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چکیده 
تسیام  و   روابط خود را بیی پاییة تسیاهل،    بی مبگا  ا،دیشة اییا،شهی ، اییا،یان در عصی باسنان،

ها و مذاهب قییار داده بود،ید و بیا ایی  شییوه       رو  و ،یگ آزاد  در باورها، سگت ها، آیی  میا، 
ها  آن روزگار را پدید آور،د  ایی  ا،دیشی     توا،سنگد یکی از بگر  تیی  و قدرتمگدتیی  دولت

ها و  ایگاه داشن  است و روابط بی  ملتدر قول قیون منماد  و در ساخنار نهان امیوز  ،یگ پ
هیا ، خیو،ییگ  هیا،     توا،د دیی پا باشد و از بییوز نگی    ها بدون تون  ب  ای  ا،دیش  ،می دولت

ا   کشنارها و ،فی بلدها نلوگیی  کگد  شیوه پژوهشی مقال  حاضی، بی اساس مطالعات کنابخا، 
نی ایییان بیا سیایی کشیورها قیی      ها  اییا،شهی  در روابیط خیار   است ک  ناودا،گی ا،دیش 

  ها  تاریخی عصی باسنان مورد بیرسی و کگکاش قیار گیفن  است دوره
 

 :واژگان کلیدی

 اییان، روابط خارنی، ا،دیش  اییا،شهی ، ناودا،گی

                                                           
 1/1/1931 تاریخ پذیرش مقاله:  11/4/1931 تاریخ دریافت مقاله:

 استاد بازنشسته گرده تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه فرددسی د عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد مشهد. 1



 

 

هااي باساتانی از    دااد ایرانشهر، به معناي همان دااد ایران است که در سن  نوشته

 آمده است: سااه دشمن بر سارزمین ایاران   51آن یاد شده د در ادستا، یشت هشتم، بند 

ه اش. در هاي بار افراشات   هاي سااه دشمن د نه درفز نرسد، نه سیل نه گرمی نه گرددنه

شاد د اندیشاا ایرانشاهري تکامال      ع ر ساسانیان، ایرانشهر به ایاران زماین اطا ق مای    

هاي سیاسی، اقت ادي د اجتماعی ایرانیان در طو  تاریخ باستانی نود د ترکیبای   اندیشه

شماري است که هویت د عقاید سیاسی د انو  د ارکانی را به عنوان  از اجراء د عنانر بی

هاي فکري  فکر جمعی پدید آدرده د بدین دسیله، پراکندگی یا گسست هاي مشترک پایه

(. ایان اندیشاه   9: 1998د تاریخی را به یگانگی فکري بازگردانده اسات )رساتم دنادي،    

شناسای   د انساان  شناسای  هستی مجموعه مفاهیم د انو  نظري در حیفا ندا شناسی،

یخی تکامل یافته د این بالنادگی را  ها د گذر از مراحل تار ایرانیان است که در طو  هراره

در مراحل تحوالت اجتماعی دانلی د ناارجی د مارتبط باا آن باه دسات آدرده اسات؛       

اي د  هاي ناشنانته قبل از ههاور زرتشات یعنای ع ار اسافوره      حانل تحوالتی از زمان

ددایی گرفته تا ع ر تاریخی مادها، هخامنشیان، پارتیان د ساسانیان است د با توجاه باه   

ها، سانت اجتماعی د ارتباط فرد با اجتماع د طبیعت  ها، حکومت جهان د انسان، سازمان

د نیر رفتار د آداب اجتماعی تکامل یافته است. به یقین در این تکامل، از ملل گوناگون د 

ها گرفته د آنها را با شرایط نود تفبی  داده  اقوام میان رددان، هند، چین د دیگران بهره

شناسای ایان اندیشاه در     شناسی د انساان  از سه حیفا نداشناسی، هستی است. هر یک

هایی در انفباق با شارایط زماان    ددران طوالنی تاریخ نود دچار تیییرات شده د به یقین

رسیده است. حیات اجتماعی ایرانیان د نفات د ن ونایات ماادي د معناوي آنهاا کاه      

دیشاا آناان در رداباط اجتمااعی     ها د قدرت د درنشندگی فکر د ان موجب تحکیم ددلت

دردناای د بیردناای شااده د تأساایی نهادهااا د تشااکیل سااانتارهاي ماادیریتی د نظااام د 

 سازماندهی آنها با دیگر ملل د اقوام، همگی برآمده از همین اندیشه است. 
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هاي گونااگون   شنانت تاریخ د فرهن  ایران باستان، به مفالعات گسترده در زمینه

