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دوره اول :
وقایع مهم انقالب فرانسه
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جلسه اول:

«فلسفه سیاسی انقالب فرانسه» به مباحثی در حوزه نظر بهویژه مباحثی در قلمرو فلسفه در قرن نوزدهم
گفته میشود که کمابیش تا پایان قرن نوزدهم وتا دومین انقالب مهم این قرن – در واقع اولین انقالب
کارگری که عبارت از انقالب  1848باشد – دنبال شد .نویسندگان متعددی تحت تاثیر انقالب فرانسه نظام
فلسفی خودشان را با مباحث این انقالب ربط دادند که بحث من عمدتا روی اینها خواهد بود .اصطالح
«فلسفه سیاسی انقالب فرانسه» به معنای دیگری هم بهکار میرود که عبارت از مباحثی است که قبل از
انقالب فرانسه و در آستانه این انقالب درگرفته بود .اندیشمندانی مانند مونتسکیو ،روسو ،ولتر ،و جانالک
بحثهایی را در حوزه فلسفه سیاست و حقوق طرح کرده بودند که این مباحث در واقع مقدمات نظری
انقالب فرانسه را فراهم میکرد .مورخ مهم آلمانی هم اتفاقات و مباحث نظری پیش از انقالب فرانسه را
در کتاب معروف خود به نام «فلسفه انقالب فرانسه» طرح و مورد بحث قرارداده است .من در این جلسات
– درباره هردو معنی و تفسیر «فلسفه سیاسی انقالب فرانسه» صحبت خواهم کرد .البته در مورد تفسیر دوم
کمتر اشاره خواهم کرد – ولی صحبتهای من بیشتر مربوط به تحوالتی خواهد شد که در حوزه فلسفه و
فلسفه سیاسی بعد از انقالب فرانسه طرح و بحث شد.
میدانید که انقالب فرانسه با تسخیر یک زندان معروف در  14ژوییه  1789در پاریس آغاز شد .انقالب
فرانسه در واقع پایان دورهء روشنگری است .یعنی به دنبال فلسفهای که در قرن  18تاسیس و تدوین شد
و در کشورهای مختلفی که متاثر از فلسفه روشنگری بودند مثل فرانسه-آلمان-انگلیس-و ایتالیا -درهر
کدام مشخصات و بسط متفاوتی پیدا کرد.
در ایران ،اشارۀ ما بیشتر به نوع روشنگریای در فرانسه است با تحول بسیار مهمی که در انقالب فرانسه
صورت گرفت .نویسندگان زیادی بعد از انقالب فرانسه شروع به بحث و نوشتن حول انقالب وحوادث
و اتفاقات بعد از آن کردند .انقالب فرانسه حادثهای بسیار مهم و از اولین انقالبات نوع جدید در تاریخ
اروپا بود .قبل از انقالب فرانسه کلمه «انقالب» ،در واقع به معنای فتنه ،یا جنگ داخلی و از بین رفتن
قدرت مرکزی ،بهکار میرفت .با انقالب فرانسه این بارِ معنائی انقالب که بیشتر ناظر به گذشته بود تغییر
اساسی پیدا کرد .بعد از انقالب فرانسه به تدریج این مسئله مطرح شد که با انقالب ،نظم نوئی ایجاد
میشود و این نظم نو ،به خالف تلقی قبلی ،بار معنائی مثبت دارد .با انقالب فرانسه ،دوران جدیدی در
تاریخ آغاز میشود که دوران ماقبلش را ،با بار معنایی منفی ،به دوران قدیم تبدیل میکند.
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بعد از انقالب فرانسه تلقی جدیدی که از کلمه انقالب و در مورد مفهوم و تحوالت معنائی انقالب ایجاد
شد کتابی با عنوان «دربارهء انقالب» توسط هانا آرنت نوشته شد ،که یکی از اساسیترین کتابهایی است
که به مفهوم انقالب و دو گونهء مهم انقالب پرداخته است .اما انقالب فرانسه اهمیتش در این بود که به
عصر روشنگری پایان بخشید ،اگر چه درپایانِ قرن هجدهم اتفاق افتاد و دوران جدیدی را نه تنها در
سیاستِ عملی و تحوالت دولتها ایجاد نمود ،بلکه به دنبال خود تحولی هم در تاریخ اندیشه ایجاد کرد
که برای ما بسیار مهم است ،و آن تحولی است که در آغاز در فرانسه و بالفاصله بعد از آن در سالهای
نخستین قرن نوزدهم ،به ویژه در آلمان ،نزدیکترین هم مرزِ فرانسه ،یعنی در جائی که تحول اندیشه در
آن بسیار مهم بود ،روی داد .اهمیت این ارتباط برمیگردد به حرفی که بعدها مارکس خواهد گفت.
مارکس گفت آنچه فرانسویان در عمل انجام دادند ،آلمانها در حوزهء اندیشه به آن فکر کردند .یا به
عبارت دیگر انقالب در حوزۀ اندیشه در آلمان و در حوزۀ عمل در فرانسه اتفاق افتاد.
من این دوره را برای بحث انتخاب کردم ،چون دورهء روشنگری دوره بسیار مهمی درتاریخ اندیشه است
 .قبل از آن با قرن 16رنسانس آغازشد و در قرن  17گسترش یافت .اطالع ما در مورد رنسانس بسیار اندک
است ،ولی رنسانس قرن  16وحتی قرن  17وکمابیش قرن  18برای ما قابلفهم است .درواقع گسستِ
اساسی و شکاف عمیق میان شیوۀ فکر کردن ما ،با تحوالتی که در فاصلۀ رنسانس و قرن هجدهم صورت
گرفت نیست ،که غیرقابل التیام باشد .چون روشنفکری ایران از دوران ناصری کم و بیش با نوع ِ سطح
پائینِ این بحث ها آشنایی داشت .آخوندزاده ،میرزا آقا خان ،ملکم خان و غیره نمایندگان نوع
روزنامهنگارانه (ژورنالیستی) و سطح پائین بحثهائی بودند که تا قرن هجدهم جریان داشت؛ قرن هجدهم
،خصوصاّ ،یکی از جنبههایش پیکار با مذهب و نظام مذهبی بود که از طریق روسیه وارد ایران شد و به
گوش برخی از ایرانیان آشنا بود و میتوانستند خودشان را به نوعی با این مباحث ربط دهند .اما در قرن
نوزدهم با انقالب فرانسه و تحولی که در جهان غرب رخ داد ،رابطۀ فکری ما بطور کلی گسیخت .این
شکاف چنان ژرفائی پیدا کرد که تا کنون التیام پیدا نکرده است و به احتمال زیاد هم این شکاف پرشدنی
نیست .به دنبال انقالب فرانسه که حادثهای در عمل و در سیاست بود ،در حوزه اندیشه هم مباحث ،عمقی
جدی پیدا کرد .در واقع ساحتی پدیدار شد که هنوز ،آن ساحت ،با ذهن ما هیچ سنخیتی ندارد و برای
همیشه این فرصت را از دست دادهایم .اینکه توجه ما به مباحث پستمدرن جلب شد و به این آخرین
محصوالت فکر غربی توجه نشان میدهیم ،یکی از دالیلش ،واکنش پستمدرن به اتفاقیست که در
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روشنگری و بعد از روشنگری در اروپا افتاد ،و پرسش انتقادآمیزی که ،خصوصاً با کانت و فیشته و هگل
تا قرن نوزدهم صورت گرفت و قبل از آن با روسو آغازگردید .چون جنبۀ انتقادی دارد و با فاصله گرفتن
از مباحثی که از قرن  19به این طرف مطرح شد ، ،به نظر میآید که این مباحث برای ما قابلفهم و با
مشغولیات ذهنی ما سازگار است .من تصور میکنم ،برعکس ،این ،همان جای شکاف و گسست است و
همانجایست ،که ما مسئله پیدا کردیم و این شکاف به جائی رسید که تمام رشته پیوندِ ما با فکرِ غربی
را ،برای همیشه گسیخت .قرن نوزده مقارن است با انقالب فرانسه و بنابراین قرن نوزدهم آنقدر مهم است
که این قرن را آغاز دوران جدید دانستند .بازگشت به آن ،برای فهم تحوالت اساسی صورت گرفته در
اروپا ،که به آن مدرنیته یا تجدد میگویند ضروری است .اینکه چرا تجدد ،تقدیر همه ملتهای جهانی
شد ،تا با آن دستوپنجه نرم کنند ،گرهگاهِ اصلی فهمِ این تحوالت در قرن نوزده است.
بعضیها آغاز فلسفه جدید را از دکارت میدانند که گفت من میاندیشم .البته هگل ،کانت ،فیشته هم که
تاریخ فلسفه را نوشتند چنین گفتند ،انسان برای اولین بار روی اندیشیدن ایستاد .ما تحوالت فلسفه بعد از
دکارت را دنبال نمیکنیم و موضوع ما نیست ،ولی در ادامه تحوالتی که در فلسفه صورت گرفت ،انسان
بسیار پیچیدهای بهنام ژان ژاک روسو که شهروند ژنو بود و در کشور ما کامال ناشناخته است ،کار بسیار
مهمی انجام داد وبهرغم دیدگاه بدبینانهای که نسبت به تحقق طرحی که خود ریخته بود برای نظام
شورایی ،رابطه سیاست را با امر الهیاتی ،یا با هر مبحث الهیاتی ،بهطور کلی قطع کرد .در اوایل قرن
شانزدهم ماکیاوللی به دالیلی گفته بود ،که نظامهای حکومتی میتوانند در بیرون حوزه شرع تشکیل شوند
و تحوالتشان با توجه به نظام ارزشها و نظام اخالقی شرعی نخواهد بود .ولی مشکل ماکیاوللی این بود
که انسان را موجودی طبیعی و جزیی از نظام طبیعت میدانست.
روسو نسبت سهگانهای را مطرح کرد که قبال موردتوجه ماکیاوللی نبود .این نسبت سهگانه ،نتایج
تحوالتی بود که بعد از دکارت در مسیحیت از یک طرف و در حوزه اندیشه فلسفی از طرف دیگر صورت
گرفت ،این نسبت سهگانه عبارت از این بود که ما دارای سه حیثیت هستیم .1 :طبیعت .2 ،انسان ،یعنی
چیزی که بعداً در فلسفه به آن  subjectگفتند . .وجدان  .چیزی که روسو مطرح کرد ،انسان به اعتبار
موجودی که دارای وجدان است( این هم یک حوزه) .و بعد این انسان در مناسبات شهری و مدنی هم که
وارد میشود ،ایجاد مناسبات دیگری میکند که به آن مناسبات سیاسی میگویند .پس بنابراین روسو
مطرح میکند ،انسان موجودی است طبیعی و در طبیعت ،ولی در عین حال هم  subjectاست ( این را
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بعدها خواهند گفت) .چیزی که روسو بیشتر مطرح میکند مسئله وجدان است که برای ما خیلی قابل فهم
و درک نیست .در اصل مفهومی کامال مسیحی است  .چون مسیحیت دیانتی مبتنی بر اصالت ایمان است،
و نه اصالت شرع که عامل بیرونی است ،و بنابراین مسیحیت هر ایمانی را به درون انسان ،منتقل میکند.
روسو این را به زبان عرفیِ وغیر مذهبی بیان کرد وگفت ،همانطور که دکارت گفت ،انسان با اندیشیدن که
اساس عالم است ،روی پای خود ایستاد ،مسئله اصلی انسان به عنوان فرد ،مسئلۀ وجدان است و همه چیز
از درونِ انسان که عبارت باشد از وجدان – و بعد ها خواهند گفت  – subjectناشی میشود  .یعنی
انسان ،به عنوان موجودی که ،عالَم را میشناسد ،واز همه مهمتر ،آن حیثیتِ آزادِ درونِ انسان ،و آزادی
انسان است subjectivity .درواقع وجدان انسان آزاد شده از شریعت در مسیحیت است .و با تغییر
اساسی که از روسو به بعد در مضمون آن داده شد ،گفته میشود که انسان از این حیث که انسان است،
آزاد است  ،واز چیزی جز آزادی خود تبعیت نمیکند .این کلمه وجدانِ روسو کلمهای است بسیار پیچیده،
ولی نتایجی که از این کلمه میگیرد ،میفهمیم که چقدر مفهوم پیچیدهای است و با آنچه که ما از
وجدان میفهمیم سنخیتی ندارد .چیزی که در واقع روسو مطرح میکند مسئلۀ انسانِ در جامعه و در
مناسبات اجتماعی ،قانون است .انسان باید به عنوان موجود طبیعیِ دارای وجدان ،به نظم و نظامی که
مناسبات بین افراد جامعه را میسازد توجه کند ،انسان با قانون میتواند مناسبات سیاسی را درجامعه
تنظیم کند  .انسان آنچه میسازد قانون است .روسو گفت اما وقتی قانون در بیرون انسان گذاشته شود،
ما تابع و برده و بندۀ قانونی هستیم که در بیرون از ما گذاشته شد وبرای تنظیم مناسباتمان به ما تحمیل
گردید .روسو با تعبیری که از وجدان دارد ،قانون حقیقی برای انسان را ناشی از وجدانش میداند ،از نظر
روسو آزادی انسان زمانی تضمینشدنی است که از قانونهائی تبعیت کند که ناشی از درون خودش
باشد  .به عبارت دیگر ،روسو رابطۀ میان انسان با هر نظام بیرون از اورا ،اعم از دولت های مستبدۀ موجود
و دولتهای خودکامه و کلیسا را به کل قطع میکند .روسو معتقد بود که اساس انسان آزادی است –
انسان یا آزاد است یا انسان نیست.
