پیامبر راستین
ِ

بخش دوم

فلسفه سیاسی

بخش دوم

فصل دوم

ّ
تأمالت سیاسی
چند پرسش

باورهای او سر برمیآورند .این باورها که
سیاسی هرکس از شالودۀ
نظریههای
ِ
ِ
پیشزمینههای عقاید سیاسی ما هستند ،گونا گون و ّ
متنوعاند .برای نمونه در زیر

چند پرسش بدون ّ
توجه به ترتیب ّ
اهمیت آنها بیان میشود:
ِ
ِ

نسبت فرد با جامعه و جامعه با فرد چیست؟
ِ
ّ
اختیارات حا کمیت چیست؟
حدود
تصور ما از دولت و حا کمیت و حا کم چیست؟
ِ
ِ

حقوق مساوی در برخورداری از مواهب و
آیا نوزادان در همۀ نقاط زمین ،دارای
ِ

منابع زمین هستند؟
ِ

سرشت نوزادان باور داریم؟ آیا میشد این انسانهای بدبخت و
تساوی
آیا به
ِ
ِ

مفلوک گونهای دیگر باشند؟

گیری
تعریف
ِ
نظر ما چیست و تا چه میزان جامعه حق دارد در شکل ِ
انسان کامل از ِ
ّ
عمال نفوذ کند و این تأثیر از چه طریقی و با چه شدت و ضعفی باید
ِ
انسان کامل ِا ِ
عملی شود؟

چه حقوقی از حقوق فرد را میتوان با تکیه بر آرای عمومی نقض کرد و حدود

اختیارات ا کثریت تا چه میزان است؟
ِ
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صرف نظر از ّ
ملیت ،نژاد ،مذهب و
برابری
آیا به
برخورداری افراد از حقوق فطریِ ،
ِ
ِ

جنسیت و قومیت و تحصیالت و وابستگیهای خانوادگی اعتقاد داریم یا خیر؟

رفتار فرد اعتقاد داریم؟
چه میزان به تأثیر محیط و آموزش در شکل ِ
گیری شخصیت و ِ
ّ
رفتار فرد مؤثر میدانیم؟
چه میزان وراثت را در ِ
فاصلۀ طبقاتی را ــــ از نظر برخورداری از مزایای اقتصادی -تا چه میزان قبول
داریم؟

کار
دستمزد چگونه باید تعیین شود؟ به ِ
ارزش اقتصادی یک واحد ِ
لحاظ نظریِ ،
کار فکری باید چه نسبتی با هم داشته باشند؟
بدنی با یک واحد ِ
(کار بدنی) را شایستۀ انسان میدانیم؟ آیا به لحاظ
آیا به ِ
لحاظ نظری ،کارگری ِ

کار روزانه را امری طبیعی و الزم میدانیم؟
نظری  8ساعت ِ

رابطۀ انسان با زمین و طبیعت و محیط زیست چگونه است و چگونه باید باشد؟
آیا انسان را صاحب ّ
حق در ّ
تصرف و تغییر و تملیک طبیعت و محیط زیست و
ِ
موجودات زمین میدانیم؟ تا چه میزان؟

پرداخت هزینهها ،حق داریم تا هر میزان که بخواهیم مصرف کنیم؟
آیا درصورت
ِ
شدن جامعه خوشبین هستیم؟
آیا به توسعه و
ِ
پیشرفت تکنولوژی و ماشینی ِ

نسل آتی را تعیین و به تحدید و تنظیم
نسل کنونی حق دارد میزان جمعیت ِ
آیا ِ

جمعیت بپردازد؟

قوانین آسمانی با منشاء الهی اعتقاد داریم؟
آیا به
ِ

نظر خالق میدانیم؟
آیا آرای عمومی را همان رأی و ِ

ذاتی آسمانی میدانیم یا اخالق را امری نسبی میپنداریم؟
آیا اخالق را دارای
ِ
حقیقت ِ

آیا عدالت را امری اعتباری میدانیم و یا عدالت را امری ذاتی و حقیقی میپنداریم؟
حق ،قدرت را تعریف میکند یا قدرت ّ
آیا ّ
حق را تعریف میکند؟

وظایف دولت میدانیم؟
اخالقی جامعه را از
هدایت
آیا
ِ
ِ
ِ
ّ
آیا معتقدیم که جامعۀ بشری و یا جوامع بشری چون گلهای هستند که به

چوپانی نیاز دارند؟
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آیا جبری هستیم یا اختیاری؟ و یا در میان جبر و اختیار سرگردانیم؟

اصالحات تدریجی اعتقاد داریم؟
آیا وقوع انقالب را تأیید میکنیم و یا به
ِ

سیاسی ما را
زیربنای عقاید و نظریههای
و دهها پرسش دیگر که جملگی
ِ
ِ
میسازند.
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ویژ گیهای کشورهای عقبمانده

تمیـز جوامـع پیشـرفته از
از
منظـر سیاسـی ،میتـوان چنـد معیـار و میـزان ،بـرای ِ
ِ
جوامـع عقبمانـده بیـان کـرد .بـرای نمونـه:
ّ
عـادات
احـی حا کمـان از ویژگیهـای
ِ
فردگرائـی و فردپرسـتی و چاپلوسـی و مد ِ
کشـورهای وامانـده اسـت.
مردمـان
سیاسـی
ِ
ِ
ِ
سلوک حا کماناند و در کشورهای پیشرفته،
در کشورهای عقب مانده ،مردم به
ِ
سـلوک مردمان.
حا کمان به
ِ
ّ
ثبـات حکومـت
در کشـورهای عقـب مانـده ،ثبـات و موجودیـت کشـور وابسـته بـه ِ
تبلیـغ میشـود و در کشـورهای پیشـرفتۀ سیاسـی ،حکومـت امـری شـناور و ناپایـدار و
تابع عالیق و تمایالت مردمان اسـت .تأسـفبارترین پیشآمد آن اسـت که حا کمان،
ِ
ّ
پایـداری خـود گـره مـی زننـد .ایـن ترفنـد موجبـات
پایـداری ملتهـا و کشـورها را بـه
ِ
ظلمهـا ،تجـاوزات ،حقکشـی هـا ،کشـتارها ،شـکنجهها و زندانـی شـدن دگراندیشـان
را فراهـم آورده اسـت در حالیکـه میدانیـم و میبینیـم کـه امپراتوریهایـی نظیـر
ّ
هخامنشـیان ،ساسـانیان ،صفویان و  ...منقرض شـدهاند ّاما ملت و کشـور به حیات
و تکامـل و ّ
تحـول خـود ادامـه داده اسـت.
در کشـورهای عقبمانـده از نظـر سیاسـی ،آن حکومتهایـی پایدارنـد کـه یـا بـر
اسـاس ّ
سـنتها نظیـر ّ
فرهنگـی مشـترک و یـا براسـاس
ملیـت و تاریـخ و ویژگیهـای
ِ
ایدئولـوژی و یـا بـر اسـاس مذهـب اداره شـوند .انتقـال از حکومتهـای ّ
سـنتی و یـا
ایدئولوژیـک بـه حکومتهـای عقالنـی و غیرایدئولوژیـک بـا دههـا سـال هـرج و مـرج و
کودتـا همـراه بـوده و خواهـد بـود و ایـن امـر طبیعـی اسـت و هـر جامعـه بایـد رنجهـا و
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ّ
مشـقتهای ایـن دگردیسـی و تکامـل را ّ
تحمـل کنـد.
در کشـورهای عقبافتـادۀ سیاسـی ،حا کمـان را اسـطورهوار و فـوق بشـری و یـا
ّ
ّ
مقـدس و نماینـدۀ آسـمانها تبلیـغ میکننـد کـه دارای فـره ایـزدی و یـا قـدرت ماورائی
هستند و در کشورهای پیشرفته ،حا کمان ،کارگزار مردم و مجری قانون و موجوداتی
زمینـی چـون دیگـر مردمانانـد.
در کشـورهای پیشـرفته ،تفکیـک قـوا تاحـدود زیـادی رعایـت شـده ّامـا تفکیـک
َ
خـم تعابیـر و تفاسـیر ،هنـوز در
قـوا در کشـورهای عقـب افتـادۀ سیاسـی ،در چـم و ِ
ابهـام اسـت.
در کشورهای عقب مانده مردم حکومت را از خود و خود را از حکومت جدا
میپندارند و عالقۀ چندانی به مشارکتهای سیاسی ندارند.
ّ
در کشـورهای عقـب مانـده ،کشـورداری بیشـتر بـر اسـاس سـنتها و آداب و رسـوم
ّ
عقالنیت.
اسـت تـا
ّ
در کشـورهای عقبمانـده دولتهـا خـود را متول ِـی پاسـداری از سـنن و آداب
و رسـوم میپندارنـد زیـرا تحکیـم آداب و رسـوم و سـنن در خدمـت تحکیـم نظـام
حکومتـی قـرار میگیـرد.
در کشـورهای عقبافتـاده از نظـر سیاسـی ،تغییـر حا کمـان جـز از طریـق جنـگ و
آشـوب و خونریـزی عملـی نیسـت.
برحسـب تصـادف حا کمـی سـالم
در کشـورهای عقبافتـاده از نظـر سیاسـی ،مگـر
ِ
آمـدن رهبرانـی ماننـد هیتلر و
روی کار
ِ
از نظـر روانـی ِ
عنـان حکومـت را در دسـت گیـرد و ِ
ّ
صـدام و ماننـد آن عـادی و طبیعـی اسـت.
در کشـورهای عقبافتـادهّ ،
عمومـی
حتـی وقـوع انقالبهـا بـه دلیـل وجـود افـکار
ِ
واپسگـرا ،تغییـری نمادیـن نـه بنیادیـن در ایـن جوامـع پیـش مـیآورد.
تـاز
و آخـر از همـه آن کـه ،در کشـورهای عقـب افتـاده ،قانـون میـدان تاخـت و ِ
عالیـق و ّ
منویـات حا کمـان اسـت و در کشـورهای پیشـرفته قانـون از آرای مردمـان
مشـروعیت میپذیـرد.
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ّ
تأملی بر سرشت نوزادان

ّ
تولـدّ -
بشـریت و مـا انسـانهای
هـر نـوزادی کـه در زمیـن زاده میشـود -قبـل از
ّ
کشـور زمین را اعطـا کردهایم ،پس
زمینـی بـه او اجـازۀ تولـد دادهایـم و بـه او تابعیـت
ِ
امکانـات پرورشـی ،تربیتـی ،آموزشـی از وظایـف و مسـئولیتهای
برخـورداری او از
ِ
ِ
انجـام ایـن وظیفـه میباشـد همـان ِبـه کـه
همـۀ مـا اسـت .ا گـر بشـریت ناتـوان از
ِ
زاد و ولـد نکند.

ا گرچـه هرگـز انسـانهای بالـغ و آمـوزش دیده را یکسـان نمیپندارم ّاما اصـرار دارم

کـه بـه ایـن نـوزاد یـک روزه کـه در اینجـا زاده شـده بـا هـر نـوزاد یـک روزۀ دیگـری کـه در
نخسـتین من این اسـت
فرض
ِ
جائی دیگر از زمین زاده شـده ،باید یکسـان نگاه کنیمِ .

تعالی یکسـان دارند .این
سرشـت یکسـاناند و
که همۀ نوزادان ،دارای
ِ
ِ
قابلیت رشـد و ِ
پنـدار ایـدهای نـو و تـازه نیسـت .قرنهـا پیـش از میـالد سیسـرون ( 64ـ ـ ـ  106ق.م).
چنیـن میگوید:

«شـباهت هیـچ شـیئی بـه شـیء دیگـر قابـل مقایسـه با آن شـباهتی نیسـت که

انسـانها بـه یکدیگـر دارنـد  ...از ایـن جهت ،به هر نحوی که ما انسـان را تعریف
کنیـم تعریفـی واحـد و یکسـان کـه بـه همـۀ انسـانها اطـالق شـدنی اسـت وجـود
دارد و ایـن خـود دلیـل کافـی اسـت بـر اینکه هیچگونه اختـالف نوعی میان یک

انسـان و انسـان دیگـر وجـود نـدارد .چون ا گر چنین اختالفی وجود میداشـت

دیگـر نمیشـد تمـام انسـانها را در حـوزۀ تعریفـی واحـد گنجاند .بـه واقع نیروی
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تفکـر و قـوۀ قضـاوت عقالنـی کـه تنها نیرویی اسـت که انسـان را در سـطح باالتر
ً
از آن حیوانات قرار میدهد  ...مسـلما در همۀ ما مشـترک اسـت وگرچه میزان

آن بـه مفهـوم چیزهایـی کـه انسـان یـاد میگیـرد متفـاوت اسـت ولـی از حیـث

ظرفیتـی کـه تمـام انسـانها بـرای یادگرفتن دارند یکسـان و نامتغیر اسـت ».
(ک  ،1ص )383

هابز ( 1679ــــ  )1588نیز دربارۀ تساوی سرشت آدمیان چنین بیان میکند:

ا گـر طبیعـت  ...آدمیـان را بـه طـور برابـر آفریده اسـت ،این برابـری باید پذیرفته

شـود؛ یـا ا گـر هـم طبیعـت بـه طـور نابرابـر ،آدمیـان را خلـق کـرده باشـد ،چـون

آنـان خودشـان را برابـر میانگارنـد ،و جـز در شـرایط برابـر ،حاضـر بـه زیسـتن در

وضـع صلـح نیسـتند ،پـس ایـن برابری بایـد مورد پذیـرش [همگان] قـرار گیرد.
و بنابرایـن مـن قانـون نهـم طبیعـت را بدینگونـه بیـان مـی کنـم :هرکـس بایـد
کسـان دیگـر را بـه حکـم طبیعـت ،برابـر خـود بشناسـد؛ و نقـض ایـن قانـون
نخـوت نامیـده مـی شـود( .ک  ،7ص )735-736

یکسانی گوهر آدمیان معتقد بود و چنین میگفت:
جان ال ک ( 1704ـ ـ  )1632به
ِ
ً
ً
همـۀ افـراد بشـر طبیعتـا در  ...وضعـی  ...برابرنـد ،و مـآال از قـدرت و حقـوق

یکسـانی برخوردارنـد ،و احـدی بـر احـد دیگـر ممتـاز نیسـت؛ و حقیقتـی از ایـن

مسـلمتر نیسـت کـه آدمیـزادگان از یـک گوهرنـد ،همـه بـه طـور یکسـان در برابـر

مواهـب طبیعـت زاده میشـوند ،و همـه از اسـتعدادهایی یکسـان متمتعنـد؛
بنابرایـن ،بایـد نسـبت بـه هـم در وضعـی برابـر باشـند و هیچگونـه فرمانروایـی و

فرمانبـرداری میـان آنـان وجـود نداشـته باشـد  ...آزادی طبیعی بشـر عبـارت از

ایـن اسـت کـه از هرگونـه قـدرت مافـوق زمینـی رهـا باشـد و تابـع اراده یـا اقتـدار
قانونـی بشـر [دیگـری] نباشـد ،بلکـه فقـط از قانـون طبیعـت پیـروی کنـد.

(ک  ،7ص )800-801

برابـری سرشـت نـوزادان بـاور دارم ّامـا گروهی بر من خـرده میگیرند که این
مـن بـه
ِ

سـخن راسـت نیسـت و نـوزادان دارای سرشـتی یکسـان نیسـتند .آنهـا بـاور دارنـد کـه
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ّ
عـدهای سرشتشـان از زر و گروهـی از نقـره و جمعـی از مـس اسـت و بـه سـخن افالطـون

تکیـه میکنند.

«ای همشـهریان شـما بـا هـم برادریـد ولـی خداونـدی کـه شـما را آفریـده اسـت
در وجود کسـانی که از میان شـما شایسـتگی حکومت بر شـما را پیدا کردهاند

در روز تولـد مقـداری طـال آمیختـه اسـت و ارزش بینظیـر آنهـا بـه همیـن جهـت

اسـت؛ بـه طبیعـت مدافعـان حکومـت مقـداری نقـره مخلـوط کـرده اسـت و در

طبیعت کشـاورزان و پیشـهوران آهن و مفرغ گذاشـته اسـت .ولی چون همۀ
ً
شـما از یـک اصلیـد ممکـن اسـت شـما کودکانی بـه وجـود آورید که غالبا شـبیه
شـما باشـند یا از نژاد طال ،نقره به وجود بیاید یا از نژاد نقره ،طال تولید شـود و

بدیـن نحـو فلـزات مختلـف یکـی از دیگری به وجود بیایـد؛ پس خداوند چنین
ً
حکـم میکنـد  ...کـه ا گـر مثـال در میـان شـما از نسـل محافظـان و جنگجویـان
مخلوقـی از آهـن و مفـر غ بـه وجـود آمـد هیـچ رحـم و شـفقتی بـه آن نداشـته
باشید .باید به اخالف خود همان ردیف و طبقهای را که شایستۀ آن هستند

بدهیـد؛ یعنـی ا گـر از آهـن و مفرغنـد آنهـا را در طبقـۀ کشـاورزان و پیشـهوران
جـای دهیـد و ا گـر برعکـس اخـالف ایـن طبقـه مخلوقـی از طـال و نقـره هسـتند

بایـد آنهـا را بـه درجـۀ جنگجویـان یـا مدافعـان حکومـت ارتقـاء دهیـد؛ زیـرا بـر

طبـق یـک وحـی ربانـی ا گـر محافظـان و حامیـان شـهری از جنس مفـرغ و آهن

باشـند آن شـهر نابـود خواهـد شـد ( ».ک  ،6ص )30

مخالفان من ممکن است به این گفتۀ ارسطو ( 322ــــ  384ق.م ).استناد کنند:

جـواب دادن بـه ایـن سـؤال هـم براسـاس منطـق و هـم بـر پایـۀ واقعیـت عینـی

دشـوار نیسـت .زیـرا ایـن مسـئله کـه بعضیهـا بایـد فرمانـروا باشـند و بعضـی

دیگـر فرمانبـردار ،نـه تنهـا ضـرور اسـت ،بلکـه بـه مصلحـت مردمـان اسـت .از
لحظـهای کـه موجـودات انسـانی پـا بـه عرصـۀ وجـود میگذارنـد تقدیرشـان بـر
جبینشـان نوشـته شـده اسـت .بعضـی از آنهـا بـرای فرمانروایـی و برخـی دیگـر

بـرای فرمانبـرداری آفریـده شـدهاند .و هرکـدام از ایـن دو دسـته (حـکام و
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فرمانبـرداران) بـه انـواع مختلـف تقسـیم میشـوند( .ک  ،1ص )285

پـس ایـن نکتـه آشـکار شـد کـه بعضـی از موجـودات انسـانی بـه طبیعـت آزاده

هسـتند و بعضـی دیگـر غـالم و بنـده .و بـرای دسـتۀ اخیر بنده بـودن هم صالح

اسـت و هـم صحیـح( .ک  ،1ص )287-288

و یا پیرو عقاید نیچه ( 1844ـــ  )1900باشند که چنین گفته است:

«بعضیهـا هسـتند کـه عقیـدۀ مـرا دربـارۀ حیـات تبلیـغ مـی کننـد ولـی در عیـن
ّ
حـال مبلغـان برابـری و مسـاوات نیـز هسـتند  ...مـن نمـی خواهـم مـرا بـا ایـن
اشـخاص اشـتباه کننـد .زیـرا در نظـر مـن حـق این اسـت کـه مردم برابر نیسـتند».
ّ
« .........................ای مبلغـان مسـاوات ،ایـن جنـون قاهـر ضعـف و

ناتوانـی شماسـت کـه فریـاد برابـری و مسـاوات مـی زنـد( ».ک  ،6ص )380

نـوزادان یـک روزه را بـه
مـن پاسـخ میدهـم شـاید شـما راسـت میگوئیـد ،پـس
ِ

سرشـت کدامیـک از زر یـا سـیم یـا مـس اسـت؟ بـا
شـما وامیگذاریـم و شـما بگوئیـد کـه
ِ

عیـار زر و سـیم و مـس را در ایـن
تکیـه بـر کـدام علـم و تجربـه و دانشـی شـما میتوانیـد ِ