ر از احساسات د هیجانات ع بی د نابخردانه د ندادپرساتی د ندادگرایای   نیاز دارد تا به دد

به این مواوع باردازیم د ت ش داشته باشیم که با توجه به درک شرایط زماان د مکاان   

پرستی در اندیشا ایرانیاان نبایاد باه معنااي      هاي تاریخی دادري کنیم. دطن در بارد داده

ی شود، زیرا در اندیشا ایرانشاهري، دلبساتگی د   تمای ت ناسیونالیستی د شوینیستی تلق

ها برابرند. هار   بانتگی به آب د ناک، نداد د زبان د کیز د آیین جایی ندارد د انسان د 

بینی نیر برناسته از احساس کهتري د عقادد حقاارت اسات د از     جویی د نود نوع برتري

اریخ؛ حاا  آنکاه   سوي دیگر، درطا تع بات جاهلی د شست د شوي میري د برسانتن ت

در اندیشا ایرانشهري د فرهنا  انایل برناساته از آن، مناسابات انساان بار براباري د        

 شود. هاي ندادي د دینی نفی می مسادات است د هرگونه برتري

گرفته تاا ارسافو د دیگاران بار ایان عقیاده        بیشتر فیلسوفان یونان، از ایسوکراتی

اند د مردمانی دیگر، هرگر در هایچ جاا بَارده     دهاند که مردمانی؛ هر جا که باشند، بَر بوده

ارزش، نقفا مقابل اندیشاا   ها هستند. این اندیشا بی ترین بَرده نیستند د ایرانیان برجسته

 (.3: 1981 ایرانشهري بود که هیچ انسانی بَرده نیست )ناردد،

ه کا  -دانیم که در ددران پیز از مادها د ع ر مادها به بعد، باه علال گونااگون    می

ها بود. هر ددلتی باراي   جن  تنها رابفا بین اقوام د ددلت -بیشتر زمینا اقت ادي داشت

کوشید تا بر ثردت  ها می بهره برداري از منافع اقت ادي بددن توجه به حقوق دیگر انسان

هاي گونااگون سارزمین ایاران     نود بیافراید. با توجه به سانتار ایران در این ع ر، بخز

ها گاهی باا یکادیگر دسات     رتباط بودند د جملگی در برابر شرایط د رندادبا یکدیگر در ا

هاي دیگر حفظ شود. به همین سابب، مادهاا    دادند تا منافع آنان در برابر قدرت اتحاد می

هاي میان رددان د آسیاي نییر متحاد شادند د ایان     ها د دیگران در برابر ددلت با پارس

هااي سیاسای،    ایرانیاان د ارتقااء ساازمان   اتحاد، نقز چشامگیري در گساترش قادرت    

اقت ادي د اجتماعی آنها داشت د ایرانیان آراماز را ناه تنهاا باا رزم آدري، بلکاه از راه      

(. 114 :1989سازمان دادن به کارگرارهاي اماراتوري نویز به دجاود آدردناد )ددناان،    
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مین از اناردا  عامل انلی نردج ایان سارز  باید تشکیل ددلت قدرتمند ماد د هخامنشی را 

دانست د ایرانیان که توانسته بودند شاهنشاهی بررگی بر مبناي بادرهااي ناود ساازمان    

دهند، با نردمندي د درایت بر آن بودند تا در سیاست نارجی از انو  عملی د بخرداناه  

 پیردي کنند:

 امنیت مرزهاي ایران زمین .1

 هاي حا ل ایجاد سرزمین  .1

 هاي دیگر   ارتباطات تجاري د سیاسی با سرزمین  .9

 احترام به حقوق فردي د اجتماعی دیگر ملل  .4

 هاي اقت ادي آمیر بر راه سلفا مسالمت  .5

 ارتباط آزادانه بین اقوام د ملل   .1

 هاي دیگر گیري از تمدن بهره  .9

هاي لودیه د م ار   هاي میان رددان از یک سو د ردابط ددلت هاي مکرر ددلت یورش

هاي این ناحیه د فرستادن سفیران باراي ایجااد رداباط د جلاوگیري از تشاکیل       ددلتبا 

هاي دسته جمعی براي تهاجم به  پیمان ها د بستن ددلتی قدرتمند از اتحاد مادها د پارس

هااي آشاور د بابال د     ایران، شرایط جدیدي در این بخز از دنیا پدید آدرد. رفتار ددلات 

هااي دیگار، حااکی از نشاونت، کشاتار       ها د سارزمین  لتلودیه د م ر در کشاکز با دد

هاي تحات سالفه    جمعی، نفی بلد د سونتن بود. آنها هیچ ح  د حقوقی براي سرزمین

قا ل نبودند د همانفور که در منابع گوناگون د از جمله در تورات آمده است؛ شهرها را با 