روسو ،در اول کتاب «قرارداد اجتماعی» میگوید ،انسان آزاد به دنیا میآید ولی درتمامی جوامع در بند
است .اواز نظامهای خودکامۀ موجود انتقاد میکند و در مقابل نظامهای خودکامه ،نظام دموکراسی
(شورایی) را مطرح میکند که در زمان یونانیان تجربه شده بود ،و برای نخستینبار نویسندهای در دوران
جدید به تجربۀ یونان برمیگردد و نظام شورایی را مطرح میکند .حکومت شورائی به دلیل تجربۀ یونان
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از یکطرف و تجربه روسو از طرف دیگر ،عبارت از این بود که همۀ افراد جامعه بتوانند سهمی از قدرت
داشته باشند ،قانونهائی را تدوین و تنظیم کنند که از آنها تبعیت کنند .روسو وقتی نظام شورایی خودش
را توضیح میدهد ،به صورت جملۀ شرطیِ غیرواقعی حرف عجیبی میزند .از باب شکِ فلسفی خودش
یا بدبینی نسبت به وضعیتِ انسان در جامعه ،میگوید :اگر ملتی از فرشتگان بودند ،میتوانستند نظام
شورائی (دموکراتیکی) را با هم برای حکومت درست کنند ( .یعنی برای انسان معمولی درست کردن چنین
نظامی سخت است) .با این وصف ،پایه اساسی چنین فکری که مبتنی بر دموکراسی است ،عبارت است
از ،مشارکت مستقیم همۀ افرادی که دارای وجدان آزاد انسان هستند ،که منشا هرقانونی در نظام حکومتی
است – چیز عجیبی که روسو از یونان گرفت ،همین شرکت مستقیم افراد در حکومت است .روسو
نظریهاش مبتنی بر حکومت همۀ افرادی بود که باید در این نظام حکومتی سهمی داشته باشند .ولی چرا
دموکراسیش مستقیم بود و میگفت همه باید شرکت کنند؟ فکر روسو تعمیقِ دیگری پیدا میکند .چون
گفت :آزادی و وجدان آزاد انسان چیزی نیست که قابلانتقالبهغیر باشد .یا حیثیت آزادی انسان
قابلانتقالبهغیر نیست .در اینجا اصطالح  alienateرا به کار میبرد – .که بعداً گفتند از خود بیگانه
شدن،که بحث مفصلی در تاریخ اندیشه است  -روسو برای اولین بار این بحث را در آغاز مطرح کرد.
گفت که :حیثیت آزادی انسان قابلانتقالبهغیر نیست .به عبارت دیگر آزادی ما نمایندگیپذیر نیست.
مفاهیمی که من به کار میبرم ،به نظر ساده میآیند ،کمی دقت کنید.
کلمۀ نمایندگی را که بهکار بردم یعنی  representationکه ما از آغاز مشروطه به این طرف خیلی راحت
این کلمه را پذیرفتیم ،اول گفتیم وکیل مجلس ،وکالی مجلس ،که هنوز هم این اصطالح به کار میرود یا
میرفت؛ بعدها که کمی فارسیمدار شدیم کلمۀ نماینده و نمایندگی را به کار بردیم .میدانید که این بحث
در گذشته هم برای ما مشکلآفرین بود  .شیخ فضالهلل نوری ،در آغاز وقتی گفتند وکیل مجلس ،گفت:
وکالت که در فقه معنایش معلوم است .مثالً کسی وکالت دارد که خانۀ مرا بفروشد .یعنی حدود و ثغور
وکالت در فقه روشن است .اما در اینجا به چه معنی است؟ یعنی او متوجۀ این مسئله شد که این کلمه
وقتی از حوزۀ فقه که حقوق خصوصی است به حقوق عمومی منتقل میشود ،مشکلآفرین است .این
کلمه در زبانهای اروپائی هم مفهوم جدیدی است و مدتهای زیادی روی این مسئله کار شد تا توضیح
دهند که اساسا معنای نمایندگی چیست.
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نمایندگی قبل از روسو خصوصا با هابز در انگلستان مطرح شد برای تشکیل حکومت؛ هابز انگلیسی است
و انگلیس کشور بزرگی است ،چون همه نمیتوانند شرکت کنند ،نمایندگانی انتخاب میکنند که از طرف
آنها کارشان را انجام دهند ،نظر و منافع آنها را تأمین کنند .مفهوم نمایندگی در واقع نشان داد که از قرن
شانزدهم بهویژه قرن هفدهم است که با اشکاالتِ زیادی دراصطالحات علوم سیاسی ظاهر میشود  .ما
این اصطالح را به آسانی منتقل کردیم به داخل کشورمان و تامل نکردیم که رابطۀ نماینده و نمایندگان با
کسانی که این حق را تفویض میکنند ،چیست؛ میخواهم نظر شما را جلب کنم به این اصطالح ،که از
آغاز مسئله بود .هابز درقرن هفدهم گفت ،چون روسو در ژنو زندگی میکرد .و ژنو شهر کوچکی بود
وهنوز هم شهر کوچکی است وجمعیتش میتوانستند در جائی جمع شوند و مستقیم شرکت کنند  .بنابراین
او نظرش این بود که مسئلۀ آزادی قابل تفویض نیست .همینجا شما با دو جریان متفاوت روبرو هستید
که یکی در فرانسه منجر به انقالب میشود ودیگری در انگلستان به راه اصالحات میرود  .انگلستان از
همان آغاز مسئلۀ نمایندگی را در واقع قبول میکند .ایجاد حکومت سلطنتی یا دموکراسی ،بهدنبال فکری
بود که در واقع در انگلستان بسط پیدا کرد ،که نمایندگی امکانپذیر است  .نمایندگان مردم در حکومت
وارد میشدند .به عبارت دیگر حکومت از طریق انتقال آزادیها به نمایندگان و در رابطۀ نیروهای میان
نمایندگان مردم و دولت عملی میشد .با این مناسبات سیاسی در واقع حکومت درست میشد  .در نظریۀ
روسو وضع کامال متفاوت است .او گفت :آزادی قابل انتقال نیست .چون آزادی قابل انتقال نیست ،دولت
به معنائی که هابز در لویاتان مطرح کرده است  ،غولی بیشاخودم بزرگی است که در واقع تجسّم ارادۀ
همۀ مردم آنجا است؛ روسو گفت ،چنین چیزی امکانپذیر نیست .به عبارت دیگر فکر هابز در آغاز با
سلطنت است ،البته چیزی بین سلطنتِ مشروطه و مطلقه – نه مطلقۀ کامل بود و نه سلطنت مشروطه بود
– دراینجا تکوین پیدا کرد و درانگلیس جا افتاد که بعداً جان الک تحولی به این نظریه داد واز دل آن
نظریۀ سلطنت مشروطه را درآورد .اما وضعیت در روسو جور دیگری بود .روسو گفت :آزادی قابل انتقال
نیست .بنابراین دولتی وجود ندارد که تبلور اراده و آزادی من باشد .آزادی من به هیچ وجه قابلانتقالبهغیر
نیست .در واقع روسو با این حرف ،فردِ آزاد ،که آزادیش قابل انتقال نیست را تبدیل کرد به موضوع اساسی
سیاست .فردی که با حفظ تمام آزادیهای خود وارد مناسبات سیاسی میشود ،هیچ دولتی را نمیپذیرد و
چنین فکری در تحول بعدی ،باید به انقالب منجر شود .به عبارت دیگر دموکراسی مستقیم ،یا حکومت
شورائی روسو حکومتی بود که یا با حضور افراد تشکیل میشد یا اینکه اصال وجود نداشت .و از طرف
دیگر میبایست قانونی بگذارد که از درونِ وجدانِ آزادِ انسانهائی که ،در حکومت شرکت میکنند ناشی
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شده باشد .به عبارت دیگر ،قانون دولتی ازقبل وجود ندارد ،بلکه قانون عبارت است از اجماع مردمی که
اجماع آزادیهای مردم است .روسو اینها را با مفهوم دیگری بیان کرد و گفت :این چیزی که من از آن
صحبت میکنم عبارت است از اراده .گفت انسانها دارای ارادۀ آزادی هستند غیرقابلانتقال که وقتی این
حکومت شورائی تشکیل میشود و نظام دموکراسی مستقیم را ایجاد میکنند با حفظ تمام آزادیها وارد
آنجا میشوند؛ محتوای قوانین ،برآیندی از ارادۀ عمومی است .این کلمۀ ارادۀ عمومی هم مهم است .چون
وقتی ما میگوئیم ارادۀ عمومی ،معموالً اینطور میفهمیم که مجموعۀ حاصلِ ما اگر رأی بگیرند مثالً شصت
در صد به ما بگویند که یک چیزی خوب است و چهل در صد بگویند بد است و به شخصی شصت در
صد رأی بدهیم می گویند که ارادۀ عمومی بر این واقع شد ،اینطوراست که این کار باید انجام شود یا این
شخص باید حکومت کند .چیزی که روسو میگفت متفاوت است .روسو میگفت :منظور من از ارادۀ
عمومی ،ارادۀ عموم نیست .این اصطالح ترجمهکردنش به زبان دیگری مشکل است .میگفت منظور من
از ارادۀ عمومی ،ارادۀ عموم نیست .به عبارت دیگر ،حاصل جمع جبری ما نیست که چون نود و نه در
صد به این رأی دادند ،حق دارند قانون بگذارند .در واقع روسو خودش به پیچیده بودن حرفی که میزد
واقف بود ،و میدانست ،این شیمیِ که در واقع باید این نظام حکومتی را درست کند کمی مشکل است،
جمع افرادی دراین حد رادیکال از اصالت فردی ،که روسو مطرح میکند ،خیلی مشکل است .در واقع
چیزی را وارد میکند که مثلِ اِکسیری است که اینها را به چیز دیگری تبدیل میکند .یعنی افرادی که تا
این حد فردند و در فردیت خودشان اصیل و استوارند را میخواهد در یک جمعی هم جمع کند ،چون
اجتماع یا با جمع تشکیل میشود و یا نمیشود .این درست کردن این رابطه فرد و جمع اینجا مشکل بود
و روسو این را به این نحو بیان میکرد که وقتی ما در نظامی شورائی وارد میشویم ،در اینجاست که ارادۀ
عمومی ،از اکسیری که به آن زده میشود ،درست میشود و آن ارادۀ عمومی است که در واقع فرمانرواست.
این مباحث که من خیلی به اجمال گفتم و بعداً هم به وجوه مختلف برخی از آنها دوباره اشاره خواهم
کرد ،همانطور که میبینید مسئلۀ پیچیدهای است .در واقع ساحتی از انسان و فکرانسان را مطرح میکند
و با اشکاالت بسیار زیادی که در درون خودش است برای ما کمابیش ناشناخته است .یعنی جمع کردن
این حدّ فردگرائی رادیکال و در عین حال اصالتی که از طرف دیگر به جامعه واراده جمعی میدهد ،کار
بسیار مشکلی است .کمابیش میگفتند روسو آدمی بود بدبین  ،وبه همین دلیل درست کردن چنین
مناسبات اجتماعی که هم دموکراتیک باشد و هم توسط انسانها ساخته شود ،کاریست کمابیش مشکل.
ولی چرا نظرش مهم است و در انقالب فرانسه در واقع چه نقشی بازی کرد؟ این را بعداً به آن اشاره
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خواهم کرد .از روسو تا آخر قرن هجدهم فکرِ اندیشۀ سیاسی جدید هنوز فرانسوی است .از اواخر قرن
هجدهم از طریق کانت که وارث بالواسطۀ فکر فرانسوی در این حوزهها است به آلمان منتقل میشود.
پس بعد از این ،کانت ،فیشته ،هگل و دیگرانی که خواهند آمد ،حتی تا خود مارکس ،خصوصا در آلمان،
روسوئی خواهند بود .و جریان روسوئی را نمایندگی خواهند کرد .اما در فرانسه جریان دیگری خواهد
بود که خصوصاً خیلی مهم است و آن نظریۀ ضد انقالبی فرانسه است ،که کامالً ضد روسوئی است.
چون متوجۀ شدند  ،ریشۀ تمام مفاسدی که از انقالب در فرانسه برخاست از روسو است .بنابراین روسو
دو جریان مهم را ،هم در آلمان وهم در فرانسه چه در موافقت وچه در مخالفت ،ایجاد کرد که بعداً خواهم
گفت .بنابراین انقالب فرانسه که با فکر روسو آغاز شد ،شکافی را ایجاد کرد ،اگر از دیدگاه خودمان نگاه
کنیم ،روسو ،ساحتی را در مورد انسان مطرح کرد که ما معموالً آن را نمیشناسیم .در بحثهای روزما،
دربارۀ اومانیزم زیاد صحبت میشود .وجهی از این بحثها در مباحثی که روسو مطرح کرد ،وجود دارد.
ولی وقتی در مورد اروپا صحبت میکنیم مسئله خیلی اساسیتر و عمیقتر از آنی است که در اینجا مطرح
میشود.
اشارۀ اجمالی میکنم به عنوان طرح مطلب برای جلسه های بعد .چند نوع حکومت تا زمان روسو در
اروپا شناخته شده بودند که اولی حکومت کلیسا بود و بقیه حکومتهای سلطنتیِ اعم از خودکامه یا تحول
پیدا کردۀ یا در راه مشروطه ،که اساسا با نظر رادیکالی که روسو مطرح میکرد ناسازگار بود .یعنی حکومت
خودکامه از یک طرف و نوعی ازسلطنت کلیسا از طرف دیگر قانونی را از بیرون به اراده انسان تحمیل
میکردو بهتدریج متوجه شدند که این قوانینی که از بیرون بر آنها تحمیل میشود با وجدان آزاد انسان که
بعدا گفتند که انسان از این حیث که  subjectاست ،سازگار نیست .به عبارت دیگر متوجه شدند که
حکومتِ بیرونی به هر حال به انسان تحمیل میشود ،حتی اگرانسان خودش به آن گردن بگذارد  ،با
آزادیِ درونِ انسان که از تبعاتِ بحثِ ،ومفهومِ وجدان در مسیحیت است که وجهِ فلسفی و عرفیِ جدید
پیدا کرده است ،سازگار نیست .این آزادی درون با جبرِ بیرونی ،که نظامهای خودکامه به هر حال تحمیل
میکنند ،سازگار نیست .روشنگری ،عصرِ جدالی بود بر این وضعیت که انسان در بیرون بنده است ولی
در درون آزاد .قبل از آن به شیوههای مختلف سعی کردند که رابطهای میان این دو ایجاد کنند .راه حلی
بینابینی میان این جبر و آزادی پیدا کنند .اهمیت قرن هجدهم در این است که خیلی فلسفی نیست ،و
بیشتر شورشی است ،که میتوان به نام وجدان و آزادی درون انسان و اصالت فرد انسان علیه کلیسا و انواع
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استبدادهائی که از بیرون تحمیل میشود ،کرد .قرن هجدهم در واقع جدالی بود برای ازبینبردن یکی از
این دو طرف .روشنگری گفت ،کلیسا نمایندۀ خرافاتِ صرف است ،پس بنابراین الغای کلیسا ،الغای نظام
تئولوژیک ،الهیاتی و دینی اولین قدم در جهت آزادی است .حتی کانت که بخشی از عمرش در انتهای
قرن هجدهم گذشت ،وقتی در یک رسالۀ کوچک و معروفش ،که در اینجا ترجمه شده ،درپاسخ به
مجلهای آلمانی که مطرح کرد «روشنگری چیست؟» اولین جملۀ مقالهای که کانت نوشت و یکی از
کارهای اساسی و مهم فلسفۀ جدید است ،گفت :رفعِ حَجر؛ رفعِ محجوریت .اصطالح دقیقی که به کار
میبَرَد این است .رفعِ محجور بودنِ انسان .چون کلیسا میگفت دارای والیت است با تعبیری که ما
میشناسیم ،و در جای دیگری میگفت :کلیسا و روحانیت دارای والیت هستند ،این رابطۀ والیت را در
واقع اصطالحی که به کار میبُردند ،این بود که عامّۀ مردم محجورند .محجور کلمۀ حقوقی است .معنایش
این است که هنوز به سن رشد نرسیدهاند .یک ولّی او را اداره میکند .همانطور که مثالً میگویم پسربچهای
که ده سالش باشد ،زیر سنّ تمیز باشد ،اگر پدرش بمیرد او چون محجور است ،زیر هجده سال است،
نمیتواند مثالً خانهاش را بفروشد .بنابراین دادگاه یک نفر را به عنوان ولی انتخاب میکند که کارهایش
را انجام دهد .چون اصطالح حقوقی است توضیح میدهم .کلیسا در واقع در حوزۀ حکومت چنین نظری
داشت .جواب کانت در ادامۀ روشنگری این بود که روشنگری یعنی بیرون آمدن از محجوریت .یعنی بالغ
شدن .بنابراین مسئلۀ اصلی روشنگری ،عبارت بود از نفی هر نظریهای که انسان را محجور اعالن میکرد.