آمـوزش یکسـان
نـوزادان بیابیـد؟ بیشـک شـما ناتوانیـد ،پـس بایـد پـرورش و تربیـت و
ِ

روی همـۀ نـوزادان گذاشـت و سـالها انتظـار کشـید ،آنگاه دیـده خواهد شـد
پیـش ِ
را ِ
ّ
ّ
اقل امکانات در اختیار
که کدامیک زریناند و کدام سـیمین یا مسـین؟ آنگاه که حد ِ
همـۀ نـوزادان قـرار گرفـت بـه ناچـار گروهی زر و یا سـیم یا مس میشـوند ،پـس آنگاه به
ّزرینهـا خواهیـم گفـت کـه ایـن زر را ما به شـما دادیم پس سـهمی از آن را به مسوارها
ّ
یـادآوری ایـن نکته که نباید با تکیه بر افراط در جامعه محوری و کلینگری،
دهیـد .بـا
ِ
سـیم گروهـی را تعدیـل کنیـم همـه را مـس کنیـم .ا گـر نمیتوانیـم
جـای آن کـه زر و ِ
بـه ِ
دسـتکم میتـوان همـۀ
امکانـات برابـر و یکسـان برخـوردار کنیـم
همـۀ نـوزادان را از
ِ
ِ
حداقـل امکانـات برخـوردار نمـود.
نـوزادان زمیـن را از
ِ
ِ
ّ
سرشـت انسـان هـا و وراثـت ،بیـش از حـد بهـا مـی دهنـد بایـد پاسـخ
آنـان کـه بـه
ِ

نـوادگان ناپلئـون و تیمـور و انیشـتین و شکسـپیر و حافـظ و فردوسـی امـروزه
دهنـد کـه
ِ
کجاینـد و کیسـتند؟ بایـد پاسـخ دهنـد کـه چرا در طـول تاریخ گاهی بیـن النهرین مهد
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فرهنـگ و ّ
تمـدن بـوده و زمانـی مصـر ،گاهـی چیـن و زمانـی یونـان ،گاهـی ُرم و زمانـی
ایـران؟ آیـا آن زمـان کـه ناحیـه ای از نظـر ّ
تمدن و فرهنگ به اوج رسـیده ،سرش ِـت آنان
حـد کمـال و تعالـی رسـیده و سـپس زمانـی کـه ّ
بـه ّ
تمـدن آنان افـول کرده سرشـت آنان
َ
افـول کـرده اسـت؟ تکیـه بـر سرشـت و ن َسـب و نـژاد ،بـرای اسـبهای باربـر و گاوهـای
شـیرده بیشـتر صـادق اسـت تـا بـرای انسـان کـه بـه مغـز و عقـل ّ
متکـی اسـت .مـن
ّ
اقـل تعلیـم و تربیـت و پـرورش برخـوردار باشـند و
مـی گویـم بایـد همـه نـوزادان از حد ِ
قضـاوت دربـارۀ سرشـت آنـان را بـه دور افکنیـم و قابلیـت و توانایی افراد را در میانسـالی

ارزیابـی کنیـم نـه در نـوزادی.
آنـان کـه بیـش از ّ
سرشـت انسـانها بهـا میدهنـد بایـد بـه شـیرها ،ببرهـا و
حـد بـه
ِ
خوئـی
سرشـت درنـده
سـر
ِ
پلنگهـا در سـیرکها نظـر کننـد و پاسـخ دهنـد کـه چـه بـر ِ
ِ
آنـان آمـده اسـت؟

محفوظات مغزشان ،نیک سرشت
تغییر
بدسرشتترین انسانها را میتوان با
ِ
ِ

نمود.

مـا نمیتوانیـم و نبایـد -بـا ایـن بـاور کوتهبینانـه کـه سرنوشـت هرکـس بـه هنـگام

زایـش ،روی پیشـانیاش نوشـته شـده -فاصلـۀ غیرمعقـول طبقاتـی را توجیـه کنیـم.

امـروزه هـم چـون نیـک و ژرف بنگریـم ،بـردهداری در مقیاسـی وسـیع جریـان دارد

ّامـا بـه همـان میـزان کـه بشـر پیشـرفت کـرده و بـه همـان میـزان کـه بـردهداران ترفیـع
یافتهانـد ،بردههـا هـم ترفیـع یافتهانـد و بـردهداری هـم تکامـل یافتـه اسـت بـا ایـن

تفـاوت کـه اربـاب نامرئـی اسـت .بـردهداری امـروز ناشـی از نادرسـتی روابـط اقتصادی و

نـوزادان زمیـن اسـت.
نـگاه تبعیـض آمیـز جامعـه بـه
ِ

خیـل کارگـران کـه هـر صبحـگاه در میادیـن شـهر عاجزانـه بـه انتظـار کارفرمایـی
بـه ِ

نشسـتهاند تـا شـاید آنهـا را بـرای یـک یـا چنـد روز بـه کار گمـارد ،نـگاه کنیـم.

گزینـش کارگرانـی جوانتـر و چاال کتـر ،بـا
حـال
بـه آن نماینـدۀ کارفرمـا کـه در ِ
ِ
َ
جدیـد بردهداری
شـکال
بـازوان قویتـر و سـینۀ سـتبرتر اسـت ،خـوب نـگاه کنیم تا ا
ِ
ِ
ّ
متوجـه شـویم.
را
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نقـاب خردهفروشـی در سـر
بـه ایـن گدایـان و یـا خردهفروشـانی کـه در پشـت
ِ

چهارراههـا و البـالی اتومبیلهـا گدایـی میکننـد ،نـگاه کنیـم .بـه ایـن زاغهنشـینان
َ
و حاشیهنشـینان و ک َپرنشـینان کـه در ازای  8سـاعت کار َیـدی ،بخـور و نمیـر مـزدی
َ
جدیـد بـردهداری را ببینیـم.
ـکال
ش
ا
میگیرنـد خـوب نـگاه کنیـم تـا
ِ
ِ
بانـوی پـر افادۀ فربه را  -که از پرخـوری چون خیکی باد کرده
تحقیرآمیـز ایـن
ـگاه
ن ِ
ِ
ِ
ّ
ُ
و از تنبلـی جـز پـف و بـاد چیـزی در صورتش نیسـت  -به آن کلفـت و نوکر ،به دقت نگاه
َ
ُ
جدیـد بردهداری را ّ
متوجه شـویم .این کلفـت یا نوکر هرگز باور نمیکند
شـکال
کنیـم تـا ا
ِ
ِ
کـه میشـد جـای آن َاربـاب باشـد و آن َاربـاب ّ
حتـی یـک لحظـه در ّ
مخیلـهاش خطـور
ِ
ُ
جـای آن کلفـت و نوکر باشـد.
نمیکنـد کـه میشـد او ِ
باید پذیرفت که این کارگر ساختمانی ،آن گدای سرچهارراه ،آن بیخانمان و آن کپرنشین

میشد که وزیر و کارخانهدار و تاجرو استاد دانشگاهباشند،بهآسمانوزمینسوگند کهمیشد.
آدام اســمیت ( )1723 - 1790نیــز بــه یــک فیلســوف و یــک باربــر کوچــه و بــازار چنیــن

مینگــرد:
ً
«اختـالف میـان متفاوتتریـن منشهـا ،مثـال میـان فیلسـوف و باربـر کوچـه
و بـازار ،بـه گمـان مـن بیشـتر نتیجـۀ عـادت ،عـرف و آمـوزش اسـت نـه زاییـدۀ

فطـرت آدمـی» (ک  ،13ص )16

ناخوشـایند کمونیسـم از جمـالت بـاال بـه مشـام کسـی
بـوی
ِ
مـن نگرانـم کـه مبـادا ِ

رسـد کـه در ایـن صـورت خطایـی بـزرگ رخ داده اسـت .مـن هرگـز توصیـه نمیکنـم کـه
ایـراد مـن بـه باورهـای سیاسـی و
فـردا فرودسـتان بـه جـای باالدسـتان جلـوس کننـدِ .

موجود جامعه است .من به عقاید
سیاسی
اقتصادی مردمان و سیستم اقتصادی و
ِ
ِ
و باورهایـی کـه وجـود و تثبیـت چنیـن چیزهایـی را موجـب شـدهاند اعتـراض دارم و

تغییـر وضـع موجود اسـت.
آرمـان مـن
ِ
ِ
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نسبیگرایی و مطلقانگاری

میان
هیچ درد و رنجی عذابآورتر از این نیست که انسانی آزاده و آزادیخواه در ِ
ّ
تمامیت خواه زندگی
گروهی مطلقاندیش و یا در زیر سلطۀ حا کمیتی ایدئولوژیک و
ّ
تمامیت خواه ،اندیشههای فردی
های
کند .گروههای مطلقاندیش و حا کمیت ِ
و آزادیهای انسانی را زایل میکنند ،آنان خدا ،هنر ،دین ،عرفان ،فلسفه و علم را
استثمار میکنند و به نام اصالح فرد و جامعه ،کاروان ّ
بشریت را از تعالی و آزادگی باز
ِ
میدارند.
مطلقاندیشان ّ
تصور میکنند که به حقیقت مطلق دست یافتهاند .آنان برای
جامعه دستورالعمل مینویسند و نه تنها تأ کید بر اجرای دستورهای خود دارند بلکه
در جهت اجرای منویات خود از هیچ گونه ظلم و ستمی هم ِابا ندارند زیرا ّ
تصور
صالح جامعه را
میکنند که آنها به حقیقتی دست یافتهاند که بهتر از جامعه،
ِ
میدانند.
ّ
سخنان مستبدانۀ افالطون ( 427 - 347ق.م ).دقت کنیم:
به این
ِ

یقین داشته باش که چنین کسی [حا کم] هرگز حاضر نخواهد شد به

محدودیتهای ناشی از «قانون نبشته» تسلیم گردد( .ک  ،1ص )184

موقعی که شهروند را برخالف عرف و قانون کشور مجبور به انجام عملی کنند
که بهتر و شریفتر و عادالنهتر از اعمال سابق اوست ،سخیفترین سخنی که
ممکن است دربارۀ این اجبار بر زبان او بگذرد همین است که بگوید که از
دست مجبور کنندگانش توهین ،رسوایی ،زیان ،یا بیعدالتی دیده است.
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(ک  ،1ص )186-187
ّ
اندیشان فیلسوف است .به این عبارات او دقت کنیم:
هگل نیز از جملۀ مطلق
ِ

«برعکس ،مردم از خواستهای خویش بی خبرند .دانائی بر آنچه میخواهیم و
باالتر از آن دانائی بر آنچه ارادۀ مطلق یعنی عقل میخواهد فقط از دانش ژرف

و درون نگری پدید میآید و از این رو ملکۀ مردم نیست ».به عالوه «در افکار
عمومی ،حقیقت و ضد حقیقت [به هم آمیخته] است ولی کشف حقیقت در

آن فقط کار مردان بزرگ است .آن کس که خواست و مقصود زمان را بازگوید و
سپس آن خواست و مقصود را به تحقق رساند بزرگمرد هر عصر است».

(ک  ،9ص )606

عقاید عمومی  ...................فاقد این توان است که آن عنصر گوهرین
درون خود را استخراج کند و به سطح دانش دقیق ارتقا دهد .از این رو

رهایی از قید عقاید عمومی نخستین شرط صوری رسیدن به هر دستاورد
ً
بزرگ یا عقالنی در زندگی یا در علم است .لیکن این دستاورد بزرگ بعدا مورد
شناسایی و پذیرش سپاسگرانه عقاید عمومی قرار خواهدگرفت و به نوبۀ خود
به صورت یکی از اعتقادات تعصبآمیز آن در خواهد آمد( .ک  ،8ص )1172

در فلسفۀ سیاسی دو دیدگاه میتوان یافت .یکی جامعه را رو به خیر میداند و

به عبارت دیگر جامعۀ بشری و یا جوامع را چون مجموعهای میپندارد که خود راهبر
ّ
ّ
حرکت گله
راهبر خود است و دیگری جامعه را چون گلهای میپندارد و به
ِ
و بهترین ِ
ّ
گوسفندان ناآزموده
وجود چوپان را الزم میداند ،گله را اجتماعی از
اعتماد ندارد و
ِ
ِ
و نادان و سفیه میپندارد که نیاز به چوپان دارند ،فالسفۀ مطلقاندیش به جامعه

اینگونه نگاه میکنند .دکتر حمید عنایت دیدگاه کارل پاپر ( )1902 - 1994را در این

باب چنین نقل میکند:

در جامعۀ بسته افراد در همۀ کارها مقلدند و به مقدسات و مسلمات ،ایمان

کورکورانـه دارنـد .پاپـر ،افالطـون و هـگل و مارکـس را سـه بنیـاد گـذار اصلـی فکـر

«جامعـۀ بسـته» میدانـد و میخواهـد ثابت کند کـه اصل همۀ عقایدی که در
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غـرب بـه جانبـداری از حکومـت اسـتبدادی خـواه راسـت و خـواه چـپ ،عنـوان
شـده اسـت بـه افالطـون برمیگـردد( .ک  ،2ص )69

آراء مطلقاندیـش ،فرزندانـی چـون هیتلـر و اسـتالین و صـدام
بیتردیـد عقایـد و ِ

فرمانروایـان قـرون وسـطی را.
پدیـد مـیآورد و یـا
ِ

مقابـل مطلقاندیشـان ،انسـانهای فرهیختـه و خردمنـد و معتـدل و نسـبیگرا
در
ِ
کـم نیسـتند .اینـان هرگـز آنچنـان بـه عقایـد خـود ّ
تعصـب ندارنـد کـه در جهـت اجـرای
عقایـد خـود ظلـم و بیدادگـری را تجویـز کننـد.

چند عبارت از افرادی که مطلقاندیش نیستند در پی میآید:

پروتا گوراس فیلسـوف یونانی ( 481-411پیش از میالد )« :انسـان میزان همۀ

امور اسـت ( ».ک  ،2ص )25

اپیکـور ( 342 - 270ق.م :).عدالـت نسـبی اسـت و بـه شـرایط تاریخـی ّ
متغیـر

بسـتگی دارد ............. .هیـچگاه عدالـت مطلقـی وجـود نداشـته اسـت.
 ...................آنچـه بـه سـبب اینکـه بـرای روابـط اجتماعـی و مـراودات
بشـری مفیـد و درسـت و عادالنـه اسـت ،بـه محـض آنکـه دیگـر مفیـد نباشـد،

دیگـر درسـت و عادالنـه هـم نخواهـد بـود( .ک  ،3ص )205

کمـان مطلـق اندیـش و حا کمیتهای مطلقاندیش ممکن اسـت در مقاطعی
حا ِ
مهیـا کننـد ّامـا از نظـر تاریخـی آنـان -بـا ّ
از تاریـخ ،آالف و علوفـی بـرای جامعـه ّ
تعصـب و
ّ
رشـد عقـل و آزادی و آزادگـی میشـوند.
راه ِ
سـد ِ
خـود محـوری ِ -
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رابطه و نسبت فرد و جامعه

آزادی
بشر در جمع زندگی میکند و به ناچار محدود است در حالیکه خواهان
ِ
نامحدود استّ .
حد و مرز این آزادی و محدودیت کجا است؟ این مهمترین نقطۀ

بینی سیاسی است.
ِ
شروع هر جهان ِ
ّ
واقعیت اساسی که باید در هر مکتب سیاسی مد نظر قرار گیرد این است
یک
ِ
فردی خود را بهتر و
زندگی اجتماعی است تا بتواند نیازهای
که انسان ناچار از
ِ
ِ

آزادگی کامل زندگی کند و یا
بیشتر تأمین کند .انسان یا باید در جنگل ،با آزادی و
ِ
محدودیتهای زندگی در جمع را در ازای محاسن و فواید ّ
مادی و معنوی بسیار پذیرا
ِ
زندگی اجتماعی هر انسان است ،از طرفی
باشد .این خود نوعی دوگانگی و تضاد در
ِ
باید بخشی مهم از آزادگی و آزادیهای خود را در قبال زندگی اجتماعی وا گذار کند و

آزادگی نامحدود است .همۀ ما به این بده بستان گردن
پی آزادی و
ِ
از سوئی دیگر در ِ

گذاشتهایم ،موضوع فقط آن است که چقدر آمادهایم بدهیم و چقدر انتظار داریم
دریافت کنیم .هر مکتب سیاسی باید روشن کند که حدود این بده و بستان چیست

بستان فرد
مقدار بده و
تعیین میزان و حدود و
و شاخصۀ اصلی هر مکتب سیاسی،
ِ
ِ
ِ

و جامعه به یکدیگر باشد .به عبارت دیگر هر مکتب سیاسی را میتوان باز شناخت ا گر
حدود و میزان بده و بستان فرد و جامعه را ّ
معین کرده باشد.
ِ
ِ

من حقوق و آزادیهای فردیای را که در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر آمده و

حقوق و آزادیهای فردیای را که در نظریۀ جهانوطنی بیان کردهام خدشه ناپذیر
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میدانم و هیچ جمع و گروهی ّ
حتی ا کثریت مطلق را مجاز به نفی این حقوق و
آزادیها نمیدانم.

اندیشمندان سوسیالیست و کمونیست
چون نیک بنگریم آرمان بسیاری از
ِ

آزادی فردی است
که از مالکیت اشترا کی و  ...صحبت میکنند در نهایت ،تأمین
ِ
ّ
ران
(با تعریفی که خود از
غائی بسیاری از متفک ِ
ِ
آزادی فردی دارند) و آرمان و هدف ِ
َ
مالکیت فردی دم میزنند
کاپیتالیست و طرفداران لیبرالیسم که از حقوق فردی و
ِ
آزادی فردی استّ .اولی
جامعۀ آرمانی و تعدیل اختالفات طبقاتی و در نهایت تأمین ِ
فرد آرمانی منتهی شود و دومی از فرد شروع میکند تا
از جامعه آغاز میکند تا به ِ

به جامعۀ آرمانی برسد.

عقلی افراد
من حرکت طبیعی -عقالنی جامعۀ بشری را
ِ
برآیند نیروهای طبیعیِ -
جامعه میدانم بنابراین نه آنچنان به انگیزههای فرد اهمیت میدهم که ّ
عدهای

دل
را زیر گامهای سریع و سنگین خود پایمال کند و نه آنچنان
ِ
خیرخواه نازک ِ
همسان تیزتکان
نزدیکبین هستم که فردی با انگیزههای ُسست و تنبل را در ردیف و
ِ

روندگان تندرو قرار دهم.
و
ِ

آننظریههاییکهبهانگیزههاوامیالفردیبی ّ
توجهاندنظریههاییخیالپردازانهاند.
ِ

پیدایش و توسعۀ فرهنگ (یافتهها و ساختههای بشری) ناشی از فعالیت فکری
فرد است.