د ایرانیاان در مقابال   زدند، حا  آنکاه شایو   کردند د دست به کشتار می ناک یکسان می

هااي الزم د   د باه دسات آدردن مهاارت    ها د اقوام رنگارن ، بر پایه نالح د ساازش   ملت

هاي هرددت،کتریاس، توسایدید د   اقتباس از دیگر ملل د اقوام قرار داشت. بر طب  نوشته

هاا باود د ایرانیاان     آمین مارسلن، این انو  شامل احترام د پذیرفتن حقوق اقوام د ملت

هااي   هاي دیگران به اندازد بادرها د سانت  دانستند د به بادرها د آیین را بیهوده می جن 

اي آمیختاه از دیالماسای د    کوشایدند تاا باا شایوه     گذاشتند. ایرانیان می نود احترام می
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هااي نوپاا د در رأس آنهاا     جن  تدافعی، مقاند نود را پیز ببرند، در حالی که قادرت 

پیمودناد   نون، غارت، نابودي، نفی بلد د برتري ندادي راه دیگاري نمای   اماراتوري ردم، جر از راه

 (. 11: 1981کردند )بریان،  د اسیران را برهنه در بازار بردگان نرید د فردش می

هاي تابع از همه حقوق مدنی  ها رسید، اما ددلت نیرد جنگجوي پارسی به ددر دست

هاي آنهاا   انسانی داشتند د حتی دارایینیر رفتاري  نوردگان برنوردار بودند د با شکست

(. گاهی که بر حسب شرایط، شکست نوردگاان را  81-89کردند )همان:  را ت احب نمی

دادناد د اگار    کردند، ناحیا دیگري را به عنوان اقامتگاه به آنها مای  به ترک محل دادار می

تاا باه طاور     گذاشاتند  شد، بر حسب جایگاهز به اد احترام می کسی به آنها پناهنده می

کناد د شااهان    شایسته زندگی کند. این مواوع حتی در بااب یونانیاان نیار نادق مای     

(. ایرانیان از تخریب معابد د بردن 918 -999)همان:  کردند میلوب امتیازاتی دریافت می

کردند د در میان آنهاا تناوع قاومی د     هاي ندایان د نمادهاي مذهبی نودداري می پیکره

ه بود. افرایز قدرت سیاسای ایرانیاان موجاب هایچ گوناه فرهنا        مذهبی پذیرفته شد

 استوار بود )نیولی، (. سیاست ایرانیان بر آبادنی جهان53: 1931شد )کرتیی، زدایی نمی

( د ایرانیان در جهانگشایی، شیود جدیدي داشتند: جشن پیردزي نود را باا  118: 1989

دادناد د حتای    د اجازه نمی کردند میاعدام پادشاهان میلوب د تخریب د قتل عام همراه ن

(؛ در بنیاد اندیشه، جن  د 81: 1988دادند نودکشی کنند )براند،  به میلوبان اجازه نمی

(. فرهن  ایران زمین از آغاز بر پایاا  151/ 1991)ایردي:  کشی از ریشه مذموم است آدم

آزادگای،   باادري، پرهیرکااري،   کوشای د دیان   اندیشای، ساخت   نردمندي د تسامح د آزاد

ددساتی بناا شاده اسات )ناماه       پرساتی د جهاان   گویی، دلیري، یکتاا  کاري، راست درست

رددهاا،   هاا،  نگرد د چشمه : ش ت د شز(؛ فرهنگی که عاشقانه به جهان می1984ایران،

ساتاید   ها را می یرستن ها، دریاها د ستارگان، ماه د نورشید، سراسر انیران، جانوران، کوه

. این هویت فرهنگی دد دشمن دارد: فردگرایی منفای د جهاان دطنای،    ها د( )ادستا، گات

 (. 94-95: 1991)فینکل کردت،  گردد که به نداد پرستی گمراه کننده تبدیل می
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هاي ماراحم   مادها د هخامنشیان ابتدا دحدت ایران را سازمان دادند د سای قدرت

د توجاه داشات کاه گرچاه     دیگر را میلوب کردند د شاهنشاهی نود را تشکیل دادند. بای

مفهوم ددلت ملی سابقا طوالنی چندانی ندارد، اما سابقا مفهوم ددلت، چناد هارار سااله    

 (.44-45: 1984است )آشوري، 

ها د مردم ادستایی تنها مردمی بودند که باه   ها د پارت مردم ایران، از مادها د پارس