بعد از این است که انقالب فرانسه به نوعی بر مبنای همین فکر پا میگیرد .میدانید اولین انقالب مهم و
از آخرین انقالبهای مهمی است که از کلیسا رفعِ یَدِ کامل میکند .یکی از چیزهائی که از همان اولین
روزهای انقالب اجماعی بر سرِ آن ایجاد میشود الغای تمام امتیازاتِ روحانیت و کلیسا میباشد .بعداً
میبینیم که مصوبهای میگذرانند که همۀ اموال کلیسا را مصادره کنند .ولی نکتۀ مهم این است که انقالب
فرانسه در ادامۀ فکری بود که قبال در قرن هجدهم نشر یافت و ناظر بر نفی هر گونه محجوربودنِ و حجرِ
و صغیر بودنِ انسان بود .و اعالن کرد که انسان موجودی است بالغ ،آزاد و این ارادۀ آزاد قابلانتقالبهغیر
نیست.
تا اینجا مسئلۀ اهمیت قرن نوزدهم بود .انقالبی اتفاق افتاد و مفاهیمی را مطرح کرد که برای ما ناشناخته
است و باید به آن توجه کنیم .در مورد این وجهِ از قرن نوزدهم متأسفانه هیچ نوشتهای نیست و تا جائی
که من اطالع دارم کار مهمی صورت نگرفت .تمام منابع اصلی چه در مورد انقالب فرانسه و چه در مورد
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مباحثی که بعد از آن درگرفت تقریباً چیز زیادی در زبان فارسی ،میتوانم بگویم ،نداریم .این را اضافه
کنم ،تا حدود سی سال پیش یعنی تا سال های  ،1970به انقالب فرانسه میگفتند انقالب بورژوا
دموکراتیک ،هنوز هم شاید میگویند .انقالب فرانسه این خصلت بسیار عجیب را داشت که بسیاری از
تحصیلکردگان ،فرهیختگان فرانسوی ،بهویژه همۀ آنها تحت تأثیرِ فکر روشنگری بودند ،در انقالب حضور
داشتند .انقالب دانشگاه بزرگی بود که همه میتوانستند در آن شرکت کنند ،دیدیم که تمام آن مذاکرات را
نوشتند و ما داریم .کسان بزرگی که میشود گفت نویسنده بودند یا به خصوص خطیب های بزرگ بودند
در ان شرکت داشتند .بعد ضمن اینکه انقالب می کردند  ،در عین حال هم یک تلقی از انقالب خودشان
داشتند .یا به عبارت دیگر خودشان ضمن اینکه عامالن انقالب بودند ،فعاالن در انقالب بودند ضمناً تاریخ
انقالب را هم با حرفهای خودشان نوشتند .یعنی به عبارت دیگر یک تلقی از انقالب فرانسه در همان
سال های انقالبی درست شد که آن تلقی خصوصا در فرانسه به سالهای بعد ،و به دهههای بعد از انقالب
منتقل شد و به تدریج مورخین خیلی مهمِ فرانسوی وقتی در مورد انقالب فرانسه مینوشتند خودشان رابه
جای رُبسپیر گذاشتند و همان نگاه وتلقی که ربسپیر به انقالب داشت تاریخ انقالب فرانسه را نوشتند و
در واقع تاریخی را نوشتند که تاریخ انقالبیون از انقالب بود .بعد از آن در اوایل قرن بیستم ،البته قبل از
زمانی که مقدمات انقالب کارگری جدید ،و انقالب اکتبر بعدی فراهم آید ،کسانی ازقبیل لنین که در
انقالب شرکتِ فعال داشتند توجهشان به انقالب فرانسه جلب شد ،تا آن زمان تنها نمونۀ مهم در میان
انقالبها بود که آنها میتوانستند به آن برگردند و روی آن تجربه کنند ،و به آن تجربه در حوزۀ نظر
بیندیشند .انقالب فرانسه مهم بود .انقالب فرانسه برخی ابداعات عجیبی را با خودش آورد ،که امثال ربسپیر
و دیگران آن را جا انداخته بودند .بطور مثال میگفتند که ،با انقالب ما دوران جدیدی آغاز شد .از زمانی
که خورشید در آسمان به تابیدن آغاز کرد ،چنین اتفاق مهمی صورت نگرفته بود .نقطۀ آغاز تاریخ بشر
است .تاریخ به دو دوره تقسیم میشود .یک دورۀ بردگی که قبل از انقالب فرانسه است وکشورهای دیگر
که هنوز انقالب نکردند .دوم بعد از انقالب فرانسه و دورۀ آزادی و غیره .ازاین حرفها زیاد گفتند .تقریباً
کلماتی است که در این جلسات به کار میرفت .از طرف دیگر بعضیها گفتند انقالب فرانسه اولین انقالب
حقوق بشری است ،و البته درست هم است .یعنی اولین باری است که بشرحقوق پیدا کرد .تا آن وقت،
انسان هنوز انسانِ مکلَّف بود .از اینجا به بعد ،بشر حقوق پیدا کرد .و با حقوقش تعریف شد و نه با تکالیفی
که داشت .بنابراین از اینجاست که تمام کسانی که در انقالب بلشویکی بعدی شرکت کردند کمابیش این
مباحث را گرفته بودند .برخی از تعبیرهائی که لنین به عنوان مثال به کار میبرد و میگوید که با انقالب،
11

دوران جدیدی آغاز میشود که بعد از این جامعۀ بیطبقه است ،واگر کسی منابع اصلی را دیده باشد عیناً،
مشابه حرف های ربسپیر است با مختصر اختالفی .ولی وقتی انقالب اکتبر اتفاق افتاد باید یک سابقهای
هم برای این پیدا میشد .به عبارت دیگر ،انقالب اکتبر ادامۀ تحولی بود که در تاریخ بشر از یک جائی
آغاز شده بود .چیزی که وجود داشت عبارت بود از انقالب فرانسه .و به عبارت دیگر با عطف به ماسَبَق،
بهقول حقوقدانها ،انقالب فرانسه پدرِ انقالب اکتبر هم درآمد .یعنی به عبارت دیگر اتفاقی که افتاد این
است که انقالب فرانسه از طریقِ انقالبِ اکتبر فهمیده شد و بالعکس .بنابراین تأکید بر طبقاتی بودن که
قبالً هم بود با انقالب اکتبر پررنگتر شد ،اساسیتر شد و آنچه که به کرّات گفتند انقالب بورژوا
دموکراتیک ،انقالبی علیه فئودالیته در فرانسه و خلع ید از فئودالیته و انقالب بورژوائی بود.
نویسندگان فرانسوی در مورد علل و حوادث انقالب فرانسه نزدیک به یک کتابخانه مطلب نوشتند ،تا
سالهای هفتاد ،به استثنای چند نفر کمابیش همه فکر میکردند ملت فرانسه با انقالب ،دوران جدیدی را
در جهان آغاز نمود و فئودالیته را ازبینبرد .هم نویسندگان چپ و هم نویسنگان بورژوازی در این بحثها
مشترکا شرکت میکردند .فقط نویسندگان چپ میگفتند حاال که بورژوازی آمده است ،پس مرحله بعد
انقالب کارگری است .بقیه میگفتند نه ،ملت فرانسه با انقالب دوران جدیدی را آغاز کرد که با اصول
جمهوری و تثبیت بورژوازی ،که این کلمه را به کار نمیبردند ،ولی میگفتند با تثبیت نظام جمهوری
ارزشهای حقوق بشر جهانی شد و فرانسه هم کشور حقوق بشر و آغاز اولین کشور آزادِ دورانِ جدید
است .از سالهای هفتاد به این طرف تردیدهای جدی نسبت به حوادث و علل انقالب پیدا شد ،در مورد
کارهای بینهایت مهم و بسیار پرشماریکه صورت گرفت بحث کردند .آیا فرانسه کشوری فئودالی بود؟
ایا با انقالب بیشترین ضربه را فئودالها خوردند؟ این بحث به تدریج مطرح شد که اصالً فئودالیته و
فئودال ها در فرانسه چه کسانی بودند؟ آنهائی که هزینۀ انقالب را پرداختند چه کسانی بودند؟ از طرف
دیگر مثالً میگفتند که دهقانها بر علیه فئودالها شورش کردند .بحث میشد که اصالً دهقانها کجا بودند؟
دهقانها چه میگفتند که ما این انقالب را انقالب بر علیه فئودالها میخوانیم  ،ومعتقدیم که در آن میان،
بورژوازی دهقانها را کنار زد و نظام خودش را تثبیت کرد .در مورد همۀ اینها بحثهای خیلی اساسی
صورت گرفت .در اینکه آیا فئودالیتۀ یک دستی در فرانسه بود ،تردیدهای بسیارجدی کردند؟ اینکه ،واقعاّ
روستائیان علیهِ فئودالیته بودند؟ یا بورژوازی به آن صورتی که گفتند ،بود؟ و از طرف دیگر نتایجی که از
آن گرفتند که مثال فئودالیته راه رشد مناسبات تولید را بسته بود و بورژوازی نمیتوانست که نظام به
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اصطالح خودش را تثبیت کند ،درست بود ،و بنابراین برعلیه فئودالیته شورش کرد ،اساساّدرست بود.؟
آنها نشان دادند که میشود در مورد همۀ آنها تردید کرد .آنها با اسناد و اقالم نشان دادند که بیش از پنجاه
سال جلوتر از انقالب ،بخش بزرگی از فئودالیته به بورژوا تبدیل شده بود .و از طرف دیگر بورژوازی
اساساّ مخالف انقالب بود .برخی از فئودالها حتی در انقالب شرکت داشتند .و روستائیها به آن معنائی
که ما فکر میکنیم نبودند .بخشی از روستائیان صاحبزمین بودند و فئودالها دیگر زمین نداشتند .بنابراین،
این تاریخنویسی دقیق نیست و صفبندیها را روشن نمیکند .این تاریخ روایت انقالبیون از انقالب است
و مطلقا درست و دقیق نیست .و ما برای توضیح انقالب باید به دنبال مفاهیم دیگری برویم .و از طرفی
بعضیها ،که قدیمیتر بودند ،گفته بودند که وقتی انقالب اتفاق افتاد در همسایگی فرانسه ،یعنی آلمان
روابط و مناسبات خیلی بدتر از فرانسه بود .در فرانسه مدتها قبل ،بردگی به کل از بین رفته بود ،ولی در
آلمان هنوز در بسیاری از جاها سرواژ وجود داشت ،بردگی کشاورزی وجود داشت .بحث بر سر این بود،
که پس چرا آنجا انقالب نشد .به تدریج متوجۀ این مسئله شدند که انقالب یک واقعیت پیچیده است.
نیروهای شرکتکنندۀ در انقالب گروهها و طبقاتی هستند بسیاربسیارپیچیده ،متنوع و متکثّر که با مفاهیم
سادهای که تا کنون درست کردهایم قادر به توضیح این پیچیدگی و تنوع و تکثرها نیستیم .از طرف
دیگر نشان دادند تا زمانی که انقالب اتفاق افتاد تقریباً هیچ کسی تلقّی و تصوری از انقالبی که در حال
اتفاق بود نداشت .یعنی این طور نبود که یک بورژواری با فکرِ منسجم وجود داشت که میتوانست در
جایی شورش کند ،یا نوعی حزب جمهوری خواه ،یا حزب ضد سلطنتی وجود داشت که شورش کرد و
قدرت را بدست گرفت .با تحقیقات مشخص شد که انقالب درشرایط بسیار پیچیدهای صورت گرفت
وبرای توضیح آن به مفاهیم اساسی و مهمتری نیاز داریم  .از طرف دیگر در بسیاری از این حوادث یک
تخلفِ معلول از علت وجود دارد .درواقع بسیاری از افکاری که انقالبیون فرانسوی خودشان را تابع آن
میدانستند ،چنین اتفاقاتی را پیشبینی نکرده بودند .در مورد روسو گفتم ،او نظرش این بود که اصالً چنین
اتفاقی در کشوری مثل فرانسه نمیافتد .میدانید که آنوقت فرانسه امپراطوری بود و  22میلیون جمعیت
داشت .ژنو ،شهر روسو بود و روسو در یک جملۀ خیلی معروفی گفت :آدم میتواند در ژنو آزاد باشد ولی
در پاریس برده .یعنی وقتی که بیست میلیون نفر حرکت میکنند ،بیست میلیون نفر در امر سیاسی شرکت
می کنند ،اینجا جای آزادی نیست .روسو خودش اعتقاد نداشت که چنین اتفاق مهمی در آنجا میتواند
بیفتد ولی برمبنای فکر روسو این اتفاق افتاد .مسئلۀ اصلی در تاریخ نگاری جدید این است که از حدود
سی سال پیش به این طرف سعی میشود به جاهایی که جرقه زد و آتش گرفت بیشتر توجه کنند و توضیح
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دهند چه اتفاقی افتاد .مسئلۀ انقالب این نیست که چند طبقۀ متافیزیکی از آسمان بیفتند ،همانطور که
هستند ،روستائیان ،بورژوازی و فئودالیته .بعد این سهچهارتا با هم کُشتی بگیرند و بعد یکی دو تا از میدان
دربروند .اصالً چنین چیزی نیست بلکه ظرافتها ،اتفاقاً در جاها ،نوشتهها و خطابههائی است که در این
جرقّهها زده میشود و تمامی کسانی که در جریان انقالب شرکت میکنند هیچ کدام آگاهی به آن اتفاقی
که میافتد و نتایجی که از عمل آنها گرفته خواهد شد ،تصوری ندارند .این نوع بحثهای جدید در
تاریخنویسی  ،به فارسی منتقل نشد .این بخش اول.