ّ
تشخص و ّ
فردیت و انگیزههای فردی عامل اصلی توسعۀ هر جامعهای
بها دادن به

است .کانت ( )1724 - 1804به درستی این عامل مهم را پاس میداشت .عبارت زیر
از او است:

«پس باید از این روح انفرادی و رقابت و خیرخواهی و از این میل غیر اجتماعی

به تملک و قدرت سپاسگزار بود ... .انسان آرزومند اتفاق و یگانگی است؛ ولی
طبیعت بهتر می داند که برای پیشرفت انواع چه الزم است؛ طبیعت خواهان

تناز ع است تا انسان مجبور شود نیروهای خود را از نو به کار اندازد و مواهب و
استعدادهای طبیعی خود را جلوتر ببرد( ».ک  ،6ص )255
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فرض کنید فرد  Aاطالعاتی به شکل  A1و فرد Bاطالعاتی به شکل  B1دارد .حال

ا گر  Aو  Bبا هم ارتباط حاصل کنند و اطالعات خود را به یکدیگر منتقل کنند (فرض

اطالعات
کنیم اطالعات آن دو با هم همپوشانی نداشته باشد) در بهترین شرایط
ِ
معادل B1+A1 ،خواهد بود .این به این
فرد  Bهم
معادل A1+B1و
فرد A
اطالعات ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

معنی است که ا گر امروز همۀ انسانها اطالعات و تجربیات و دانشهای خود را به
جمع دانشهای موجود خواهند
هم منتقل کنند همه دارای دانشی برابر با
ِ
حاصل ِ

دانش بشر هزار سال
بشر امروزی از
شد .حال باید پرسید ،پس چگونه و چرا
دانش ِ
ِ
ِ

ستد کتاب برقرار
قبل به مراتب بیشتر است؟ و یا فرض کنید بین کتابخانهها ،داد و ِ

شود و هر کتابخانه یک کپی از کتاب هایی را که کتابخانههای دیگر ندارند به آنها
ّ
تعالی
و
توسعه
ت
عل
بدهد ،چه میشود؟ آیا کتابها افزایش میبایند ؟! خیر .پس
ِ
ّ
دانش بشری چیست؟ علت آن است که عضو  Aکه دانش  A1را داراست ،دانش B1
را هم از  Bمیگیرد ّاما مغز دارای مکانیسمی است که نه تنها دارای دانش  A1و B1
میشود بلکه به طور طبیعی ،دانشی جدید ،به اندازۀ θهم  -چه از طریق تجربه و

دانش
افزایش
محفوظات قبلی -به آن میافزاید .ا گر این
تحلیل
چه از طریق تجزیه و
ِ
ِ
ِ
ِ
فردی نباشد ،دانش بشری هرگز توسعه نمییابد .انتقال آ گاهیها هر چه هم روان و
سریع باشد ،فی نفسه موجب توسعۀ مجموع فرهنگ بشری نمیشود( .بلکه موجب

توسعۀ دانش و آ گاهی افراد میگردد همانگونه که دانش  Aبعد از تماس با  Bمعادل

 B1+A1شد).

آنچه که موجب توسعۀ فرهنگ و افزایش آ گاهی شده است θ ،ها می باشند.
جامعه موجب انتقال اطالعات و آ گاهیها بین افراد میشود ّاما موجب توسعۀ

دانش بشری را .… +D1+C1+B1+A1 ،فرض
گاهی جمعی نمیشود ،زیرا ا گر آ گاهی و
ِ
آ ِ
ً
کنیم ،هر جزء آن را فردی به آن افزوده است( .مثال  A1را فرد  Aو  B1را فرد  Bبه آن
افزوده است ) .زایش و پویائی فرهنگ بشری از افراد (فردها) است و جامعه فی نفسه

موجب افزایش آ گاهی و دانش نمی شود .به طور خالصه منظور این است که ا گر
دانش جدید ،در همۀ افراد ناپدید
پیدایش مفاهیم و معلومات و
نا گهان خالقیت و
ِ
ِ
219

لوا دقف :لسافت سیاس

دانش بشری به صورت موجودی ثابت و غیرپویا درخواهد آمد .از عبارات فوق
شود
ِ

آزادی اندیشه ،در توسعۀ فرهنگ بشری روشن میشود
اهمیت فرد و اندیشۀ فردی و ِ

و از طرف دیگر اهمیت جامعه نیز روشن می گردد .زیرا جامعه ،دانش هر فرد را به

افراد جامعه باال میبرد.
اندازۀ بخشی از حاصل جمع دانش ِ

دانش هر فرد
معادل A1+B1+C1+D1+ ....+ θ =Xاست ،که  θافزودۀ هر فرد به
ِ

دریافتی هر فرد از جمع و جامعه
مقابل
دانش بشری است( θ .تولید هر فرد) ،در
ِ
ِ
ِ
ّ
جمع همین  θها در طول تاریخ است.
ناچیز است اما همۀ دانش بشری
ِ
حاصل ِ
مقام جمع و
مقام فرد ،از ِ
این گفتار نباید موجب شود که در مقابل ارج نهادن به ِ
جامعه کم کنیم .هیچ فردی به تنهائی نمیتواند مؤسسۀ تحقیقات دربارۀ سرطان یا

رصدخانه و یا کارخانۀ ساخت کامپیوتر ،بنا کند.
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دین و سیاست

ا کنون که خدا و خدایان ،دیگر دارای آن ّابهت و شکوه و قدرت و جالل نیستند،
ُ
ا کنون که اعتقاد به دوزخ و بهشت ،اعتقاد به عقوبت و جزای اخروی به سستی

خیل عقلگرایان آن جنبۀ ذاتی ،الهی و آسمانی خود
گرائیده ،ا کنون که اخالق از نظر ِ

ّ
متفکرانّ ،
اخالق عقالنی
مقید کردن انسان به
را از دست داده است .مهمترین وظیفۀ
ِ
است .این دشوارترین و عظیمترین تغییر و ّ
تحول خواهد بود.

اخالق عقالنی چگونه طی خواهد شد و این
اخالق الهی به
انتقال بشر از دورۀ
ِ
ِ
ِ

دورۀ انتقال چه عواقب و ناسازگاریها و نابسامانیهایی دارد و خواهد داشت؟ و این
پرسش بسیار مهم پیش روی متفکران است که چگونه و ّ
توسط چه نهادهایی-
ِ
بدون ّ
توسل به استبداد و قوۀ قهریه  -میتوان همه را از کودکی ّ
اخالق عقالنی
مقید به
ِ
پرورش داد و به جامعه تضمینهای ّ
موجه در جهت پایبندی افراد به آن داد.

ایمان به اخالق الهی را میتوان به آسانی در کودکی به کودک داد ،زیرا هنوز
اخالق عقالنی را باید در
شخصیت او کامل نشده و زودباور و سادهلوح استّ .اما
ِ
ِ
ُ
نوجوانی و جوانی  -که شخصیت و خلق و خوی او شکل گرفته  -به او آموزش داد

اخالق الهی در کودکان بسیار آسانتر پدید
یا خود فرا گیرد .به سخنی دیگر ،ایمان به
ِ
اخالق عقالنی در نوجوانان و جوانان.
میآید تا اعتقاد به
ِ

اخالق
روش مطمئن و پایداری است تا
ِ
امروزه دغدغۀ اصلی خردورزان ،یافتن راه و ِ
َ
خوی انسانهای عقلگرا نفوذ دهند.
عقالنی و عاری از مابعدالطبیعه را در منش و ِ
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طی هزاران سال بشر با اخالق ماوراءالطبیعی و با ترس از آتش دوزخ و محرومیت

خوی او رسوب
از بهشت زیسته و عقاید ماوراءالطبیعی در گوشت و پوست و سرشت و ِ
نموده است ،ا کنون که شالودههای افکار و عقاید و اصول خود را بر عقالنیت و بدون

تکیه بر ماوراءالطبیعه بنا نهاده  -گیج و منگ  -تلوتلوخوران به چپ و راست میرود و
در حسرت آن تکیه گاهها به سرگیجه مبتال شده است .رسالت خردورزان ،دستگیری
و هدایت این نو رهاشدگان است.

حاضر شبحگونۀ پاداش و جزا دهندۀ
قهار همیشه
امروزه دیگر آن ناظر ِ
ِ
ابزار
مابعدالطبیعی ،در نظر عقلورزان ،کارهای نیست و
ِ
رسالت خردمندان است تا ِ
ّ
کارآمد و مؤثری را جایگزین آن محتسبهای مابعدالطبیعی کنند.

انتقال از جهان مابعدالطبیعی به دنیای عقلگرائی ،سفری عظیم و هولنا ک و

انسان لنگ میستانیم ،تکیهگاهی
بس خطیر است .ا گر عصای مابعدالطبیعی را از
ِ
انسان لنگ و َشل و معلول را که هزاران سال با تکیه بر
دیگر را باید جایگزین کنیم.
ِ
عصای ماوراء الطبیعه لنگیده چگونه میتوان بیعصا راه برد؟
آن کس که محو ماوراءالطبیعه از اذهان آدمی را تجویز میکند باید به هوش
باشد که ّ
فرهنگ بشری با مالت نه چندان محکم
بنای
طی هزاران سال
ِ
آجرهای ِ
ِ

کل
پیامهای آسمانی به هم قفل و بست شدهاند .تخریب عجوالنۀ این مالت،
ویرانی ِ
ِ
ساختمان بشریت را در پی خواهد داشت .انسان ،انسان عادی ،بشر امروزی طاقت
ِ
ّ
دل کندن از سروشهای آسمانی و تحمل عقل و وارستگی را ندارد.
های سال نیاز دارد با سرابها دلخوش باشد و بشر
بشر در توجیه کائنات ،تا سال ِ

تا سالها نیاز دارد النه بر باد سازد و خود را ایمن بداند.

های سال از بیتکیهگاهی و بیپناهی خواهد ترسید .او باید به جایی
بشر تا سال ِ
تکیه کند هرچند تکیه بر َوهم باشد.
من به اندک نخبگان و نادران و فالسفه و عاقالن ،کاری ندارم ،روی سخن من با

ّ
شوق شیر و شکر فردوس
مردم جهان است .این مردم تا قرنها باید به ِ
عامه و تودۀ ِ
ّ
وشان بهشت ،رام و مطیع باشند و برعلیه جامعه و شهر
برین و به هوای طنازی پری ِ
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و کشور و جهان طغیان نکنند ،شبها از دیوار مردم باال نروند ،دزدی نکنند ،خیانت
نکنند ،جنایت نکنند ،ظلم نکنند و از همه مهمتر اوقات و زمان ،زیاده نیاورند.

منجی بشریت میدانم و
من در سرتاسر این کتاب عقل را تنها پیامبر و راهبر و
ِ

هرآنچه موافق عقل باشد میپذیرم و هرآنچه مخالف عقل باشد کنار میگذارم .با این
یادآوری که عقل کوتاه است ّاما هر روز و هر لحظه خود خود را باال میکشد.
عقل ّاولین و آخرین و تنها پیامبری است که خدا یا طبیعت فرستاده است و در

مقابل عمر این پیامبر
عملکرد مغز ،در جمجمۀ ما نهاده است .عمر نوح در
رفتار و
ِ
ِ

معجزات این پیامبر
مقابل
لحظهای بیش نیست و معجزات و افسانههای دلپذیر در
ِ
ِ

مشروعیت همۀ پیامبران -مانند پیامبران ،فالسفۀ الهی ،نظریهپردازان
ناچیز است.
ِ
پیامبر ّاول «عقل» مایه میگیرد.
مشروعیت
رهبران فکری -از
و حکیمان و
ِ
ِ
ِ
ّ
جنگ هفتاد و دو ملت را دربارۀ دین میبینیم به این نتیجه میرسیم
وقتی که
ِ
که هیچیک بر ّ
حق نیستند .برداشت از دین ،گسترده و رنگارنگ است .هرکسی از ّ
ظن
ِ
ً
عینا سخن ّ
حق
سخن من
یار دین میشود .پس هیچکس نمیتواند ّادعا کند که
خود ِ
ِ
ِ
ّ
عین معروف است .ا گر
است ،زیرا هیچکس نمیتواند ادعا کند که
ِ
معرفت من از معروفیِ ،
ّ
کسیصادقباشدوا گر کسیخودخواهوخودشیفتهنباشد،حدا کثرمیتواندادعا کند که

از نظر من و از دیدگاه من « ،این معنی سخن ّ
تفسیر
حق است » .پس نمیتوان بر اساس
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حکومت خدا را بر زمینیان تحمیل کرد؟
کالم خدا،
ِ
یک نفر و یا یک گروه از ِ
ولتر (:) 1694 - 1778
مردی که به من می گوید« :به آنچه من می کنم ایمان داشته باش ورنه

گرفتار غضب االهی خواهی شد ».مثل آن است که می گوید« :به آنچه من
می کنم ایمان داشته باش ورنه تو را به قتل خواهم رسانید« ».کسی که آزاد

خلق شده است چه حق دارد یک نفر مثل خود را مجبور سازد که مانند او
فکر کند ؟» (ک  ،6ص )215

اصل جدائی دین از حکومت از همینجا ناشی میشود.

هیچکس توانائی آن را ندارد که دین را حکومتی کند .دین یک رابطۀ عاطفی و
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قلبی خالق و مخلوق است و هیچ حکومتی قادر به تغییر عواطف و احساسات انسان
ِ

کردن دین ،نتیجۀ
با زور و قوۀ قهریه و قانون نیست .کوشش در جهت حکومتی ِ
ّ
حد احکام حکومتی ّ
تنزل خواهد داد .آنان که
معکوس خواهد داشت و دین را در ِ

میخواهند حکومت را دینی کنند ناخودآ گاه دین را حکومتی میکنند.
مروت ،انصاف ،جوانمردی ،گذشت و ّ
اخالق ،عدالت ،برابریّ ،
حتی وجدان همه
تولیدات عقل است ،هرچند که این
کیدات عقلاند .دین نیز خود از
از تولیدات و تأ
ِ
ِ

صفات نیکو را دین مصادره کرده است.
ِ
ُ
اثبات
کم عقل است .نیازی نیست که برای ِ
ما «باید اخالقی باشیم» این ح ِ
ُ
ّ
کم عقل بر اخالقی بودن است و
اخالقیات به ماوراءالطبیعه
متوسل شویم ،ح ِ
ُ
ُ
راستی
عقل سلیمی به
استحکام این حکم از ح ِ
کم ماوراءالطبیعی پایدارتر است .هر ِ
ِ
اثبات آن نیازی به ّ
توسل به آسمان نیست .دین
این ُحکم گواهی میدهد و برای ِ
فرزند اخالق و ناشی از عقل آدمی است هرچند که گروهی اخالق را فرزند دین
خود ِ

وانمود میکنند.
ّ
هیوم()1711-1776عقیدهداشت کهپیدایشاخالقمدتهاقبلاز دینبودهاست.
ویل دورانت ( )1885 -1981در این باره چنین نقل میکند:

«هیوم» این عقیده را که دین مادر یا پایۀ اخالق است خیلی وقت است

که باطل ساخته است .دین خیلی دیرتر از اخالق ظاهر شده است و

ا گر میان این دو رابطهای باشد این است که اخالق مردم را از راه تعلیم و

تربیت و اعتماد اصالح میکند و از این راه تأثیر لطیفی بر دین میگذارد.
(ک  ،12ص )445

ایدئولوژی سیاسی و مکاتب
من ادیان را ایدئولوژی و بخشهای مهمی از ادیان را
ِ

سیاسی میپندارم .بخشهایی از دین را شالودهای میدانم که نظریههای سیاسی
میتواند از آن مشتق شود و یا مشتق شده است .با این پندار ،من دین را پائین

نمیآورم بلکه دین را به عنوان یک نظریۀ سیاسی میپذیرم و به آن میدان عمل

وجدان خود
میدهم .اندرزهای اخالقی ادیان را باید پاس داشت و سرلوحه و شالودۀ
ِ
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امکان بیان
قرار داد و به نظریۀ
ارز دیگر نظریههای سیاسی باید آزادی و ِ
سیاسی دین هم ِ
ِ

حکومت دینی را
عرش اعالء میبریم و
ِ
و رشد و نمو داد .با این نگرش ،نه دین را به ِ

میپذیریم و نه دین را در گوشۀ مساجد و کلیسا محبوس میکنیم و به آن اجازۀ
خروج نمیدهیم.

تولیدات ذهن آدمی میدانم و به همین
من ادیان را مانند هنر ،فلسفه و عرفان از
ِ
دلیل ادیان را ایدئولوژی نامیدهام ّاما آن بخش از ادیان ،که خود را مطلق و بینیاز از
استدالل و ناشی از ایمان قلبی و فرود آمده بر زمین از ملکوت اعلی میداند ،خارج
از میدان سیاست میدانم .به عبارت روشنتر میگویم دین ّ
حق ورود به سیاست را

ّ
انسان زمینی را
عقل
ِ
دارد مشروط بر آنکه مفاد اعالمیۀ جهانی حقوق بشر را بپذیرد و ِ
به عنوان میزان قبول کند.

تضاد بین دمکراسی -که از پدیدههای عقل بشر زمینی است  -با دینّ ،
تضادی
ِ
ِ
ّ
مطلق الهی ایمان داشته باشد نمیتوان توقع
است ذاتی .از انسانی که به احکام
ِ
سهلگیری و مدارا داشت زیرا:
َ
بشر
چیز بینهایت در عقل و خرد ،دم از
چگونه میتوان با
ِ
ِ
عقل ِ
وجود آن ِ
حکومت ِ
زمینی بر مردم زد؟
چگونه میتوان در مقابل چیزی بینهایت و بیکران در علم و دانائی ایستاد و

اطاعت محض و بیچون و چرا نکرد؟
ِ

فرمان چیزی بینهایت و بیکران در علم و دانائی -ا گر امر به
چگونه میتوان از
ِ

نابودی دگراندیشان دهد  -سرپیچید؟

چیز بینهایت در علم و دانائی است انتظار
چگونه میتوان از طلبهای که
ِ
سرباز آن ِ

سهلگیری و مدارا داشت؟

ـول عقـ ِـل آدمــی بــه عنــوان میــزان بــه ایــن معنــی اســت کــه در صــورت بــروز تضــاد
قبـ ِ

داوری خــود دســت بــردارد و بــه حکـ ِـم عقــل گــردن
بیــن عقــل و دیــن ،دیــن بایــد از
ِ

ـای مطلــق و ماوراءالطبیعــی و از آنجــا کــه
نهــد و ایــن یعنــی تهــی شـ ِ
ـدن دیــن از ادعاهـ ِ
وجــود دیــن را در شــرایط کنونــی الزم میدانیــم مصلحــت آن اســت کــه ّادعاهــای
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ماوراءالطبیعــی فقــط در حــوزۀ دیــن بمانــد و از ورود بــه سیاســت خــودداری کنــد.

جان ال ک نیز طرفدار چنین عقیدهای است.
جان ال ک (: )1632 - 1704

«هریک از آنها [یعنی دولت و کلیسا] باید فعالیت خود را در حریم خویش

انجام دهد ،یعنی یکی باید توجه خود را به آسایشهای دنیوی مردم معطوف

دارد و دیگری به رستگاری روح آنان ( ».ک  ،7ص )865

دستورالعمل دنیوی
اندرز اخالقی است مشابه عرفان .هرگونه
وظیفۀ دین فقط ِ
ِ

وظایف عقل و سیاست است.
در دایرۀ
ِ

ممکن است دین و دولت در کنار هم به سازش رسند ّاما این سازش ،تعادلی

ناپایدار دارد.

ِ ّ
زمام همۀ امور را در دست گیرد.
عقالنیت و
سیاست متکی به عقالنیت باید ِ

اخالق نیک ناشی از خرد و عقالنیت از وظایف سیاست
فرخنده آن روز که گسترش
ِ
و حکومت باشد و دین چون عرفان -البته عرفانی عاری از کرامات و خرافه و خانقاه

بازی و سلسله مراتب -مرامی در جهت پرورش وجدان و اشاعۀ پندارهای نیک باشد.
موضوع پیچیدهای
این موضوع که نسبت سیاست با دین باید چگونه باشد
ِ

است هرچند که به ظاهر ساده مینماید .این رابطه قرنها و هزارهها است که محل
ً
َج َدل و بحث است و ّ
حتی در دمکراسیهای غربی که ظاهرا دین از سیاست جدا

تداخل بین آن دو مشاهده
شده است ،چون نیک بنگریم بارها تضاد و رویاروئی و
ِ

شده و میشود.

