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چكيده
مقﺎله حﺎﺿر بﺎ محور قرار دادن نظريه وحدت در ﻋين كثرت هگل در مقﺎبل انديشه وحدت در نفي مﺎركس،
سيﺎست قومي ايران در دوره سﺎسﺎني را بر اسﺎس انديشههﺎ و افكﺎر متفكرين نو مﺎنند هگل و مﺎركس مورد
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سيﺎسي را برانگيخته است .چراكه اين مسئله ،حﺎكميت استبداد را نفي ميكند و مبتني بر انديشه وحدت در ﻋين
كثرت است؛ به همين دليل ،هگل ايرانيﺎن را اولين ملتي ميداند كه دولت نوين را ايجﺎد كردند .ﺿمن اينكه
برخي از سيﺎستهﺎي مبتني بر ﻋدم تسﺎهل و تسﺎمح اين دوره كه حﺎلت مقطعي و گذرا دارد ،بيشتر نﺎشي از
ﻋوامل سيﺎسي ايرانيﺎن بوده و ريشه در اﻋتقﺎدات مذهبي و نگرش فرهنگي آنﺎن نداشته است .ايدههﺎي حكومت
ايرانشهري در ﻋﺎلم نظر نسبت به زمﺎنهي موردبحث بسيﺎر ﻋﺎقلﺎنه طراحيشده بود امﺎ در مقﺎم ﻋمل بﺎ توجه به
دخﺎلت نيروهﺎي قدرتمند ديني و نظﺎمي در بﺎفت قدرت سيﺎسي ،روند ديگري را بهخصوص در اواخر ﻋمر اين
سلسله در اجراي طرح حكومت ايرانشهري ،رقم زد.
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مﻘدمه
سيﺎستهﺎي قومي سلسله سﺎسﺎني نشﺎندهنده سيﺎستي مبتني بر تسﺎهل و تسﺎمح بﺎ اقوام و
فرهنﮓهﺎي متنوﻋي است كه در پهنه سرزميني ايران زندگي ميكردند؛ اين امر برخلﺎف نظريه استبداد
شرقي مﺎركس و انگلس و سﺎير محققﺎن دنبﺎلهروي آنﺎن است .نظﺎمهﺎي استبدادي هرگونه تنوع و
كثرت را كه مغﺎير سيﺎست كلي آنهﺎ بﺎشد سركوب ميكنند ،درحﺎليكه برخورد دولت سﺎسﺎني بﺎ اقوام و
مذاهبي كه در حيطه سرزميني آن زندگي ميكردند ،به سيﺎست نظﺎمهﺎي فئودالي كه در آنهمه
قدرتهﺎي رقيب در كنﺎر هم زندگي ميكنند و حوزه اقتدار هم را به رسميت ميشنﺎسند قرابت بيشتري
دارد .مقﺎله حﺎﺿر بهنوﻋي به مﺆلفههﺎي هويت تﺎريخي مردم ايران نيز ميپردازد ،چراكه بسيﺎري از
مشكلﺎت اجتمﺎﻋي و سيﺎسي كشور ايران ريشه درگذشته دارد و تﺎ به امروز تداوم داشته است.
ﻋقبمﺎندگي ،شكست در برقراري دموكراسي و حﺎكميت قﺎنون و انحطﺎط فلسفي و فرهنگي مسﺎئلي
نيستند كه در تﺎريخ معﺎصر شكلگرفته بﺎشند .روش تحقيق مورداستفﺎده در پژوهش حﺎﺿر مبتني بر
روش تﺎريخي –تحليلي است؛ چراكه بﺎ مراجعه به تﺎريخ كشور ايران و تأكيد بر سلسله سﺎسﺎنيﺎن،
سيﺎست قومي اين سلسله بر اسﺎس نظريه وحدت در ﻋين كثرت هگل موردبررسي قرار ميگيرد .نقطه
تمركز پژوهش حﺎﺿر سلسله سﺎسﺎنيﺎن است و بﺎ بﺎزشنﺎخت سيﺎستهﺎي قومي حﺎكم در دوره مذكور،
سعي در اثبﺎت فرﺿيه شده است .سﺆالي كه مقﺎله حﺎﺿر در پي پﺎسخگويي به آن است به اين شكل
مطرح ميشود كه» :سيﺎستهﺎي دولت مركزي در امپراتوري ايران بﺎستﺎن بﺎ توجه به وسعت و
گستردگي و تنوع قومي فراوان آن براي ايجﺎد و حفظ وحدت چگونه بوده است؟« در پﺎسخ به اين
سﺆال ،اين فرﺿيه مطرح ميشود كه »سيﺎستهﺎي قومي دوره سﺎسﺎني نشﺎندهنده سيﺎستي مبتني بر
تسﺎهل و مدارا بﺎ اقوام و فرهنﮓهﺎي متنوﻋي است كه در پهنه سرزميني امپراتوري پهنﺎور ايران حضور
داشتند سيﺎست قومي سﺎسﺎنيﺎن ،قرابت بيشتري بﺎ انديشه وحدت در ﻋين كثرت هگل نسبت به انديشه
وحدت در نفي كﺎرل مﺎركس دارد كه درنهﺎيت به استبداد و خودكﺎمگي منتهي ميشود«.
رويكرد نظري
فلﺎسفه و انديشمندان متعددي پيرامون مفهوم وحدت به تأمل فلسفي پرداخته و بحثهﺎيي اسﺎسي
حول آن مطرح كردهاند؛ هگل و مﺎركس دو فيلسوف برجسته تﺎريخ معﺎصر هستند كه اين مسئله مهم را
موﺿوع انديشه فلسفي خود قرار دادهاند» .انگيزه هگل در توجه به فلسفه ،همﺎن شوق او به فهم
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نﺎسﺎزيهﺎ و تضﺎدهﺎي جهﺎن هستي و خﺎصه نيﺎز به بﺎزجستن آزادي و يگﺎنگي آدمي بود«)و.ت ،سيتس،
 .(١٣ :١٣٧١هگل در اين زمينه مينويسد» :دوگﺎنگي )شقﺎق( سرچشمه نيﺎز به فلسفه است« و درجﺎيي
ديگر ميگويد» :نيﺎز به فلسفه هنگﺎمي پيش ميآيد كه زندگي آدميﺎن از توانﺎيي يگﺎنه سﺎزي محروم
بمﺎند و تضﺎدهﺎ روابط زنده دروني و متقﺎبل خود را از دست بدهند)«.همﺎن .(١٣ ،ازنظر هگل تضﺎد در
زندگي انسﺎن صرف ًﺎ در مصلحت فردي و جمعي نيست ،بلكه »بصيرت و فهم فلسفي او را به شنﺎخت
تضﺎدهﺎي بيشمﺎر در زندگي انسﺎن همﺎنند تضﺎد ميﺎن روح و مﺎده ،طبيعت و انسﺎن ،انديشه و واقعيت،
آگﺎهي و وجود ،ﻋقيده و فهم ،آزادي و ﺿرورت و ﻋقل و احسﺎس توانﺎ ميكرد«)همﺎن .(١٤ ،هدف هگل
تجزيهوتحليل اين تضﺎدهﺎ و نشﺎن دادن امكﺎن جمع و يگﺎنگي آنهﺎ بود .بهﻋنوانمثﺎل ،قرارگيري اسﺎس
دنيﺎي مدرن بر فردگرائي ،تضﺎدي بين ﻋوامل و منﺎفع و مصلحت جمعي ايجﺎد ميكند .هگل در فلسفه
خود به اين صورت كه ﺿمن حفظ مصلحت فرد ،منﺎفع جمع را نيز تأمين كرده و به اين صورت تضﺎد
فوق را حلوفصل ميكند .فرد قبل از ورود به ﻋرصه ﻋمومي يﺎ جﺎمعه وارد حوزهاي به نﺎم جﺎمعه مدني
ميشود كه محل تحقق منﺎفع او است؛ بنﺎبراين ،در اين حوزه فرد آزاد است كه منﺎفع خود را تأمين كند
و هيچ قدرتي نيز توان جلوگيري از آن را ندارد .ولي در يك مرحله ﻋﺎليتر ،دولت بهﻋنوان نمﺎينده منﺎفع
ﻋمومي موظف است كه اين منﺎفع را تأمين نمﺎيد .لذا دولت بﺎ مديريت جﺎمعه مدني تضﺎد بين بخش
غني و فقير را حل و بهﻋنوانمثﺎل بﺎ اخذ مﺎليﺎت از بخش ثروتمند و تزريق آن به بخش فقير جﺎمعه مﺎنع
از فروپﺎشي آن ميشود .به همين دليل است كه برخي معتقدند هگل نظريهپرداز نظريه دولت مدرن و
تجدد بوده و حرف آخر را دراينبﺎره مطرح نموده است )طبﺎطبﺎئي.(٢٧٧ :١٣٧٩ ،
هگل معتقد است براي ايجﺎد دولت مدرن ،هر يك از طرفين تضﺎد بﺎيد در جﺎيگﺎه خود قرار بگيرد؛
منﺎفع فردي در حوزه جﺎمعه مدني و منﺎفع ﻋمومي در حوزه دولت .حذف هر يك از طرفين تضﺎد بﺎﻋث
استبداد و خودكﺎمگي و يﺎ هرجومرج و بيثبﺎتي سيﺎسي خواهد شد .شﺎيد به همين دليل بود كه هگل
دريكي از كلﺎسهﺎي درس خود بحث ﻋجيبي را دربﺎره سوسيﺎليسم مطرح كرد و شكست اين مكتب را
مهرومومهﺎ قبل از بلوك شرق پيشبيني كرد .هگل سوسيﺎليسم را نظﺎمي سيﺎسي ميدانست كه
شﺎيسته كشورهﺎي ﻋقبمﺎنده شرقي بوده و شﺎيد ﻋلت آن در اين بود كه سوسيﺎليسم بﺎ حذف يكي از
طرفين تضﺎد يعني جﺎمعه مدني ،راه را بر شكلگيري استبداد و خودكﺎمگي هموار ميكرد .مسئلهاي كه
در بلوك شرق بهخوبي نمﺎيﺎن بود و يكي از دلﺎيل مهم شكست آن محسوب ميشود؛ ﺿمن اينكه
بيتوجهي به فردگرائي به معني بﺎزگشت به دنيﺎي پسﺎمدرن است .مسئله مهمي كه مطرح ميشود اين
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است كه چگونگي برقراري وحدت در انديشه هگل از ديگر مسﺎئل مهم است .دو تفسير متفﺎوت از
انديشه فلسفي هگل مطرحشده كه يك تعبير مﺎركسيستي است .در انديشه مﺎركس ،دوطبقه در مقﺎبل
هم قرار دارند :طبقه سرمﺎيهداري در مقﺎبل طبقه پرولتﺎريﺎ يﺎ كﺎرگر .به نظر مﺎركس راه رهﺎيي از اين
تضﺎد و رسيدن به مرحلهاي ﻋﺎليتر يعني مرحله سوسيﺎليسم ،همﺎن نفي طبقه سرمﺎيهدار يﺎ به ﻋبﺎرت
ديگر نﺎبودي و حذف آن است )اشتراوس وكراپسي.(٢٤٠ :١٣٧٣ ،
درنتيجه طبقه كﺎرگر زمﺎني به سوسيﺎليسم ميرسد كه طبقه سرمﺎيهدار را بهطوركلي نﺎبود كند .به
همين دليل مﺎركس از اين واقعيت آگﺎه بود كه رسيدن به سوسيﺎليسم جز از راه استبداد و ديكتﺎتوري
پرولتﺎريﺎ امكﺎنپذير نيست؛ چراكه تلﺎش براي از ميﺎن برداشتن طبقه سرمﺎيهدار بﺎ واكنش اين طبقه
براي بقﺎ مواجه ميشود و درنتيجه راهي جز حﺎكميت ديكتﺎتوري پرولتﺎريﺎ نيست .در سﺎيه اين
ديكتﺎتوري ،طبقه سرمﺎيهدار از ميﺎن برداشته ميشود و راه براي حﺎكميت نظﺎم سوسيﺎليستي كه ديگر
چيزي به نﺎم طبقه و تضﺎد طبقﺎتي در آن وجود ندارد ،هموار ميشود .هگل شنﺎسﺎني مﺎنند كوژف كه
گرايش مﺎركسيستي دارند نيز از تضﺎد بنده و خدايگﺎن هگل تعبير مﺎركسيستي دارند و به همين دليل در
رابطه بﺎ تعﺎرض اين دو معتقدند كه بنده زمﺎني به مقﺎم خدايگﺎني ميرسد كه خدايگﺎن را از برابر خود
نفي كند و اين نفي به معني حذف و نﺎبودي است.