بخش دوم در مورد متون است .بحث من دربارۀ انقالب فرانسه نیست .بلکه به نتایج نظری انقالب فرانسه
توجه میکنیم .عمدۀ نوشتههائی که از انقالب فرانسه داریم میتوانیم بگوئیم که به فارسی ترجمه نشد .از
آغاز که شروع کنیم برخی از نوشتههای خیلی مهم که از جلسات بعد در موردش صحبت خواهم کرد در
دفاع از انقالب تا زمان انقالب است ،خصوصاً بعضی از این نوشتهها بسیار مهماند که ما اصالً ترجمه
فارسی آنها را نداریم .مثل رسالۀ راهبی به نام سیهیز که رسالۀ کوچکی نوشت به نام «طبقۀ متوسط چیست؟»
و در واقع یکی از این فتیلههائی که در آستانه انقالب روشن شد و جرقه زد همین رساله بود .چرا این
رساله مهم است؟ چون در فرانسه دو طبقۀ مهم وجود داشت :که عبارت بود از مالکین یا اعیان و
روحانیون ...بقیۀ مردم که امروز طبقۀ متوسط میگوئیم ،و در آن زمان صنف سوم میگفتند ،او ادعا کرد که
طبقۀ متوسط تا امروز هیچ است ولی باید همه چیز بشود .این بیانیه را در واقع صادر کرد و گفت همه
چیز را آن دو گروه دیگر گرفتهاند ،در صورتی که ما آمدیم ،ظاهرشدیم ،در میدان ایستادیم ،در صحنه
حضور داریم ،تا حاال هیچ بودیم ،از این به بعد همه چیز هستیم .از طرف دیگر وقتی انقالب شد مخالفان
انقالب هم طببیعتاً همۀ نیروی خودشان را بسیج کردند تا انقالبیون را متقاعد کنند ،که این نوآوری که شما
با انقالب کردید در واقع بدعت است .و تمام کاری که شما انجام میدهید بر مبنای سنت ما – سنت
اروپائیِ فرانسویِ مسیحیِ آغازِ قرن نوزدهم  -بدعت است .و توضیح می دادند که شما نمیتوانید با این
بدعتها انقالب را پیش ببرید و به نتایج مطلوبی نخواهید رسید و شکست خواهید خورد  .یکی از آنهائی
که درباره اش بحث خواهم کرد شخصی است به نام ژورف دوُمس که کتاب بسیار مهمی نوشت به نام
«مالحظاتی دربارۀ فرانسه» او از مالکینِ و اعیان بزرگ فرانسوی بود و چون در سنت کاتولیکی -سلطنتی
پرورش یافته بود ،دیدگاهی شدیدا کاتولیکی-سلطنتی داشت .کتاب مهمی اندر قدرت پاپ و رسالۀ
کوچکی دربارۀ پروتستانتیزم نوشت ومعتقد بود که پروتستانیزم مرکز فساد است و آنها را باید تصفیه
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کرد .بعداً در موردش صحبت خواهیم کرد .این کتابها هیچکدام به فارسی ترجمه نشد ،و از آنها هیچ
منابعی نداریم .هجده سال قبل کتاب «انقالب فرانسه و رژیم پیش از آن» از توُکویل ترجمه شد ،که
خوب نبود  .اخیراٌ دوباره چاپ شد ،احتماالً تصحیح شد .نمیتوانم تضمینی کنم .اصل کتاب به فرانسه
است که از انگلیسی ترجمه شد و توکویل در زبان فرانسه نویسندۀ خیلی مهمی است  .انتقالش مشکل
است .به هرحال برای آشنایی با توکویل چنین کتابی وجود دارد .توُکویل معاصر مارکس بود ،منتهی
بیستسی سالی جلوتر از مارکس مُرد .و کارهایش نیمهتمام ماند .یکی دو کار مارکس هم ترجمه شده
است که در آنها اشارههائی جستهگریخته به انقالب فرانسه وجود دارد که من بعداً در مورد همۀ اینها
بحث خواهم کرد .از طرف دیگر از کانت نوشتهای ترجمه شده درمورد انقالب فرانسه نداریم .فیشته
ازهمان آغاز قرن نوزدهم در جوانیِ هگل ،آدم مهمی بود .حد فاصل کانت و هگل بود .چندین کتاب در
باره انقالب فرانسه نوشت .چندین دورۀ بحثونظر در این مسائل داشت و از بهترین و اولین کسانی در
آلمان است که در باره انقالب فرانسه کتابی نوشت و از آن دفاع کرد .ولی بعداً که ناپلئون وارد فرانسه
شد در ادامۀ انقالب فرانسه برگشت و علیه انقالب فرانسه و علیه ناپلئون نوشت که بعداً بحث خواهم کرد
و در فارسی هیچ کتابی در این موارد از او نداریم و تصور نمیکنم که در مورد فیشته اساسا بحثی شده
باشد .در مورد هگل هم کمابیش همینطور است .هگل در مورد انقالب فرانسه بحث بسیاری کرده است
که فعال به فارسی ترجمه نشده است .بنابراین اگر توان من و شما اجازه داد ،و به اشکالی بر نخوردیم
تا مدتی همین بحث را ادامه خواهیم داد .درواقع از انقالب فرانسه تا آغاز نیمۀ دوم قرن نوزدهم تا .1850
عالوه بر مطالب مهمی که تا اینجا در باره قرن نوزدهم گفتم ،مطلب مهم دیگری را اضافه میکنم که آن
آغاز قرن نوزدهم با انقالب فرانسه است.
جلسه دوم:

دراین جلسه سعی میکنم درباره انقالب فرانسه و برخی از تاریخهای مهم آن ،بهخصوص سه تاریخ
عمدهاش که از نظر مفهومی مهم هستند اشاره کنم .قبل از هر چیز الزم است توضیحی مختصر به عنوان
مقدمه در مورد انقالب فرانسه داده شود .چنانکه میدانیم انقالب فرانسه نزدیک به نود سال طول کشید
تا توانست بعد از شکست کمون پاریس در سال  1871نوعی از نظام جمهوری را در فرانسه ایجاد و
تثبیت کند .در فاصلۀ  1789که انقالب فرانسه آغاز شد تا  1871که جمهوری تثبیت شد ،چندین بار
قدرت دست به دست شد ،سلطنت برگشت ،مدتی بعد دوباره جمهوری شد .جریانهای مختلف سیاسی
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روی کار آمدند .قانوناساسیهای متعدد نوشته شد .حتی اعالمیهء حقوقبشر چند بار بازنویسی شد .بنابراین
انقالب فرانسه از شروع تا تثبیت جمهوری ،روندی طوالنی در تاریخ فرانسه را شامل میشود .این
توضیحات بیشتر از این نظر الزم است که شما در ذهنتان با تحوالت انقالبهای دیگری مثل انقالب
مشروطه یا انقالب اسالمی و همچنین با انقالبهایی مثل چین وشوروی و کوبا و غیره قرینهسازی نکنید
.چون هیچ ربطی به هم ندارند .در گذشته وقتی ما اتفاقاتِ بیرونِ کشور خودمان را میخواندیم ،سعی
میکردیم از آن نتایجی برای کشور خودمان بگیریم ،که هم از نظر روشی و هم از نظر تاریخی کامال اشتباه
بود .بنابراین بحث دربارهء انقالب فرانسه و تحوالت بعد از آن هیچ نسبتی با کشور ما نداشت .از نظر
تاریخ اندیشه ،انقالب فرانسه با آن تحول و موجی که در حوزه نظر ایجاد کرد بسیار مهم است و مطلقا با
هیچ انقالبی،حتی انقالب اکتبر روسیه ،قابل قیاس نیست ،انقالب فرانسه ،در تحول تاریخی ،انقالبی
بسیاربسیار استثنائی است که توانست این موج عظیمِ را در حوزۀ اندیشه ایجاد کند .و آنچه در حوزهء
فکر ایجاد کرد برای ما کمابیش ناشناخته است .اولین کار مهم انقالب فرانسه نوشتن اعالمیه حقوقبشر
و شهروند بود .درست است که این عمل ،یک اتفاق سیاسی بود ولی تبعات حقوقی آن برای فرانسه و
برای کل بشریت آنقدر مهم بود که توانست آن را از هر انقالب دیگری متمایز سازد .برای اولین بار اعالم
شد که بشر به عنوان بشر دارای حقوق است ،همین سه چهار کلمه ،که در عنوان اعالمیۀ حقوق بشر
آمد ،یک انقالبِ در حوزۀ حقوق و بویژه در حوزه اندیشه بود .اینکه تاکید دارم قرینهسازی نکنید برای
این است که اهمیت استثنائی یک واقعه را با پیامدهای استثنائی آن بفهمیم.
چهاراصطالح یا واقعه تاریخی هستند که در ده سالۀ اول انقالب فرانسه به عنوان اسکلتبندی اصلی و
چارچوب اصلی ساختمان بزرگی را تشکیل میدهند که اندیشه انقالب فرانسه بر روی آن سوار شده
است.
اولین اتفاق ،سقوط زندان باستیل است که تقریباً در وسط شهر پاریس قرار داشت .زندان باستیل ،زندانی
بزرگ بود که غالب زندانیان آنجا را مخالفین رژیم سلطنتی وجنایت کاران تشکیل میدادند و از قرار یکی
از مخوفترین زندانهای موجود در فرانسه بود .کسی که وارد این زندان میشد به احتمال زیاد با انواع
مرضها جان سالم بهدرنمیبُرد .به دنبال اتفاقاتی که در فرانسه افتاد ،مردم فرانسه روز  14ژوئیه سال
 1789به این زندان هجوم بردند و بعد از درگیریهائی وارد زندان شدند و پس از آتش زدن آن زندانیان
را آزاد کردند و زندان را به کل از بین بردند  .قبل ازاینکه مردم به زندان باستیل حمله کنند دو سه مرتبه
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اتفاقاتی افتاد که زمینهساز این حمله بود .یک سالِ قبل از این اتفاق در  1788شاه دستور تشکیل مجلس
اصناف که یکی از تاسیسهای نظام قدیم در فرانسه بود را داد .فرانسه مثل همۀ کشورهائی که قبل از
مشروطه حکومتهای سلطنتیِ داشتند ،به آن معنا سلطنتی نبود .یک مجلس اصنافی وجود داشت که مردم
مطالبات خودشان را به عرض شاه برسانند ،گاهی اوقات به فرمان شاه این مجلس با انتخابات تشکیل
میشد .این کلمۀ مجلس اصناف را که من اینجا به کار میبرم باید درست فهمید و آن عبارت است از
اینکه کلمۀ اصناف که معادل  estateانگلیسی است و  etatفرانسه است ،منتها به  eکوچک .چون Etat
را در فرانسه یک بار با  Eبزرگ مینویسند که آنجا به معنی دولت است .ولی یک بار هم با  eکوچک
مینویسند ،که به معنای اصنافِ مردم است .کلمۀ  estateانگلیسی state ( ،نمیگویم State .یعنی دولت)
یعنی اصنافِ مردم .این کلمه اهمیتش به این است که معادل طبقهای است که بعد از آن رایج شد .چون
کلمۀ طبقه یعنی  classبه انگلیسی که در عرف علوم اجتماعی امروز ،آنروز هنوز به این معنا به کار
نمیرفت؛ بیشتر  classدر آن دورهها به معنای کمابیش اوباش به کار میرفت .برای آدمهای بیکاره به کار
میرفت .ازمارکس بهبعد است که کلمۀ  classبه معنای طبقه به معنای جدیدش به کار میرود و
جانشین صنف یا اصناف میشود.
درفرانسه ،مثل تمام کشورهای قدیمی اروپا ،سه صنفِ از مردم وجود داشتند .که دوصنف آنها از طبقات
ممتاز بودند ،یکی اشرافیت بزرگ و دیگری ،روحانیت که دو طبقۀ مهم از مردم فرانسه را تشکیل میدادند.
اشرافیت یعنی اریستوکراسی در اروپا خصوصاً وجه تمایزش با ما این بود که عمدۀ کشورهای اروپائی به
خالف کشور ما که از اول به دالیلی در بسیاری از دورهها کمابیش یک نظام سلطنتی متمرکز داشت،
بسیاری از کشورهای اروپائی متمرکز به معنای ما نبودند .یعنی فئودالیته خیلی زود در آنجاها تثبیت شد و
فئودالیته هم به این معنی بود کسانی که مالکان مهم به حساب میآمدند بخشی از ایالت بسیار مهم را در
آنجا اداره میکردند و اقتداری نزدیک به اقتدار شاه را داشتند .ضمن اینکه قدرت اقتصادی را در دست
داشتند ،در عین حال میتوانستند مردم را هم محاکمه کنند .در واقع ادارهء یک حکومت محلی را در
دست داشتند که رتق و فتق همۀ امور را انجام میداد  .اشرافیت در کنار سلطنت که مهمترین نهاد سیاسی
و اقتصادی بود ،یک وزنه بسیار مهم برای ایجاد تعادل بهحساب میآمد  .تعادل میان اشرافیت و قدرت
شاه ،مهمترین عامل مشروطهشدن نظامهای سلطنتی در اروپا بود.
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انگلستان نخستین کشوری بود که به دلیل حضور اشرافیت در ساختار قدرت مشروطه شد .در واقع توازن
قدرت ،و تعادلی که این دو نهاد بین خود ایجاد کردند ،موجب تثبیت قواعد وقوانینی شد که باعث
شکلگیری حکومت قانون شد .و بهتدریج به این نوع حکومتها گفتند حکومتهای مشروطه ،یعنی
مشروط به قانون .به همین علت ،از همان قرن هجدهم انگلستان را سرزمین آزادی مینامیدند.