ـول تاریــخ گاهــی دیــن جزئــی از سیاســت و زمانــی سیاســت جزئــی از دیــن
در طـ ِ

بــوده اســت .دیــن و سیاســت در طــول تاریــخ -ماننــد دو قهرمــان کــه در پـ ِـی کسـ ِـب
ـتی ناپایــدار بودهانــد.
تــاج و تختانــد -گاهــی در جنــگ و ســتیز و زمانــی در صلــح و آشـ ِ
تضــاد بیــن دیــن و سیاســت از تضــادی عمیقتــر و ذاتیتــر ریشــه میگیــرد و آن
ِ

تضــاد بیــن عقــل و دیــن اســت.
دیــن بــه کوتاهــی و َ
ناپختگــی عقــل اســتناد میکنــد و خــود را بــر حـ ّـق
نارســی و
ِ
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میدانــد و عقــل نیــز خــود را تنهــا وســیلۀ تمیــز و ُحکــم میدانــد و دیــن را نیــز در دایــرۀ
ـمول ُحکــم و تمیـ ِـز خــود قــرار میدهــد.
شـ ِ
دین میگوید عقل مطلق نیست و حقیقت و مطلق از ِآن ما است و عقل پاسخ
بودن خود را تمیز میدهید و جز
میدهد با چه معیار و ترازوئی شما حقیقت و مطلق ِ
من چه میزانی دارید؟

عقل تکیه بر استدالل میکند و هرآنچه استدالل شدنی است میپذیرد و
هرآنچه استداللنشدنی است کنار مینهد و دین خود را از استداللَ ،بری و باالتر و

جایگزین استدالل میکند.
واالتر از آن میداند و ایمان را
ِ

راز دهر و رمز خلقت و آفرینش را از زبان خدا  -بینهایتی در عقل و عشق-
دین ِ

مجهول
میگشاید و گشوده میپندارد و عقل مسئله را مختومه نمیداند و خدا را
ِ
راه شناخت میداند.
اعظم میشمارد و خود را چون طفلی نوپا در
ابتدای کوره ِ
ِ
رمز خلقت و آفرینش را مختومه اعالم میکند و
دین خود را در پایان راه میداند و ِ
راه را پیموده و پیموده شده قلمداد میکند و عقل موضوع را نامکشوف و نا گشوده
ابتدای راه.
میپندارد و خود را در
ِ

دین خود را در اصول بینیاز از استدالل میداند و گهگاه چون گریز از استدالل
را مقبول نمیبیند به استدالل روی میآورد و در ّاولین گامهای این انعطافپذیری

تولیدات عقل است و به ناچار باید به
و چرخش ،درمییابد که استدالل از لوازم و
ِ
ملزومات عقل گردن نهد ،به نا گاه به ّ
تقد ِم عقل بر ایمان پی میبرد و دوباره خود را از
ِ
استدالل ّ
مبرا میداند.
ُ
ممکن است کسی ّادعا کند که عقل موجودی َ
کم
نارس و ناقص است بنابراین ح ِ
ِ ّ
َ
بودن خود
آن فاقد
مشروعیت تامه است .در پاسخ باید گفت عقل خود به نارس ِ
َ
آ گاه است و دم به دم در حال تکوین و تکامل است ّاما ا گر شما قانونی را و یا حکمی
بودن آن را از چه طریقی جز از
را مطلق و ملکوتی میپندارید مطلق بودن و ملکوتی ِ
طریق همین عقل َ
نارس گواهی میدهید؟ بنابراین میزان و ترازوی سنجش شما نیز
ِ
ِ
همین عقل است.
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پی سازش
عقل و دین با هم دارای تضادی بنیادیناند و آن کس که در ِ
آنهاست ،آب در هاون میکوبدّ .اما از عبارات باال نباید این نتیجه حاصل شود که

سازگاری کامل
عقل با اخالق هم در تضاد است .چنین نیست بلکه عقل با اخالق
ِ
داردّ .
فرزند عقل میدانم .این
حتی ریشۀ اخالق را در عقل میتوان دید و من اخالق را ِ
انسان بیدین ،اخالقی نیست تبلیغاتی عوامانه و عوامفریبانه و
تبلیغات مغرضانه که
ِ
ِ
ً
انسان عقلی حتما اخالقی است.
مصرف عوام است.
برای
ِ
ِ
رابطۀ دین و سیاست را سه گونه میتوان ّ
تصور کرد:
الف  -دین فرمانبر سیاست

ب -سیاست فرمانبر دین

ج  -جدایی دین از سیاست

الف  -دین فرمانبر سیاست:

فرمانبر
فرمانبر سیاست باشد .به عبارت دیگر دین نمیتواند
دین نمیتواند
ِ
ِ
فرمانبری دین از سیاست یعنی
موجودیت خود ادامه دهد.
عقل باشد و همزمان به
ِ
ِ
محو دین .دین ّادعا میکند که مبانی و اصول و دستورهای آن از ملکوت اعلی و
ِ
داشتن راهبری
پدیدآورندۀ زمین و زمان و کائنات به او رسیده پس چگونه میتواند با
ِ

مخلوق آن پدیدآورنده است-
زمینی -که خود
موجود
عقل یک
ِ
ِ
چنین بیکرانهِ ،
رهرو ِ
ِ
باشد .دین به عقل میگوید که من از آن کس که تو را آفریده پیام دارم و تو که پروردۀ

پروردگار خود چیستی؟
مقابل
آنی ،در
ِ
ِ
ّ
ا گر ادعاهای دین را بپذیریم ،حق با دین است و نتیجه همان است که دین میگوید.
ممکــن اســت اربــاب کلیســائی و یــا اســقف و پاپــی بــرای کسـ ِـب مــال و منــال و جــاه

و مقــام بــه فرمانبــری از حکمرانــی زمینــی تــن دردهــد ولــی هرگــز نمیتــوان پذیرفــت کــه

ـال حکمــران
اصــول و مبانـ ِـی دیـ ِـن خــود را هــم نســبی (غیرمطلــق) و پیـ ِ
ـرو عقایــد و امیـ ِ
عقل جزئـ ِـی ناقص
کنــد .آن کــس کــه از عقـ ِـل بینهایتــی دســتور دارد چگونــه بــه دسـ ِ
ـتور ِ

توانــد بــود .نتیجــه آن کــه چــون ســیطرۀ سیاســت بــر دیــن یعنــی محــو دیــن اســت هرگــز
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دیــن فرمانبــر سیاســت نمیشــود.
ب  -سیاست فرمانبر دین:

ما بارها در تاریخ شاهد سیطرۀ دین بر سیاست بودهایم و بارها ّ
درونی
تض ِاد ذاتی و
ِ
ِ
این دو با هم ،این سیطره را متالشی کرده است.
تولیدات عقل میداند.
بشر امروزی سیاست را از
ِ
ِ

بشر امروزی نسبت فرد با جامعه و فرد با فرد و جامعه با فرد را از دریچۀ عقل

مینگرد نه دین.
َ
بشر امروزی تابع قوانین ّ
مدو ِن َمدنی است و حکم و قضاوت و داوری را از ِآن
ّ
متجلی شده در قوانین ّ
مجامع قانونگذاری  -میداند نه دین.
مصو ِب
عقل-
ِ
بشر امروزی آنچه را که سازگار با عقل باشد میپذیرد و آنچه که ناسازگار باشد
ِ
فرمانبر دین شده و چون
عقل بشری
نمیپذیرد .ا گر سیاست
ِ
ِ
فرمانبر دین شود یعنی ِ
دین از طریق عقل نفی و اثبات میشود یعنی پیمودن ُ
دو ِر باطل ،یعنی اینکه آنچه
ِ
ِ
فرمانبرداری سیاست از
چیز دیگری سنجش شود.
که
ِ
ِ
میزان سنجش است خود با ِ
طبع عقلگرایان نیست هرچند که گروهی به آن باور داشته باشند.
دین
ِ
مقبول ِ

حال تغییر و تکامل -و
سیاست پروردۀ عقل است و امری است نسبی -در ِ

پیمودن راه .سیاست موجودی است پویا
حال
همزمان و همراه با
ِ
ِ
کاروان بشریت در ِ
و بالنده که هرگز ّادعای مطلق بودن و حقیقت داشتن ندارد بلکه خود را امری نسبی
حال تعالی.
میداند و در ِ

ج  -تفکیک سیاست از دین:

عقل بشری پس از
آخرین روشی که رابطۀ سیاست و دین را تعریف میکند و ِ
تفکیک سیاست از دین استّ .اما
سالها آزمایش و سعی و خطا به آن رسیده
ِ

عبارت تفکیک سیاست از دین
این تفکیک با یک جمله و عبارت ،شدنی نیست.
ِ
ّ
روش اجرا و عمل به
جملهای است کلی و چون در
ِ
پی ِ
جزئیات آن اندیشه کنیم و در ِ
آن برآئیم ،با مشکالتی روبرو میشویم.
دین تنها به انجام فرائض دینی نظیر نماز و دعا و نیایش ختم نمیشود ،هر دینی
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خواه ناخواه دربارۀ این جهان و چگونه زیستن در این دنیا دعاوی و دستوراتی دارد
شمول این دستورات گسترده است .برای نمونه ،ادیان
و چون نیک بنگریم دایرۀ
ِ

حقوق زن و مرد چیزهائی گفتهاند ،دربارۀ مالیات و خراج و خمس و زکات
دربارۀ
ِ
ّ
عقد
مطالبی دارند ،دربارۀ ربا و بهره مطالبی دارند ،دربارۀ تعدد زوجات و یا چگونگی ِ
ازدواج چیزهائی گفتهاند ،دربارۀ امور قضائی و حقوق قضائی گفتهها دارند ،دربارۀ
حقوق فردی و حقوق اجتماعی احکامی دارند و دهها مورد دیگر .همچنین برخی از

ادیان زبان مخصوص به خود را دارند که با زبان رسمی کشورها تفاوت دارد ،برخی
تقویم مخصوص به خود دارند که با تقویم رسمی کشورها متفاوت است ،تعطیالت
مذهبی مخصوص به خود دارند که نسبت به تعطیالت رسمی کشورها همزمان
ِ

نیست و هر سال هم تغییر میکند و دهها مورد دیگر.1
ً
تفکیک سیاست از دین را به اجرا گذاشتهاند
ما گهگاه در کشورهایی که ظاهرا
ِ
ّ
تضاد ُحکم سیاسی با ُحکم دینی دربارۀ ارث ،دیه ،تنظیم
شدن
شاهد آشکار
ِ
ِ
ِ

مجازات مجرمان و دهها
آزادی فردی ،مقدار و نوع
جمعیت ،سقط جنین ،حدود
ِ
ِ
تبعیت از دین و یا ّ
مورد دیگر بودهایم و دیدهایم که مؤمنان بارها بر سر دوراهی ّ
تبعیت
ِ
از قوانین رسمی قرار گرفتهاند .تفکیک سیاست از دین ممکن نیست مگر همۀ آحاد
ّ
ناصح
یک کشور را موظف به اطاعت از قوانین
رسمی آن کشور کنیم و دین را اندرزگو و ِ
ِ
اخالقیات بدانیم و اظهار هر نوع ُحکم دینی را آزاد ّاما بدون ضمانت اجرائی قلمداد

کنیم .تنها در این شکل از تفکیک است که بشریت از مزایای سیاست و دین بهره

میگیرد و از معایب آنها دور میماند.

ّ
داشتن تقویم ثابت و مشخص به نحوی که ایام تعطیالت ،سالگردها و یادروزها در آن ثابت باشند از لوازم ّاولیۀ
1ـ
ِ
ّ
تمدن امروزین استّ .
متأسفانه ما در ایران دو تقویم به کارگرفتهایم ،شمسی و قمری .سالگردها و مراسم دینی و اعیاد و
ِ

تقویم قمری است و به ناچار ،هر سال روز دیگری را به این مراسم اختصاص میدهیم .گاهی روز
های ما بر
اساس ِ
سوگواری ِ
ِ

تاریخ قمری به شمسی
عاشورا در تابستان و زمانی در زمستان است و از این قبیل .چارۀ کار تبدیل اعیاد و مراسم مذهبی از ِ
مسلمانان
است .اما این راه حل ما را با مشکالت دیگری روبرو میکند برای نمونه زمان مراسم حج و یا ّایام ماه رمضان با
ِ
دیگر متفاوت خواهد شد و یا سالگرد والدت حضرت ّ
محمد با آنان یکسان نخواهد بود .آیا کشورهای مسلمان همه یک
تقویم مشترک را خواهند پذیرفت ؟
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آزادی اندیشه  -تکامل عقل
طـی چند سـال
گـذار از جامعـۀ دیکتاتـوری بـه جامعـهای آزاد پدیـدهای نیسـت کـه ِ

حاصـل شـود .چنـد نسـل بایـد بیایـد و بـرود تا فردی وقتـی حرفی مخال ِـف عقیدۀ خود
َ
طبع
شـنید ضربـان قلبـش بـاال نـرود و بـه خشـم نیایـد .آزادگـی و م ِ
نـش آزادگـی بایـد در ِ
کار یـک سـال و چند سـال نیسـت.
مردمـان رسـوب کنـد و ِ

آزادی اندیشـه داشـته باشـم .گفته میشـود که اندیشـه همیشه
من حق دارم که ِ
ً
آزاد اسـت و کسـی نمیتوانـد اندیشـۀ آدمـی را محـدود کنـد .ایـن سـخن ظاهـرا درسـت
سـخن ناراسـت و نادرسـتی اسـت زیـرا مـن زمانـی آزاد
اسـت ّامـا چـون نیـک بنگریـم
ِ
ً
میاندیشـم کـه ّاو ًال از اندیشـۀ دیگـران ّ
مطلـع شـوم و ثانیـا اندیشـۀ خـود را بـه دیگـران

آزادی اندیشـه
آزاد ذهـن اسـت.
ارائـه کنـم .ذهـن و اندیشـۀ آزاد مـالزم بـا تغذیـۀ ِ
ِ

انتقـال آزادانـۀ اطالعـات الزم و ملـزوم یکدیگرنـد و یکـی بـدون
آزادی بیـان و
بـا
ِ
ِ

دیگـری ،معنـی نـدارد.

آزادی اندیشـه و بیـان ،طبیعیتریـن ّ
حـق انسـان اسـت و هیـچ دولـت و حکومتـی

ّ
حـق ایجـاد محدودیـت در ایـن بـاب را نـدارد .همچنیـن هیـچ یـک از حقـوق فطـری و

طبیعـی بشـر قابـل وا گـذاری نیسـت و هیـچ فـردی نمیتوانـد حقـوق طبیعـی خـود از
ِ
ّ
ّ
قبیـل آزادی اندیشـه ،مذهـب ،بیـان ،حـق حیـات ،حـق سـکونت  .....و امثالهـم را از
ّ
عقد هـر نوع قـرارداد
خـود سـلب کنـد .ا گـر کسـی چنیـن کنـد سـفیه اسـت و تعهـدات و ِ

بـا سـفیه باطـل اسـت .همچنیـن ا گر کسـی با اسـتناد بـه آزادی اندیشـه و بیـان ،آزادی

231

لوا دقف :لسافت سیاس

اندیشـه و بیـان را نفـی کنـد ،خـود خـود را نقـض کـرده اسـت و بایـد در سـالمت عقـل او

تردیـد کرد.

بایـد هـر گفتـار ،هـر کتـاب ،هـر هنـر و هـر عقیـده آزادانه بیان شـود تا بـه طور طبیعی
غربـال گردنـد .هـر میـزان کـه در جماعتـی ّ
مقدسـات گونا گونتـر و ّ
تعصـب بـه آن
ّ
آزادی اندیشـه و بیـان محدودتر میشـود .با
مقدسـات بیشـتر باشـد بـه همـان نسـبت ِ
ُ ّ
ّ
ّ
خـل آزادی میکنـد ّ
تعصـب بـه آنهـا اسـت نـه
ایـن تذکـر کـه آنچـه
ِ
وجـود مقدسـات را م ِ
صـرف وجـود ّ
مقدسـات.
ِ
ّ ً
ـتگاه ممیــزی،
ا گــر ممیــزی باشــد اوال ممکــن اســت و احتمــال بســیار دارد کــه دسـ ِ
ً
ً
ـتم
غلــط عمــل کنــد و ثانیــا قطعــا منجــر بــه دیکتاتــوری خواهــد شــد .در سیسـ ِ
آزاد ،ممکــن اســت اتــالف و هــدر رفتـ ِـن منابــع زیــاد بــه نظــر آیــدّ ،امــا نتیجــۀ نهایــی
مطلوبتــر و اقتصادیتــر اســت.

آزادی کسـی شـود و
ا گـر زندگـی در جامعـه ،در میـان
نفـی ِ
ِ
مـردم یـک کشـور موجـب ِ

آزادی بیـان او را سـلب کنـد همـان بهتـر کـه سـر بـه
آزادی اندیشـه ،عقیـده ،مذهـب و ِ
ِ

کـوه و بیابـان گـذارد.

ـوع مواهبـی که اجتماع به او میدهد بیشـتر
ارزش ِ
آزادی اندیشـه و بی ِ
ـان هـر فـرد ،از مجم ِ

اسـت .آزادی بـه ویـژه آزادی اندیشـه واالتریـن ّ
حـق انسـان اسـت و بیشـتر فالسـفه و
ِ
ّ
ـران خردمنـد بـر آن تأ کیـد کردهانـد .بـرای نمونـه بـه عباراتـی از اسـتوارت میـل و
متفک ِ
اسـپینوزا بنگریم.
استوارت میل (:) 1806 - 1873

ً
در ممالکی که حکومتشـان بر قانون مبتنی اسـت ،خواه آن حکومت کامال در
مقابل مردم مسـئول باشـد یا نه ،نمیتوان تصور کرد که حکومت حق داشـته

باشـد بیـان اندیشـۀ مـردم را تحـت نظـارت خویـش درآورد؛ مگـر در مـواردی
کـه دولـت وسـیلهای بـرای بیـان تعصـب و نابردبـاری خـود مـردم شـده باشـد.

 ....................بهتریـن حکومتهـا هـم از بدتریـن حکومتهـا از ایـن لحـاظ

حـق بیشـتری ندارنـد( .ک  ،5ص )214
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استوارت میل (:) 1806 - 1873

خاموش کردن بیان یک عقیده ،شـرش به تمامی بشـریت میرسـد ،یعنی به

نسـل حاضـر و بـه آینـدگان ،حتـی به آنهـا که مخالف آن عقیدهاند بیشـتر از آنها

کـه موافق آننـد( .ک  ،8ص )1282

اسپینوزا (:) 1632 - 1677

هـر کسـی حاضـر اسـت کـه دولـت بر اعمـال او نظارت کنـد ولی اجـازه نمی دهد
که دولت بر افکار و اندیشـۀ او مسـلط شـود؛ یعنی چون همه کس یکسـان فکر
نمـی کننـد ،رأی ا کثریـت (در اعمـال نـه افـکار) قـدرت قانونـی پیـدا مـی کنـد ».

(ک  ،6ص )177

بیـان آن همچـون یـک کاالی
در شـرایط اجتماعـی و
اقتصـادی امـروز ،اندیشـه و ِ
ِ

اقتصـادی اسـت.

کاالی اقتصــادی ،خــواه ناخــواه پیدایــش
آزاد اندیشــه ،همچــون یــک
تولیــد و توزیـ ِـع ِ
ِ

بنگاههــا و تراســتهای نیرومنــدی را در زمینــۀ پخــش و توزیــع در پــی دارد و ایــن

پنــدار معقولــی بــه ســادگی بتوانــد در اختیــار
فکــر درســتی و
ِ
گونــه نیســت کــه هــر ِ
همــگان قــرار گیــرد.

هـای نشـر و سـخنپرا کنی و مطبوعـات و دیگـر وسـایل ارتباطـی کار
نفـوذ در بنگاه ِ
تولیدکنندگان
سادهای نیست ّاما همچنانکه بسیاری از تولیدات مرغوب -که از طرف
ِ
جزء تولید میشـوند -خواه ناخواه امکان توزیع برای عموم را پیدا میکنند ،بسـیاری
از افـکار و عقایـد و نظرهـای درسـت نیـز خـواه ناخـواه در دسـترس عمـوم قـرار خواهنـد
ً
گرفـت .عمـال چـارۀ دیگـری نیسـت و باید به این سیسـتم تـن در داد.