در دو تﺎ سه دهه گذشته ،هگل شنﺎسﺎن بزرگ به نتﺎيج بسيﺎر مهمي رسيدهاند كه در صورت اثبﺎت،
نتﺎيج بسيﺎر مهمي در حوزهي ﻋلوم انسﺎني به همراه دارد .به نظر آنهﺎ در تضﺎد دونيروي مخﺎلف كه در
مقﺎبل هم قرار دارند ،ديدگﺎه هگل از نفي طرف مقﺎبل به معني حذف و نﺎبودي آن نيست .در تقﺎبل بنده
و خدايگﺎن ،بنده بﺎكﺎري كه بر روي طبيعت انجﺎم ميدهد ،بهتدريج به خودآگﺎهي رسيده و خدايگﺎن را
نفي ميكند تﺎ درنهﺎيت خود را به اثبﺎت برسﺎند؛ امﺎ اين نفي به معني نﺎبودي و حذف خدايگﺎن نيست،
چراكه خدايگﺎن بﺎيد در جﺎيگﺎه خود بمﺎنند تﺎبنده بتواند به آن مقﺎم برسد و درصورتيكه جﺎيگﺎه خدايي
حذف شود ديگر بنده نميتواند در آن جﺎيگﺎه قرار گيرد .به نظر هگل نه وﺿعيت خدايگﺎن ميتواند ابدي
بﺎشد و نه بنده ميتواند درجﺎيي خدايگﺎن را از بين ببرد و تنهﺎ بﺎشد .صورت بعدي خودآگﺎهي نفي
خدايگﺎني و بندگي است و نه نفي خدايگﺎني .درنتيجه ازنظر هگل در تقﺎبل دونيرو يﺎ دوطبقه ،يكطرف
مقﺎبل را نفي ميكند تﺎ بﺎ نفي آن خود را به اثبﺎت برسﺎند نه آنكه طرف مقﺎبل را حذف كند )هگل،
 (٤٨ :١٣٨٧وايندو درنهﺎيت در يك مرحله ﻋﺎليتر به وحدت ميرسند كه اين مرحله به هيچيك از
جﺎيگﺎههﺎي بندگي يﺎ خدايگﺎني مربوط نيست.
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بر اسﺎس آموزههﺎي مﺎركسيستي ،در تقﺎبل طبقه كﺎرگر و سرمﺎيهدار اين دو بﺎ نفي همديگر در يك
مرحله ﻋﺎليتر به وحدت ميرسند كه اين مرحله نه مربوط به پرولتﺎريﺎ و نه مربوط به طبقه سرمﺎيهداري
است كه شﺎيد بتوان گفت رسيدن به نﺎم سوسيﺎلدموكراسي داراي چنين ويژگيهﺎيي است .هگل در
اين مورد مينويسد» :آگﺎهي كه موﺿوع خود را چنﺎن رفع ميكند كه چيز رفع شده را درﻋينحﺎل زنده
نگه ميدارد و حفظ ميكند و بدينسﺎن بهرغم رفع شدن ،بﺎقي ميمﺎند«)و.ت .سيتس.(١٤٦ :١٣٧١ ،
مسئله اسﺎسي در فهم انديشه هگل اين است كه دنيﺎي جديد دنيﺎي رفع يﺎ سلب يﺎ از بين بردن يكي از
طرفين تضﺎد يﺎ خودآگﺎهي نيست ،بلكه اثبﺎت آن دو در يك مرحله بﺎلﺎتر است .در اين نوع وحدت است
كه نيﺎز به حﺎكميت ديكتﺎتوري پرولتﺎريﺎ نيست ،چراكه دونيروي متضﺎد بدون اينكه همديگر را نﺎبود كنند
در يك مرحله ﻋﺎليتر به وحدت ميرسند .به همين دليل هگل وحدت را در كثرت و نه در نفي و نﺎبود
كردن ميدانست .چراكه وحدت در نفي به معني دقيق كلمه وحدت نيست بلكه نوﻋي سلطه و استبداد
است كه يكطرف ﻋليه طرف مقﺎبل به كﺎر ميبرد .لﺎزم به ذكر است كه انديشه وحدت در كثرت از
ﻋنﺎصر اصلي دنيﺎي جديد است كه در انديشههﺎي بنيﺎنگذار موج اول مدرنيسم يعني مﺎكيﺎولي مشﺎهده
ميشود.
مﺎكيﺎولي ﺿمن طرح اين مسئله كه در هر كشوري دو طبع مخﺎلف وجود دارد و وجود تفرقه ميﺎن
حﺎملﺎن آن دو امكﺎن به وجود آمدن قوانين منﺎسب را فراهم ميكند و ﺿﺎمن آزادي است .چراكه اگر در
هر كشوري وحدت بدون كثرت تحقق پيدا كند نظﺎم آن خودكﺎمه خواهد بود ،مﺎكيﺎولي بﺎ برجسته كردن
تفرقه بهﻋنوان خﺎستگﺎه نظﺎم آزادي ،گسستي از انديشه سيﺎسي قديم ايجﺎد و قلمرو نﺎشنﺎختهاي را
گشود كه هگل ادامهدهنده اين راه در انديشه فلسفي است .هگل معتقد بود قبل از دوران جديد ،همه
امور يكسويه و يكجﺎنبه بود يﺎ اصﺎلت همﺎنند يونﺎن بﺎ جمع و يﺎ بر روي فرد و يﺎ تأكيد بر اصﺎلت درون
بود و يﺎ اصﺎلت بيرون؛ بنﺎبراين نوﻋي شكﺎف در جمع و فرد ،درون و بيرون ،كل و جزء وجود داشت .گره
اصلي كﺎر هگل ايجﺎد وحدت در بين اين ﻋنﺎصر است كه سعي داشت وحدت آنهﺎ را درست كند .لذا به
نظر او يكطرف نميتواند ديﺎلكتيك ايجﺎد كند ،چراكه حقيقت كل است و كل حقيقت است ،چراكه
قﺎئل به حذف و نﺎبودي آن نيست ،بلكه بﺎ هضم ميراث و سنت و سپس حفظ آن در صورتي نو ،آغﺎزگر
دنيﺎي جديد و انسﺎن جديد شد كه هنوز هم بر تﺎرك آن قرار دارد .ديﺎلكتيك نيز بﺎ چنين ديدگﺎهي
قﺎبلفهم است چراكه ازنظر هگل ديﺎلكتيك ﻋبﺎرت است از سير تكويني امور درگذر از مراحل و منﺎزل
مختلف اين راه؛ بهاينترتيب كه صورتهﺎي اوليه امور حلشده و از بين ميرود و صورتهﺎي كﺎملتر
بعدي ظﺎهر ميشود .هگل وحدت ايجﺎدشده در يونﺎن بﺎستﺎن را از نوع وحدت بلﺎ واسطه ميدانست.
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تعﺎرﺿﺎتي در تمدن يونﺎن وجود داشت كه متفكرين و فلﺎسفه آن دوره نتوانستند آنهﺎ را وحدت بخشند.
لذا جهﺎن جديد نيﺎز به وحدت پيچيده دارد كه وحدت بﺎواسطه يﺎ وحدت كثرت است؛ وحدت واقعي
بهواسطه ميﺎنجيهﺎ ايجﺎد ميشود كه اين مسئله بﺎﻋث پيشرفت و جلو آمدن تﺎريخ شده است.