ولی در فرانسه اساسا چنین نبود ،وضعیت کامال با انگلستان فرق داشت .لویی چهاردهم پادشاه بسیار
قدرتمندی بود و از اولین پادشاهان اروپایی بود که کوشش بسیاری کرد تا اشرافیت را ضعیف و آنها را
به کارگزاران دربار و سلطنت تبدیل کند .وسپس یک امپراطوری بزرگ و متمرکزی را جایگزین نماید.
مثال به صدراعظم ،که پستی بسیار مهم بود ،میگفتند نوکر پادشاه .کارگزارِ پادشاه .عملکرد لویی چهاردهم
بخش مهمی از اشرافیت ناراضی را به صفوف مخالفان سلطنت راند .بخشی از اشرافیت که تحتتاثیر
روشنگری به انقالب پیوستند به آدمهای مهمی در انقالب تبدیل شدند .اینکه مارکسیستها میگفتند
انقالب فرانسه انقالب بورژوا دمکراتیک علیه اشرافیت بود ،ابتدا از طریق خود انقالبیون وارد تاریخنویسی
فرانسوی شد و بعد از آن طریق وارد تاریخنویسی مارکسیستی شد .در حال حاضر کسی این نظر را قبول
ندارد .مدتهاست که به این نتیجه رسیدند که خود اشرافیت بدلیل نارضایتی از سلطنت به انقالب
پیوستند ،و برخی از آنها سهمی در ساقط کردن سلطنت در فرانسه داشتند.
همانطور که توضیح دادم مجلس اصناف از دو صنف اشراف و روحانیت تشکیل میشد .درمورد اولی که
اشرافیت بود توضیح دادم .دومی ،روحانیت بزرگ بود .در فرانسه و کالً اروپا ،باید میان اشرافیت بزرگ و
اشرافیت کوچک و روحانیت اشرافی و روحانیت معمولی تمایز قائل شد .در میان اشرافیت محلی آدمهای
غیرمهمی بودند که وضعشان کمی بهتر از مردم عادی بود و ارتباط بسیار نزدیکی با آنها داشتند و از
اشرافیت ممتاز متمایز بودند .وضعیت روحانیت نیز چنین بود .در فرانسه یک روحانیت اشرافی در معنای
عامش وجود داشت که اتفاقاً همه از اشراف بودند .کسانی در این کشورها به مقامات باال اسقفی و
کاردینالی میرسید که از خاندانهای حاکم و از اشرافیت بزرگ بودند .وضعیت در ایران کامال با فرانسه
فرق دارد ،در ایران نه اشرافیت به آن معنا وجود داشت و نه روحانیت .یک آدم خیلی معمولی میتوانست
به مقامات عالی برسد که خود نشانه تحرک باالی اجتماعی در ایران بود.
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به عامۀ مردم فرانسه که  98درصدِ جمعیت آن کشور را تشکیل میدادند صنف سوم گفته میشد .در واقع
همۀ گروهها و اقشار مردم ،اعم از بورژواهای خیلیمهم که وضعشان بسیار خوب بود و جزو سرمایهداران
و پولداران مالی و صنعتی بودند تا عامّۀ مردم ،پیشهوران وغیره ،جزو این صنف به حساب میآمدند.
اوباشان ،یعنی گدایان ،دورهگردها ،معرکهگیرها ،آوازهخوانها با توجه به جمعیت زیادشان چون وضعیت
اجتماعی تثبیتشدهای نداشتند ،جزو این صنف به حساب نمیآمدند .مسئله اصلی شرکت درصد کمی از
این جمعیت  98درصدی در شور آن مجلس بود .
کارکرد این مجلس به معنای امروزی نبود که قانون تدوین کند .یا یک تحولهای اساسی در کشور
صورت دهد یا در واقع تصمیمگیری کند ،بلکه کار اصلی این مجلس بیان نظرات و پیشنهادات هریک
ازصنوف بود ،اگر تظلّمی داشتند به عرض ملوکانه رسانده شود .نظراتشان را در دفترها و جزوههائی
مینوشتند و به گروهی که به مجلس راه مییافتند تسلیم میکردند ،تا نتیجۀ این جزوهها را در مجلس به
شور بگذارند .حاصل نظر هر کدام از اصناف از طریق صدراعظم به نظر شاه میرسید وبراساسآن دستور
صادر میشد .تأکیدم روی جزوهها به این دلیل است که این جزوهها هنوز باقی است .کل این جزوهها که
بالغ بر ده هزار نسخه میباشد در مرکز ملی اسناد فرانسه نگهداری میشود .و بخش عمدهای از تاریخ
نویسی فرانسه مبتنی برمطالعۀ این جزوههاست ،و از طریق مطالعه آنها میفهمند که مردم فرانسه چگونه
فکر میکردند وچه خواستههایی در انقالب داشتند .بنابراین همیشه جمعیت بسیار کمی از طبقه سوم
انتخاب میشد و به مجلس راه مییافت .در  ،1788به دلیل بحرانهای متعدد ،رکود اقتصادی ،کمبود نان
و غیره قرارشد این مجلس به دستور شاه تشکیل شود .دستور انتخابات داده شد .جزوهها نوشته شد و
نشستهای مجلس شروع شد .ازآخرین باری که این مجلس تشکیل شد ،صدوپنجاه سال میگذشت.
درواقع یک سنتی بود که حدود صدوپنجاه سال به آن عمل نشد .و بعداً در یک دورۀ بحرانی تشکیل شد.
چون با تحوالت قبلی سازگار نبود ،قانون جدیدی نوشتند که چطور انتخاب کنند .تحوالتی که از نظر
جمعیتی ،اقتصادی ،اجتماعی و غیره در فرانسه صورت گرفت موجب افزایش بیسابقهء جمعیت طبقه
سوم شد .و از طرف دیگر با رشد بورژوازی وتاثیرپذیری بخشی از اشرافیت از روشنگری ( تجربه قرن
هیجدهم وآخرین دهۀ روشنگری ) همۀ مردم فرانسه و همۀ اروپا به نوعی تحت تأثیر دیدگاههای
روشنگری ازجمله روسو ،منتسکیو ،ولتر و غیره قرار داشتند .در یک چنین شرایطی ،عوام یعنی صنف سوم
که تا آن زمان جرات سخن گفتن نداشتند ،به مجلس راه یافتند.
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کسی که اولین جرقه انقالب فرانسه را زد یک کشیش سطح پائینی بود بهنام سیهیز که در سلسله مراتب
کلیسا موقعیتی نداشت و تحت تأثیر روشنگری به یک نویسندهء بسیار مهمی تبدیل شد که بسیار تحت
تأثیر مونتسکیو ،روسو و دیگران قرار گرفت .به محض ورود به مجلس جزوهای نوشت علیه امتیازاتی که
در فرانسه بود .در آن جزوه حکومت فرانسه را حکومت امتیازات نامید و گفت همۀ امتیازات در دست دو
صنف روحانیت واشرافیت قرار دارد و صنف سوم که تمام جمعیت فرانسه را تشکیل میدهد از همهء
آنها محروم است .بنابراین ،این امتیازات باید لغو شود .با این حرف ،جرقۀ اصلی را در مجلس زد .رسالۀ
مهم دیگری نوشت که کمی مفصلتر است ،و عنوانش است «صنف سوم یا طبقۀ سوم چیست؟» در سه
جمله این حرف را خالصه کرد ،در واقع با این سه جمله فتیلهای را در انقالب فرانسه روشن کرد که دیگر
خاموش نشد .گفت ،طبقۀ سوم چیست؟ هیچ .چه میخواهد؟ او را به رسمیت بشناسند 98 .درصد
جمعیت که به حساب نمیآیند ،امروز در اینجا حضور پیدا کردند در صحنه ظاهر شدند که بمانند .اصالً
قرار نیست که از صحنه خارج شوند .اگر هم قرار باشد کسی از صحنه خارج شود ،آن دو طبقۀ دیگر
هستند که باید خارج شوند .به مردم عوام گفت بدانید که باید بایستید .ظاهر شدید در صحنۀ سیاست
فرانسه و در مناسبات سیاسی فرانسه ،پس باید بایستید .این مجلس در حال انجام مذاکرات است تا به نظر
شاه برسد.
بحران هر روز تشدید و ژرفای بیشتری پیدا میکند .شهر با کمبود نان روبرو میشود  .احتکار گسترش
مییابد .مردم به خیابانها میریزند و در  14ژوئیه به زندان باستیل در پاریس هجوم میبرند و آنجا را
تسخیر میکنند .با سقوط زندان باستیل اولین ضربۀ کاری بر سلطنت وارد میشود .ولی سلطنت همچنان
وجود دارد .شاه سر جای خودش باقیست و اکثریت فرانسویان همچنان به سلطنت الهی که نظریۀ الهی
سلطنت بود ،معتقدند .در داخل مجلس اصناف ،مناسبات نیروها همچنان متفاوت است و کسانی از
اشرافیت که در این مجلس حضور دارند با آن همراهی میکنند و سعی دارند با تضعیف سلطنت مطلقه
که با لویی چهاردهم ایجاد شد و با جانشینانش ادامه یافت  ،جایگاه خودشان را محکم واعتبار سابق خود
را تجدید نمایند.
با سقوط زندان باستیل بهتدریج روابط و مناسبات نیروها در مجلس تغییر میکند  .سیهیز با رسالۀ خودش
به مردم میگوید شما حقوقی دارید که باید آن را بگیرید .تا حاال میگفتند که شما حقوق ندارید ،ولی
حاال باید این حقوق را بگیرید .بیست روز بعد از سقوط زندان باستیل درتاریخ  4اوت که در مذاکرات
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مجلس ثبت است «اعالمیۀ حقوق بشر و شهروند» را مینویسند .البته در پرانتز باید گفت ،آنچه که امروز
بهنام حقوقبشر میشناسیم ،و در سند سازمانملل آمده است ،با آن متفاوت بوده والبته براساس آن نوشتند.
در مجلس فرانسه بحثهای زیادی انجام گرفت که بسیار طوالنی است و حاصل آن چیزی شد که قرار
بود در مقدمۀ قانون اساسی مشروطه که حقوق و تکالیف مردم و شاه را روشن خواهد کرد ،نوشته شود،
و به عنوان اصول اصلی آن مجلس بیاید .اینکه فکر اعالمیۀ حقوق بشروشهروند تا چه حد استثنائی بود
و چه پیآمدهای مهمی داشت ،بعداّ به آن میپردازم.
بعد ازاینکه در  14ژوئیه ضربۀ کاری بر پیکر سلطنت وارد شد ،اکثریت مردمی که نیرویشان آزاد شده بود
و درمیدانها و کوچههای شهر حضور داشتند ،بهتدریج در میانشان شایع شد که توطئهای از طرف اشراف
و روحانیت بزرگ ،دو طبقهای که دارای امتیازات ویژه بودند ،در جریان است تا وضع قبلی را برگردانند .
چرا شایع توطئه ،روی این دو گروه متمرکز بود؟ و چرا بحث سلطنت و شاه به میان نیامد؟ چون تصور
میکردند با فراخوان مجلس اصناف ،شاه قصد دارد بخشی از حقوق ضایعشدهء مردم را به آنها برگرداند.
به عبارتی یک نوع آشتی میان شاه و مردم در دست انجام است .ولی روحانیت طبقه باال و اشرافیتی که از
نظر طبقاتی بههم نزدیک و با عامهء مردم مخالف بودند مانع انجام اینکار میباشند .تحت تاثیر این شایعه،
مردم در خیلی از ایاالت فرانسه به قصرهای اربابان محلی هجوم بردند و تمام پیماننامه و قراردادهایی که
بین آنان و اربابان بسته شده بود را به آتش کشیدند( .درسیستم فئودالی روستائیان جزئی از زمین به حساب
میآمدند و در اختیار کامل فئودالهای محلی بودند .و همۀ امور را ،فئودالهای محلی رتقوفتق میکردند.
) بعد از آتش زدن پیماننامهها هرگونه رابطۀ میان دو طرف قطع گردید .این خبرکمکم به مردم پاریس
رسید و آشوب و جنگ داخلی در فرانسه به نوعی همگانی شد .تا اینکه تحت فشار مردم و خصوصاً
روستائیان که حاضر نبودند زیر نظام ارباب-رعیتی بروند در شب چهارم اوت ،یعنی  20روز بعد از
سقوط زندان باستیل ،در یک جلسۀ بسیار طوالنی در مجلس که تمام شب ادامه داشت ،برای آرام کردن
مردم ،مجبور شدند تدابیری را اتّخاذ کنند .اولین اقدامشان الغای نظام فئودالی ودومین اقدام لغو بیگاری
به عنوان یکی از مظاهر نظام فئودالی و ارباب-رعیتی بود؛ اضافه برآن ،مجلس تحت فشار مخالفان سرسخت
امتیازات روحانیت ،عُشریۀ کلیسا را لغو کرد .عُشریۀ کلیسا مهم است ،کلیسا درفرانسه یک نهاد است ،نه
یک مسجد که ما داریم که فقط محل نیایش است ،مطلقا فقط یک محل نیایش نیست .پیش از آنکه
کلیساهای خاص در هر محلهای موجود باشد  ،یک نهادِ خیلی وسیع ،مثل دستگاههای دولتی دارای
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بودجه و اداره بود .امالک بسیار وسیعی داشت که با نظام فئودالی هماهنگ بود و با آن کار اقتصادی انجام
میداد و امرارمعاش میکرد .از طرف دیگر یک عُشریهای هم از همه ،خصوصاً کشاورزان گرفته میشد،
با اینکه اسمش عُشریه بود ولی نزدیک به  15تا  20در صد محصول بود ،که بعد از حسابرسی بهصورت
جنسی از کشاورزان دریافت میشد .بنابراین سرچشمۀ یکی از امتیازات بزرگ کلیسا که عشریه بود را لغو
کردند .بعداّ کل اموال کلیسا را مصادره کردند .ولی در آن شب بسیار حساس ،نظام طبقاتی ارباب -رعیتی
و تبعات آن در فرانسه لغو شد .لغو امتیازات دو طبقۀ ممتازۀ فرانسه موجب شد که به تدریج تصور
شود که گویا توطئهای از طرف اشرافیت و روحانیت در حال انجام است تا این امتیازات را به نفع خود
برگردانند .رابطۀ شاه و مردم همچنان سرِ جایش برقرار بود ،و گمان براین بود که از طریق مجلس
آشتیپذیر است.