کسـب معرفـت
ـات خـود،
ـدی فـرد را در طـول حی ِ
مـن مهمتریـن و عالیتریـن بهرهمن ِ
ِ

و آ گاهـی و دانایـی میدانـم .طبیعـی اسـت کـه بـرآوردن نیازهـای ّ
اولیـه نظیـر آب و نـان
مقـدم بـر حصـول معرفـت اسـت ّامـا از نظـر ارزشـی ّ
از نظـر زمانـی ّ
مقـدم بـرآن نیسـت.
ِ
کسـب معرفـت اسـت .چنانچـه کسـب معرفـت
آب و نـان هـدف نیسـت بلکـه وسـیلۀ
ِ
ّ
آزادی اندیشـه و بیـان را از
را بزرگتریـن رسـالت و واالتریـن لـذ ِت فـرد بدانیـم بالفاصلـه ِ
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حصـول معرفـت خواهیـم یافـت و مهمتریـن وظیفـۀ حا کمیـت را تأمیـن
ملزومـات ّاولیـۀ
ِ
آزادی اندیشـه و بیـان درمییابیـم.
ِ

اندیشــیدن و کســب معرفــت اصلیتریــن عمـ ِـل فــرد و جامعــه اســت پــس حا کمیــت

آزادی اندیشــه را تأمیــن کنــد  -اندیشــهای کــه بیــان نشــود آزاد نیســت پــس
بایــد ِ

آزادی نشــر و پخــش،
آزادی بیــان بــدون ِ
آزادی بیــان را تأمیــن کنــد ِ -
حا کمیــت بایــد ِ
آزادی نشــر و پخــش بایــد تأمیــن شــودّ .امــا اندیشــهای کــه آزادانــه
آزادی نیســت پــس ِ
بیــان و نشــر شــود کامــل نیســت مگــر آن کــه تأثیــر عملــی بــر جامعــه گــذارد .پــس بایــد
ً
ـکان تبدیــل بــه قانــون را داشــته باشــد (پــس از تصویــب عمــوم)
نهایتــا اندیشــۀ آزاد امـ ِ
ّ
و در ایــن مســیر مانــع و ســدی نباشــد .بــه عبارتــی دیگــر اندیشــۀ فــرد بایــد آزادانــه تــا

مجامــع قانونگــذاری نفــوذ کنــد.

با ّ
سـاختمان نظام سیاسـی مهم اسـت
توجه به عبارات باال هرچند شـکل و ظاهر
ِ

ّ
ّ
آزادی اندیشـه در آن نظـام تأمیـن میشـود یـا
امـا مشـخصۀ اصل ِـی هـر نظـام آن اسـت کـه ِ

خیـر؟ آن آزادی نـه تنهـا در یـک جامعـۀ مدنـی مثـل شـهر و اسـتان و کشـور بایـد عملـی

مدنـی زمیـن و زمینیـان و حکومـت جهانوطنـی نیـز تأمین
شـود بلکـه بایـد در جامعـۀ
ِ

شود.

آزادی اندیشـه باشـد ّاما
آزادی احـزاب و
ِ
اجتماعـات سیاسـی شـاید جوابگـوی ایـن ِ
ِ

مشـکل از جـای دیگـری سـربرمیآورد .ا گـر یـک یـا دو حـزب آنچنـان قـدرت یافتند که

آزادی اندیشـه
ابـزار و
وسـایل نشـر را بـه سـلطۀ خـود درآورنـد آن وقـت دیگـر بایـد فاتحۀ ِ
ِ

را هـم خواند.

رسـالت مهـم و بـزرگ خیراندیشـان و اندیشـهوران ،یافتـن فـرد و یـا گـروه و یـا
امـروز
ِ
یـک ایدئولـوژی نیسـت تـا رهبـری و پیشـوایی مـردم را بـه آن ّ
محـول و تقدیـم کننـد و
ِ
کمیت
داشـتن حا
رسـالت مهم آنـان ،مصون نگاه
نجـات بشـر را بـه آن وا گذارنـد ،بلکـه
ِ
ِ
ِ
ِ
طلبی زور و پـول اسـت.
ناشـی از آرای عمومـی ،از فسـاد و حیلهگـری و تجـاوز و سـلطه ِ
مسـئلۀ امـروز مصـون کـردن آرای عمومـی از تأثیـر حیلهگرانـۀ وسـایل ارتبـاط جمعـی
مقابـل البیگـری هـای غیـر اخالقـی اسـت ،مصونیـت آرای
ـردن آن در
اسـت ،مصـون ک ِ
ِ
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ـرب سـخنورانی اسـت کـه با زبانی شـیوا و شـاعرانه بـه امید لقمهای
عمومـی از تأثیـر مخ ِ

خوارمرا کـز قـدرت
و در هـوای مسـندی بـه
ِ
مـزدوری مرا کـز قـدرت درآمدهانـد و جیره ِ
گران امـروز ،خدمـت بـه حفـظ و اشـاعۀ
شـدهاند و در یـک کالم ،رسـالت مهـم اندیشـه ِ

آزادی
آزادی بیـان بـا
ِ
آزادی عقـل و ِ
آزادی بیـان را همان ِ
توصیفـات یـاد شـده اسـت زیرا ِ
ِ
عقـل را تسـریع فراینـد طبیعـی -عقالنـی بشـریت بـه سـوی تکامـل و تعالـی میدانـم.

آزادی فرد
ا گـر از دمکراسـی یـا حکومـت مـردم بـر مـردم انتظـار تأمیـن هرچـه بیشـتر ِ
ّ
را داریـم کـه توق ِـع بـه جائـی اسـت ،بایـد بدانیـم کـه بـرآورده شـدن چنیـن انتظـاری در
کشـورهای غیرفـدرال جهـان سـومّ ،
حتی ا گـر مطابق با اصول و مبانی دمکراسـی -رأی
ِ
واحـد سیاسـی بزرگتـر باشـد  -مثـل
ا کثریـت  -اداره شـوند امکانپذیـر نیسـت .هرچـه
ِ
کشـورهای یکپارچـۀ غیرفـدرال و یـا ایالتهـای بـزرگ در کشـورهای فـدرالّ -
اقلی ِـت
ـردی کمتـری
بیشـتری ،خـواه ناخـواه زیـر سـایۀ ا کثریـت قـرار میگیـرد و از آزادیهـای ف ِ

هـای فـدرال اسـت .در کشـوری کـه
برخـوردار میشـود .چـارۀ کار کوچـک
ِ
شـدن ایالت ِ

آزادی فـردی بهتـر تأمیـن
از
ِ
ایـاالت هرچـه کوچکتـر و بـه صـورت فـدرال اداره میشـود ِ

همسـایگی هـم
میشـود .در چنـان کشـوری ،هممرامهـا و هممسـلکها راحتتـر در
ِ

بینـی همسـایهها
زندگـی میکننـد .در چنـان کشـوری تشـابه مـرام و عقیـده و جهان ِ
ّ
جهـان فـدرال -متشـکل از کشـورهای هرچـه کوچکتـر و
بیشـتر اسـت .در یـک
ِ
ّ
کشـورهایی فـدرال متشـکل از ایالتهـای هرچـه کوچکتـر -آزادیهـای فـردی بهتـر

تأمیـن میشـود.
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دانائی -هدف غائی
واالترین هدفی که بشر _ از بدو پیدایش تا کنون _ آ گاهانه یا ناآ گاهانه  ،پیوسته و

بی وقفه دنبال کرده است دانایی است.

سطوح دانائی
غائی فرد ،جامعه و انسان دانائی است .ما از پایینترین
ِ
هدف ِ

آغاز کردهایم و به باالترین سطوح آن در حرکتیم .این هدف و نشانهای که به سوی

آن روانیم برساخته از اراده و یا فرمان بشر نیست .این هدف ،هدفی طبیعی است و
میلیونها سال تاریخ بشریت به آن گواهی میدهد .ما پس از چند میلیون سال ،جز

بودن دانایی دلیلی جز مشاهده
اندکی دانایی چه در مشت داریم .ما را بر هدف غائی ِ
راستی این
نیست و هیچکس را بر چرائی این هدفمندی راه نیستّ ،اما همه چیز بر
ِ
پندار گواه است .این سفر ،این طی طریق به سوی دانایی چه آ گاهانه باشد چه

ناآ گاهانه ،چه غریزی و طبیعی و جبری باشد و چه به اختیار ،و چه مقصد و مقصود
ما را به دلبری فراخواند و چه به فریب ،من نمیدانم ،فقط ذره ذرۀ وجودم گواهی

میدهد که به سوی دانایی روانیم.

سوی «دانایی» راه میبرند و همۀ امیال یک به یک
همۀ امیال ما را به سمت و ِ

خدمت
نیرنگ دانایی در
میل به دانایی قربانی میکنند .همه به
ِ
ِ
خود را در پیشگاه ِ
میل به دانایی ماندگار و پایدار و پویا و زنده نیست.
میل به داناییاند و هیچ میلی جز ِ
ِ
دانایی بیرون از اجزای کائنات نیست که اجزاء به سوی آن شتاب کنند ،بلکه

جهان و کائنات همچون تودهای جوشان و خروشان است که از درون به بیرون و از
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بیرون به درون خود میجوشد و َ
هردم با این جوششها و ُشدنها ،اجزای جهان
ِ
داناتر میشوند.

من فرد نیست که با چلهنشینی و ریاضت به آن واصل شوم بلکه دانائی
دانایی در ِ
ّ
آحاد جهان از سنگریزههای کف جوی تا آبهای روان
صورتی است کلی و هریک از ِ

و دریاها و اقیانوسها و جانداران و گیاهان و جانوران همه و همه در داد و ستدی

فرا گیر ،دانائی را از قوه به فعل میگردانند .سامانی که ا کنون کائنات دارد شکل و
مرحلهای از دانایی است که در بطن و ضمیر آن نهان است و به کمک ّ
تأمل و اندیشه
عین جهان است.
کم و بیش بر ما آشکار میشود .دانایی بیرون از جهان نیست بلکه ِ
ّ
همۀ آحاد و اجزای جهان ،دست در دست ،سامانهای و صورتی و شکلی کلی به نام
دانائی برترند.
دانایی برساختهاند .کائنات و همۀ اجزایش در حال شدن از دانائی به
ِ

یکسان به
دانائی برتر ،طبیعی است .کافی است به اجزای همانند و
این روند به سوی
ِ
ِ
لحظات ّاولیۀ جهان بنگریم و آن را با وضع امروز مقایسه
دان
ِ
ظاهر همه نادان و هیچ ِ
آشنایی
دانایی بشر یعنی
آشنایی بیشتر با اجزای دیگر و
دانایی هر جزء یعنی
کنیم.
ِ
ِ
ِ
ِ
دانایی جهان چیزی را اضافه
قوانین طبیعت و جهان .بنابراین ما به
بیشتر بشر با
ِ
ِ
ِ

نمیکنیم بلکه از داناییهای جهان آ گاه میشویم.

آزادی
من در اندیشۀ
غائی بشریت را معرفت و ِ
راه وصول آن را ِ
سیاسی خود ،هدف ِ
ِ

اندیشه و اصلیترین وظیفۀ حا کمیت را تأمین آزادی اندیشه دانستهام .در این اندیشۀ
بهشت آن زمانی و آن مکانی  -زمانی در ّ
ابدیت و
سیاسی ،من وعدۀ نا کجاآباد و یا
ِ

جهان دیگر -نمیدهم.
جایی در
ِ
ّ
وصول آن
هدف غائی ،آنگونه نیست که هیچ بهرهای از آن نبریم و همۀ لذ ِت
این ِ
ِ
را یکباره به روز موعود وعده دهند بلکه همزمان با پیمایش در این مسیر ،هر فرد روز

می آن سرمست و شاد میشود .این نظریه ،نظریهای
به روز و لحظه به لحظه از ِ
نوش ِ

است این جهانی ،نه ماورائی و نا کجاآبادی.

طبیعی بشر
طبیعی بشر میدانمّ .اما هدف
غائی بشر را همان هدف
ِ
ِ
من هدف ِ
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تاریخی بشر از صدها هزار سال پیش
از بدو پیدایش تا امروز چه بوده است؟ به روند
ِ
نسل بعد به طور مستمر
تا امروز بیندیشیم ،فوج فوج و نسل به نسل ،هر نسلی به ِ
نسل بعد را در چه جهتی سوق داده
و پیوسته چه به ارث داده است؟ و هر نسلِ ،
هدف
روند
تاریخی بشر از بدو پیدایش تا امروزه چه مانده است که ما آن را ِ
است؟ از ِ
ِ
هدف غائی بدانیم؟
طبیعی یا ِ

معنوی بشر -یافتههای بشر -چه چیز مانده و خواهد ماند؟ جز معرفت
جز بخش
ِ

گاهی روزافزون ،چه چیز از هزاران و یا میلیونها سال قبل تا امروز منتقل شده
وآ ِ

معرفت بشری است که نسل
است؟ و چه چیز به آیندگان منتقل خواهد شد؟ فقط
ِ

به نسل دست به دست شده و هر نسلی کم و بیش چیزی به آن افزوده و برای نسل

بعد به ارث گذاشته است .ما از هزاران نسل گذشتۀ انسان ،جز معرفت و آ گاهی چه
فعالیتهای ّ
در دست داریم؟ از حاصل آن همه ّ
متنوع  -جنگ و گریزها و صلح و
ِ
کوشش فالسفه و علما و
رفت دولتها و امپراتوریها ،کاوش و
دوستیها ،آمد و ِ
ِ

پس آن همه
زحمتکشان  -جز معرفت و دانایی چه چیز به ما منتقل شده است؟ در ِ
ً
تالشهای ناشی از غریزه و امیال و هدفهای شخصی و فردی ،آنچه که جبرا از نظر

تاریخی به صورت موجودی زنده و رشد کننده ،از نسلی به نسلی دیگر رسیده همانا

«معرفت» است.

افول آنها ،بروز جنگها و آشتیها ،کشفیات ،اختراعات،
پیدایش امپراتوریها و ِ
نظریهها ،فرضیهها ،طلوع و افول ّ
فرهنگ بشری،
چرخش کارخانۀ
تمدنها و خالصه
ِ
ِ
ِ
حاصل
تعالی اندیشه و عقل است .ا گر
فقط یک ِ
ِ
وجه مستمر و جهتمند داشته و آنِ ،

رشد
فرایند
رشد عقل بوده ،میتوان گفت که ِ
نحو مستمر و پیوسته ِ
ِ
تاریخی بشر به ِ
ِ
هدف غائی است زیرا که از میلیونها سال پیش تا کنون بشر به سوی آن روان
عقل ِ
بوده و شاید امروز وجبی از فرسنگ را پیموده است.

غائی بشر دانستهام و هماهنگ
من بنا بر آنچه که گفته شد معرفت را هدف ِ

غائی
نمودن ِ
ِ
آحاد جامعه در این مسیر را ،رسالت و وظیفۀ حا کمیت « -هدف ِ
ّ
اصول اولیۀ
حا کمیت»  -میدانم و ِ
آزادی اندیشه را به ترتیبی که گفته شد از لوازم و ِ
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هدف غائی میپندارم.
حرکت در جهت ِ
ّ
پی هدفی
وقتی میگویم هدف غائی وصال به ِ
عقل کل است یعنی عقل پله پله در ِ
پیداّ ،
نامعین ،رونده و ناپایدار راه میپیماید .این هدف غائی ا گر اسطوره هم هست

اسطورهای است رونده و زنده و پویا.

اهداف ناکجاآبادی است.
چنگال وهم و خرافات و مطلقانگاری و
زمان رهائی از
ِ
زمان ِ
ِ

تکامل عقل و رشد و
هدف طبیعی -عقلی یعنی
زمان پردهبرداری از
ِ
زمان ِ
ِ

بالندگی آن است.

زمان آن است که هنر و سیاست و حقوق و فلسفه و عرفان و دین و علم را
زمان ِ

تکامل عقل.
راستای
تولیدات عقل بدانیم و در
یکسره از
ِ
ِ
ِ
ّ
زمان آن است که فریاد برآوریم که ما با مغزمان لذت میبریم نه با
زمان ِ
دلمان ،ما با مغزمان عشق میورزیم نه با دلمان ،ما با مغزمان هنرمندیم و هنر

دوست نه با دلمان.

زمان آن فرا رسیده که صدق و کذب ،راست و دروغ ،پارسائی و َپلشتی ،نیرنگ و
ِ

پندار آدمیان
صداقت ،مهر و خشم ،میل و اختیار و هرآنچه که وجهی از رفتار و کردار و ِ
است را از عقل بپنداریم .هم اوست که میآفریند و هم اوست که برمیگزیند.

محصول طبیعت است که
زمان آن فرا رسیده که با صدای رسا اعالم کنیم عقل،
ِ
ِ

تحلیل
میدان
عقل طبیعی که فراتر از
ِ
ِ
رفتارش هماهنگ و سازگار با طبیعت است .این ِ
طبیعت خود و به پیروی از طبیعت  -چون درختی -
جبریون و اختیاریون است به
ِ
هر لحظه تناورتر میشود و هر َدم شکوفهای تازه ،برگی نو و شاخی نوین برمیدهد.
برگ خود را َه َرس میکند و خود خود را میپاالید .این
عقل طبیعی ،خود شاخ و ِ
ِ
ذات عقل است.
پاالیش طبیعی ،به فرمان ما نیست ،در سرشت و ِ
ِ
هدف غائی ،نان و مسکن و
هدف غائی ،دانایی است .ممکن است گفته شود ِ
ِ

آب است .در جواب باید گفت :وقتی مسکن و نان و آب تأمین شد چه میشود؟ در
ّ
پاسخ ممکن است گفته شود لذت بردن از زندگی و بهرهبرداری از لذایذ آن .فرض
ّ
کنیم هرگونه لذتی را چشیدیم ،بعد چه؟ ممکن است گفته شود کسب مقام و منزلت
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اجتماعی و سیاسی .پس از آن چه؟ کسی که همۀ این گونه نیازهایش برآورده شده

یا باید بمیرد یا خودکشی کند و یا دنبال هدف دیگری را بگیرد .آیا آن هدف ،دانایی

نیست؟ آیا دانایی هدفی با باالترین کشش و جاذبه نیست؟ آیا همۀ موجودات عالم
 از ّذرههای آب دریاها تا گیاهان و جانوران و انسانها  -آ گاهانه و ناآ گاهانه همه به

مراتب
نیرنگ دانایی به سمت و سوی دانایی در حرکت نیستند؟ آیا در این سلسله
ِ
ِ
ّ
هدف
تطور و تکامل ،آن کسی که متعالیتر است با شتاب و شور بیشتری به سمت ِ
غائی (دانایی) روان نیست؟

ا گر از هر فرد انسانی و یا از هر جماعتی بپرسیم که واالترین و ارجمندترین انسان
ّ
کیست چه پاسخی میدهد؟ انسان و طوایف و اقوام و ملتها چه انسانهائی را

آرزوی شدن به چه هستند و چه کسانی را سرمشق
پی ِ
واالترین میدانند و همه در ِ

طول تاریخ از میان پیامبران ،فالسفه ،علما،
و الگوی خویش قرار دادهاند؟ در ِ
ّ
نویسندگان ،مخترعان ،محققان ،کاشفان ،هنرمندان ،مدیران ،سیاستمداران،
ّ
پیشهوران ،کارگران ،کشاورزان ،ثروتمندان ،کارخانهداران ،مال کان ،ورزشکاران،
جنگآوران به ترتیب برای کدامیک ارج و احترام بیشتری قائل بودهایم؟ بیتردید ما

کاروان عقالنیت را
ساالران
کان ما بیشتر از همه ،رهبران و پیشقراوالن و کاروان
ِ
ِ
و نیا ِ
ارج میگذاریم و ارج گذاشتهاند .با یادآوری این نکته که من دین و فلسفه و عرفان و

تولیدات عقل میدانم.
علم و هنر ،همه را از
ِ

کشاورز ما و یا انسانهای قرن
گذشتگان
کان شکارچی و
اجداد
ِ
غارنشین ما و نیا ِ
ِ
ِ
گذشته و یا قرن اخیر ،هرگز ُ
دور هم ننشستهاند و با هم تصمیم بگیرند که هدف غائی

طول تاریخ و به طور طبیعی و عقالنی
کسب معرفت و ِ
چه باید باشد ،بلکه ِ
رشد عقل در ِ