سلسله ساساني و سياست قومي  -ملي
در بين تمدنهﺎي قديم ،تمدن ايران بﺎستﺎن در كنﺎر تمدن يونﺎن بﺎ توجه به اينكه تنهﺎ تمدنهﺎيي
بوده اند كه وحدت را در ﻋين كثرت برقرار كردند ،توجه هگل را به خود جلب نمودند .سيد جواد
طبﺎطبﺎئي دربﺎره برداشت هگل از نظﺎم سيﺎسي ايرانيﺎن در دوره بﺎستﺎن مينويسد» :نكته بنيﺎدين در
مفهوم هگلي شيوه فرمﺎنروايي ايرانيﺎن اين است كه شﺎهنشﺎهي دولت نيست ،بلكه دولت دولتهﺎست و
اين صورت از دولت بﺎ خودكﺎمگي و وحدت بدون كثرت دولتهﺎ سﺎزگﺎر نيست .همچنﺎن كه شﺎهنشﺎه،
شﺎه شﺎهﺎن و شﺎه اقوام متنوع بﺎ آداب ،رسوم ،زبﺎنهﺎ و اديﺎن گونﺎگون است و بدون كثرت دولتهﺎ و
تنوع اقوام ،دولت و شﺎهنشﺎهي نميتواند وجود داشته بﺎشد) ،«.طبﺎطبﺎئي .(١٤٥ :١٣٨٦ ،هگل امپراتوري
ايران را در مقﺎبل امپراتوري هند و چين قرار ميدهد؛ ازنظر هگل همﺎنطور كه مطرح شد وحدت واقعي
در كثرت و نه در نفي و سركوب هويت اقوام سﺎكن در امپراتوري ايجﺎد ميشود .طبﺎطبﺎئي در اين مورد
مينويسد» :مفهوم هگلي رايش يﺎ شﺎهنشﺎهي مفهومي فلسفي است و تدوين آن مفهوم نيز بدون ارجﺎع
به مبﺎني نظري ممكن نيست .اينكه هگل مفهوم ايرانشهري شﺎهنشﺎهي را مندرج در مفهوم جديد
امپراتوري ميداند و تعﺎرض آن را بﺎ مفهوم هندي و چيني امپراتوري برجسته ميكند ،مبتني بر اين
دريﺎفت فلسفي است كه در هند و چين بﺎستﺎن ،مفهوم وحدت در كثرت و آگﺎهي كثرات از هويت ويژه
خود تكوين پيدا نكرده بود) ،«.طبﺎطبﺎيي.(١٤٤ :١٣٨٦ ،
بﺎ توجه به چنين سيﺎستي بود كه در دوره بﺎستﺎن اگرچه ايرانيﺎن بر اقوام بسيﺎري چيره شدند ،ولي
همواره به خردهفرهنﮓهﺎي اقوام احترام ميگذاشتند و ﺿمن احترام به آيينهﺎ و آداب رسوم آنهﺎ،
سعي ميكردند اين اقوام دريك مرحله ﻋﺎليتر يعني هويت ملي به وحدت برسند .طبﺎطبﺎئي در اين مورد
مينويسد» :در اين وحدت ملي اقوام ايراني و مهﺎجران به سرزمينهﺎي ايراني شﺎهنشﺎهي بهﻋنوان
نهﺎدي ﻋمل ميكرد كه وظيفه آن ايجﺎد وحدتي پﺎيدار ،تأمين مصﺎلح همه اقوام بﺎ حفظ خودگرداني
آنهﺎ بود .پﺎدشﺎه در انديشه ايرانشهري ،رمزي از وحدت در تنوع همه اقوام ملت به شمﺎر ميآمد و هم
او بﺎ فرمﺎنروائي دادگرانه ،تعﺎدل نﺎپﺎيدار آن اقوام را به پﺎيداري ملت تبديل ميكرد .هرچند كه قدرت
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مركزي كه پﺎدشﺎه نمﺎينده و تجسم آن بود به سركوب شورشيﺎن ميپرداخت ،امﺎ اين سركوب نه بﺎهدف
برتري قومي ،بلكه براي حفظ تعﺎدل ميﺎن اقوام بود«)طبﺎطبﺎيي .(١٤٣ :١٣٨٦ ،مﺎريﺎ بروسيوس ﺿمن
اشﺎره به مقطعي و گذرا بودن شكنجه و آزار پيروان دينهﺎ ديگر در دوره سﺎسﺎني مينويسد» :دين
زرتشت ،دين پﺎدشﺎهﺎن سﺎسﺎني و خﺎندان سلطنتي بود ،امﺎ پﺎدشﺎهﺎن سﺎسﺎني معتقدات ديني خود را به
مردمي كه در پهنه امپراتوري سﺎسﺎني ميزيستند تحميل نميكردند و هر قومي در پيروي از اﻋتقﺎدات
مذهبي خود آزاد بود«)بروسيوس(٢٤٦ :١٣٨٧ ،
ديميتري شلﺎپنتوف محقق روس تبﺎر معتقد است ايرانيﺎن بﺎ مداراي گستردهاي كه نسبت به
سنتهﺎي ديني و فرهنگي متفﺎوت داشتند در هنر برپﺎيي امپراتوري ،انقلﺎبي به پﺎ كردند .وي همچنين
در مورد سيﺎستهﺎي قومي و فرهنگي ايرانيﺎن در دوره بﺎستﺎن مينويسد» :امپراتوري ايراني برمبنﺎي
اتحﺎد سنتهﺎي اقوام گونﺎگون و بر پﺎيه تفكر مدارا بﺎفرهنﮓهﺎي گونﺎگون شكلگرفته بود .ايرانيﺎن در
مدارا بﺎ سنتهﺎي قومي -فرهنگي درون امپراتوري ،نوع خﺎصي از چند فرهنگي گرايي كﺎمل ًﺎ متفﺎوت بﺎ
سنت يونﺎني را حفظ كرده بودند ...اين مدارا و احترام را ميتوان در رفتﺎر همه شﺎهﺎن ايراني مشﺎهده
نمود«) .شلﺎپنتوف .(١٠ :١٣٩١ ،اقوام مختلف ايراني براي خود نوﻋي وحدت و استقلﺎل قبيلهاي داشتند،
ولي بهتدريج شﺎهد رشد ﻋنﺎصر و ﻋواملي هستيم كه بﺎﻋث پيوند آنهﺎ ميشود و زمينه براي شكلگيري
هويت ملي فراهم ميآيد .گسترش و توجه به دين زرتشت در دوره سﺎسﺎني بهتدريج بهنوﻋي وحدت
فرهنگي در ميﺎن اقوام ايراني منتهي شد .آيينهﺎي مشترك وراي خردهفرهنﮓهﺎي قومي ،همﺎنند ﻋيد
نوروز ،ﻋيد مهرگﺎن و اﻋيﺎد مرسوم ديگر بين ايرانيﺎن كه هرسﺎله تكرار ميشد در كنﺎر رشد تجﺎرت و
مبﺎدله كﺎلﺎهﺎي هندي و مصنوﻋﺎت شمﺎل شرق ايران بﺎ كﺎلﺎهﺎي غرب كشور ،امكﺎن ارتبﺎط بيشتر بين
اقوام سﺎكن در سرزمين ايران را فراهم نمود .بروز جنﮓهﺎي بزرگ در اين دوره و حضور همه اقوام
ايراني در اين نبردهﺎ نيز به ايرانيﺎن كمك كرد تﺎ به تشﺎبهﺎت خود بﺎ همديگر و تمﺎيزي كه بﺎ سﺎير اقوام
غير ايراني دارند پي ببرند .ﺿمن اينكه حضور بزرگﺎن اقوام مختلف در دربﺎر و بزرگداشت جشنهﺎي
ﻋظيم در تخت جمشيد از ﻋوامل ديگري بود كه به وحدت فرهنگي اقوام ايراني كمك مينمود) .بهﺎر و
شميسﺎ.(١٣١ - ١٣٠: ١٣٨٨ ،
طبﺎطبﺎئي نيز اصول انديشه ايرانشهري نهﺎد شﺎهي را دليل اصلي وحدت در ﻋين كثرت اقوام
ايراني ميداند و آن را استوارترين نهﺎد در نظﺎم سيﺎسي ايران بﺎستﺎن به شمﺎر ميآورد .ﻋلﺎوه بر آن،
فرهنﮓ ايراني در گستردهترين معنﺎي آن توانست تداوم تﺎريخي ،آييني و فكري ايرانيﺎن را در سدههﺎي
طولﺎني تضمين كند .فرهنﮓ ايراني كه انديشه ايرانشهري در كﺎنون آن قرار داشت و در دوره اسلﺎمي بﺎ
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شعر و ادب فﺎرسي در هم آميخت در كنﺎر نهﺎد شﺎهي دومين ستون بقﺎي ايران محسوب ميشد
)طبﺎطبﺎئي(١١٥ ،١٣٨٦ ،؛ بنﺎبراين در كنﺎر شكلگيري هويت ملي ،خردهفرهنﮓهﺎي قومي نيز از طرف
دولت مركزي مورداحترام بود و اين مسئله بدون تسﺎهل و تسﺎمح امكﺎنپذير نبود .مﺎريﺎ بروسيوس
مصلحتانديشي سيﺎسي را دليل تسﺎهل سيﺎسي در ايران بﺎستﺎن ميداند و مينويسد» :پﺎرسيﺎن هيچ
ﻋلﺎقهاي نداشتند زبﺎن ،فرهنﮓ و دين خود را بر اتبﺎﻋشﺎن تحميل كنند ،بلكه به هر قوم و تبﺎر اجﺎزه
ميدادند بر هويت و ميراث فرهنگي خويش بمﺎنند)«.بروسيوس ،(٧٨ :١٣٨٨ ،گيرشمن در اين مورد
مينويسد» :ايرانيﺎن نخستين ملتي هستند كه شﺎهنشﺎهي جهﺎني ايجﺎد كردند كه روح اغمﺎض و ﻋدالت
كه پيش از آن شنﺎخته نبود ،در آن حكمفرمﺎ بود« )گيرشمن .(٣٥٥ :١٣٣٦ ،شﺎيد اين تعبير تحت تأثير
نظريه هگل بﺎشد كه پﺎدشﺎهي در ايران را نخستين دولت در تﺎريخ جهﺎني خوانده است) .طبﺎطبﺎئي،
 .(١٥ :١٣٨٦البته هگل ايرانيﺎن را نخستين بنيﺎنگذار دولت در معنﺎي مدرن آن ميداند و قبل از ايرانيﺎن
اقوام ديگري نيز وجود داشتند كه دولت تشكيل داده بودند؛ هر چند كه هگل آنهﺎ را شﺎيسته اين
ﻋنوان نميداند.