به تدریج این شایعه که توطئۀ صاحبان امتیازات در راه است ،بیشتر انتشار پیدا میکرد و برشدت آن افزوده
میشد ،موجی که بر اثر این شایعه ایجاد میکرد ،وقتی میرفت و برمیگشت بیشتر میشد .یکی از اتفاقات
مهمی که در انقالب فرانسه افتاد که قابل مقایسه با دیگر اتفاقات تاریخی نیست ،امتیازاتی بود که مردم
بهتدریج گرفته بودند و دچار این توهم شدند که گویا توطئهای در راه است تا این امتیازات را باز پس
گیرند .وقتی این شایعه منتشر میشد در یک رفت و برگشت ابعاد وحشتناکی مییافت .هر چه بیشتر مردم
به این شایعه دامن میزدند ،خودشان دچار وحشت بیشتری میشدند .در مورد این دوره بخصوص در
فرانسه مطالعات کمی صورت گرفت ،یک نفر فرانسوی قبل از جنگ جهانی دوم در این زمینه مطالعه
کرده بود و بعد از آن در سالهای اخیر کمی مطالعات جدیتری شدهاست که اتفاقات مورد اشاره را تائید
میکنند .یکی از تاریخنویسان مهم فرانسوی بنام ژرژ لوفر که ضمن مارکسیستبودن با بقیهء مارکسیستها
متفاوت بود ،یعنی اسلوب تاریخنگاری مارکسیستی را بلد بود و بهکار میبرد .قبل از جنگ درسال 1935
مطالعۀ اولیه از این دوره در فرانسه را به عمل آورد ،که نشان میداد اصالً توطئهای در کار نبود ،بلکه این
توهّمِ توطئه بود که بعداً به واقعیتِ توطئه تبدیل شد .در واقع جائی که توهّم به تدریج به واقعیت تبدیل
میشود ،وحشت بینهایتی را ایجاد میکند که از توهّم وحشتناکتر است .با توجه به بحثهای خیلی
مهمی که در سالهای اخیر شده است و قبل از آن توکویل هم درباره وقایع این دوره بحث کرده بود که
بعداً در موردش مفصأل صحبت خواهم کرد ،تاکید میکنم ،اتفاقات بسیار مهمی که در فرانسه افتاد ،ناشی
از توهّم بود نه واقعیت .
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اینجا یک پرانتز باز میکنم و خیلی سریع میبندم ،این مسئلۀ توهّم و حیثیت وساحتِ خیالاندیشانه –
خیالاندیش را از سعدی وام میگیرم .میگوید خیالاندیش -این ساحتِ خیالاندیشانه که در تودههای
انقالبی بود نشان داد که چه تأثیر اساسی در تحوالت اجتماعی داشته است ،خصوصا علوم اجتماعی جدید،
این موضوع را مورد بررسی جدی قرار داده است که آن توهمها و آن خیالاندیشیهایی که نقش بسیار
اساسی در تحوالت اجتماعی بازی میکنند یک ساحت بسیار مهمی از مناسبات اجتماعی هستند .این
بحثها خیلی جدیدند که در علوم اجتماعی جدید مطرح میباشند .توضیح من دربارۀ شب چهار اوت
است که امتیازات لغو شد ومردم تحت تاثیر توهم توطئه دچار وحشت شدند .در واقع ،اول شایع شد که
توطئهای در راه است و چون در عمل توطئهای نبود ،خودش را نشان نمیداد و در واقع اگر توطئهای
میبود باید درجائی خودش را نشان میداد .و این ابهام حس عجیبی را در آنها بیدار میکرد که این
توطئهای که ما میدانیم وجود دارد ولی خودش را به هیچوجه نشان نمیدهد ،چه قادر مطلقی است که
هم میتواند توطئه باشد و هم آشکار نباشد ،هم وجود داشته باشد و هم دیده نشود .بنابراین ،این توهّم
توطئه توسط عامّۀ مردمی که در خیابانها بودند و تصورمیکردند ،حاال که این امتیازات را گرفتیم که صدها
سال در اختیارشان بود ،باید در صدد توطئه باشند تا بلکه این امتیازات را دوباره برگردانند .این فکر در
واقع توهمی بیش نبود .چون عکس العملی از طرف فئودالها دیده نمیشد و فئودالها برای حفظ نظام
فئودالی نه بسیج شدند و نه به میدان آمدند .برعکس ،نمایندگان فئودالها در همان مجلسی بودند که نظام
فئودالی را لغو کردند و نمایندگان روحانیت نیز در همان مجلسی بودند که این امتیازات را لغو کردند.
بنابراین وقتی این توهم توطئه به تدریج شیوع پیدا کرد ،وبه اعماق جامعه رفت و برگشت ،این توطئهای
که در آغاز میگفتند وجود دارد ،گمان میکنیم که وجود دارد یا فکر میکنیم که وجود دارد  ،بعد به این
نتیجه رسیدند که اصالً وجود دارد ،واین باور ،یک ترس بزرگی را ایجاد کرد که به آن میگویند :دورۀ
وحشت بزرگ یا ترس بزرگ .اخیراً در موردش مطالعاتی صورت گرفته .چون غیر از فرانسه کشورهای
اطراف هم از جمله انگلستان و ایتالیا مرکز سلطنت بودند .آلمان خیلی مهم نبود .ولی ایتالیا که به دالیلی
با فرانسه ارتباط نزدیکتری داشت ،چون جنوب فرانسه نیمهایتالیائی بود ،یعنی بخشی از آن گاهی دست
ایتالیا ،گاهی دست فرانسه بود ،و در شمال ،آن طرف دریا ،انگلستان دژ مهم سلطنت بود .وطبیعتا خیلی
ناراحت بودند از اینکه سلطنت در فرانسه ،که یکی از پاهای اصلی سلطنت در اروپا بود در حال سقوط
است .به تدریج این تصور در ذهن مردم شکل گرفت که انگلیسیها و ایتالیائیها در دفاع ازسلطنت و
اشرافیت وارد عمل شدند .بنابراین مردم شایع کردند که انگلیسیها و ایتالیائیها دیده شدند .به عبارت
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دیگر ،اول گفتند که میگویند انگلیسیها و ایتالیائیها برای نجات سلطنت وارد شدند و میخواهند جنبش
را سرکوب کنند .بعد گفتند نه ،ما دیدیم .هربار که این شایع بیشتر میشد ،طبیعتا تودههای انقالبی را
رادیکالتر میکرد ،فکرشان را دچار آشوب بیشتری میکرد و خشونت انقالبی یک درجه باالتر میرفت.
در این دوره یک وضعیت خیلی عجیبی در فرانسه ایجاد شد و به تدریج مجلسی که تا چند ماه سلطنت
را کمابیش قبول داشت .و قراربود قانون اساسی مشروطه را بنویسد و سلطنت را مشروطه کند با شایع
فرار شاه روبرو میشود  .البته شاه هم در رفت و به صورت بسیار مفتضحانهای گرفتار شد .او را به پاریس
آوردند .همه چیز متمرکز شد به این که فقط قصرهای اربابان مرکز فساد نیستند ،بلکه دربار و سلطنت هم
مرکز فساد و توطئه میباشد و ما باید تکلیفمان را با سلطنت روشن کنیم .تا جائی که مردم برای بار دوم
در تاریخ ،پادشاهی را محاکمه کردند و با گیوتین سرش را زدند .و بعد خانوادهاش را هم با گیوتین اعدام
کردند.
قبال در انگلستان ،چارل اول توسط کرامول اعدام شد .ولی برای اولین بار مردم در فرانسه شاه را محاکمه
کردند ،شاهی که در حقیقت خیانت نکرده بود .شاهی که شاه رسمی بود و مجلس به سلطنت وفادار بود،
در چنین شرایطی بود که سر شاه را زدند و فضا به تدریج رادیکالتر شد .موافقین و مخالفین در مقابل
یکدیگر صف کشیدند ،خصوصاً در مجلس به دو گروه متفاوت بهنام ژاکوُبَنها و ژیروُندَنها تقسیم شدند.
ژیروُند استانی است در جنوب غربی فرانسه .مثل مشروطیتِ ما که انجمنها مهم بودند و اتفاقات مهمی
در آنجا میافتاد ،بحثها ابتدا در آنجا میشد و بعداً در روزنامهها ،و سپس در مجلس و غیره انعکاس
مییافت .در فرانسه هم کلوبهای روشنفکری بودند .در عصر روشنگری کلوپها و سالنها مرکز تجمع
روشنفکران و اهل فکر و نظر بود که دور هم مینشستند و دربارهء دنیای جدید بحث میکردند .بنابراین
کلوبها و باشگاهها خیلی مهم بودند .در این میان دو باشگاه خیلی مهم وجود داشت که یکی در سَنژاک
تشکیل میشد ،که می گفتند ژاکُوبَنها و دیگری که مرکز اصلیشان در ایالت ژیروُند بود ،که میگفتند
ژیروُندَنها .ژیروُندنها ،انقالبیون معتدلند .در آغاز طرفدار سلطنت ولی در مجموع بسیار معتدل بودند.
ژاکوُبَن ها جناح بسیار رادیکال انقالب فرانسه بودند که به آن اشاره خواهم کرد .وقتی که بحران به تدریج
در حال اوج گرفتن بود چهار سال از انقالب فرانسه گذشته بود .شاه اعدام شد ،سلطنت لغو شد و قانون
اساسی جدید نوشتند که فرانسه جمهوری شود .ولی در این وضعیت بحران دائمی نه حکومتی شکل
میگرفت و نه هیچیک از نهادهای جمهوری تثبیت میشد  .چون تعادل میان اصناف و گروهها یا میتوان
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گفت طبقات مختلف مردم و جریانهای مختلف سیاسی برقرار نمیشد ،و توهم توطئه هم وجود داشت،
تا رسید به سال  1793یعنی تقریباً چهار سال بعد از سقوط زندان باستیل بحثها در مجلس حِدّت و
شدّتی پیدا کرد .بحران جامعه به داخل مجلس منتقل شد تا اینکه رهبر ژاکوُبَنها که یک سخنران بسیار
بزرگ تاریخ فرانسه و یک وکیل دعاوی از یک خانوادۀ متوسط بود ،تمام نطقهایش مانده که نمونۀ بسیار
زیبای بیان سیاسی ،حضور ذهنِ کامل ،فرانسۀ بسیار پخته که در سخنرانیهای شفاهی بینظیر است .و
در ده جلد آثارش چاپ شد که بعداً در مورد یکی از نطقهای مهماش توضیح خواهم داد .به نام
ماکسیمیلیان رُبسپیِر .با او یک جوان دیگری هم بود که به تعبیر خودمان میتوانیم بگوئیم در حدِّ بچهمرشد
بود ولی بچهمرشدی که در حدّ مرشد بود .جوانی بود به نام سَنژوست که وقتی اعدام شد بیست و سه،
چهار ساله بود .این جوان در حضور ذهن و خطابه و در احضارنظر قاطع سیاسی از رُبسپیِر که مرشد
اصلی بود دست کمی نداشت اعجوبهای بود که یک آدم بیست و سه چهار ساله کمتر میتواند در این حد
از همه نظر پخته باشد .رُبسپیِر در بحث مجلس چندین بار پشت تریبون رفت و در یکی از خطابههای
بسیار مهماش گفت که دیگر زمان آن رسیده است که سرها را بزنیم .تصمیم زیرکانهای بود که در درجه
اول گروه ژیروُندَنها که معتدل بودند را کنار بزنند و مجلس ( کنوانسیون) ،را ژاکوُبَنها در اختیار
بگیرند .این جناح بسیار رادیکال بود .و به صورت بسیار رادیکالی مخالف امتیازات اشرافیت و روحانیت
بود .ربسپیر گفت ما همه را طوری تصفیه میکنیم که امکان بازگشتشان نباشد ،و همان کار را هم کردند.
به چیزی خیلی گذرا اشاره کنم ،در بسیاری از ایالتهای فرانسه از هر طرفی اتفاقی میافتاد .از یک طرف
در بعضی از استانها ،خصوصاً استانهایی که ژیروُندَنها بودند ،هنوز هم کمابیش از نقاط بسیار محافظهکار
و سلطنتطلب فرانسه به حساب میآید ،در این استانها سلطنتطلبها بسیار قوی بودند .و به نوعی
استقالل شهر را اعالن کردند و گفتند که ما به سلطنت اعتقاد داریم برای پاریس هم تره خوُرد نمیکنیم.
از طرف دیگر ،در جنوب شرقی که مرز سوئیس ایتالیا میباشد ،آنجا هم یکی از مراکز سلطنتطلبی بود
و خصوصاً پشت جبهه آن ایتالیا بود که سلطنت برقرار بود ،آنها درآنجا بسیج شده بودند و جنگی هم در
گرفت که اول فرانسه شکست خورد .وبعد با شور و حال انقالبی مردم را بسیج کردند که میهن در خطر
است ،توانستند پیروز شوند .این اتفاقات در جاهای مختلف کمابیش میافتاد .غارتهای زیادی میشد.