گسترش دادناد د تحات    ( د آن را111: 1989تعل  داشتند )نیولی،  "آریه"سنت ناص 

عنوان سنت ناص آریه یا اندیشا ایرانشهري به جهان هدیه کردند د باراي تماام عنانار    

دادند تاا   قومی، زبانی، ندادي د دینی، نواستار حقوق داحد بودند. به دیگر مردمان اجازه می

 (91-98: 1931هاي همه جانبه برنوردار باشند )برگن،  نداي نود را بارستند د از آزادي

)منشاور کاوردش(. تماام     هاي ندایان فرد افتاده بر زمین ناود را بار پاا دارناد     د پیکره

هاي ایران کبیر، آزادي عمال داشاتند، گرچاه میاران دقیا  آزادي       هاي سرزمین ساتراپ

(. اقوام گوناگون از جملاه یونانیاان،   35: 1931ها مشخص نیست )برگن، عمل در ساتراپ

 کردند. ین ایران با آزادي رفت د آمد میدر سرزم یهودیان د مسیحیان

مردمای کاه در یاک     فردي د اجتمااعی  در اندیشا ایرانشهري، سه دجه سرگذشت

ترین دجه، همان شنانت اندیشا  کنند، مورد توجه است د مشکل محیط طبیعی زیست می

 (.139/ 1991فرد د جمع است )مجموعه مقاالت انجمن داره بررسای مساا ل ایرانشناسای:   

اف طون از ندا پرستی د آیین کشور داري ایرانیان در شگفت بود د ارسفو از سیاسات د  

( د ماا بار آن نیساتیم تاا در بااب      111-119: 1991اقت اد ایرانیان )دزارت امور نارجه:

 شناسی بحث کنایم،  شناسی د انسان هاي این تفکر در بُعد نداشناسی، هستی تمام زیرسانت

آنیم تاا باا بضااعت     را داریم د نه به شنانت آن دست یافته ایم د تنها برزیرا نه توان علمی آن 

   هایی داشت. نود نشان دهیم که این اندیشه در ردابط سیاسی با دیگر ملل چه پایه

تأثیر نداشناسای ایرانیاان باود د     سیاسی ایرانشهري تحت بر آگاهی ها، اندیشا  بنا

ها د ردابط اجتماعی هماواره حفاظ کارده     ساناین اندیشه جنبا قدسی نود را در برابر ان

است تا بدین طری  نظم جهانی را برقرار سازد د حرمت د تقدس انسان را گسترش دهاد  
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د شهریاري ادرمرد را در جهان هستی از طری  حکمرانی نیک اعما  کند )رستم دنادي،  

ه از ستم ( د قدرت نیک آن است که کسی کشور را آبادان د دردیشان را آسود49: 1998

د داد د آیین درست نگاه دارد د آرامز جهان را پاي دارد د همگرایی را گساترش دهاد.   

د افاراد تشاکیل دهناده آن کاه      بدین ترتیب، در اندیشا ایرانشهري، گرده بندي انساانی 

دهناد،   آدرند د یاک جامعاا سیاسای متماایر از دیگاران را ساامان مای        ملت را پدید می

 دانند. ها همسو می شت دیگر افراد د ملتسرنوشت نود را با سرنو

اناد د در   هااي دنیااي کهان باوده     تارین تمادن   اگر ایرانیان دارث یکی از درنشاان 

اند، باید سبب آن را در عوامال   هاي ملل دیگر نقز بررگی داشته پیدایز د تکوین تمدن

ر اندیشاا  هااي آن د  ناپاذیر بنان مایاه    فرهنگی، اجتماعی د مذهبی د تأثیر آشکار د انکاار 

   ایرانشهري جست د جو کرد.

( 14: 1988تاارین آدرناادگان دیاان در جهااان )هیاانی،   تشاات، یکاای از بااررگزر

کارد کاه در آن، انساان در انتخااب راه د      گرایی را تبلی  می انداز باشکوهی از انسان چشم

آزادي کامل داشت، به شرط آنکه به حقاوق دیگاران آسایب نرسااند د باه       ردش زندگی

ک، گفتار نیک د کردارنیاک باراي پیشارفت د ترقای ماادي د معناوي در عمال        پندار نی

هاا را داراي حقاوق مساادي بداناد،      بند باشد د بر مبناي چنین احساسی، هما انسان پاي

زیرا نشنودي ادرمرد در آن است د اینکه هیچ انسانی نبایاد سارزمینی را دیاران د تبااه     

را باراي رسایدن باه ملکاوت الهای د       (. زرتشت، هادف زنادگی زمینای   93کند )همان: 

دانست د بر این عقیده باود کاه ماردم     رستگاري د جاددانگی، بر مبناي سه انل فوق می

باید با آزادي، قود انتخاب داشته باشند؛ چون همه چیار از آدمیاان، جاانوران، گیاهاان د     

ایاد مانناد   ها به فرمان اهورامردا آفریده شده است. رستگاري در این است که آدمی ب آب

 پدر یا برادر نسبت به آن دفادار باشد د در مقام دادري همه را برابر بداند.