دولت در مفهوم مدرن آن به معنﺎي ايجﺎد نهﺎدهﺎي سيﺎسي مستقل از اشخﺎص است كه كمﺎبيش
دائمي بﺎشند كه بﺎ وجود دگرگوني در رهبري و تغيير حﺎكمﺎن سيﺎسي همچنﺎن پﺎ برجﺎ بمﺎند .اصل ديگر
در ايجﺎد دولت جديد ،انتقﺎل وفﺎداري گروههﺎ نسبت به خﺎنواده ،جمﺎﻋت يﺎ سﺎزمﺎن مذهبي به دولت
است ،به گونهاي كه دولت از اقتدار معنوي برخوردار شود و در آن شهروندان برتري مصﺎلح دولت را
پذيرفته و حفظ دولت را بهﻋنوان برترين خير مدنظر قرار دهند )اندرو .(٤٣ :١٣٧٦ ،البته شﺎخص اصلي
دولت مدرن از نظر هگل برقراري وحدت در ﻋين كثرت است كه شﺎيسته حيﺎت انسﺎني است كه بشر را
از زندگي نبﺎتي دولتهﺎي سنتي نجﺎت ميدهد .شكلگيري هويت ملي در ايران بﺎستﺎن ﻋلﺎوه بر هگل
توجه گوبينو را نيز به خود جلب نمود و به همين دليل آنرا سنﮓ خﺎراي ايران تعبير كرد كه از بﺎد و
بﺎران گزند نمييﺎبد )طبﺎطبﺎئي ،همﺎن .(١٦٣ :هويت ملي ايرانيﺎن بﺎستﺎن چنﺎن ﻋميق و ريشهدار بود كه
ستﺎيش برخي از مورخين غربي را نيز برانگيخته است و بﺎ احترام از آن يﺎد ميكنند .ويل دورانت در اين
زمينه مينويسد» :آنچه از تﺎريخ پﺎرسيﺎن بﺎ ستﺎيش و تحسين بﺎيد ذكر شود اين است كه به ندرت اتفﺎق
ميافتﺎد كه فرد پﺎرس براي جنﮓ بﺎ پﺎرسيﺎن به مزدوري گرفته شود ،درصورتيكه هر كس ميتوانست
يونﺎنيﺎن را براي جنﮓ بﺎ خودشﺎن اجير كند« )دورانت.(٣٠٤ :١٣٨٧ ،
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مجتهد زاده »كورش را بنيﺎنگذار فدراتيو ميداند كه قلمرو خود را به چهل سﺎتراپي تقسيم كردد.
هريك از اين سرزمينهﺎ توسط پﺎدشﺎهي خودمختﺎر اداره ميشد .در حﺎليكه شﺎه شﺎهﺎن در پﺎيتخت در
پﺎرس بر سراسر كشور بزرگ سروري داشت .او آوردنده قﺎنون نبود ،بلكه پشتيبﺎن دين و قوانين
ملتهﺎي گونﺎگون مشترك المنﺎفع بود)«.مجتهدزاده ،(٨٢ :١٣٨٤ ،در اينجﺎ لﺎزم به ذكر است كه مفهوم
شﺎهنشﺎه در ايران بﺎستﺎن به معني شﺎه شﺎهﺎن است كه خود نمﺎينده تكثر و خودمختﺎري شﺎه نشينهﺎيي
است كه تحت فرمﺎن شﺎه شﺎهﺎن زندگي ميكردند و اشﺎره مجتهدزاده نيز به همين مسئله است .وي در
ادامه بحث خود ﻋنوان ميكند كه پﺎدشﺎه به دليل حفظ استقلﺎل و هويت فرهنگي ملتهﺎي گونﺎگون،
نظﺎم فدراتيو خود را به دين خﺎصي وابسته نميسﺎخت و لذا به هنگﺎم تسخير سرزمينهﺎي جديد به
مردم آن منﺎطق اين آزادي را ميداد تﺎ دين ،قﺎنون و آيين ويژه خود را حفظ كنند )مجتهدزاده:١٣٨٤ ،
 .(٨٣-٨٢پس از كورش ،شﺎهﺎن هخﺎمنشي بﺎ پي روي از تفكر وي از اﻋلﺎم دين ويژه خودداري ورزيدند تﺎ
استقلﺎل حكومت را از دين حفظ كنند و مفهوم تعلق حكومت به همه مردم بﺎ اديﺎن گونﺎگون خدشه
نبيند )مجتهدزاده .(٩٢ :١٣٨٤ ،زرينكوب ايران بﺎستﺎن را بﺎ سﺎير تمدنهﺎي آن دوران مقﺎيسه كرده و
مينويسد »ايران به دنيﺎ درس تسﺎمح آموخت ،درس ﻋدالت و درس قﺎنون و انضبﺎط يﺎدداد .به دنيﺎيي
كه آشور و بﺎبل و مصر و يهود آن را از تعصب و خشونت آكنده بود ،نشﺎن داد كه بﺎ اﻋمﺎل تسﺎمح بهتر
ميتوان امپراتوريهﺎي بزرگ را از اقوام گونﺎگون به وجود آورد و اداره كرد« )زرينكوب.(٢٧٠ :١٣٧٤ ،
زرينكوب معتقد است بﺎ وجود دين رسمي و دولتي در ﻋصر سﺎسﺎنيﺎن ،شﺎهد آيين و مذاهب
ديگري مﺎنند بوديسم ،مسيحيت و يهود ،در كنﺎرآيين زرتشتي هستيم كه به اين اقليتهﺎي ديني بﺎ نظر
تسﺎمح و حتي احترام نگريسته ميشد .زرينكوب معتقد است وجود همين ويژگيهﺎي انسﺎني و ﻋﺎدلﺎنه
بود كه ﻋليرغم شكست سﺎسﺎنيﺎن از اﻋراب مسلمﺎن و بر خلﺎف تمدنهﺎيي چون بﺎبل ،مصر و آشور كه
به طور كلي در تمدنهﺎي جديد ادغﺎم و منحل شدند ،سبب تداوم افكﺎر و انديشههﺎي سﺎسﺎنيﺎن شد
)زرينكوب .(٢٧٢ :١٣٧٤ ،طبﺎطبﺎئي معتقد است هر تمدني ممكن است بﺎ دو نوع انحطﺎط مواجه شود:
انحطﺎط كﺎمل يﺎ ﻋيني و انحطﺎط نسبي يﺎ جزئي؛ از نظر وي تمدن ايران بﺎستﺎن بﺎ انحطﺎط جزئي مواجه
شد و به همين دليل شﺎهد وجود و تداوم شﺎخصهﺎي ﻋمده اين تمدن در دوره اسلﺎمي نيز هستيم و
اﻋراب مسلمﺎن نتوانستند آن را مﺎنند ديگر تمدنهﺎي مغلوب مثل مصر به طور كلي بﺎ انحطﺎط مواجه
سﺎزند )زرينكوب .(٢٧٢ :١٣٧٤ ،هرچند كه در زمﺎن سﺎسﺎنيﺎن به دليل وجود مذهب رسمي– بﺎ وجودي
كه اين موﺿوﻋجﺎي بحث دارد  -برخوردهﺎيي بﺎ اقليتهﺎي مسيحي سﺎكن ايران صورت ميگرفت ،امﺎ
به نظر برخي از صﺎحبنظران اين نوع برخوردهﺎ بيشتر از آنكه ديني بﺎشند ،جنبه سيﺎسي داشتهاند .پس
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از رسمي شدن مسيحيت در امپراتوري روم به مسيحيت به چشم دين كشور رقيب نگريسته ميشد.