گذشتگان ما هرگز در یک گردهمآئی و یا با
هدف غائی بوده و هست و خواهد بود .ما و
ِ
یک ّ
مصوبه و بخشنامه تصمیم نگرفتهایم که افالطون و شکسپیر و فردوسی و حافظ
و داوینچی و کانت و هگل و پاستور و دیگران را بستائیم و ارج گذاریم بلکه اینچنین

انسانهائی در یک روند طبیعی -تاریخی -عقالنی از میان میلیاردها انسان ،برترین
و واالترین شدهاند.
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بیشـک بـا ّ
باالی
هـدف غائی به شـکلی کـه تعریف شـد،
ِ
توجـه بـه تعریـف ِ
طبقـات ِ
ّ
طبقـات
مؤثـر در آن فراینـد اندیشـمندان ،فالسـفه ،هنرمنـدان ،نویسـندگان و در
ِ
پائینتر سیاسـتمداران و مدیران اجرائی و در سـطحی پایینتر پیشـهوران و کشاورزان

و کارگراننـد .ذکـر ایـن طبقـات بـه ایـن مفهـوم نیسـت کـه طبقـهای یـا گروهـی خـارج از
فراینـد ّکلـی ّ
حتـی قدمـی برمـیدارد.
مسـیر ایـن
ِ
ََ
ّ
های جهـان -تاریخـی ،قدارهبنـدان،
در اندیشـۀ مـن ابرمـردان و انسـان ِ
ََ
کـش تاریـخ نیسـتند .بـه پنـدار مـن ،ابرمردهـا و
سینهسـتبران ،و
ِ
مبارزطلبـان عربده ِ
زنان جهان  -تاریخی ،پیلتن و زورمدار و جنگاور نیستند ،بلکه اندیشهمند و
مردان و ِ

کاروان دانائی و آ گاهیاند .آنان ملکۀ این کندوی
سـاالران
اندیشـهگرند .آنان کاروان
ِ
ِ
بشـریتاند و َا َ
ـران این کندو.
جهـان
های
انسـان
و
نیچـه
رمـردان
ب
تاریخی هگل ،کارگ ِ
ِ
ِ
ِ
پیشـگامان دانائـی و معرفتانـد؛
ـگاه تاریـخ نشسـتهاند،
آنـان کـه بـر فرازتریـن جای ِ
ِ
ََ
نـه سـرداران و پهلوانـان و ّ
ـلطان
رمـرد نیچـه،
جبـاران .اب ِ
کاخ تاریـخ اسـت نـه س ِ
ِ
دربـان ِ
َ
قدرت
آن .در نظـر مـن ،ا َبرمـردان را نیـازی بـه زور نیسـت زیـرا فالسـفه و حکما و علمـا از ِ
هدف غائی -که همچون
ذاتـی دانایـی و آ گاهـی بهـره دارند .آنان بیشـتر از همه بـه آن ِ
ِ
خورشـید تابنا کـی مـا را بـه سـوی خـود فـرا میکشـد -نزدیکانـد.
ِ

بیـان ایـن نظر ،تاریـخ و آنچه
مـن هـدف غائـی بشـر را آ گاهـی دانسـتم و در
ِ
جهـت ِ

کـه بـه طـور مسـتمر و پیوسـته از نسـلی بـه نسـلی دیگـر بـه صـورت ارثیـهای مانـا و زنـده

وا گذار میشـود  -تا هر نسـلی خود بر آن بیفزاید و به نسـل دیگر وا گذار کند  -را شـاهد
آوردم و دوبـاره ّ
هـدف غائـی آن نیسـت کـه َعمـر و ِزیـد بـه تاریـخ امـر
حجـت مـیآورم کـه ِ
کنـد ،هـدف غائـی آن اسـت کـه تا کنـون همـۀ فردهـای جامعـۀ بشـری در راسـتای آن

طبیعی بشـر  -نه تنها بش ِـر امروز
رشـد عقل اسـت .پس حرکت
پیش آمدهاند و آن تنها ِ
ِ
رشـد عقـل و یـا آ گاهـی بـوده اسـت و مـن ایـن حرکـت
بلکـه از بـدو پیدایـش تا کنـون ِ -
هـدف غائـی دانسـتهام .مـا را
و
جهـت حرکـت را چـون تاریخـی -طبیعـی -عقلـی اسـت ِ
ِ

هـدف غائـی اسـت کـه گاهـی بـا نیرنگ و
بـه
انتخـاب هـدف غائـی راه نیسـت بلکـه ایـن ِ
ِ
خدعـه و گاهـی بـا ّ
طنـازی و عشـوه و گاهـی با قهر و آشـتی و یا جنـگ و صلح ،مدام بر ما
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چیـره اسـت و مـا را می َبـرد.

فراینـد تاریخـی،
ایـن هـدف خـود خـود را بـه مـا مینمایانـد و اثبـات میکنـد زیـرا در
ِ

وصـل آن بیشـتر میشـود و هـر گام کـه او مـا را بـه
شـوق
هرچـه بـه پیـش میرویـم ِ
ِ

سـوی خـود میکشـد ،جاذبـهاش بیشـتر و سـرعت و شـتاب مـا هم بـه سـوی او افزونتر
میشـود.
ّ
ویـل دورانـت ( )1885 - 1981در وصـف لـذت عمـل عقالنـی از ارسـطو (384 - 322

ق.م ).چنیـن نقـل میکنـد:

«غـرض و هـدف عمـل عقالنـی چیـزی جـز خـود آن نیسـت؛ لـذت آن در نفـس
ایـن عمـل اسـت کـه بـه محض حصـول ،آن را به عمل بیشـتر ترغیب و تحریص

مـی کنـد؛ ایـن لذتـی اسـت کـه مسـتقل اسـت یعنـی بجـز خـود بـه چیـز دیگـری
برای درک لذت نیازمند نیسـت .مثل سـایر لذات خسـتگیپذیر نیسـت و پس

از اسـتیفای آن ،اسـتعداد درک لـذات بیشـتر مـی گـردد؛ آری چـون ایـن صفات
مخصـوص و منحصـر بـه لـذت عقالنـی اسـت ،کمال سـعادت و خوشـبختی نیز

در آن اسـت ( ».ک  ،6ص )76

آزادی اندیشه و امتزاج و ترکیب و همنشینی
از این دیدگاه هر اقدامی که در ِ
جهت ِ

جهـت محـدود کـردن
مجالسـت اندیشـهها باشـد «خیـر» و آنچـه کـه در
و مصاحبـت و
ِ
ِ

افراد اندیشـه از یکدیگر و حصر اندیشـه باشـد
اندیشـه و جدا کردن و جدا نگه
داشـتن ِ
ِ
«کفرآمیز و ّ
شـر» است.
وصـال یـار ،سرشـار از
لحظـۀ دانسـتن و ِآن آ گاهـی در هریـک از مـا چـون لحظـۀ
ِ

ّ
لـذت و کامیابـی اسـت .ایـن شـوق و انگیـزهای که ما را به سـوی او میراند و میکشـاند

نهـاد مـا اسـت
سرشـت مـا اسـت .و ایـن جاذبـۀ
در سرشـت و از
وصـال دانایـی کـه در ِ
ِ
ِ
خـود طبیعیتریـن ّ
هـدف غائـی اسـت .به
«کمـال معرفـت» بـه
اثبـات
عنـوان ِ
حجـت بـر ِ
ِ
ِ
هـم پیوسـتن و ّ
اجمـاع فـرد و فردهـا ،در جمـع و اجتمـاع ،نیرویـی عظیـم و
تجمـع و
ِ

هـدف غائـی اسـت .از ایـن جهت
جهـت
انگیزشـی جمعـی در
رهسـپاری بشـر بـه سـوی ِ
ِ
ِ

کمال عقلی اسـت .این
رسـالت
مـن میگویـم کـه
ِ
اصیـل آرای عمومـی حرکـت به سـوی ِ
ِ
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را مـن نمیگویـم بلکـه ایـن را مـا میبینیـم ،ایـن هسـت نـه اینکـه بایـد باشـد.

هـدف غائـی ،مـا را  -جامعـۀ بشـری را  -بـه سـوی خـود میکشـاند و
دانایـی ،ایـن
ِ

طبیعـی خـود بـه سـوی او روانیـم
فرمـان سرشـتی و
مـا -جامعـۀ بشـری -بیاختیـار بـه
ِ
ِ
ّ
ـرو خود و
طـی ایـن طریـق مختـار میدانیم .عقل در پی گسـترش قلم ِ
امـا مـا خـود را در ِ
تسـخیر جهـان ،بـه انسـان فرمـان اجتمـاع داد و چـون گرد هم شـدیم قبیلـه و طایفه و
ّ
دانایی فریبکار و مرموز -سـوار بر اریکۀ
روسـتا و شـهر و قوم و ملت پدید آورد .دانایی-
ِ
کمیـت فرا گیـر همـه را از کجراهـه و بیراهـه بـه راه راسـت و درسـت هـدف غائـی -کـه
حا
ِ

همانـا شـکوه و جـالل او اسـت -فـرا خوانـده و میخوانـد.

رکاب
فریـب دانایـی ،در ِ
مـا از آن زمـان کـه در ابتـدای تاریـخ هیـچ بودیـم تـا امـروز به ِ
فرمـان دانایی ،سـربازان لشـگر جهانگشـای دانایی هسـتیم.
دانایـی ،بـه
ِ
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حاکمیت

تحول تعریف حا کمیت

مفهوم حا کمیت و حکمران و دولت با
انسان امروزین و پیشرفته،
از نظر یک
ِ
ِ

مفهوم آن در گذشته بسیار متفاوت است.
ِ

شکلهای حکومت و دولت از اشکال ابتدائی و ّاولیۀ آن -یعنی اشکال طبیعی و
غریزی -تا شکلهای امروزین که بیشتر جنبۀ عقالنی دارند ،پیوسته در تغییر و ّ
تحول

و تکامل بوده است.

مفاهیم اجتماعی را .برای نمونه
مفاهیم اجتماعی ،ذهن ما را میسازند و ما
ِ
ِ

مفاهیم و مقولههایی نظیر حکومت ،استقالل ،مرز ،حقوق فرد و حقوق اجتماع،
محیط زیست و بسیاری از مفاهیم دیگر به همین طریق ،تغییر و ّ
تحول یافتهاند.

حداقل
امروزه مردم پیبردهاند که در زیر سایۀ یک حکومت بودن باید با
ِ
ّ
ّ
اقل هزینههای
محدودیت ِ
های فرهنگی ،حدا کثر آزادیهای فردی و با تحم ِل حد ِ
اقتصادی -که بدنۀ دولت به آنها تحمیل میکند -باشد.
نیازمند حا کم ،رئیس و  ...دولت
انسان ّاولیه و اجتماعات کوچک ّاولیه خود را
ِ
دید و به تدریج دولتهای محلی ،منطقهای و امپراتوریها شکل گرفت و بعد ّ
متوجه

وسعت حکومت ،بیش از آنچه که مورد لزوم است توسعه یافته است
شد که ابعاد و
ِ
ایجاد وحدت و دفاع در مقابل دشمنان پدید آمده بود،
به نحوی که دولتی که برای ِ

وران سیاسی طی چند
خود به مشکل بزرگی تبدیل شد .انسانهای آزاده و اندیشه ِ
ّ
قرن اخیر چه رنجها و مشقتها کشیدند و هزاران کشته دادند ،شکنجه دیدند و به
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بند کشیده شدند تا به تدریج ،تکه تکه ،حا کمیت را از حکمرانان غاصب و مستبد

 -که خود را صاحب جان و مال و فرهنگ و اندیشه و سلیقۀ مردم میدانستند -باز

ستاندند و به قانون و آراء عمومی وا گذاردند .تالش آزادگان و فرزانگان و نظریهپردازان
جهان در امر سیاست موجب ّ
مفاهیم مقولههای سیاسی شد.
تحول در تعاریف و
ِ
ّ
تحول مفهوم سیاست از نظر تاریخی جهتی یک سویه داشته است .مفهوم
قدرت حکمران ،پاالیش امر
راستای تحدید هرچه بیشتر
سیاست در طول تاریخ در
ِ
ِ
آوردن امر سیاست
سیاسی از نفوذ قوای ماوراءالطبیعی و اساطیری و خرافی ،پایین
ِ

عقل آدمی در
دادن هرچه
از ملکوت اعلی به روی زمین و میزان قرار ِ
ِ
بیشتر عقالنیت و ِ
ّ
روند تاریخی امر سیاست خالصه
امر سیاست،
متحول شده است .به طور خالصه ِ
کردن سیاست.
می شود در عقالنی ِ

شخص حا کم بود که حکومت میکرد و امروز این قانون است که
در گذشته این
ِ

حکومت میکند.

حکومتهای قدیمی ،هم قانون وضع میکردند و هم قضاوت میکردند و هم

قوانین را اجرا میکردند .حکومتها امروزه فقط وظیفۀ اجرای قوانین را دارند.

مجریان قوانین
قضاوت و قانونگذاری (حا کمیت) امروزه در دست مردمان است و
ِ
توسط مردم برای ّ
هم ّ
مدتی کوتاه گماشته میشوند و هر زمان که مردم بخواهند -
ّ
حتی پیش از موعد ّ
مقرر  -مجریان را خلع میکنند.

ّ
فرهنگی گذشته ،ما به رؤسای جمهور یا
متأسفانه هنوز هم به دلیل رسوبات
ِ
ّ
نخستوزیران به دیدۀ سالطین ،حکام و فرمانروا نگاه میکنیم.
آنچه که رهبر و پیشوا و منجی ما است عقل است و حا کمیت از ِآن عقل است.

من عقل را موجودی وهمی و مطلق نمیدانم ،عقل را موجودی واقعی ،ناتمام و
ناقص ّاما خودساز و خودآموز میدانم که در آرای عمومی نمایان میشودّ .
حتی از بدو

پیدایش انسان ،این عقل بوده که ما را به اینجا رسانیده و چون نیک بنگریم و
خود را از ّ
قهرمانان تاریخ  -که متفکران از آنان به عنوان
تعصبات وارهانیم ،همۀ
ِ
قهرمان ،رهبر ،پیشوا ،منجی و یا دگرگون کنندۀ تاریخ نام میبرند کارگزاران و
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ّ
عقل کلی -بودهاند.
ِ
کارگران عقلِ -
عرش اعال و یا دولت را به جای خدا نشاندند
من برای عقاید آنان که حا کم را در ِ
و نشاندهاند ارزشی قائل نیستم ،بلکه قوای سهگانه را سازمانی طبیعی و عقالنی ّاما
کارمندان عقل  -که با
فاقد هرگونه قداست و منزلت میدانم و آنها را کارگزاران و
ِ
ِ
ّ
آرای عمومی خود را متجلی میکند  -میپندارم .در این برهۀ تاریخی و با توجه به

مفهوم دولت و حا کم و
شرایط بشر امروزی ،این بهترین و عقالنیترین و طبیعیترین
ِ
ِ

حا کمیت است.
آزادی اندیشه با
کمیت راستین را
من شرط ّاول تشکیل حکومت و استقرار حا
ِ
ِ
شرط بنیادین ،شکل حکومت و
اوصافی که ذکر کردهام میدانم .حال با قبول این ِ
روابط سه قوۀ ّ
نظرات
مجری
مقننه و قضائیه و مجریه چه باید باشد؟ قوۀ مجریه باید
ِ
ِ
قوۀ ّ
اختیارات ویژه و حدا کثر محدودیت در تفسیر و تأویل قوانین
مقننه با کمترین
ِ

مصوبات قوۀ ّ
باشد .قوۀ مجریه کارمندان مردماند جهت اجرای ّ
مقننه ،مدیر اجرائی
ِ
مدیریت نظارت بر اجرای ّ
مصوبات
هستند نه قانونگذار و منظور از اجرا ،مسئولیت و
ِ
ّ
مجری طرحی شود .با تأ کید مجدد َبر این اصل که
است نه آن که قوۀ مجریه خود
ِ
نظام فکری حکمران نیستند
حا کمیت فقط باید از ِآن قانون باشد و حکمرانان در این ِ

مجری قانوناند.
کارورزان
بلکه
ِ
ِ

کمیت اصلی از آن قوۀ ّ
مقننه است .حال باید به این سؤال پاسخ داد که چگونه
حا
ِ
ِ
مقننه -که به ناچار از ّ
قوۀ ّ
عدۀ معدودی تشکیل میشود -میتواند نمایندۀ آمال و

مردم یک کشور باشد .این آرزویی است
خواستههای میلیونها و یا صدها میلیون ِ
ّ
کامل آن جز در خواب و خیال ممکن نیست و به ناچار به محدودیتهای
که تحق ِق ِ
اجرائی چنین آرمانی باید تن در داد.
عملی و
ِ
وارث این اعتقادند که استعدادهای فرد
بسیاری از نظریهپردازان سیاسی ،هنوز ِ
و تعالی آنها باید ّ
توسط دولت شکوفا شود و این دولت و دولتها هستند که هدایت
ِ
ّ
هدف غائی به عهده دارند .در اندیشۀ این متفکران ،هنوز
و
رهبری جامعه را به سوی ِ
ِ
ّ
ّ
ماورائی متعلق به گذشته دیده میشود که مردم را گله و دولت یا
رسوبات عقاید
ِ
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حا کم یا حکمران را چوپان ّ
تصور میکنند.
ّ
به این گفتۀ هابز ( )1588 - 1679دقت کنیم که ناشی از تعریف حا کمیت در زمان
او است:

بـدون رضایـت حکمـران ،نمـی تـوان قـدرت او را بـه دیگـری انتقـال داد و
نمـی تـوان قدرتـش را از او سـلب کـرد و هیچیـک از رعایـا حـق ندارنـد وی را بـه

وارد کـردن خسـارتی متهـم کننـد ،و نیـز نمـی تواننـد او را بـه کیفـر رسـانند؛ حق
قضاوت درباره اینکه چه چیزی برای صلح ضروری اسـت و حق داوری دربارۀ
عقایـد و نظریـات در اختیـار اوسـت؛ او قانونگـذار منحصـر بـه فـرد و داور اعظـم

اختالفـات اسـت( .ک  ،7ص )760
ُبدن ( )1530 - 1596نیز با ّ
توجه به شرایط فرهنگی زمان خود در مورد حا کمیت

چنین میاندیشید:

نخستین نشانۀ شهریار حا کم ،قدرت وضع قوانین عمومی و خصوصی برای
مردم است  ...بدون آنکه به رضایت و تصویب مقامی ،جز خود ،نیازمند
باشد( .ک  ،7ص )664

آشکار است یک فرد نمی تواند از راه عدالت ،یعنی به وسیلۀ دادگاهها ،به

مقابله با شهریار خود برخیزد .زیرا دادگاهها خود متعلق به شاهند و فرد
نمی تواند در برابر شهریار ،که خود منبع آن قدرتی است که قوانین و دادگاهها

در اختیار دارند ،در آنها دادخواهی کند( .ک  ،7ص )678

همچنین به این گفتۀ هگل ( )1770 - 1831که سرشار از شیفتگی به استبداد و

فریفتگی به اصل و نژاد است خوب بنگریم:

«تمامی ارزشهایی را که انسان دارا میشود ،تمامی حقایق معنوی که او به

آن پای بند است فقط از طریق دولت کسب میکند ( ».ک  ،3ص )580

ملـت مسـیحی (پروتسـتان)  -آلمانـی اسـت که
ایـن در پادشـاهی مشـروطه ی ِ

پیشـرفت آ گاهـی بـه سـمت آزادی بـه همنهـادی دیالکتیکی و کامل میرسـد.
ِ
و بنابرایـن خلقهـای آلمانـی چونـان اوج پیشـرفت آ گاهـی از آزادی و چونـان
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منتهـای جهـان تاریـخ بـه پیدایـی میآینـد( .ک  ،3ص )585

فریدریش نیچه ( )1844 - 1900نیز در شیفتگی به اصل و نژاد و طرفداری از
ّ
تمامیت خواه و مستبد بر هگل پیشی گرفته است.
حکومت
فریدریش نیچه (:) 1844 - 1900

در مواقعی که پیشوا و زعیم وجود ندارد ،هر روز اقدام تازه ای صورت می گیرد

که عده ای از مردم تردست که از عوامالناس هستند ،جای زعما و فرماندهان
را بگیرند؛ اصل تمام حکومت های پارلمانی از اینجاست .با وجود این ظهور
یک فرمانروای مطلق مستبد برای این گروه رحمتی است که سنگینی را

از دوششان برمی دارد  -ظهور ناپلئون آخرین دلیل بزرگ این مدعا است.
داستان بزرگترین خوشبختی که این قرن از جهت ظهور شخصیتهای بزرگ

دیده است ،همانا داستان ظهور و تأثیر ناپلئون است( .ک  ،6ص )372-373

گروهی از دارندگان موی بور ،نژاد فاتحان و مهتران ،با تشکیالت جنگی و

قدرت سازمانده ،پنجۀ بیرحمانۀ خود را بر قومی که از حیث شمار بی شمارند
می افکنند  ...این است گروه تشکیل دهندۀ دولت و حکومت  ...آنجا که

دولت و حکومت با قرارداد و پیمان بر سر کار می آید ،آرزوها خا ک می شود.
ً
آنکه طبعا مهتر زاده است و فرمانرواست ،قرارداد می خواهد چه کند؟ او با
شدت و خشونت رفتار مقام خود را به دست می آورد( .ک  ،6ص )377

آنچه که در باال از این متفکران نقل شد امروزه به پشیزی نمیارزند.
من در اندیشۀ سیاسی خودّ ،
تصوری از دولت به آن مفهوم ندارم .من حا کمیت
ِ
خرد جمعی و آرای عمومی (محدود به حدودی) میدانم و قوای سهگانه را
را از ِآن ِ
سازمانی جهت اجرای آرای عمومی .قوای سهگانه را همچون کارگران و کارمندانی
ّ
تصور میکنم که ساختمان آرای عمومی را طبق طرح و نقشهای که آرای عمومی
طرح کرده ،باید بسازد .حدود سه قرن پیش ژان ژا ک روسو ( )1712 - 1778در این
باب چنین میگوید:

کار فرمانروایـی فقـط یـک مأموریـت یـا یـک اشـتغال اسـت .فرمانروایـان ،در
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مقـام مأمـوران سـادۀ حکمـران [یعنـی خـود مردم] و به نـام آن ،قدرتـی را که به
آنهـا امانـت داده شـده اعمـال مـی کننـد .بـر ایـن اسـاس حکمـران مـی تواند هر

زمـان کـه مصلحـت بدانـد این قدرت را محدود سـازد ،یا تغییـر دهد ،یا باز پس

سـتاند .حکمران اختیارات خود را برای همیشـه وا گذار نمی کند ،زیرا چنین
کاری بـا ماهیـت یک اجتماع سیاسـی سـازگار نیسـت و با مقاصد اجتمـاع افراد

منافـات دارد( .ک  ،7ص )982-983

منقوایسهگانهراحاکمبرمردمنمیدانمبلکهمردمراحا کمبرقوایسهگانهمیدانم.