شناساد د   اندیشا ایرانشهري حفظ قدرت د الرامات آن را بر پایا منافع عمومی مای  

 ها همانند هستند د حقوق داحدي دارند. ها بددن در نظر گرفتن نداد، رن  د آیین انسان
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، پی از فردپاشی حکومت ملی ایاران آماده   "ملوک عجم رسم"تحت عنادین  آنچه

است، نمایانگر ارتباط مستقیم سامان سیاسی د نظام اجتماعی د یک سوي آنها با حقاوق  

هاا باه اینکاه شااهان آن ددران،      فردي د اجتماعی در جامعا ایران باستان است د اشااره 

ی از هماان اندیشاا   اناد، اقتبااس ناق ا    فاره ایاردي باوده    ناحب عد  د داد بار مبنااي  

ایرانشهري است. زیرا بر ن ف این اندیشه که هنوز عدالت را در حفظ مرتبت د انات ف  

داند، در نظریا ایرانشهري، تفادت در عملکرد د ندمت به جامعه است د به  میان افراد می

د اندیشاا   (= ایرانشاهري )همین سبب، میان مفهاوم عادالت در فلسافه سیاسای قادیم      

(. راست است که در اندیشا ایرانشاهري، شااه   14سنخیتی نیست )همان:  سیاسی جدید

نمادي از عدالت بر مبناي فرّه ایردي است، اما نقض عدالت به معناي برگشت باه فاردي   

عادي د گریر فرّه ایردي از ادست. در اندیشا ایرانشهري تمرکر بر دحدت سیاسی ایران د 

اند. این اندیشاه در ع ار    از آزادي برنوردار بوده یک دینی بود، اما دیگر ادیان نیر در آن

طلاب باه ناام کرتیار      ساسانیان به دست ردحانیت زرتشتی د باه ن اوص مثبادي جااه    

اي مهلک د نٌردکننده نورد د پایه د مایا آن که آزادي مذاهب بود، ساخت دچاار    اربه

لقای دیگار از   فرسودگی شد. این مثبد در مدت پادشاهی چندین شاه، در برابر هر گونه ت

هاا حمایات    آدرد د از قادرت آتشاکده   ایستاد د به دیگر ادیان یورش می دین زرتشتی می

یکای از دالیال    اد د تلقی اد،: توان گفت کرد د سرانجام داعیتی به دجود آدرد که می می

(. باا ایان دجاود،    19د  19د 111: 1915انلی فردپاشی ددلت ساساانی باود )لوکاونین:   

کردند د ردحانیت زرتشتی را تاا   ها جلوگیري می درزي این گونه تع ب شاهان قدرتمند از

گرفتند، تا آنجا که امن آزادي ازدداج با زنان ایرانی، با زنان ادیان دیگر  حدي نادیده می

توان از یردگرد اد  ساخن گفات کاه باا شوشایاندنت       کردند. براي نمونه می ازدداج می

قبااد باا نیودنات، دنتار پادشااه هیاطلاه کاه        دنتر یک مهاجر یهاودي ازدداج کارد د   

فرزندش نسرد انوشیردان بود د نسرد با دنتر پادشاه ترکاان کاه فرزنادش هرمار باود      

حتای   هااي ندادگرایاناه   ها بددن برداشت (. این شاهنشاهی113-191: 1989)برسیوس، 

 (.14: 1988اند )هینی،  ها به امانت گذاشته آثار نود را به سه زبان در د  سن  نبشته



 818/  در روابط خارجی ایرانشهری ۀجاودانگی اندیش

رسد که  هاي گسترده دارد، اما چنین به نظر می تاریخ ایران باستان، اگر چه تاریکی

اناد د از آن جملاه، از آن هنگاام کاه      ایرانیان، در مراددات بین المللی نظام نانی داشته

نخستین شاهنشاهی جهانی را تشکیل دادند، نلح د آشتی را که نخست دجاود نداشات،   

(، چنانکه در رابفاا  15: 1941ه جن  را ممکن سانتند )نیکلسن، پیز آدردند د متارک

اناد   آموزي داشته ایران، لودیه، بابل، یونان د م ر پیز آمد. ایرانیان انو  سیاسی عبرت