شﺎپور دوم ) ٣٠٩الي  ٣٧٩ميلﺎدي( در اين مورد به صراحت گفته است »آنﺎن در ميﺎن مﺎ زيست ميكنند،
ولي بﺎ قيصر احسﺎسﺎت مشترك دارند«)سﺎمي.(٢٣٧ :١٣٨٨ ،
دشمني شﺎپور دوم بﺎ مسيحيﺎن به دليل احسﺎسﺎت مشترك آنهﺎ بﺎ قيصر ،مورد تﺎييد برخي
محققين غربي نيز قرار گرفته است .سﺎيكس در اين بﺎره مينويسد» :بﺎيد دانست كه در اين قسمت حق
بﺎ شﺎپور بوده است ،زيرا كه او ميدانست مسيحيﺎن در بﺎطن بﺎ امپراتوري روم همراه و همواره پيروزي
آن دولت را از دل خواهﺎنند و در نتيجه نسبت به سلطنت و دولت او بي ﻋلﺎقه و مخﺎلف
هستند)«.سﺎيكس ،(٥٦٦ :١٣٣٥ ،امﺎ اين محدوديتهﺎ در مورد مسيحيﺎن از زمﺎني كه آنهﺎ گرايش
نسطوري پيدا كردند تخفيف يﺎفت و حتي ايران پنﺎهگﺎه اين فرقه شد ،چراكه اين دسته از پيروان مسيح
مطرود گروههﺎي ديگر و همواره مورد اذيت و آزار آنهﺎ بودند )سﺎمي(٢٣٧ :١٣٨٨ ،؛ بنﺎبراين جدايي
مسيحيﺎن نسطوري از امپراتوري روم نه تنهﺎ آنهﺎ را از اذيت و آزار دولت سﺎسﺎني نجﺎت داد ،بلكه
حمﺎيت اين امپراتوري را نيز نسبت به آنهﺎ جلب نمود و اين بهترين دليل سيﺎسي بودن اذيت و آزار اين
گروه محسوب ميشود .كريستن سن در اين بﺎره مينويسد» :روحﺎنيون زرتشتي بسيﺎر متعصب بودند و
هيچ ديﺎنتي را در داخل كشور تجويز نميكردند ،ليكن اين تعصب بيشتر مبتني بر ﻋلل سيﺎسي بود .تﺎ
زمﺎني كه دولت امپراتوري روم ديﺎنت رسمي نداشت مسيحيﺎن ايراني در آرامش ميزيستند ،امﺎ چون
كنستﺎنتين امپراتور روم به مسيحيت گرويد وﺿع تغيير كرد«)كريستنسن .(٣٦٥ :١٣٧٧ ،كريستنسن در
برخي موارد نيز گنﺎه بدرفتﺎري نسبت به مسيحيﺎن را به خود اين گروه نسبت ميدهد» :اگر يزدگرد اول
در اواخر سلطنتش رفتﺎر خود را نسبت به مسيحيﺎن تغيير داد گنﺎه از اينﺎن بود .مسيحيﺎن از فرط جسﺎرت
و وقﺎحت چندان ايرانيﺎن را رنجيده خﺎطركردند )اتفﺎقي مﺎنند ويران كردن آتشكده زرتشتي( كه پﺎدشﺎه
چﺎرهاي جز سختگيري و تنبيه نديد )كريستنسن .(٣٧١ :١٣٧٧ ،همچنين اين صﺎحب نظر ايران
بﺎستﺎن ،تسﺎهل مذهبي دوره خسرو اول را بﺎ روم مقﺎيسه نموده و ﺿمن ستﺎيش آن مينويسد »از
قيودي كه براي سﺎير مذاهب غير نصﺎري در كشور روم قﺎئل شده بودند ميتوان قيﺎس كرد كه دربﺎر
ايران نسبت به آزادي مذاهب داراي چه ﻋقيده و مقﺎم ﻋﺎلي بوده است .در نتيجه تعطيلي مدرسه فلسفه
آتن در سﺎل  ٥٢٩ميلﺎدي و تعديﺎتي كه به دانشمندان آن صورت گرفت ،هفت تن از فلﺎسفه يونﺎن به
تيسفون پنﺎه آوردند و مورد ﻋنﺎيت تﺎم و پذيرايي خﺎص شﺎهنشﺎه قرار گرفتند«)كريستنسن.(٥٦١ :
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مهرداد بهﺎر نيز برخورد بﺎپيروان مذاهب مخﺎلف همﺎنند مسيحيﺎن و مﺎنويﺎن را نﺎشي از ﻋوامل
سيﺎسي ميداند ،چراكه يكي از پﺎيههﺎي امپراتوري سﺎسﺎني تمركز قدرت سيﺎسي بود .لذا هر ﻋﺎملي كه
به اين سيﺎست خدشه وارد ميكرد از طرف دولت تحمل نميشد .وي در اين مورد مينويسد »وجود
دين زرتشتي در ايران بﺎﻋث نميشد كه اديﺎن ديگر وجود نداشته بﺎشند ،حضور مسيحيﺎن و مﺎنويﺎن از
جمله آنهﺎست .ولي سﺎسﺎنيﺎن كه به تمركز قوا و وحدت كشور ﻋلﺎقه شديد داشتند به خوبي نشﺎن دادند
كه هرگﺎه مسﺎئل ديني در امر سيﺎست كشور و وحدت مملكت اخلﺎل ايجﺎد كند شديداً بﺎ آن مقﺎبله
خواهند كرد .هنگﺎمي كه مﺎنويت گسترش يﺎفت و ﻋﺎمل مقﺎومت منفي مردم در برابر حكومت شد كﺎر
به قتلمﺎني و كشتﺎر وسيع مﺎنويﺎن كشيد .زمﺎني كه دولت بيزانس )روم شرقي( آئين مسيح را پذيرفت،
سﺎسﺎنيﺎن به مسيحيﺎنﺎيراني بهﻋنوان ﻋوامل بيزانس مينگريستند و به مبﺎرزه شديد بﺎ آنﺎن و آزار و
كشتﺎر آنهﺎ پرداختند«)بهﺎرو شميسﺎ .(١٣٩ :١٣٨٨ ،البته در كنﺎر اين دو دين ،بﺎيد از جريﺎن اصلﺎحي
مزدك نيز يﺎد نمود .مزدك بﺎ هدف اصلﺎح اسﺎس جﺎمعه سﺎسﺎني مبتني بر اشرافيت و فﺎصله طبقﺎتي،
مردم را وارد صحنه سيﺎسي كند؛ هر چند كه وي در نهﺎيت بﺎ واكنش منفي دولت انوشيروان مواجه و
سركوب شد .لﺎزم به ذكر است كه مسئله سركوب جنبش مزدكيﺎن را برخي دليل براستبدادي بودن
سلسله سﺎسﺎني ميدانند .به نظر نگﺎرنده اين موﺿوع نه تنهﺎ دليلي بر استبدادي بودن حكومت سﺎسﺎنيﺎن
نيست ،بلكه مﺆيد اين مسئله است كه سلسله سﺎسﺎني و به طور كلي ايران بﺎستﺎن بر سردفﺎع از اصول
خود تﺎ چه حد ايستﺎده و اجﺎزه نميداد كه يك گروه به آنهﺎ تجﺎوز كند .يكي از اصول نظﺎم فئوداليسم
كه بﺎ نظﺎم سرمﺎيهداري نيز مشترك است ،تقدس مﺎلكيت خصوصي است .مزدك نه تنهﺎ منتقد اين
اصل نبود ،بلكه بﺎ حمله به اموال و داراييهﺎي اشراف و فئودالهﺎ و تقسيم آن بين پيروان خود ،ﻋمل ًﺎ به
نظﺎم فئوداليسم اﻋلﺎن جنﮓ داد .اين مسئله ميتوانست سﺎختﺎر اجتمﺎﻋي ايران را به طور كلي دگرگون
سﺎزد .طبيعي است كه در دموكراسيهﺎي دنيﺎي مدرن نيز اگر جنبشي پيدا بشود كه اصل تقدس
مﺎلكيت را در نظﺎم سرمﺎيهداري مورد تعرض قرار دهد ،بدون هيچ گونه ترديدي سركوب خواهد شد؛
نظﺎمهﺎي استبدادي تنهﺎ نظﺎمي هستند كه در برابر اين جنبشهﺎ و درگيريهﺎي اجتمﺎﻋي بدون تفﺎوت
ﻋمل ميكنند و درگيريهﺎي اجتمﺎﻋي تﺎ زمﺎني كه مضر به حﺎل استبداد نبﺎشد به حﺎل خود رهﺎ
ميشوند.
ايجﺎد تفرقه و تلﺎش براي تحكيم پﺎيههﺎي حكومت از اين طريق جزو اصليترين راهبردهﺎي
نظﺎمهﺎي استبدادي است .در اين شرايط دولتهﺎ اغلب تنهﺎ نظﺎرهگر و درنهﺎيت بهﻋنوان داور وارد
صحنه ميشوند و بهطور موقت بﺎ ايجﺎد سﺎزش بين مردم ،موقعيت سيﺎسي خود را تحكيم ميبخشند.
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يﺎفتههﺎي تﺎريخي جديد نشﺎن ميدهد كه در اقصي نقﺎط امپراتوري سﺎسﺎني دينهﺎ و مذاهب گونﺎگوني
وجود داشتند كه بدون مزاحمت دولت مركزي به حيﺎت خود ادامه ميدادند .ملكزاده يكي از محققيني
كه بر روي دوره سﺎسﺎني پژوهشهﺎيي انجﺎم داده ،در اين مورد مينويسد» :در زمﺎن سﺎسﺎنيﺎن آزادي و
استقلﺎل فردي و اجتمﺎﻋي اهميت خﺎص داشته و مردم نواحي مختلف در انتخﺎب دين ،زبﺎن و ﻋقﺎيد
فكري آزاد بودند .بﺎوجودآنكه اسﺎس ًﺎ دولت سﺎسﺎني دولتي ديني بود و موبدان در دربﺎر نفوذ بسيﺎر داشتند،
مردم از آزادي دين و ﻋقيده برخوردار بودند .بهنحويكه در ايﺎلﺎت جنوب شرقي ايران در مجﺎورت
هندوستﺎن ،آيين بودائي رواج داشته و بتخﺎنههﺎي بزرگ مﺎنند نوبهﺎر و بلخ و بتكده معروف بﺎميﺎن و دو
بت بسيﺎر معروف خنﮓ بت و سرخ بت در بﺎميﺎن وجود داشته است .حفﺎريهﺎي بﺎستﺎنشنﺎسي كه
توسط پروفسور تﺎلستوف )بﺎستﺎن شنﺎسﺎن شوروي سﺎبق( در خوارزم و كوبوفسكي در سرزمين سغد
انجﺎم داد معلوم شد كه در اين نواحي دين زرتشتي شكل خﺎصي داشته و بﺎ دين زرتشتي دربﺎر سﺎسﺎني
و حتي سﺎير نواحي ايران متفﺎوت بوده است .همچنين وجود فرق مختلف دين زرتشت مﺎنند مزديسن يﺎ
بهدين )دين رسمي( و زروانيﺎن و كيومرثيﺎن خود دليل روشني بر آزادي ﻋقيده و مذهب در زمﺎن
سﺎسﺎنيﺎن است«)ملكزاده.(٣٠٩ :٢٥٣٥ ،
سرچﺸﻤههاي فرهنگي سياست قومي و ملي در ايران باستان
برخي از محققين زرتشت را ﻋلﺎوه بر يك پيﺎمبر ،حكيمي انديشمند و فيلسوفي صﺎحبفكر و
انديشه تلقي ميكنند كه بﺎ تفكر دانشمندان ايران بﺎستﺎن آشنﺎ بود و بسيﺎري از تعﺎليم او ازجمله آئين
الهي آفرينشهﺎي زرتشتي مبتني بر فرﺿيههﺎي اين دانشمندان قرار داشت )بويس .(٢٩٤ :١٣٧٤ ،به
همين دليل ،آئين زرتشت بهﻋنوان انعكﺎسي از تجربه جمعي فرزانگﺎن ايراني نيز شنﺎخته ميشود .سيد
جواد طبﺎطبﺎئي پشتوانه نظﺎم شﺎهنشﺎهي در ايران بﺎستﺎن را مبتني بر مذهب زرتشت ميداند كه براي
اولين بﺎر اصل آئيني را موجب تمﺎيز ميﺎن افراد ميدانست ،چراكه به نظر او ايرانيﺎن بﺎستﺎن دريﺎفتي
انحصﺎري از ديﺎنت و فرقه نﺎجيه نداشتند )طبﺎطبﺎئي ،همﺎن ،(٤٦٦ :وي در ادامه مينويسد »در ايران
بﺎستﺎن زمﺎني كه ديﺎنت بﺎسيﺎست آميخته و به ابزاري براي اهداف سيﺎسي تبديل نشده بود ،دريﺎفت
انحصﺎري از ديﺎنت نيز پديدار نشد و بﺎور بهنوﻋي مداراي ديني مذهب مختﺎر بود؛ اين مداراي ديني را
بﺎيد يكي از ﻋمدهترين ﻋنﺎصر تشكيلدهنده وجدان جمعي تﺎريخي ايرانيﺎن دانست و شگفت اينكه اين
ﻋنصر وجدان تﺎريخي ايرانيﺎن از وراي فراز و نشيب دگرگونيهﺎي تﺎريخي تداوم خود را حفظ كرده
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است .تﺎريخ ،ادب ،هنر و انديشه اين سرزمين پيوسته همچون سرچشمهاي بوده كه مداراي ديني از آن
ميجوشد و همه اقوام ايراني را سيراب ميكند«)طبﺎطبﺎيي ،همﺎن .(٤٦٧ :لذا ميتوان پشتوانه مداراي
سيﺎسي را نﺎشي از ويژگيهﺎي دين زرتشت دانست ،چراكه در اين دين هركسي كه اﻋمﺎل نيك داشته
بﺎشد جزو لشكريﺎن اهورامزدا محسوب ميشود و حتي در اين دين ﻋمل مهمتر از نيت فرد است.