گاهی اوقات بحران غالت ،احتکار ،کمبود نان و غیره پیش میآمد  .مجلس به تدریج تحتتأثیر رُبسپیِرو
دوستان او تدابیرِ سختتری را اتّخاذ کرد .شاید بدانید که یکی از افتخارات آن مجلس اختراع دستگاه
25

بسیار جالبی بود که به آن گیوُتین میگویند .شخصی که این دستگاه را اختراع کرد اسمش بود آقای گیوُتَن
 .وقتی هگل از انقالب فرانسه به دالیلی که بعدا خواهم گفت انتقاد میکرد ،آنجا همین مثال را زد .گفت
انقالب فرانسه تحت تأثیر آن نظریه ،آزادی انتزاعی در آن تثبیت شده بود ،سرِ آدم را به همان راحتی
میزدند که بقالها سرِ کلم را میزنند .به هر حال گیوُتین اختراع شد و تمام کسانی که به عنوان دشمن
مردم ،مخالفان جمهوری ،دشمن جمهوری و آزادی و به شیوههای مختلفی که به آنان نسبت میدادند،
میگرفتند و در محاکمههای بسیار سریع و فوری که بیشتر از دو یا سه روز طول نمیکشید ،گاهی اوقات
هم درجا ،بیآنکه متهم وکیلی داشته باشد یا بتواند از خود دفاع کند و بیآنکه استماعِ شهود شود حکم را
میدادند و با گیوتین اعدام میکردند .اول میگفتند که توطئهای در کار است و دشمنان جمهوری ،دشمنان
مردم و دشمنان آزادی میخواهند این حکومت انقالبی را ساقط کنند و باید آنها را ازبینبرد .اتفاقاتی که
گفتم از جنس جنگ و مقاومتهائی که در بعضی جاها میشد ،بهانهای به دست طرفداران ترور و وحشت
میداد که خشونت را توجیه کنند .از نظر آماری زمانی شمار اعدامیها بیشتر شد ،که حکومت جمهوری
تثبیت شده بود .این دوره را دوره ترور و وحشت گفتند ،از نظر سیاسی ،کلمۀ ترور به معنای ترس و
وحشت است .کلمه ترور وقتی در فرانسه به کار رفت ،آن را با  Tبزرگ نوشتند .این شد یک دوره .وبعد
از همانجا کلمه ترور وارد خیلی از زبانهای دیگر شد ،از جمله فارسی .این دوره را به فرانسه دورۀ ترور
خواندند ،که با ترور جدید اشتباه نشود به آن میگوئیم دورۀ ترور و وحشت که تکرار همان کلمه است
به دو زبان .این دوره ،دورۀ خیلی مهمی است .یک امریکائی ،یک کار آماری بسیار مهم کرد و نشان داد
که  16600نفر در عرض  16ماهی که دورۀ ترور ادامه داشت ،به گیوُتین سپرده شدند ،حدوداّ  2500نفر
در پاریس و بقیه در شهرهای مختلف اعدام شدند  .اینها مواردی است که آمار نسبتاً دقیق دارد .یعنی
محاکمه شدند ،اسناد به اسم شخص محکوم به اعدام وجود دارد که رسماً اعدام شده است و در کلیسا
ثبت شد .مثل ثبتاحوالی که ما داریم .چون کلیسا یک نهادِ بسیار مهم اداری بود .تمام کارهائی که امروز
ما در شهرداری و ادارۀ ثبت احوال ،ادارۀ مالیات و غیره یعنی کارهای مدنی که انجام میدهیم در آنوقت
در کلیسا انجام میشد .اگرکسی متولد میشد ،ازدواج میکرد و میمُرد در کلیسا ثبت میشد .فرقش با
مسجد در همین است .کلیسا و اسناد مهمی که در کلیسا وجود دارد که حاال جزو اسناد ملی است ،اینها
قابل مطالعه هستند .این مورخ امریکائی از این طریق بررسی کرد و به این رقم رسید .ولی جدیدا کارهای
که انجام شد ،و تخمینهائی که بر اساس آن زدند ،تعداد کسانیکه به دالیل ضدانقالبی اسیر و توقیف
شدند در حدود نیم میلیون نفر بودند در حالی که جمعیت فرانسه در آن زمان حدود بیست و دو میلیون
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نفر بوده است .نیم میلیون نفر به زندان رفتند .بعد توضیح دادند که عدهای از آنها در زندان مردند که ما
آمارش را نداریم .چون همانجا آنها را سر به نیست میکردند .ولی بیش از هر چیز در مطالعات جدیدی
که روی اسناد صورت گرفته است نشان میدهد که در یک مناطقی آنقدر دستشان بسته بود که با گیوتین
نمیتوانستند مردم را بکشند ،به رودخانه میانداختند تا غرق شوند .آماری از این نوع در دورۀ ترور و
وحشت در دست نداریم .بحثهایی میان تاریخنویسان مطرح بودکه بخشی از این خشونت برای تثبیت
جمهوری الزم بود و یا هر انقالبی ضرورتا تحت تاثیر اوضاع و احوال نوعی از خشونت را به دنبال
میآورد ،تاریخنویسان جدیدتر مطرح گردند و نشان دادند که این حرف از نظر تاریخی غلط است .چرا؟
برای اینکه ،از روی آمار ،زمانی که بحران در فرانسه بود و جمهوری و آزادی در خطر بود ،شمارِ اعدامیها
بسیار پائین بود .اتفاقاً زمانی که جمهوری تثبیت شد و دیگر خطری آنرا تهدید نمیکرد شمار اعدامها باال
رفت .یک مورخ و مرد سیاسی مهم فرانسه به نام ادگار کینه که در قرن نوزدهم خودش جمهوریخواه و
آدم سیاسی مهمی بود ،چیز عجیبی نوشته .میگوید :آنهائی که میگویند اوضاع و احوال بود که ترور و
وحشت را به عنوان معلول خودش به دنبال آورد ،اتفاقاً این ترور و وحشت در زمانی بیشتر شد که
جمهوری تثبیت شده بود .بعد این جملۀ مهم را میگوید :گوئی که در کشور ما معلول بر علت تقدم دارد.
یعنی میخواهد بگوید که اوضاع و احوال نبود که ترور و وحشت را به دنبال آورد بلکه آن ترور و وحشت
بود که آن اوضاع و احوال را به دنبال آورد .این وضعیت تاسال  1794حدوداّ یک سال و نیم بعد از آغاز
دورۀ ترور و وحشت و روی کار آمدنِ رُبسپیر ادامه داشت .به تدریج در داخل کنوانسیون ،مناسبات نیروها
بهم میخوُرد ،وکسانی را علیه دیکتاتوری رُبسپیر واطرافیانش میشوراند  .بحرانی را که ترور وحشت با
خود آورده بود رابطۀ نیروها را برهم زد .تا جائی که توانستند رُبسپیِر را در همان مجلس خلع سالح کنند،
و ریاست گروه را از او بگیرند و پایان ترور و وحشت را اعالن کنند .در همانجا رُبسپیِر و اطرافیانش
دستگیر شدند و با همان گیوتین او را از بین بردند .این دوره را که شرح دادم و گروههای معتدلتری در
واقع روی کار میآیند ،دورۀ تِرمیدوُر گفته میشود .این کلمه را داشته باشید تا من یک توضیح مختصری
بدهم.
با آمدن رُبسپیِر ،واز زمانی که اعالن کرد که سرها را باید برباد داد ،ادعاهای دیگری هم رُبسپیِر داشت .در
واقع رُبسپیِر می خواست هم نظام سلطنتی و ارباب -رعیتی را در فرانسه از بین ببرد ،و از طرف دیگر نفوذ
روحانیت را به عنوان یک طبقه از بین ببرد .و میخواست خودش چیزی را جانشین این نظام موجود یا
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نظم قدیم کند .و به پیشنهاد او مجلس تدابیر سیاسی ،فرهنگی و مذهبی عجیبی را اتّخاذ کرد که در واقع
تاریخ از آن زمان از سر نوشته شود .قبالً اشاره کردم که ربسپیر و دوستانش در نطقهایشان میگفتند، ،
آغاز تاریخ انسان از اینجاست .تاریخ به دو مرحلۀ ماقبلِ حکومت ربسپیر ،ماقبل انقالب فرانسه و مابعد
انقالب فرانسه تقسیم میشود .برای جا انداختن این فکر و نظر یکی از پیشنهادهای ربسپیر این بود که
اصالً تقویم را عوض کنیم .این که با مسیحیت شروع میشود و ما در سال  1793هستیم حرف بیربطی
است .سال  1آغاز شد .تقویم را عوض کردند .بعد گفتند این اسم ماهها ژانویه ،فوریه و  ...حرفهای
بیربطی است ،به قدیم تعلق دارد و شروع کردند برای آنها اسمهای جدیدتر درست کردند؛ که دو تا از
اینها را که شهرت زیادی دارد و به عنوان مفهوم استفاده میشود  ،یکیاش همین تِرمیدوُری است که اینجا
گفتم ،اسم یکی از ماههاست .مثل اینکه در دسامبر میافتد .دومیاش برومِر است که بعداً به آن اشاره
میکنم .در اینجا بود که تاریخ ،سال اول آغاز شد؛ با اسم ماههای جدید هم آغاز شد .از طرف دیگر گفت
برای اینکه رابطۀ خودمان را با کلیسا ،دستگاه کلیسا و رم به کل قطع کنیم از حاال به بعد ما اسم خدا را
نمیآوریم .اسمِ وجودِ متعالی میآوریم .بعد از آن گفت که انقالب فرانسه ،خدایی ندارد که بپرستد بلکه
کیشِ وجودِ متعالی دارد .که حتماً نگفته ولی منظورش این بود که این وجود متعالی یک تجسم این جهانی
هم دارد ،یک پیغمبری هم دارد که منِ ربسپیرم  .اینکه اهل هنر در بعضی اوقات در تابلوها خود ازربسپیر
یک شخصیتِ فرهمند کشیدند از این بابت است .در واقع به نوعی ،یک نوع بازگشت به رم ،بازگشت به
سناتورهای رُمی ،شخصیت های رُمی صورت گرفت تاخود را از آن وضعیت قرون وسطائی و فئودالی
فرانسه به کل فاصله گرفته باشند .این اسم تِرمیدوُر که اینجا گفتم یکی از آن ماههاست .چون این اتفاق
در ماه تِرمیدوُر افتاد که قدرت ربسپیر سقوط کرد و خودش سرش را به باد داد ،همانطور که قبالً خودش
گفته بود ،به این میگویند تِرمیدوُر .معنای اصطالحی ترمیدور عبارت است از حاکمشدن ارتجاع و در
ادبیات چپ هم میگویند حکومت ارتجاعی .در  1794ربسپیر سقوط کرد و حکومت سرنگون شد و
چنان آشوبی سراسر فرانسه را در برگرفت با اینکه حکومت جمهوری را اعالن کردند ولی جمهوری تثبیت
نمیشد وبه عبارتی در افق دیده نمیشد .یک فرانسوی نوشت ،از خالفآمدعادت است که فرانسویان
انقالب کردند تا جمهوری بدست بیاورند اما انقالبی ماندند ولی جمهوریخواه نشدند .این جمله توکویل
که گفته حتی معتدلها هم که آمدند روی کار روحیه انقالبی همچنان برقرار ماند بهرغم سقوط ربسپیر
ولی از نهادهای جمهوری خبری نشد بعد از آن یک شخصیت کوچولو ،که در انقالب هم هیچ نقشی
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نداشت ،در فضای سیاسی فرانسه ظاهر شد که بسیار آدم جوانی بود ،اول یک افسر بود ،بعد به علت
جسارت و لیاقت به یک مقام باالتر رسید ،این شخص ناپلئون بناپارت بود.
جلسه سوم:

انقالب فرانسه مورد خیلی خاصی از انقالبها بود که بعداً رژیدبره با توجه به تجربه انقالب کوبا کتابی
نوشته و تعبیرانقالب در انقالب را درآن بهکار برد .کلمهء انقالب صد سال قبل از انقالب فرانسه تا
انقالبهای جدید ،خصوصاً در مورد دو انقالب به کار میرود  .یک کشیش رسالهای در مورد تاریخ
ایران نوشت ،که من سقوط اصفهان را از آن خالصه کردم ،عنوان این کتاب است «واپسین انقالبِ در
ایران» .کلمۀ انقالب را صریح در عنوان کتاب به کار برد و به همین دلیل در زمان خود کتابی بسیار
پرفروش بود و به اغلب زبانهای مهم اروپائی ترجمه شد .این کشیش در کتاب خود که در سال -1723
 4نوشته شد ،کلمۀ انقالب را به معنای قدیمش ،سقوط یک امپراطوری بهکار برد  .و صفوی هم یک
امپراتوری بود و سقوطش به معنای انقالب بود .ولی اندکی قبل ،برای اولین بار درسال 1688در انگلستان
بعد از انتخابات با آغاز حکومت مشروطه ،کلمهء انقالب به معنای دقیقش ،با عنوان انقالب شکوهمند به
کار رفت .در اینجا کلمهء انقالب هنوز به معنای بینابینی به کار میرود نه به معنای امروزی ،که در مورد
انقالب فرانسه به کار میبریم و نه به معنایی که کشیش در مورد سقوط صفویان بهکار برد ،بلکه انقالب
در اینجا به معنی استقرار مجدد سلطنت مبتنی بر قانون اساسی است .پس میبینید در اینجا هنوز کلمۀ
انقالب به معنای متفاوتی به کار میرود.
اندکی قبل از انقالب فرانسه جنگهای استقالل در امریکا را داریم که اتفاقا بعضی از فرانسویان هم در آن
شرکت کردند .جنگهای استقالل درواقع شورش ایالتهای امریکائی بر علیه انگلیسیها برای استقالل و
نوشتن اولین قانونهای اساسی جدید در ایالت ویرجینیا و بعد در ماساچوست بود ،که گاهی به انقالب
امریکا تعبیر میکنند .نظمی که برقرار بود ،همچنان برقرار ماند ولی امریکا از انگلستان استقالل پیدا کرد.
در مورد انقالب فرانسه وضع کامال متفاوت است .در موارد قبلی ما یک نظمی داشتیم که موجود بود .با
انقالب فرانسه ما با وضعی مواجهیم که باید نظم جدیدی ایجاد شود .فرانسویان آن را به نظام قدیم ،نظام
پیشین و یا رژیم سابق تعبیر کردند که یک نظمِ اجتماعی منسوخ شده است ،باید آن را به کل از بین برد
و یک نظم جدید ایجاد کرد .به تدریج تا زمان انقالب فرانسه بسیاری از متفکران بحث کردند که ما
میتوانیم از هیچ ،یک چیز جدیدی ایجاد کنیم ،همانطور که عالَم از عدم به وجود آمد ،اجتماع انسانی هم
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به همین وضعیت است .چیزی وجود ندارد و ما در یک جائی آن را ایجاد میکنیم .تا زمان انقالب فرانسه
حتی اندیشمندان مهمی مثل ماکیاوللی که پایهگذار اندیشۀ سیاسی جدید است ،و انقالبی در اندیشه سیاسی
ایجاد کرد آنچنان رادیکال نبود که بگوید نظام دولت را ما از هیچ درست میکنیم .بحث ماکیاوللی در
مورد قدرت و مناسبات قدرت است .هیچگاه وارد این بحث نمیشود که منشأ اجتماع کجاست یا از کجا
آغاز میشود؟ چون ماکیاوللی از نظر مبنای نظری و فلسفی ،متعلق به دورۀ ارسطوئی است یا الاقل
پیشمدرن است .پیش از کوپرنیک و نیوتن و گالیله است که در جهانبینی جدید انسانها تغییر اساسی
ایجاد کردند .هنوز پارادایمِ ارسطوئی حاکم است .به همین دلیل راجع به بخت و اقبال صحبت میکند .یا
به عبارت دیگر راجع به حرکاتِ دوُری صحبت میکند که دولتها هم مثل ستارگان حرکات دوُری دارند.