کناد: کماک د مسااعدت باه      که به نورت گسترده در اندیشا ایرانشهري نودنمایی مای 

بهره گرفت د به همین سبب، جن  را هایی که بتوان از تمدن د فرهن  آنان  تمام کانون

شمردند د حل انت فات را دابسته به  پذیري را زشت می دانستند د سلفه کار اهریمن می

شمردند  دانستند. تسلیم ب شرط را نارج از نوي انسانیت می شنانت حقوق طرفین می

ا بار  دانساتند د مشخ اات حکومات ر    د قتل د کشتار اسیران د اسارت زنان را مرددد می

شنانتند: آزادي سبک زنادگی،   مبناي اندیشا ایرانشهري بر پایا مواردي از این قبیل می

ها، ممانعت از حا  حاکمیات غالاب، جلاوگیري از      همکاري بین المللی، همریستی ملت

ها، آزادي ادیان د ماذاهب، حا     کشتار عام، احترام به مراکر دینی، رهایی د آزادي انسان

کشادرزي، شنانت د  گسترشهاي سنگین، فت د آمد، لیو مالیاتسخن گفتن، ح  آزاد ر

 احترام مالکیت، قانون همگانی د آزادي تجارت.

ردابط بین المللی نیار از رداباط مبتنای بار اندیشاا ایرانشاهري نشاأت         سان، بدین

ها یکی اسات د در ایان هساتی     انسان گرفت. در سنت فرزانگان ایران باستان، هستی می

بنیاان  با آزادي به پاسخ برسند د بحث سیاسی فقط مبناي نظري ندارد د  توانند همه می

گیاري اسات د    نشینی د گوشاه  پردري د دردیشی د گوشه بر عمل است. بفالت موجب تن

حانلی جر رذیلت د کساالت د بفالات نادارد د تحقا  فضایلت جار از کاار د از طریا          

بقااء محتااج باه همدیگرناد      هاا در  پاذیر نیسات، زیارا انساان     انت ط د مثانست امکاان 

( د این اندیشه توانست حتی بعد از فردپاشی ددلات ملای   138-133: 1989)طباطبایی، 

 ایرانیان، آثار نود را در حیات سیاسی به جا بگذارد.
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ترین بنیان اندیشا سیاسی ایرانشهري، دحدت سیاسی سرزمین ایران باود د   اساسی

باید نظم د امنیت را همراه عاد  د داد برقارار    گرچه نظریا شاه آرمانی ایرانشهري که می

کند، ممکن نشد د تحلیل موجبات آن محل بحث ما نیست، اما ایان اندیشاه هماواره در    

فرهمنادي موجاب بقااي حکومات اسات د ناا        کانون تحلیل اندیشمندان قارار داشات:  

 فرهمندي گسستگی آدرد د این فرهمندي همان دادگري د راستی است د هیچ دابستگی

ایرانی که از راستی د دادگاري  به مکان جیرافیایی د قومی به معنی ندادي آن ندارد د هر 

( د عدالت در تماامی رفتاار د کاردار د باه     89-88گردان شود، انیرانی است )همان:  ردي

اندیشاا   ،دیده در ردابط با دیگر مردمان امري اردري است د نخستین شرط در عملکارد 

 دهاد  هم نوردن انتظام اجتماعی ردي می نظمی د بر رفتن آن، بی ایرانشهري د با از میان

شاود د داناز د    که مایا تباهی ددلت د سقوط پادشاهی د نابودي تمدن د فردپاشی مای 

دهند د هر کی نتواناد باه    بینند د داقعیات جایگاه نود را به موهومات می عقل زیان می

شاود د   بندد د آشوب همه گیر مای  میشادي رنت بر  ،اندازد کفایت از زندگی بهره گیرد

 یابد. تباهی فرانی می

نفا نواهد بود، اگر بگوییم که ما به شنانت هما ن ونیاتی که اندیشا ایرانشهري 

کند، دست یافته ایم؛ اما هر ددرد تاریخی د هار ملات ردي زماین انساانیت      را مشخص می

 اند. از آن به یادگار گذاشته ( د ایرانیان اجراء قابل توجهی5ناص نود را دارد )همان: 

تحوالت اجتماعی ایران، هم موجب توساعه عظایم در ابعااد سیاسای، اجتمااعی د      

اقت ادي در جامعا ایرانی شده د هم در جوامع شرق مدیترانه با ایجاد تأسیسات متقابل، 

هااي   آثار بسیاري به جا گذاشته است د این تاأثیر حتای بار قبایال کاوچ رد د سارزمین      

نشین نیر قابل م حظه بوده د از لحاظ پیشرفت، دجوه مشترکی پدیاد آدرده اسات    قبیله

هااي   هااي اداري د ساازمان   که به نفع جامعا جهانی آن ع ر بوده اسات. هماه دساتگاه   