پيرنيﺎ در اين مورد مينويسد »ج نﮓ خوبي بﺎ بدي يﺎ روشنﺎيي بﺎ تﺎريكي يكي از جنﮓهﺎي اين
ميدان است .انسﺎن پرهيزگﺎر به ﻋقيده آنﺎن كسي است كه بهتر و بيشتر بتواند به آفرينش خوب كمك
كند و بﺎ آفرينش بد خصومت ورزد «.وي در ادامه به اين نكته اشﺎره ميكند كه »از ويژگيهﺎي اخلﺎق
ايرانيﺎن قديم كه بﺎﻋث حيرت مردمﺎن قرون بعد گرديد اين است كه ارزش اﻋمﺎل به نيت نيست.
درصورتيكه امروزه الﺎﻋمﺎل بﺎ النيﺎت است .ولي اين ﻋقيده ايرانيﺎن قديم نتيجه منطقي اﻋتقﺎدات مذهبي
آنﺎن بود ،زيرا كﺎر بد در نظر آنهﺎ كمك كردن به اهريمن است .كفﺎره آن كﺎر خوب در مقﺎبل كﺎر بد
است تﺎ كمكي به هرمزد كرده بﺎشد« )پيرنيﺎ .(٤٤٥ :١٣٧٠ ،در دين زرتشت ،رهبﺎنيت و دوري جستن از
دنيﺎ به اين دليل كه در حكم فرار نمودن از ميدان جنﮓ بود ،جﺎيگﺎهي نداشت .روزه گرفتن در اين دين
نيز جﺎيگﺎهي نداشت؛ چراكه بﺎﻋث كﺎهش قدرت انسﺎن ميگرديد و به همين دليل كفﺎره روزه براي
پﺎرسي به آنطور كه ابوريحﺎن بيروني ميگويد سير كردن چند نفر گرسنه بود تﺎ بدين شكل بتوانند به
آفرينش خوب كمك كنند .توبه كردن نيز صرف ًﺎ دوري از كﺎر بد نبود ،بلكه در مقﺎبل كﺎر بدي كه كرده
بود بﺎيد كﺎرهﺎي خوبي هم انجﺎم دهد )پيرنيﺎ.(٤٤٦ :١٣٧٠ ،
سيد جواد طبﺎطبﺎئي نيز تعصب ديني دوره سﺎسﺎني را بﺎ تعصب ديني نﺎشي از اديﺎن ابراهيمي يكي
نميداند ،چراكه به نظر او آيين مزديسنﺎ ديﺎنت تبليغي نبود و سختگيري ديني در دوره سﺎسﺎني را
بيشتر نﺎشي از ﻋوامل سيﺎسي و نه ﻋوامل ديني ميداند )طبﺎطبﺎئي ،همﺎن .(٤٦٤ :رابرت چﺎرلز زنر ،نيز
بﺎ تﺎكيد به ﻋمل انسﺎن مينويسد »زرتشتيگري انسﺎن را در اين جهﺎن هم رزم و همكﺎر خداوند در
ستيزش ﻋليه دروغ تلقي ميكند .پس هر نوع ﻋقب-نشيني و رويگرداني از اين جهﺎن خيﺎنت به خداوند
محسوب ميشود ،زيرا انسﺎن آفريده شده براي كﺎري كه بﺎيد به انجﺎم رسﺎند .كﺎر خﺎص او )فرهاش( قبل
از او وجود داشته است و او ملزم به انجﺎمش است ...او نبﺎيد خود را تنهﺎ يك فرد ببيند ،بلكه بﺎيد خود را
جزئي از انسﺎنيت بهﻋنوان يك كليت به ﻋنوان بخشي از سپﺎه خداوند بينگﺎرد كه براي نﺎبودي اهريمن در
ستيز و تقلﺎست«)زنر .(٤٦٩ :١٣٧٥ ،تأكيد اصلي دين زرتشت بر ﻋمل انسﺎن و نه برنيت او بﺎﻋث ايجﺎد
ديدگﺎهي جهﺎنشمول ميشود .چراكه انسﺎنهﺎ بدون اينكه در چﺎرچوبهﺎي ﻋقيدتي محدود شوند و هر
كدام رستگﺎري را منحصر به خود بدانند و احيﺎن ًﺎ به تدريج دشمن يكديگر بشوند ،در اين دين همه
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انسﺎنهﺎي صﺎلح كه كﺎر خوب انجﺎم ميدهند جزو لشكريﺎن اهورامزدا محسوب ميشوند و انسﺎنهﺎيي
كه كﺎر بد انجﺎم ميدهند بﺎ هر ﻋقيدهاي كه داشته بﺎشند جزو پيروان اهريمن به شمﺎر ميروند؛ بنﺎبراين
بخش مهمي از ريشه تسﺎهل سيﺎسي در ايرن بﺎستﺎن را بﺎيد از اين اﻋتقﺎد مهم ديني بدانيم .ﺿمن اينكه
دردين زرتشت نگﺎه به انسﺎن براي اولين بﺎر تغيير ميكند و بتدريج كرامت و ﻋظمت او تثبيت ميگردد.
بهﺎر در اين زمينه مينويسد» :دراسﺎطير بينالنهرين ،خدايﺎن و مردوخ اول بﺎر انسﺎنهﺎ را براي اين
آفريدند كه نوكري خدايﺎن رابكنند و اين موجودات براي خدايﺎن بسيﺎر بيارزش بودند .اين ارتبﺎط انسﺎن
بﺎ خدا يك فلسفه بسيﺎر خشن است ...امﺎ در اسﺎطير ايراني انسﺎن يﺎور خداست ،پس بيهوده خلق نشده
است .اين است كه كورش آدم نميكشد)«.بهﺎر و شميسﺎ .(١١٥ :١٣٨٨ ،كنﺎوت ،كورش را از نخستين
كسﺎني ميداند كه اﻋلﺎميه حقوق بشر را به اجرا درآورد؛ حقوقي همﺎنند حق زندگي ،مﺎلكيت ،آزادي در
حدود قوانين موجود ،حق اجراي مراسم ديني )بردبﺎري حكومت( .به نظر كنﺎوت آنچه كه در اين بﺎره
اهميت دارد به رسميت شنﺎختن اين حقوق هم در مورد هم ميهنﺎن و هم در مورد زيردستﺎن است .زنر
نيز دربﺎره جﺎيگﺎه انسﺎن در دين زرتشت مينويسد» :دوستي زرتشت بﺎ خداي خويش از نوع دوستي
نوكر مﺎبﺎنه نيست ،بلكه كمك و يﺎري او را ميطلبد ،آن هم آن نوع كمكي كه دوستي در اختيﺎر دوست
ميگذارد«)زنر.(٥٤ :١٣٧٥ ،
اين نوع نگرش مذهبي در رفتﺎر سيﺎستمداران ايراني نيز تأثيرگذار بود .زنر در جﺎئي ديگر مينويسد:
»همﺎنند زرتشت ،داريوش خود را در پيشگﺎه خدايش غريبه احسﺎس نميكند .او ميگويد براي من
اهورامزدا يك دوست بود«)زنر .(٢٣٠ :١٣٧٥ ،طبيعي است در اين تفكر كه انسﺎن را دوست خدا ميداند
تﺎ چه اندازه كرامت و شرافت او را در نزد سيﺎستمداران زرتشتي افزايش ميداد و آنهﺎ راترغيب مينمود
تﺎ حقوق و خواستههﺎي شهروندان را رﻋﺎيت كنند .لﺎزم به ذكر است كه مسئله كرامت انسﺎن در دنيﺎي
مدرن در جريﺎن اومﺎنيسم مطرح گرديد ،چراكه انسﺎن در اديﺎن ابراهيمي از جمله مسيحيت فﺎقد ارزش
بود .گنﺎه اوليه انسﺎن و هبوط او به دامن طبيعت ،بﺎﻋث گرديد كه انسﺎن از جﺎيگﺎه خود سقوط كند و در
جﺎيگﺎه بشر قرار گيرد .بشر دامن بش اوليه به گنﺎه آلوده شده و در فقر وجودي به سر برده و به لحﺎظ
نظري فﺎقد ارزش است و به همين دليل ليﺎقت اينكه برخود حكومت كند و قﺎنون وﺿع نمﺎيد را ندارد و
بﺎيد تﺎبع قوانين بيرون از خود بﺎشد .اولين جريﺎن اومﺎنيسم طي قرون چهﺎردهم و پﺎنزدهم در فلورانس
ايتﺎليﺎ و بﺎ ارتبﺎطي كه بﺎ سيسرون پيدا نمود بشر را به مقﺎم انسﺎن ارتقﺎء داد .چراكه سيسرون انسﺎن را به
دليل برخورداري از ﻋقل ،خويشﺎوند خداوند ميدانست و به همين دليل ليﺎقت اين را داشت كه قﺎنون
وﺿع كرده و تﺎبع قوانين نﺎنوشته دروني خود بﺎشد .دين زرتشت بﺎ طرح اينكه انسﺎن دوست خداست،
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قبل از فرايند مدرنيسم در غرب بشر را به مقﺎم انسﺎني ارتقﺎء داد و زمينه را براي رﻋﺎيت كرامت او فراهم
كرد .ويژگي ديگري كه دين زرتشت دارد اين است كه در تعﺎليم اين پيﺎمبر و حكيم و فيلسوف بزرگ،
سعي شده است كه تضﺎدهﺎي موجود در زندگي و تمدن انسﺎن حل و فصل شود و آنهﺎ را به وحدت
برسﺎند .براي درك اهميت اين مسئله لﺎزم است به فلسفه هگل برگرديم؛ چراكه همﺎنطوركه در ابتدا
مطرح كرديم هگل بزرگترين فيلسوف وحدت محسوب ميشود .از نظر هگل اگر تضﺎدهﺎي موجود در
يك تمدن شنﺎخته نشود و در يك مرحله ﻋﺎليتر به وحدت نرسد ،آن تمدن در نهﺎيت فرو ميپﺎشد.