دولت راهبر گذشته
زمان ِ
نفی دولت که بارها آن را گفتهام یعنی همین ،یعنی ِ
ِ
ّ
شکل
است .ا کثریت قریب به اتفاق متفک ِ
ران یاد شده ،یا حا کمیت را در یک فرد به ِ
ّ
ترین آنها و بیشتر در قرون اخیر،
پیشوا و رهبر و منجی توصیف کردهاند و یا مترقی ِ
ّ
های رهبری و
حا کمیت را در گروه کوچکی به نام دولت ،اما باز هم با همان ویژگی ِ
پیشوایی و منجیگری بیان کردهاند.
در طول تاریخ گروههای ّ
متعددی مانند نظامیان ،اشراف ،فالسفه ،روحانیون،
کارگران و  ...حکومت را مایملک خود دانستهاند .با معیارهای امروزین ،شگفتآور
ملک
است که فیلسوفی مانند افالطون میگفت فیلسوف باید حا کم باشد و حکومت ِ
لق فیلسوفان است.
ِط ِ
افالطون ( 427 - 347ق.م:) .

مادام که فالسفه بار حکومت شهرها و کشورها را به دوش نگرفتهاند ،دولتها
و افراد ،هیچکدام ،از بالها و زیانهایی که در حال حاضر بدان مبتال هستند

خالص نخواهند شد( .ک  ،1ص )158

خالصۀ نظریۀ سیاسی و مدینۀ فاضلۀ افالطون در کتاب جمهوریت چنین است:
ّ
متخصص
همانطور که برای مداوا به پزشک مراجعه میکنیم و برای هر رشته به

ّ
متخصصان آن -که از کودکی
آن رشته رجوع میکنیم حکومت هم باید به دست

آموزش دیدهاند -سپرده شود.

دنیوی حا کمان ،تنظیم زاد و ولد ،تقسیم جامعه به
اصالح نژاد ،قطع وابستگی
ِ
ِ
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نابودی
سه طبقۀ پیشهوران ،قوای نظامی و حا کمان که همان فیلسوفان هستند،
ِ
ُ
رواج یک نوع مرام ماورائیِ ،اعمال نوعی مرام اشترا کی
ِ
مردم ناقصالخلقه و کم بنیهِ ،
ً
ثروت آنان مثال حدا کثر ثروت هر فرد چهار برابر ّ
متوس ِط ثروت
بین حا کمان ،تحدید ِ
ِ
راهکار افالطون برای ایجاد مدینۀ فاضله بودند.
مردمان ،چند
ِ

کمیت
ا گر فیلسوف را با عقل و خرد و دانش و بینش مترادف بدانیم من با ایدۀ حا
ِ
عقل موافقم ّاما برای ِاعمال حا کمیت عقل راهکار دیگری دارم که در مبحث

«دمکراسی راهی به سوی فرزانه ساالری» بیان کردهام و هرگز امروزه با روش ایجاد
مدینۀ فاضله به سبک و سلیقهای که افالطون پیشنهاد داده موافق نیستم.

آن فلسفۀ سیاسی ممکن است در زمان خود ایدهای نو و پیشرفته بوده ّاما با

بشر امروزی با آنچه
معیارهای امروزین به هیچوجه سازگار نیست و عقاید و افکار ِ
که افالطون در جمهوریت بیان میکند تفاوتی از زمین تا آسمان دارد .امروزه مردم،
َ
دولتها را هرچه کوچکتر و محدودتر میخواهند .ایدۀ مدینۀ فاضله در ادواری از

تاریخ تا حدودی جامۀ عمل پوشیده است .حکومت پاپها و کلیسا در قرون وسطی
ً
تقریبا نمونۀ حکومت مورد ّ
توجه
فاشیستی نازیها در آلمان را میتوان
و حکومت
ِ
نظریۀ سیاسی افالطون به شمار آورد.
سیاسی امروز بشر ،عقاید سیاسی نابغهای چون افالطون
به راستی ایدههای
ِ

را بس باستانی و کهنه میشمارد هرچند که آن عقاید سیاسیای که افالطون در

جمهوریت پیشنهاد کرده در زمان خود پیشرفت و اعتال و تکامل سیاسی قلمداد
میشدهاند .شگفت آن که امروز نیز ّ
عدهای هرچند قلیل شیفتۀ ایجاد مدینۀ فاضله
به روش افالطون هستند.

الگوئی که افالطون برای حکومت ارائه داد ،با معیارهای امروزین ،الگویی عقب _
افتاده و مصیبتبار است .اینکه افالطون چیزی را گفته دلیلی بر ّ
صحت و راستی آن،

با ّ
توجه به معیارهای امروز نیست .تعبیرهای مختلف از جمهوریت افالطون به تشکیل
حکومتهایی ّ
تمامیتخواه و مستبد انجامید که جز بدبختی و فال کت برای بشر ثمری

آدم سادهلوح ،در پیشگاه
نداشت .همین حدود هفتاد سال پیش بود که میلیونها ِ
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اصالح نژاد سردادند و دنیا را به خا ک و خون کشیدند.
پیشوای عقب افتادۀ خودِ ،
ِ
ندای ِ
دکتر حمید عنایت در این باره چنین بیان میکند:

عجب نیست که برخی از نویسندگان معاصر اروپایی ،نفوذ عقاید افالطون را

در جنبشهای بزرگ سیاسی زمان ما پایدار بیابند چنانکه در بازیابی ریشههای

فاشیسم و نازیسم از یک سو و سوسیالیسم و کمونیسم از سوی دیگر به او

برگشتهاند .از همین رو برخی از صاحب نظران اجتماعی غرب گناه بسیاری از

اندیشههایی را که خود نادرست میدانند به گردن افالطون انداختهاند و او را

مدافع استبداد و دشمن آزادی فردی خواندهاند( .ک  ،2ص )68
بعد از ّادعای فیلسوفان بر حکومت ،نوبت به روحانیون رسید .کلیسا حکومت

ملک طلق خود کرد و مصیبتها و مصائب دیگری به انسان و ّ
بشریت تحمیل شد.
را ِ
ِ
ِ

عقالنیت و عقل و خردمندان و خردورزی به بیدادگاههای مسیحیت کشیده شدند و

عقل را به پای الهۀ مسیح قربانی کردند.

در دورههایی از تاریخ نیز مردمانی سادهلوح و نادان ،به دنبال گردنکلفتی

قدارهبند ،چون چنگیز ،ناپلئون و هیتلر افتادند و در آن وانفسای هیجانات و

احساسات حیوانی ،به کشتن و کشتار و خونریزی و نابودی پرداختند .زمانی هم
ِ
ّ
عدهای با ّ
توسل به مفاهیمی مانند «دیالکتیک و ِتز و آنتیتز و سنتز» اقتصاد را
آدم سادهلوح و زودباور
پایه و بنیان اصلی روابط اجتماعی قرار دادند و میلیاردها ِ
عبای حکومت را به تن کارگر دوختند و
را به دنبال خود به راه انداختند و این بار ِ
طلق کارگران دانستند.
حکومت را ِ
ملک ِ

اشرافزادگان و به اصطالح نجبا ،فئودالها و زمینداران بزرگ نیز هر زمان که
طلق خود دانستند و ّاتفاق میمونی
فرصت یافتند حکومت را مصادره کردند و ِ
ملک ِ
است که شعرا و عرفا و علما تا کنون مجال مصادرۀ حکومت را نیافتهاند و در شگفتم
که در طول تاریخ ،هر گروهی قدرت یافته ،خود را مرکز کائنات دانسته و دیگران را هرزه

گرد خویش.
ِ

من حا کمیت را از ِآن مردم و مراجعه به آراء عمومی را عملیترین (نه آرمانیترین)
251

لوا دقف :لسافت سیاس

روش ِاعمال آن میدانم .آنچه که در یک نظام سیاسی مهم است قبول یا ِّرد این اصل
ِ

سرکردگان قوۀ مجریه  -حدا کثر
است .در صورت پذیرش این اصل مجریان قانون-
ِ
استخدام موقت
کارمندان عالی رتبهای میشوند که در ازای دریافت حقوق و مزایا به
ِ

مردم در میآیند .از این سخنان باید نتیجه گرفت که قوای مجریه باید مجریان

ورزیدهای باشند نه فیلسوف و نظریهپرداز یا متفکر .فیلسوفان و نظریهپردازان و
متفکران و گویندگان و سخنسرایان و شعرا و ُحکما و هنرمندان و اهالی کوچه و

بازار  -که گاهگاه در میان آنان روشنفکران و ّ
حتی نوابغی باالتر از اساتید دانشگاهها

پیدایی قانون شرکت میکنند و حضور آنان
دیده میشوند  -همه در روند ساخت و
ِ

اجرایی آنان است نه تأ کید بر حکمت و
در قوۀ مجریه مشروط به مهارت و کارائی
ِ

وجه تفاوت و اختالف من با آنان است که میگویند
فلسفه و دانش و بینش آنان .این ِ

«فالسفه و حکما و خردمندترین مردم باید حکمرانان باشند» .به عبارت روشنتر
ً
چنانچه آزادی اندیشه  -به آن ترتیبی که قبال گفته شده -باشد فالسفه و ُحکما و

روشناندیشان و نظریهپردازان ،حکومت خواهند کرد لکن از طریق نشر عقاید و

افکار آنان در قوانین و هرگز نمیپذیرم که فیلسوفان و علما باید خود
ظهور عقاید و ِ
ِ

حکمران باشند.
کتاب تاریخ به شرح
ما ُح
کمرانان بزرگ تاریخ را به یاد داریم و انبوهی از ِ
اوراق ِ
ِ
ویژگیها و محاسن و معایب و کشورگشائی و ظلمها و عدالتهای آنان پرداخته است
سرکردگان قوای مجریه حکمران نخواهند بود تا «نامآور» شوند.
ّاما در آینده
ِ
اصل وجود دولت را امری بدیهی بدانیم .به راستی هم
ما عادت کردهایم که ِ
ً
کنونی جامعۀ بشری ،باید وجود دولتها را تأیید کردّ .اما آیا واقعا از
که در شرایط
ِ
دیدگاه فلسفی وجود دولتها در یک جامعۀ آرمانی الزامی است؟ آیا در آینده شکل و

چون دولتها تغییر نخواهد کرد .آیا وظایف دولتها دوباره تعریف نخواهد شد
چندو ِ

و آیا در آینده دولتها آنچنان کوچک نخواهند شد که گویا نیست میشوند؟
مشروعیت حا کمیت
ِ

ً
مشروعیت عقل را پذیرفتهام.
من قبال حا کمیت را از ِآن عقل دانستهام و تنها
ِ
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مشروعیت
مشروعیت عقل در
ا کنون باید به این پرسش پاسخ داد که چگونه
ِ
ِ
ّ
حا کمیت تجلی میکند.
حا کمیت از آن فرد یا گروه یا ایدئولوژی ّ
کمیت مشروع فقط
خاصی نیست بلکه حا
ِ
ِ
ِ
از ِآن قانون است.
قانون مشروع از طریق
هیچ فردی یا گروهی یا حزبی نمیتواند باالتر از قانون باشدِ .
مشروعیت آرای
آرای عمومی حاصل میشود پس باید آرای عمومی مشروع باشد و
ِ

آزادی اندیشه است.
عمومی بسته به وجود آزادیهای فردی به ویژه ِ

قانون ناشی از مراجعه به آرای عمومی زمانی
کمیت ناشی از
به عبارت دیگر حا
ِ
ِ

مشروع است که آزادی اندیشه باشد و عقل امکان حرکت از عقل فردی به عقل
ّ
جمعی و تجلی در قوانین را داشته باشد.

ً
چنانچه در جامعهای آزادی اندیشه  -با ّ
توجه به آنچه که قبال دربارۀ آزادی اندیشه

مشروعیت حا کمیت مخدوش است.
مشروعیت قوانین و
گفته شد  -نباشد
ِ
ِ

حدود قدرت حا کمیت

فالسفۀ بسیاری حکمرانان و دولت را دارای قدرت مطلقه و نامحدود میدانستند
برای نمونه به گفتۀ افالطون و هگل ّ
توجه کنیم:
افالطون:

موقعی که خیر و مصلحت عام در نظر است ،اعم از اینکه اینگونه حکمرانان
پیکر دولت را با کشتن عدهای و تبعید کردن عدهای دیگر پا ک و تصفیه کنند،

اعم از اینکه شمارۀ اتباع کشور را با اخراج گروهی فسادانگیز تقلیل دهند ،یا

اینکه همان شماره را با وارد کردن جمعی بیگانه از خارج فزونی بخشند ،تا

زمانی که بر وفق اصول عدالت و در پرتو عقل رفتار کنند و نیروی حکمرانی
خود را برای ایجاد امنیت عام و پیشرفت جامعه بکار برند ،کارهایشان به
هیچ وجه درخور نکوهش نیست و شهرها و کشورهایی که زیر فرمان اینگونه

فرمانروایان قرار دارند تنها جوامعی هستند که دولتی صحیح و سالم بر آنها
سایه افکنده است( .ک  ،1ص )180-181
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هگل:

«تاریخ جهان از قوانینی تبعیت میکند که در ماورای اصول رایج اخالقی قرار

دارند .فضیلت ،عدالت ،نکوهش ،سرزنش ،جرایم اخالقی ،امر و نهی مذهبی،
هیچ کدام شامل اعمال فرمانروایان دنیوی که مشغول انجام کارهای بزرگ

تاریخی هستند نمیشود ( ».ک  ،1ص )583

بسیاری از نظریههای سیاسی گذشتگان برای انسان امروز ،قابل پذیرش نیست.
ً
زیرا همانطور که قبال گفته شده ،تعریف دولت ،حا کمیت ،مشروعیت ،حقوق جامعه،
ً
حقوق فردی و  ....تغییر کردهاند زیرا که اساسا اجتماع موجودی زنده و روان و در
حال تغییر و ّ
تحول و تکامل است.
قدرت حا کمیت ّ -
حتی حا کمیتهای مشروع ناشی از آرای عمومی -محدود به

قدرت حا کمیت را نامحدود
حدودی است .هیچ مکتب و نظریۀ سیاسی نمیتواند
ِ

سرآمد
سیاسی خود حقوقی را که در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر آمده
بداند .من در نظریۀ
ِ
ِ
ّ
نافی این حقوق نمیدانم.
کلیۀ قوانین میدانم و هیچ مجمعی را مجاز به وضع
ِ
قوانین ِ
ّ
حد و مرز قوانینّ -
حتی ا گر از توافق عمومی هم حاصل شده باشند -را اعالمیۀ
ّ
حقوق بشر میدانم .زیرا اعالمیۀ حقوق بشر نسبت به قانون اساسی یک ملت
ً
شمول عامتری دارد .همانگونه که قبال نیز گفته شد اعالمیۀ جهانی
مشروعیت باالتر و
ِ
ِ
نماد عقل وعقالنیت است.
سیاسی
حقوق بشر چکیدۀ نظریههای
فرزانگان بشریت و ِ
ِ
ِ

انتخابات

امـروزه مراجعـه بـه آرای عمومـی از طریـق انتخابـات و دریافـت رأی از آحـاد

جامعـه عملیتریـن راه تعییـن ارادۀ عمومـی  -حا کمیـت  -اسـت .در شـرایط کنونـی
ّ
جـز انتخابـات راه دیگـری بـرای تجلـی آرای عمومـی نیسـت بـا ایـن وجـود ،ایـن روش

بیایـراد و ِاشـکال هـم نیسـت.

کنونی رأیگیری ،مردم را وادار میکند فقط به صورت صد
مکانیسم
برای نمونه،
ِ
ِ

درصـد مخالـف و یـا صـد درصـد موافـق ،نظـر خـود را اعـالم کننـد .فقـط بـه همیـن یـک
حقیقت نظریـات رأیدهندگان متفاوت باشـد.
دلیـل نتایـج شـمارش آراء میتوانـد بـا
ِ
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ً
مثـال ا گـر تعـداد رأیدهنـدگان ده نفـر باشـند و چهـار نفـر نـود و پنـج درصـد مخالـف و
شـش نفر پنجاه و پنج درصد موافق باشـند در اینصورت چهار نفر رأی منفی و شـش

نفـر رأی مثبـت خواهنـد داد و نتیجـۀ نهائـی طبـق روش معمـول مثبت خواهـد بود در
حالیکـه ا گـر بـرای هـر فـرد ضریـب یـک تـا صـد و بـه صـورت مثبـت و منفـی بـه حسـاب

مثبت سیصدوسی خواهد
منفی سیصد و هشتاد و رأی موافقان ِ
آوریم رأی مخالفان ِ
ً
روش ّاول
بـود و نتیجـۀ نهائـی منفـی خواهـد بـود کـه کامـال برخـالف نتیجـۀ حاصـل از ِ
فقـدان امکانـات در سیسـتمهای رأیگیـری،
اسـت .البتـه محدودیتهـای اجرائـی و
ِ
ّ
روش کنونـی مجـاب
ِ
افـراد جامعـه را بـه گـردن نهـادن بـه تصمیمـات اتخـاذ شـده بـه ِ
اظهار رأی شـکل گرفته و چه
زمان
مینمایـد .همچنیـن
اظهارنظـر ف ِ
ـرد رأی دهنده در ِ
ِ
ِ
بسـا ّ
مدتـی بعـد ،نظـرش تغییـر یابد درحالیکه تکیه بـر آرای عمومی بـه او اجازۀ اصالح
و یـا تغییـر نظـر خـود را ّ
حداقـل تـا چنـد سـال نمیدهـد .البتـه بـاز هـم بایـد گفـت چـاره

حـل عملـی کدام اسـت؟
چیسـت؟ راه ِ

از همـه بدتـر آن اسـت کـه میلیونهـا نفـر حقـوق ناشـی از آرای خـود را بـه تعـداد

محـدودی افـراد بـه عنـوان نماینـده وا گـذار میکننـد و در موضوعـات مختلـف و در
ّ
افـراد معـدود ،بـه عنـوان نظـر و عقیـدۀ یـک ملـت
زمانهـای مختلـف نتیجـه رأی ایـن ِ
ً
منظـور میشـودّ .امـا بـاز هـم بایـد گفـت چـارهای نیسـت فعـال ایـن عملیتریـن راهـکار
ّ
پیش
عملی قابل اتـکاء در زمینـۀ رأیگیری ِ
اسـت و تـا زمانـی کـه علـم ،یک چهارچـوب ِ
روی مـا قـرار نـداده اسـت بایـد آرای ّ
عـدهای معـدود را بـه جـای آرای عمومـی پذیرفـت،
ّامـا همیشـه بایـد ّ
سیسـتم آرمانـی نیسـت.
متوجـه باشـیم کـه ایـن یـک
ِ
هنـگام مراجعـه بـه آرای عمومـی ّ
موضوع مورد پرسـش مختصر
حتیالمقـدور باید
ِ
و کوتاه و روشـن باشـد.