کوشایدند تاا    دانستند. ایرانیاان مای   کردند د جن  را مذموم می ایرانی علم را تشوی  می

( د از 119: 1989شرایط ناص نگهدارند )دیاکونوف،  هاي نظامی با دیگران را در اتحادیه

هااي نانعتی تاأمین     هاین طری  منافع اقت ادي را هم از لحاظ مواد نام د هام فارآدرد  
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کنند. در همان حا  یک نکته اساسی دجود داشت: هار یاک از ایااالت حکومات ایاران،      

قت اادي د  توانسات در پیشارفت ا   داحد مستقل اقت ادي محددد بودند د این ناود مای  

مناسبات کاال د پو  در امر استقرار اقت اد داحد حکومتی مثثر داقع شاود د رداباط باین    

هاي گوناگون د آزادي عمل آنها را سبب گردد. آزادي تجارت در آسیاي ناییر،   سرزمین

، همواره باب ارتباطات با سود مشاترک را گساترش   م ر درا ردد، میان رددان، قفقازیه د

هااي تحات    ان حا  هنر د تمدن ملل د اقوام دیگار را در دردن سارزمین  داد د در هم می

داد د این ارتباطات نه تنها در ع ر هخامنشیان، بلکه تا پایاان شاهنشااهی    تأثیر قرار می

هااي   کوشیدند بر اثر انعقااد پیماان   ساسانیان در حا  گسترش بود د همیشه ایرانیان می

ات را برمبناي سیاست ایرانشهري گسترش دهناد  هاي گوناگون، این ارتباط نلح با ددلت

الت با کوچ نشینان شما  شرق ایران نیر، ایان سیاسات را دنباا     اد حتی در فعل د انفع

هاي گوناگون کشور احترام  (. شاهنشاهی پارتی به آزادي در بخز119کردند )همان:  می

هااي   به درگیاري  دانست د با توجه گذاشت د ردابط با همسایگان را امري اردري می می

هااي تجااري در    نظامی با یونانیان د سای ردمیان، ایرانیان بر آن بودند تا با سلفه بر راه

قفقاز د میان رددان د سواحل شرقی مدیترانه امتیازات اقت ادي نود را حفظ کنند د باه  

 آن جنبه عمومی دهند د با دجود تحریکات ردمیان د ارتباطات آنها با برنی قبایل عارب، 

ایرانیان توانسته بودند بر مبناي سیاست ایرانشهري د مراقبت از مرزهاي نود، بر اداااع  

سرتاسار   درهاي ردمیان د قبایل عارب د هیاطلاه    د شرایط مسلط باشند. با دجود یورش

مرزهاي شرق د غرب د شما ، ایرانیان نشان دادند که دردد د ناردج از سارزمین ایاران    

کراسوس تا دالریانوس د ادلاین د دیگار اماراتاوران ردم، بایاد     کبیر آسان نیست د مانند 

 تادان سنگینی باردازند.

پذیرش مسیحیت در اماراتوري ردم د انتقا  پایتخات آناان باه قسافنفنیه، باراي      

ایران مسا ل جدیدي پدید آدرد د ردابط سیاسی، اجتماعی د اقت ادي د حتای معناوي د   

  ددلت ساسانی، نبار چنادانی از آزار مسایحیان    دینی را نورت دیگري داد، اما در طو

رساید، گرچاه    ( د دجود کلیساها د اقامت اسقفان در ایران عادي به نظر مای 415نبود )فراي، :
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شد. آنچه در کتااب   درزي د طرد دینی منجر می برنوردهایی دجود داشت، اما کمتر به تع ب

مسایحی   اي از تع ابات کشیشاان   آمده است، برمبناي تحقیات جدید، نشانه اعما  شهیدان

هااي   است. ردمیان همانند یونانیان به دد نکته توجه ناص داشاتند. نخسات: دنالات غارض    

دادناد د   شخ ی در بیان ردیدادهاي برجسته د داستان هایی که براي توجیه اتفاقات ارا ه مای 

ی د ندادي د دینی در شرح ردیادادها، چنادان کاه    هاي شخ  گرایز به دنالت دسیسه ددم:

 (.119هاي به دست آمده از ایشان اعتماد داشت )همان:  توان به آگاهی نمی

هاي ایرانشهري، بر این بادر بودند که در طبیعات   ایرانیان با توجه به گسترد اندیشه

( 913)همان: رسند  ها به تعاد  د توازدن می شوند د سای در تمدن نیردهایی پدیدار می

د بر مبناي همین بادر، از ع ر هخامنشیان تاا فردپاشای ساساانیان، در رداباط ناود باا       