مﺎركس نيز تحت تأثير همين انديشه قرار داشت و تمﺎم سعي او اين بود كه تضﺎدهﺎ را بشنﺎسد و
آنهﺎ را در نهﺎيت در جﺎمعه سوسيﺎليستي به وحدت برسﺎند .به همين دليل سوسيﺎليسم جﺎمعه آرمﺎني
مﺎركس بود؛ چراكه در اين جﺎمعه ديگر تضﺎدي وجود نداشت تﺎ بﺎﻋث فروپﺎشي تمدن بشري گردد.
زرتشت بهﻋنوان يك متفكر بزرگ قرنهﺎقبل از هگل و مﺎركس به اين انديشه رسيده بود و لذا در اكثر
تعﺎليم اين انديشمند بزرگ راهحلهﺎيي وجوددارد تﺎ تضﺎدهﺎي موجود در انسﺎن و روابط اجتمﺎﻋي و مدني
او را حل و فصل نمﺎيد و آنهﺎ رادر يك مرحله ﻋﺎليتر به وحدت برسﺎند .زنر دين زرتشت را از اين
لحﺎظ مورد بررسي و تحليل قرار داده است .يكي از مهمترين تضﺎدهﺎي بشري تضﺎد بين انسﺎن و
خداوند است كه به قول هگل اين ارتبﺎط ميتواند بهﻋنوان الگوئي در ﻋرصه سيﺎسي پيﺎده شود .اگر
رابطه انسﺎن بﺎ خدا از نوع رابطه اربﺎب و رﻋيتي بﺎشد ،چنين افرادي هرگز نميتوانند جذب جﺎمعه
دموكراتيك شوند ،چراكه اين الگو در ﻋرصه سيﺎسي نيز پيﺎده ميشود و بين حﺎكمﺎن سيﺎسي و مردم نيز
رابطه اربﺎب و رﻋيتي شكل ميگيرد كه هگل قوم يهود را از اين جهت مورد نقد قرار ميداد )طبﺎطبﺎئي،
 .(١٦٥ :١٣٨٩به همين دليل طبﺎطبﺎئي معتقد است قوم يهود براي بردگي زاده شده است .زرتشت گويﺎ
متوجه اين مسئله بود؛ به همين دليل رابطه انسﺎن بﺎ خدا را از حﺎلت رابطه نوكر مآبﺎنه و اربﺎب و رﻋيتي
خﺎرج و يك رابطه دوستﺎنه برقرار نمود .زرتشتيﺎن سرودي را تحت ﻋنوان »اي پدر مقدس كه در
آسمﺎنهﺎيي« هر روز تكرار ميكنند )بويس .(٣٦٠ :١٣٧٤ ،تلقي خدا بهﻋنوان پدر به معني اين است كه
مﺎ خدا را بهﻋنوان مربي و نه اربﺎب خود ميدانيم و به همين دليل زنر رابطه زرتشت بﺎ خداي خويش را
يك رابطه دوستﺎنه ميداند .تلقي امروزه مسيحيﺎن از خدا بهﻋنوان پدر شﺎيدتحت تأثير همين انديشه
زرتشتي قرار داشته بﺎشد .زنر در اين مورد مينويسد »آدمي وسوسه ميشود كه بگويد تمﺎمي آنچه كه
در پيﺎم زرتشت مهم مينمود از طريق تبعيديﺎن يهودي به مسيحيت منتقل گشت«)زنر.(٣٠١ :١٣٧٥ ،
رابطه بين تن و روان نيز يكي از مسﺎئل اسﺎسي در اديﺎن مختلف محسوب ميشود.
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اديﺎني كه تن يﺎ به طور كلي مﺎده را بﺎ ديد منفي مينگرند ،به تدريج دنيﺎ گريز ميشوند وهمﺎنند
اديﺎن هندي و گنوسي فرآيند ﺿد توسعه را در پيش ميگيرند .در حﺎليكه به قول زنر »زرتشتيگري در
تأكيدش بر وحدتي اسﺎسي ميﺎن تن و روان بﺎ اديﺎن سﺎمي )يهودي( همداستﺎن ميشود و در مقﺎبل
ديدگﺎههﺎي هندي وگنوسي كه روان و تن را اسﺎسﺎً متفﺎوت ميدانند ،به نحوي كه دو دنيﺎي كﺎمل ًﺎ
متفﺎوت را ميسﺎزند ،جبهه ميگيرد« )زنر .(٣٠١ :١٣٧٥ ،در تعﺎليم زرتشت ،تن همﺎنطوركه مﺎنويﺎن بﺎور
دارنداز »تﺎريكي ملموس سﺎخته نميشود ،بلكه از آن چيزي كه جوهره روان است يعني از طبيعت
خوشبو سﺎخته ميشود؛ لذا تن براي روان درست مﺎنند جﺎمه براي تن ﺿروري است«)زنر.(٤٤٥ :١٣٧٥ ،
زنر در اين مورد به مسئله مهمي اشﺎره كرده است» :در نزد زرتشتيﺎن ،تن و روان آنچنﺎن به هم
مربوطند كه به نظر آمده بيمﺎري جسمﺎني بﺎيد حﺎكي از بيمﺎري روان بوده بﺎشد .رنج بردن حتي در
جهت تزكيه نفس هيچ نقشي در طرح زرتشتي از امور ندارد؛ زيرا رنج بﺎزدارنده است و هر آنچه بﺎزدارنده
بﺎشد بد واهريمني است« )زنر .(٤٦٠ :١٣٧٥ ،به همين دليل بود كه زرتشت دين دنيﺎگريزي نبود و
انسﺎن را تشويق ميكرد بﺎ كﺎر و تلﺎش و كشﺎورزي و آبﺎد نمودن زمينهﺎي بﺎير ،زمينه پيشرفت و توسعه
خود را فراهم نمﺎيد .در تعﺎليم زرتشت بين نوع دوستي و خودخواهي نيز وحدت برقرار شده است؛ بدين
صورت كه كسي كه خودش را دوست نداشته بﺎشد اين مسئله به تنفر و خودآزاري منتهي ميشود .حب
ذات و فرزند دوستي براي انسﺎن امري طبيعي است و بسط اينعشق طبيعي است كه بﺎﻋث ميشود
انسﺎن به ديگران نيز ﻋشق بورزد و آنهﺎ را دوست داشته بﺎشد .كسي كه از خودش نفرت داشته بﺎشد
طبيعي است كه نميتواند به ديگران ﻋشق بورزد) .زنر.(٤٦٥ :١٣٧٥ ،
اين نوع نگرش مكتب زرتشت به ذات انسﺎن ،نزديك به فلسفه مدرن است .از دوران مﺎكيﺎولي به
بعد اين مسئله مطرح ميشود كه در انسﺎن يكسري ثﺎبتهﺎي اسﺎسي وجود دارد كه جزو ذات اوست.