ا گـر روشهـای مراجعـه بـه آرای عمومـی سـریع و کمهزینـه باشـد میتـوان به جای
آنکـه کتابـی را بـه همهپرسـی گذاریـم ،بخشهـای آن را جدا گانـه بپرسـیم و یـا ّ
حتـی

فصلهای آن را و یا ّ
حتی پارا گرافهای مستقل آن را جدا گانه به همهپرسی گذاریم.
میتـوان آنچـه را کـه به آرای عمومی میگذاریم ّ
حتیاالمکان مختصر کنیم مشـروط بر
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ّ
هـدف نهایی زایل نشـود.
آن کـه
وحـدت کلـی و ِ
ِ

هیـچ کـس از مفاسـدی کـه گهـگاه بـر مجالـس قانونگـذاری میگـذرد بی ّاطـالع

نیسـت .امـکان دارد گروهـی از اعضـای مجالـس قانونگـذاری بـا دسـتهبندی و یـا
تطمیـع گروهـی دیگـر ،قانونـی غیرعادالنـه و یـا نادرسـت تصویـب کننـد .ممکـن اسـت
بـه روشهایـی غیـر اخالقـی از حضـور ّ
عـدهای در هنـگام رأیگیـری جلوگیـری کننـد و
ا کثریـت آراء را بـه نفـع خـود بگرداننـد .ممکـن اسـت قدرتمنـدان و صاحبـان قـدرت
عـدهای از نماینـدگان رشـوه و یـا هدیـه دهنـد .ممکـن اسـت ّ
بـه ّ
عـدهای از نماینـدگان

بـه دلیـل ّاطالعـات نادرسـتی کـه بـه آنـان تغذیـه شـده بـه هنـگام اخـذ رأی تصمیـم
ً
واقعا وجود دارد که گـروه ا کثریت در قوۀ ّ
نادرسـتی بگیرنـد و ّ
مقننه
حتـی ایـن احتمـال
حزبـی خـود را بـر منافـع ا کثریت مردم ترجیح دهنـد و تصمیمی مغایر
منافـع گروهـی و
ِ

بـا خواسـت آرای عمومـی اتخـاذ کننـد.

بـا ایـن همـه ،مزایـای روش وکالـت دادن به ّ
عـدهای معدود جهـت تصویب قوانین
ِ
ً
بـر هـر نـوع شـیوۀ دیگـری برتـری دارد .ایـن روش ایـدهآل نیسـت ّامـا فعـال عملیتریـن

اسـت .بـا ایـن یـادآوری کـه در سـایۀ وجـود آزادی بیـان ،بسـیاری از ایـن مفسـدهها
درصـورت وقـوع آشـکار خواهنـد شـد.
پیشـگیری و یـا
ِ

نتیجـۀ مراجعـه بـه آرای عمومـی و انتخابـات زمانـی دارای مشـروعیت اسـت کـه

در آن جامعـه آزادی اندیشـه و بیـان باشـد .هـر میـزان در جامعـهای آزادی اندیشـه و
بیان کمتر باشـد نتایج حاصله از آرای عمومی نامشـروعتر اسـت .نکتۀ قابل ذکر دیگر

هیجانـات اجتماعـی بـه هنـگام انتخابـات اسـت.
لـزوم وجـود آرامـش و دوری جامعـه از
ِ
هنوز همّ -
احساسات مردم برای
جوامع پیشرفتۀ سیاسی -به خدمت گرفتن
حتی در
ِ
ِ
ّ
پیشـبرد اهداف سیاسـی و جلب آراء و مسـلط شـدن بر آنها مؤثرترین شیوه است .هنوز
هم سـخنرانیهای شـورانگیز و برانگیزانندۀ احساسـات و اسـتفاده از ّ
تعصبات و باورهای
ِ
ّ
ّ
ـخنان معقول اسـت که با لحنی
سـنتی و قومـی و قبیلـهای و ملـی ،مؤثرتـر و کارآمدتـر از س ِ
جوحـرف عاطفـی،
آرام و متیـن ادا شـود .یـک خـروار سـخن گفتـن از عقالنیـت تأثیـر یـک
ِ
شـورانگیز و ّ
مهیـج را نـدارد.
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دمکراسی راهی به فرزانهساالری

ّ
ّ
ّ
ّ
عدهای از فالسفه و متفکران ،دمکراسی را -به علت آن که منجر به تسلط عوام و

افکار بیمایه میشود -به باد انتقاد گرفتهاند و برخی از آنها در تمجید آریستوکراسی
ِ
و یا حکومت اشراف (اشراف به معنی نخبگان) سخنها گفتهاند.

هرچند این عقیده امروز دیگر در میان مردمان کشورهای پیشرفتۀ سیاسی
ّ
کاران کهنهاندیش در کشورهای
طرفدارانی ندارد اما بسیارند نظریهپردازان و فلسفه ِ
عقبمانده که هنوز پیرو این عقیدهاند.
ویل دورانت ( )1885 - 1981آریستوکراسی را در میان فالسفۀ بسیاری محبوب

میداند:

باید اذعان کرد که آریستوکراسی حتی در روزهای شکست خود میان فالسفه

محبوب بوده است .سقراط و افالطون و ارسطو و سیسرون و مونتسکیو و ولتر
و توکویل و « ِتن» و رنان و آناتول فرانس و گوته و نیچه و برک و مکولی و کارالیل

و امرسن و سانتایانا دموکراسی آتن و رم و پاریس و واشینگتن را میشناختند
و با اینهمه با چه اتفاق عجیبی (فقط اسپینوزا به نحو معنی داری مخالف

است) حکومت مردم بهتر یا اشراف را از خدا میخواستند! آن چیست که در

آریستوکراسی مایۀ ستایش این مردان شده است؟ (ک  ،12ص )346
من با طرفداران آریستوکراسی به مفهوم حکومت اشراف و ّ
حتی حکمرانی نخبگان
ِ
و فرزانگان و خردمندان به دالیل زیر مخالفم.
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نخستین اختالف من با آنها این است که آنان ّ
عامۀ مردم را چون گلهای
میپندارند که نیاز به چوپان و راهبر و پیشوا دارد ّاما من میدانم و دانستهام که

ّ
عامۀ مردم میفهمند و خوب هم میفهمند ،مشروط به آنکه آزادیهای فردی را
ّ
مستبدان و طرفداران آریستوکراسی پایمال نکنند.

کلمات مشتاقان آریستوکراسی ،این رمز و راز را نهفته
من در پیچ و خم حروف و
ِ
ُ
اشراف دیگر را د ّری گرانبها میدانند که آسمان و زمین ،ابر و
میبینم که آنان خود و
ِ

باد ،ماه و خورشید آنان را پرورانده و به جامعه هدیه کرده است .ریشۀ آن پندار نابجا
این ّ
تصو ِر بیجا است.
دیگر من با آنان این است که آنان به دنبال حا کمیت و حکومت و
اختالف ِ
حکمرانی فرد هستند و من به دنبال حا کمیت عقل ،آنان به دنبال حکومت نخبگان
ِ

هستند و من به دنبال حا کمیت نخبگی ،آنان به دنبال حکومت فیلسوف هستند و

من به دنبال حا کمیت فلسفه ،آنان به دنبال حکومت فرزانه و خردمند هستند و من

به دنبال حا کمیت فرزانگی و خرد.

ا گر آریستوکراسی را به حکومت فرزانگی -عقل و خرد -تفسیر کنیم آن وقت من نه

تنها با آنان موافقم بلکه دمکراسی را راهکار آن مقصود میدانم.

هدف دمکراسی
روش رسیدن به حا کمیت فرزانه ساالری استِ .
دمکراسی راه و ِ

کثریت ناآ گاه (چنانچه ناآ گاه باشند)
کمیت افراد دونپایۀ جامعه و یا حکومت ا
حا
ِ
ِ

نیست همچنانکه دمکراسی به معنای آن نیست که ا کثریت ،فیلسوفی یا عارفی
یا شیخی یا مخترعی و یا ّ
مسند حکومت نشاند بلکه دمکراسی راهی
منجمی را بر
ِ
ّ
است که برترین اندیشهها را در قوانین متجلی میکند .دمکراسی شیوهای است
که همه به ویژه تودۀ مردم ،بهترین اندیشهها را حا کم میکنند نه نجیبزادهترین،

باشهامتترین یا داناترین فرد را.

فرض دمکراسی این است که مردم ،اندیشههای برتر را میفهمند و میشناسند.
ِ

حکومت فرزانگی -هدف.
پس با تعاریفی که شد دمکراسی راه است و آریستوکراسی-
ِ
ّ
دمکراسی یعنی نوابغ و بزرگان و متفکران و نظریهپردازان ،خیر و صالح جامعه را
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تحلیل عقلی تمیز دهند و آرای آنان آزادانه در معرض افکار عمومی قرار
با بینش و
ِ
گیرد و مردمان آزادانه با این افکار متعالی و اندیشمندانه روبرو شوند و سپس در طی

قبول افکار عمومی -به صورت
یک فرایند انتخاب آزادانه -آن ِ
افکار متعالی پس از ِ
ّ
قوانین مجامع قانونگذاری ،جنبۀ اجرائی پیدا کند.
مصوبات و
ِ
به این ترتیب دمکراسی حکومت طبقۀ فرومایه و یا بیمایه بر جامعه نیست بلکه

حکومت اندیشههای فالسفه ،اندیشمندان ،فرزانگان و فرهیختگان بر جامعه است.
ِ

تخت سلطنت جلوس کند بلکه به این
منظور این نیست که فیلسوف یا فرزانه بر ِ

عقاید فرزانگان ،طی روندی آزادانه ،قانون شود و قانون
معنی است که اندیشه و
ِ
حکومت قانون ،قانونی که
حکومت کند .پس به طور خالصه دمکراسی یعنی
ِ

فرزانگان ابتدا در جامعه طرح میکنند و سپس آرای عمومی آن را به صورت قانون
درمیآورد و جنبۀ عملی پیدا میکند.

نشاندن عاقالن و فرزانگان
فکر به کرسی
ِ
فقط ِ
افکار ارتجاعی و عقبمانده در ِ
بدون تأیید ّ
دنبال شخصی به نام منجی هستند.
عامۀ مردماند .آنها هنوز هم به
ِ
منجی در دمکراسی فرد نیست عقل است که فرزانگان ارائه میکنند و جامعه انتخاب
تاریخی آناند
مفهوم
میکند و قانون میشود .آنان که به دنبال آریستوکراسی به
ِ
ِ
حکومت فردّ ،
حتی فرزانهترین ،امروز
هنوز در دوران جهالت بشر غوطه میخورند.
ِ

فراموشگاه تاریخ پیوسته است .کلماتی نظیر
حکومت فرد به
پذیرفتنی نیست زیرا
ِ
ِ

سیاسی عالم زدوده
حا کم (شخص ) ،حکمران (شخص) و فرمانروا باید از صحنۀ
ِ
شودّ .
پاپ حا کم و یا هر عنوان دیگری که به
تصور
ِ
عادل حا کم و ِ
فیلسوف حا کم و ِ
شخص و فرد اشاره کند باید از صحنۀ سیاسی جامعه زدوده شودّ .
تصور حا کمیت را
ِ
فرد انسان به ّ
قانون ناشی از عقل تعالی بخشید.
تصور حا کمیت
باید از شخص و یا ِ
ِ
ّ
دست راست خدا باشد و یا نازپروردۀ
حکومت فرد بر جامعه و فرد بر فرد حتی ا گر حا کم
ِ
ِ
کائنات ،فکری است مربوط به عصر َح َجر.

سیاسی
گاهی
اختالف دیگر من با طرفداران آریستوکراسی این است که آنان ِ
ِ
نبود آ ِ
ّ
سیاسی عوام
گاهی
عوام و تودۀ مردم را علت میدانند و من معلول میدانمِ .
ِ
ضعف آ ِ
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ّ
سیاسی ناشی از
مستبدانه و پیامدهای اندیشههای
و تودهها ،ناشی از حکومت
ِ
سیاسی تودهها دمکراسی
آریستوکراسی است نه دمکراسی .و راهکار ارتقای بینش
ِ

است نه آریستوکراسی.

حکومت اشراف و نجبا و نخبگان
شیفتگان
پندار سیاسی من با
تفاوت دیگر
ِ
ِ
ِ
 به عنوان حکمران و حا کم  -این است که آنان ّتصوری از جامعه به شکل دولت
ّ
 ّملتهای بزرگ و یکپارچه دارند و من از جامعۀ انسانی ّتصوری جهانی و کلی با
ّ
حکومتی جهانی متشکل از نواحی و ایاالت کوچک دارم .آشکار است که در جامعۀ
مورد نظر من دیگر پیشوا و منجی و حا کم و حکمران  -به عنوان فرد  -وجود ندارد تا

چه رسد به آن که برای او ویژگیهای فردی هم تعریف کنم.
این احتمال که در مراحل ّاولیۀ روند دمکراسی ،ممکن است ّ
عدهای از عوام با
ِ
ّ
افکار فرومایه -برخی با ظاهری آراسته و نخبهمآبانه -بر مردم تسلط پیدا کنند نباید
ما را از اعتقاد به دمکراسی و مراجعه به افکار عمومی باز دارد.

دمکراسی و مراجعه به آرای عمومی در کشورهای عقبافتاده  -که ا کثریتی
ّ
ُ
کمسواد و عامی و اقلیتی نخبه و روشنفکر دارد -ممکن است به نتایج نامیمونی منجر
شود ّاما چارهای نیست و باید -از نظر تاریخی -از این مرحله گذشت و عواقب مراجعه
به آرای عمومی را از سرگذراند .عبور از مرحلۀ استبدادی به دمکراسی مرحلهای است

خطیر و گاهی منجر به وقوع فجایع و مصائب گران خواهد شد و ممکن است دهها
ّ
نشینی روشنفکران ،خفقان و تسلط عوام بر
سال با هرج و مرج ،رنج و درد و خانه
ِ
نخبگان همراه باشد ولی این راهی است که باید پیمود .دورۀ انتقال از حکومتهای

اشرافی و استبدادی و سلطنتی و سلطانی و خلیفهگری به دورۀ دمکراسیهای غیر
مشکالت آن را ّ
تحمل کرد و
ایدئولوژیک عقلگرا  -از نظر تاریخی -دورهای است که باید
ِ
ِ
بهای آن را نیز باید پرداخت نمود.
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جرم و مجازات
مجـازات
نـگاه مـا بـه جـرم و مجـرم چیسـت؟ آیـا مجرمـان بایـد مجـازات شـوند؟
ِ
مجرمـان را تـا چـه میـزان مجـاز میدانیـم؟
سرشـت انسـانها پذیرای تعلیم آموزههای نیک و نیکوئی اسـت .قرنها پیش از

میالد سقراط ( 399 - 469ق.م ).چنین گفته است:

کار بد انجام نمیدهد « ،».نادرسـتی فقط از ناتوانی در
«هیچ کس به دلخواه خودِ ،

شناخت آنچه نیک است بر میآید ( ».ک  ،3ص )127
ِ

بیماری روانی اسـت و وجـود آن بیماری روانی
وقـوع هـر جـرم معنـیاش وجود یک
ِ
ِ
ّ
معلـول شـرایط اجتماعـی اسـت .مجـرم معلـول اسـت ،علـت نیسـت .آیـا ا گـر یـک فـرد
دارای سـالمت و تعـادل روانـی باشـد جرمـی مرتکـب میشـود؟ مجـرم یـا  -بـه پنـدار
ِ

سرشـت خـود مجـرم اسـت و یـا نادانـی و جهـل و سـوء تربیـت و
گروهـی -بـه پیـروی از
ِ
نامالیمات و نابرابریهای اجتماعی او را به انجام جرم واداشـته اسـت .در هر دو حال

مجـازات او ،جبـری بـودن وقوع جرم را ملحوظ داشـت.
مجـرم معلـول اسـت و بایـد در
ِ

اعـدام ،شـکنجه و یـا بدرفتـاری و خشـم بـه مجرمـان غیرمنصفانـه و غیرعادالنه اسـت.
مجـازات مجرمـان هسـتیم ّامـا
کنونـی جامعـۀ بشـری ،ناچـار از
مـا در شـرایط
ِ
ِ
گـر مجـازات مجرمـان هسـتند.
وجدانهـای بیـدار بـا غـم و انـدوه نظاره ِ
اسپینوزا ( )1632 - 1677در این باب عبارتی انسانی و عقالنی دارد:

نبایـد تصـور کـرد کـه چون آزادی [اراده] وجود ندارد پس کسـی مسـؤول اعمال
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و افعـال خـود نیسـت .واضـح اسـت کـه چـون افعـال اشـخاص معلـول افـکار و
خاطـرات آنهاسـت ،جامعـه برای حمایت خود باید اقداماتی در دسـتگاههای

اجتماعـی بـه عمـل آورد کـه بـه وسـیلۀ آن در مـردم تولیـد بیـم و امیـد کنـد.

 ..............مردم «جنایتکار» نیسـتند و ا گر جانیان را کیفر می دهیم باید از
روی کینـه و انتقـام نباشـد؛ مـا بایـد آنهـا را ببخشـاییم زیرا که از کـردۀ خود آ گاه

نیسـتند( .ک  ،6ص )168
ً
صحیـح همگانـی جهـت پیشـگیری از پیدایـش
تربیـت
امکانـات
مـا فعـال توانایـی و
ِ
ِ
ِ

تأمیـن تربیـت و
ـول کوتاه ِـی جامعـۀ بشـری در
جـرم و مجـرم را نداریـم .مجرمـان ،معل ِ
ِ

ـول فقـر و اختـالف شـدید طبقاتـی هسـتند .بزهـکاران ثمـرۀ جهل
ـوزش مناسـب و معل ِ
آم ِ

قوانیـن غلـط و شـقاوت و
مردمـان صالـح ،و
ناتوانـی دولتمـردان،
و نادانـی یـا کوتاهـی و
ِ
ِ
ِ
ً
مقـام نظـر،
دادن مجرمانیـم ّامـا در
بیرحمـی مردمـان هسـتند .فعـال مـا ناچـار از سـزا ِ
ِ
بایـد جبـری بـودن اقدامـات بزهـکاران را ّ
مـد نظـر قـرار دهیـم.
ِ
ِ

ُ
ـرم
ـان ناتوانـی و جهـل بشـریتاند نـه جـزا دی ِ
اعدامشـدگان ،قربانی ِ
ـدگان گنـاه یـا ج ِ
خودشـان.
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