کردناد.   ردي در امور سیاسی د اقت ادي نودداري می هاي پیرامون از هرگونه زیاده ددلت

دانایم کاه در    کرد. مای  در این بادر، شاه نیر، جامعه را بر پایه اندیشا ایرانشهري اداره می

کردند د  ها یا مجالسی قدرت شاه را کنتر  می اددار شاهنشاهی ایران باستان، هیئت تمام

هاا ي   درست است که سخن آنر از آن  شاه بود، اما همین ساخن نیار پای از مشاورت    

توانسات   شد. ردابط نارجی در ردزگاار تواناایی یاا نااتوانی شااهان مای       طوالنی بیان می

کم، از آن جمله ردحانیت قدرتمند زرتشاتی  هاي گوناگون طبقات حا دستخوش کشاکز

 د اعیان د اشراف گردد.

( 111: 1981هااي تجاارتی آن )جاوان،     ایرانیان در کنتار  دریااي مدیتراناه د راه   

کوشیدند تا تجارت را گسترش دهند، زیرا بر این بادر بودند که آبادانی جهان، آباادانی   می

 (.111- 199سرزمین آنها است )همان: 

اسات د باراي    "قاانون "یرفت که قدرت سیاسی در اندیشاا ایرانشاهري هماان    باید پذ 

شهردندان به معناي تعری، مناسبات د ردابط میان آنهاست. در اندیشا ایرانشهري، نارددرزي  

ترین نهادهاي سیاسی جریان یافته باشاد د در   یابد که بر گسترده انسان در شرایفی تحق  می

 (.1: 1985)طباطبایی،  د بهترین زندگی استاین نورت است که سعادت فرآدرد
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اش کاساته   ایران، هنوز هم به ینمن اندیشا ایرانشهري زنده اسات؛ اگار از پهناادري   

هااي   هااي بسایار باه شاکل     اش باا شاگفتی   نظیر اندیشاا ایرانشاهري   شده، اما ارفاي بی

د کاردارش   گرایانه اش به حقوق فردي د اجتماعی د رفتاار  گوناگون باقی است د نگاه فرد

زدنای اسات. چارا کاه توانساته       با دیگر ملل د رابفه اش با طبیعت در ع ر باستان مثا 

هاي دیگر را که در گذشته در تاوحز د هارج د مارج د ندادپرساتی د قادرت       است ملت

درزي با بادرهاي نود آشانا کناد. در ایان     اند، با متانت د نِرد برده العنان به سر می مفل 

شاود د دریچاه    یابد د زمین از آثار گذشتگان پاک نمای  ه شنانت راه میاندیشه، انسان ب

ها نخواهد بود  ها باز است دگودا  ارف میان اقوام، ندادها د ملت دانز به ردي همه انسان

 د هر کی از تاریخ نیامونت، زمانه اد را به تاریخ نواهد سارد.

 

 نتیجه

افراد تشکیل دهنده آن که ملت را پدید د  بندي انسانی در اندیشا ایرانشهري، گرده

دهند، سرنوشت ناود را باا    آدرند د یک جامعا سیاسی متمایر از دیگران را سامان می می

تارین   اگر ایرانیان دارث یکای از درنشاان   دانند. ها همسو می سرنوشت دیگر افراد د ملت

گر نقاز بررگای   هاي ملل دی اند د در پیدایز د تکوین تمدن هاي دنیاي کهن بوده تمدن

اند، باید سابب آن را در عوامال فرهنگای، اجتمااعی د ماذهبی د تاأثیر آشاکار د         داشته

ایان اندیشاه، حفاظ     دجاو کارد.   هاي آن در اندیشا ایرانشهري جست ناپذیر بنن مایه انکار

ها باددن   شناسد د به همین منظور، انسان قدرت د الرامات آن را بر پایا منافع عمومی می

 ها همانند هستند د حقوق داحدي دارند. بر این اسااس،  فتن نداد، رن  د آییندر نظر گر

 گرفت.   ردابط بین المللی نیر از ردابط مبتنی بر اندیشا ایرانشهري نشأت می

اي  هاي تاریخی، اندیشا ایرانشهري به عنوان پایاه  فرجام سخن اینکه بر مبناي داده

ردي د  ا تکیه بر انو  تسامح، تسااهل د میاناه  ها د ب ها د ملت اساسی در ردابط بین ددلت

آشوب پاسخگوي داقعی باشد د همکاري  تواند در این جهان پر گرایی، می گرایز به انسان

 .ها را سر د سامان دهد بر پایا منافع انسان
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