inkas 

Baumann p.  Expedition Auka 

Baumgartel E.  The Cultures of Prehist.Egypt 

Becker C.H.  Jslam Studien 

Bengsten H...  Griechen und Perser 

Bengsten H...   Einfuehrung in die alte Geschichte 
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Braidwood R.  Prehistoric Men 
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Buckle H.T. History of Civilization in England 

Cahen CI. Der Islam I 

Cairns H. Law and Anthropology  

Callingwood R.G.  Philosophie der Geschichte 
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Cerma C.W.  Entstehung des Hettiter Reiches 

Chang k. The Beginnings of Agricult. in the Far East 
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