اگر كسي بخواهد نفي هواهﺎي نفسﺎني انسﺎن را بكند در واقع انسﺎنيت وي را نفي نموده است كه در اين
صورت يﺎ نظريه فرشته شنﺎسي خواهيم داشت يﺎ نظريه حيوان شنﺎسي .فلسفه مدرن ﺿمن قبول
هواهﺎي نفسﺎني انسﺎن در پي آن است كه آنهﺎ را در يك مرحله ﻋﺎليتر به وحدت برسﺎند به طوري كه
حيﺎت و قوام جﺎمعه از هم نپﺎشد .حس خودخواهي و حب ذات ريشه در وجود انسﺎن دارد و نميتوان آن
را نفي كرد .در تعﺎليم زرتشت ،ﺿمن قبول اين موﺿوع سعي شده از آن بهﻋنوان يك واسطه جهت
رسيدن به ديگر خواهي و نوع دوستي استفﺎده شود .ﺿمن اينكه اين نوع تفكر در مقﺎبل افكﺎر زاهدانه و
ﻋﺎرفﺎنهاي دارد كه بسيﺎري از مردم ايران امروز در آن قرار دارند .در اين نوع گفتمﺎن ،انسﺎن خود را در
غير نفي ميكند يﺎفنﺎءفي الله ميشود كه در اين صورت ديگر ديﺎلكتيكي ايجﺎد نميشود و به اصطلﺎح
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تﺎريخ متوقف ميگردد .در حﺎلي كه تفكر زرتشت ذات انسﺎن به رسميت شنﺎخته ميشود و اين امر
ميتواند اسﺎس شنﺎسﺎئي انديشه فردگرائي بﺎشد و يﺎ مسئله خرد و دين كه همواره دربسيﺎري از اديﺎن
يك معضل اسﺎسي به حسﺎب ميآيد در دين زرتشت بدين حل و فصل ميشود كه »خرد بهﻋنوان
چيزي انگﺎشته ميشود كه بين خداو انسﺎن مشترك است .خداوند ذات ًﺎ و انسﺎن به واسطه آفرينش
ويژهاش .خرد منشأ همهخوبيهﺎ است و آز سرچشمه همه بديهﺎ ،از يكي دانﺎيي و از ديگري آگﺎهي
غلط نﺎشي ميشود .از آنجﺎ كه خرد ذاتي انسﺎن است از اين رو تنهﺎ ديني كه بيشتر بر پﺎيه خرد استوار
ميگردد تﺎ آز زرتشتي گريست كه خود ذاتي بشر است« )زنر.(٤٨٦ :١٣٧٥ ،
لﺎزم به يﺎدآوري است كه نسبت خويشﺎوندي انسﺎن بﺎ خدا به سبب خرد وﻋقل آثﺎر اجتمﺎﻋي بسيﺎر
مهمي به دنبﺎل دارد كه از جمله آن ليﺎقت و كفﺎيت ذاتي انسﺎن در امر قﺎنونگذاري و اداره امور خود و
توجه به كرامت انسﺎن است؛ چراكه انسﺎن به دليل برخورداري از موهبت ﻋقل و نزديكي به خﺎلق ،ليﺎقت
احترام و بزرگي را دارد و دولتهﺎ موظف به رﻋﺎيت حقوق وي هستند .به نظر ميرسد كه سعدي در
شعر معروف خود )بني آدم اﻋضﺎي يك پيكرند * كه در آفرينش ز يك گوهرند( بيشتر تحت تﺎثير
فرهنﮓ ايران بﺎستﺎن و نگﺎه جهﺎنشمول آن به انسﺎن قرار داشته است؛ بنﺎبراين انديشه وحدت در ﻋين
كثرت كه اسﺎس سيﺎست سلسلههﺎي ايران بﺎستﺎن را تشكيل ميداد تﺎ حد زيﺎدي ريشه در تعﺎليم
حكيمﺎنه زرتشت دارد .لذا ﻋظمت وبزرگيﺎيران دراين سيﺎست ﻋقلﺎني قرارداشت و تﺎ زمﺎنيكه وحدت در
ﻋين كثرت فهميده ميشد ،ﻋظمت ايراننيز تضمين بود؛ در حﺎليكه در هر مقطع تﺎريخي كه وحدت
بدون كثرت در نظر گرفته شد ،زمينه فروپﺎشي و محدودشدن ايران نيز فراهم ميگرديد .بهتر است كه
اين بحث را بﺎ نظر سيد جواد طبﺎطبﺎيي به پﺎيﺎن برسﺎنيم كه ميگويد »شﺎلوده استوار وحدت سيﺎسي
آييني ايران زمين ،تنوع آن است .ايران زمين تﺎ زمﺎني توانست وحدت سيﺎسي خود را حفظ كند كه
اسﺎس آن بر تنوع استواربود و هر بﺎر كه وحدت در تنوع به درستي فهميده نشد و بيشتر از آن ،هربﺎر كه
وحدت بر تنوع چيره شد ،وحدت و تنوع به يكسﺎن دستخوش مخﺎطره شده است)«.طبﺎطبﺎئي:١٣٨٦ ،
(٤٦٧
نتيجه
مﺎكيﺎولي بنيﺎنگذار ﻋلم سيﺎست ﻋنوان ميكند كه سيﺎست چيزي نيست جز رابطه نيروهﺎي
متضﺎد .اين رابطه نيروهﺎ است كه نوع يك حكومت و يﺎ رژيم سيﺎسي را مشخص ميكند .در ايران
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بﺎستﺎن و منجمله در سلسله سﺎسﺎني اين رابطه نيروهﺎ ازيكطرف بين دربﺎر و شﺎهنشﺎه و از طرف ديگر
بين اقوام و گروههﺎي مذهبي و ديني مشﺎهدهشده است .امﺎ نكته مهم اين است كه در سلسله سﺎسﺎني
رابطهي قﺎبلبررسي بين نيروهﺎي متضﺎد وجود داشته است .بهطوريكه يكطرف رابطه درصدد سركوب
و نفي طرف مقﺎبل نبوده و همواره نوﻋي تعﺎدل نسبي امﺎ نﺎپﺎيدار بين اين نيروهﺎ بوده و همين مسئله
مﺎنع از شكلگيري استبداد و خودكﺎمگي يﺎ هرجومرج و آشوب ميشد و به همين دليل بود كه هگل
شكلگيري اولين دولت مدرن را در ايران ميداند .شواهد تﺎريخي دوره سﺎسﺎني تﺎ حدود زيﺎد ديدگﺎه
هگل را تﺎئيد ميكند ؛ چراكه دولت مركزي درصدد تحميل ﻋقﺎيد ديني و فرهنگي خود بر اقوام سﺎكن بر
ايران نبود و فقط در شرايطي به سركوب آنهﺎ مبﺎدرت ميكرد كه اين اقوام و مذاهب درصدد مقﺎبله بﺎ
دولت و تضعيف قدرت مركزي بودند؛ كه طبيعي است هيچ دولتي چنين وﺿعيتي را تحمل
نميكند .نتيجه مهمي كه از اين مقﺎله ميتوان گرفت نفي ديدگﺎههﺎ و نظريﺎت متفكرين غربي ازجمله
مﺎكيﺎولي تﺎ مﺎركس و انگلس است كه معتقد به حﺎكميت استبداد و خودكﺎمگي در شرق ازجمله در ايران
هستند؛ كه البته اين ديدگﺎه پيروان داخلي هم دارد كه ازجمله آنهﺎ دكتر خنجي احمد اشرف كﺎتوزيﺎن و
زيبﺎكلﺎم را شﺎمل ميشود كه بهتدريج تبديل به نظريه اصلي و كلﺎسيك در اين زمينه شده
است .سيﺎست قومي حﺎكم بر سلسله سﺎسﺎني كه بهنوﻋي ادامه سيﺎست هخﺎمنشيﺎن بود نشﺎن از تنوع و
تكثر اقوام حﺎكم در سرزمين ايران است و تسﺎهل و تسﺎمح دولت مركزي نسبت به آنهﺎ و ﻋشق و
ﻋلﺎقه اقوام نسبت به هويت ملي تﺎئيد كننده نظريه وحدت در ﻋين كثرت هگل دربﺎره ايران دارد.
ازاينرو به نظر ميرسد كه سيﺎست قومي در ايران دورهي سﺎسﺎني ،شﺎهدي بر همراهي و
مشﺎركت اقوام در جﺎمعه ايران بﺎستﺎن بﺎشد .جﺎمعهاي كه اسﺎس سيﺎست آن مبتني بر تسﺎهل و مداراي
فرهنگي بود كه ريشه در مذهب و ﻋقﺎيد ديني آن روزگﺎر داشت .اگرچه در برخي مقﺎطع شﺎهد ستيز و
درگيري بﺎ برخي از اقوام و گروههﺎي مذهبي هستيم ،ولي اين مسئله ريشه در بنيﺎنهﺎي فرهنگي جﺎمعه
ايران نداشت و بيشتر مبتني بر مجموﻋهاي از ﻋوامل سيﺎسي بود كه بهصورت مقطعي و گذرا چهره خود
را نشﺎن ميداد و بﺎ برطرف شدن آن شرايط ،تخﺎصم بﺎ اقليتهﺎي مذهبي نيز به پﺎيﺎن ميرسيد؛ بنﺎبراين
تسﺎهل و مداراي فرهنگي مردم و سيﺎستمداران ايران ﻋﺎمل اصلي وحدت در سرزميني بﺎ آن وسعت بود
كه ميتوان آن را وحدت در كثرت نﺎميد كه حضور اقوام ،مذاهب و جهتگيريهﺎي سيﺎسي و فرهنگي
متنوع پﺎدشﺎهﺎن و سيﺎستمداران شﺎهدي بر اين مدﻋﺎ هست؛ بنﺎبراين ،سيﺎست قومي سﺎسﺎنيﺎن به
انديشه وحدت در ﻋين كثرت هگل نزديك است تﺎ به انديشه وحدت در نفي مﺎركس كه درنهﺎيت به
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استبداد و خودكﺎمگي منتهي ميشود .بررسي سيﺎست قومي سﺎسﺎنيﺎن يك ديدگﺎه جديدي را نسبت به
ايران مطرح ميكند كه كﺎملﺎً مغﺎير بﺎ نظريه استبداد شرقي مﺎركس و انگلس ميبﺎشد؛ كه كمبود آب و
پراكندگي واحدهﺎي مسكوني را ﻋﺎمل اصلي شكلگيري آن در ايران ميدانند .بﺎيستي به مسئله بسيﺎر
مهمتري توجه نمود كه حداقل شواهد موجود در ايران بﺎستﺎن مغﺎير اين نظريه ميبﺎشد و بﺎيستي به
دلﺎيلي ديگر در شكلگيري استبداد در ايران توجه نمود كه ازجمله مهمترين آنهﺎ حمله اقوام و قبﺎيل
خﺎرجي بﺎفرهنﮓ و سﺎختﺎر اقتصﺎدي و سيﺎسي متفﺎوت بﺎزندگي ايرانيهﺎ ميبﺎشد؛ كه اين مسئله
ميتواند سرمشقي براي پژوهشهﺎي بعدي محققين بﺎشد و اينكه بهجﺎي تكرار نظريﺎت محققين
خﺎرجي مبﺎدرت به طرح مسﺎئل جديدتر در تﺎريخ ايران نموده و ريشههﺎي شكلگيري استبداد را در
ﻋوامل ديگري جستجو نمﺎيند.
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مجتهدزاده ،پيروز ،١٣٨٤ ،ايران و ايراني بودن ،مجله نﺎمه ايران به كوشش حميد يزدانپرست ،تهران:
انتشﺎرات اطلﺎﻋﺎت ،جلد اول.

تحليل نظريه وحدت هگل و سيﺎست قومي در سلسله سﺎسﺎني

٢٥٥

ملكزاده ،فرخ ،٢٥٣٥ ،سنتگرايي سﺎسﺎنيﺎن در هنر و اداره كشور ،همﺎيش تﺎريخ و فرهنﮓ ايران ،تهران:
انتشﺎرات اداره كل نگﺎرش وزارت فرهنﮓ و هنر.
وينست ،اندرو ،١٣٧٦ ،نظريههﺎي دولت ،ترجمه حسين بشيريه ،تهران :نشر ني ،چﺎپ دوم.