میروند و به جای اولشان برمیگردند .ماکیاوللی چون فیلسوف نبود ،وارد مبانی فلسفی تحولی که ایجاد
کرد ،نشد .و فقط در حوزۀ قدرت بحث کرد و گفت مسئلۀ من تولید و توزیع قدرت و چگونگی مناسبات
آن است .وقتی از سیاست حرف میزند ،میگوید ،چگونه بدست آوردن قدرت و چگونه نگه داشتن آن،
این تعریفی است که از سیاست میکند .ولی اینکه قدرت کجا و چگونه درست میشود ،میگوید مسئلۀ
من نیست .به علت اصلی ،که یکی از چهار علت ارسطوئی بود توجهی نکرد .اینجاست که کار اصلی در
قلمرو اندیشۀ سیاسی را انجام داد .بعد از ماکیاوللی ،هابز که فیلسوف بود و با تحول مبنای فلسفه و علوم
جدید آشنائی داشت و از تحوالتی که در حوزۀ علوم و فلسفه صورت گرفته بود نتایجی گرفت و اعالن
کرد ،همانطور که عالم از عدم به وجود آمد ،جامعۀ انسانی هم همینطور است .به عبارت دیگر همانطور
که عالَم یک ماشینی است که خداوند درست کرد ،منتهی این ماشین را به نوعی درست کرد که دقیق و
ظریف است که هم چنان کار میکند ،اجتماع هم قابل مقایسه با چنین ماشینی است که میتواند بسیار
بهتر درست شود ،خوب تنظیم شود و بینهایت تولید قدرت کند .گفت جامعه هم میتواند از عدم به
وجود آید .انسانها هم در جائی دور هم جمع میشوند ،قرارداد میبندند و با آن قرارداد که بعدا گفتند
قرارداد اجتماعی یا میثاق اجتماعی ،جامعه به وجود میآید و بعد از آن بحث ما دربارۀ مناسبات قدرت
در داخل جامعه است .این انقالبِ متفاوتِ دیگری بود که از ماکیاوللی فاصله گرفت و بحث اندیشۀ سیاسی
را در متنی از دستآوردهای علوم جدید و فلسفۀ جدید و انقالبی که در فلسفۀ جدید ایجاد شد ،وارد
کرد.
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از زمانی که بشر به این فکر افتاد جامعه هم از عدم به وجود میآید ،از اینجا به بعد راه انقالب آماده شد.
خود هابز با آنکه سلطنتطلب بود و به سلطنتمطلقه اعتقاد داشت ،گفت :جامعهای که درست شد ،قدیمی
است ،مناسبات در آن کهنه است ،ما میتوانیم از هیچ ایجاد کنیم.در واقع با این حرف ،توجیه نظریه انقالب
را بدست داد .البته این اتفاق در انگلستان نیفتاد .انگلستان بعداّ با جان الک که از نظریهپردازان مهم لیبرالیزم
جدید بود در جهت تثبیت سلطنت مشروطه رفت.
در فرانسه مناسبات قدرت متفاوت بود .فرانسه مانند انگلستان تحول تدریجی پیدا نکرد ،و از طرف دیگر
در یک دورههایی درجهت عکس انگلستان تحول پیدا کرد .انگلستان ،توانست در مناسبات میان شاه و
اعیان و گروههائی از مردم تعادلی ایجاد کند ،اما در فرانسه لوئی چهاردهم کوشش کرد اشرافیت را جذب
دربار کند تا بر آنها مسلط شود ،به عبارت دیگر مناسبات میان اشرافیت و سلطنت را به نفع سلطنت بر هم
زد و سعی کرد فرانسه را کشوری متمرکز کند .اما بعد از گذشت اوج قدرت لوئی چهاردهم که طوالنی
سلطنت کرد ،اشراف و صاحبان امتیازات اینبار به ضرر شاه قدرت دوبارهای گرفتند و از طرف دیگر با
تضعیف شاه ،اشراف و صاحبان امتیازات در فرانسه اهمیت بیشتری یافتند .بنابراین مسئلۀ صاحبان امتیازات
به مسئلۀ مهمی تا انقالب فرانسه تبدیل شد .در فرانسه سه صنف یا سه طبقۀ مهم وجود داشت که عبارت
بودند از طبقۀ روحانیت ،اشراف و طبقۀ متوسط که گفتم البته متوسط دقیق نیست بلکه تمام طبقات پائین
جامعه را در بر میگیرد .میتوانیم بگوئیم بورژوازیِ آینده .باز البته دقیق نیست .کسی که در این رساله،
اصطالح  le tiers e’tatیعنی طبقۀ سوم یا صنف سوم را بکار برده سیهسز  Sieyèsکه از او صحبت
میکنم  ،میگوید :اگر دویست هزار نفر اشراف و روحانیت را ازفرانسه بگیریم ،آنی که میماند همین طبقۀ
متوسط است .بنابراین به این دلیل است که ترجمهاش اشکال پیدا میکند .شاید ما میتوانستیم از کلمه
عوام استفاده کنیم یا بهتر است عامّۀ مردم ترجمه کنیم .این چیزی است که در فرانسه و در انقالب فرانسه
جا افتاد و تبعات بسیار زیادی داشت ،سیهیز میگوید :در فرانسه آن زمان هشتاد و پنج هزار نفر وجود
دارد که وابسته به روحانیت است .حدود صد و بیست هزار نفر وابسته به اشرافیت است .مجموعاٌ میشود
دویست هزار نفر .خودش گاهی میگوید فرانسه بیست دو میلیون و گاهی میگوید بیست و پنج میلیون
نفر است چون رقمها خیلی معلوم نبود ،سرشماری درستی نبود .بنابراین میگوید حدود بیست و دو سه
میلیون نفر فرانسوی داریم و اگر این دویست هزار نفر را از آن کم کنیم همان طبقۀ متوسط میماند  .چرا
این رساله مهم است؟ چرا در زمان خودش خیلی مهم بود ،چرا یکی از پایههای انقالب در فرانسه را
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تشکیل میدهد که برای تحول آتی مهم است؟ از اینجا مهم است که در کشورهای دیگر ،مثل انگلستان،
نوعی تعادل به تدریج میان عامّۀ مردم ،اشرافیت ،روحانیت ،سلطنت و غیره شکل گرفت ،که در این نوع
کشورها خصوصاٌ انگلستان کمتر روی کلمۀ ملت تاکید میشد به معنائی که بعداً در فرانسه تأکید شد .در
فرانسه هنوز وقتی از انگلیسیها صحبت میکنند میگویند رعیّتِ اعلیحضرت .میگویند Her
Majesty’s subjectدر فرانسه تأکید بر ملت است Nation .است و نه . subjects
گفتم عوام به معنای عامّه مردم است ،چون دوگروه ممتاز در فرانسه بودند و یک گروه کثیر آدمهای
معمولی ،این دو گروه از قدیم دارای امتیازاتی بودند و همچنان از آن دفاع میکردند .چند ماه قبل از
انقالب فرانسه شاه دستور تشکیل مجلس اصناف را داد تا هر سه صنف نظرات مشورتیشان را به عرض
شاه برسانند .وقتی این سه طبقه به تدریج از هم صنفانشان برای انتخاب نمایندگان دعوت کردند و
مجلس تشکیل شد ،طبقات ممتازه خصوصا اشرافیت فکر میکردند که در بهترین حالت باید مالیات مساوی
با دیگران بپردازند به طور مساوی با دیگران مالیات بپردازد .مالیات یکی از مسائل اصلی مورد اعتراض
عامّه مردم بود .وقتی عامه مردم برای اولین بارتشکیل مجلس دادند ،به تدریج بر علیه نظم و رابطۀ
موجود میان طبقات اعتراض کردند .سیهیز کشیشی بود که وقتی تحصیالت حوزۀ علمیهاش تمام شد
مدتی در کسوت روحانیت انجام وظیفه کرد .اما با شروع انتخابات از کسوت روحانیت بیرون آمد و با
نوشتن سه رسالۀ کوچک که چندین بار چاپ شد به یکی از نظریهپردازان مهم انقالب تبدیل شد.
دو رسالۀ مهم نوشت .یک رسالهء کوچکی دربارۀ امتیازات است که از ریشۀ امتیازات دو گروه متفاوت
و به ویژه اشرافیت در فرانسه صحبت میکند که بطور سنتی دارای امتیازاتی بودند ،میگوید :این امتیازات
موجّه نیست .برمیگردد به دورهای از تاریخ ،که زمان آن دیگرگذشته است .امروز دنیا ،دنیای متفاوتی
است .همه چیز تغییر کرده است ،مناسبات قبل هم از بین رفته است .بنابراین باید این امتیازات را به طور
کلی از بین برد .رسالۀ دیگری دارد که خیلی مهم است .این رساله چند موضوع مهم را مطرح میکند.
برای اولین بار مفهوم ملت را در معنای کامال جدیدش در علوم سیاسی به کار میبرد .سیهیِز کشیش بود
و طبیعتاٌ مقدمات فلسفهای که میبایست پذیرفته باشد ،مقدمات الهیات مسیحی است .که مبتنی است بر
نظریۀ ارسطوئی ،که جامعه را امری طبیعی میداند  .در قرون وسطی جامعه چون از آفریدههای خداوند
است ،فقط امری طبیعی نیست ،بلکه نوعی امر قدسی هم است .این آفریدۀ خدا دارای نظمی است .یعنی
نظام اجتماع مثل نظام آفرینش است و هرکسی جائی دارد ،قبالً هم وقتی راجع به عدل صحبت می کردند
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میگفتند عدل یعنی وضع شی در موضع آن ،مولوی هم این را در شعرش گفته ،حرف ارسطو است که
وارد جهان اسالم شد .به نوع دیگری در اینجا هم همین بحث را کردند .چون هر چیزی جائی دارد و
اینجا را قبالٌ در نظام آفرینش برایش تعیین کردند .بنابراین عدالت عبارت است از یک نابرابری موزون.
به عبارت دیگر ،عدالت برهم نزدن این نظم نابرابری است که ایجاد شد .تمام ادیان و نظریههای قدیم بر
این عقیده بودند ،که نباید به آن دست زد .انقالب در معنای قدیم خود برهم زدن نظمی است که یا
طبیعی و یا الهی است .طبیعتاٌ سیهیز میبایست به این دو تعبیری که در قدیم و در قرون وسطی بود فکر
میکرد .ولی سیهیز انسان اواسط قرن هجدهم است ،یعنی انسان عصر روشنگری است ،از بیخ و بُن
اعتقادی به هیچ نظم طبیعی ندارد .از دید سیهیز ،بسیاری از این نظم طبیعی کامالً نابرابر است .از طرف
دیگر به لحاظ ایدئولوژیک مبتنی بر خُرافات است .اگرچه رسماً نمیگفتند باید این نظم را بر هم زد ،ولی
قدمی که برمیداشتند یک گام به برهمزدن بود ودر واقع راه را بسیار کوتاه میکرد  .سیهیز در عین حال
که کشیش است ،کامالً تحت تاثیر عصر روشنگری است .دنیا را از دیدگاههای عصر روشنگری میبیند
که همه مساوی و برابرند .روسو و دیگران گفتند ،برخالف نظریهپردازان سلطنت مطلقه از اول آدم و
حوّائی آفریده نشده است،که بعد فرزندان آنها و بعد آدم به عنوان پدر ،اقتداری داشته باشد که بر زن و
فرزندانش اعمال کند .و این اقتدار ،آدم به آدم انتقال پیدا کند و تحت عنوان شاه پدر ملت است و در
حوزه اجتماعی شاه جانشین انسان در خانواده است و آن اقتدار به این اقتدار تبدیل میگردد مبنای نظریه
سلطنت مطلقه شود .در انگلستان نظریهپردازان خیلی مهمی از جمله رابرت فیلمِر در کتاب مفصلی در
توجیه سلطنت مطلقه این نظریه را مورد بحث قرار داده است .نظریۀ بعدی مربوط به جان الک است که
با رد این نظریه پایۀ اقتدار انسان را میزند و بعد میگوید ،جامعه عبارت است از افرادی که در یک
جائی دور هم گِرد آمدند ،و دیدند که تنها نمیتوانند زندگی کنند .روابط و مناسبات آنها نیازمند یک
ضوابط و قوانینی است ،که بعد آن را ایجاد کردند .بنابراین چیزی نیست که خداوند آفریده باشد .بلکه
آنرا انسان آفرید و زمانی که نیاز باشد تغییر میدهد .در انگلستان تا اینجا پیش نرفتند که این نظریۀ انقالبی
را مطرح کنند ،ولی به تدریج در قرن هجدهم این نظریه جا افتاد که میشود این نظام را بر هم زد .روسو
و دیگران که نظریۀ وضع طبیعی را مطرح کردند به این اعتبار بود که ،انسان ها در آغاز آزاد بودند و بعداٌ
در اثر تحول مناسبات اجتماعی ،آزادیشان را از دست دادند .بنابراین یک انقالب اساسی اینجا صورت
گرفت که اصل برآزادی انسان است واین بند ،بعداٌ ایجاد شد .پس میتوان آن را تغییر داد.
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درواقع ،این مقدماتی است که سیهیز از روسو و دیگران گرفت و در یک متن انقالبی دوباره آن را مطرح
کرد .اوگفت ،تمام امتیازاتی که وجود دارد ،متعلق به نظام قدیم است که سنت به ما تحویل داده است.
امروز،کسی آن سنت را قبول ندارد .گفت :در آغاز ما همه آزاد آفریده شدیم .بعداٌ در جائی با هم
قراردادی بستیم که در میان خود متفاوت رفتار کنیم  .جامعهای را ایجاد کردیم و از وضع طبیعی از طریق
قرارداد یا میثاق اجتماعی وارد حوزۀ اجتماع،یا وضع اجتماعی شدیم .بهتدریج این وضع اجتماعی ،به
صورت نابرابری درآمد وآسیبهائی بر آن وارد شد که میشود آنها را از بین برد .پس اصل بر ،بَر هم
زدن مناسبات موجود است .سیهیز همین را مطرح میکند .میگوید :اینها میگویند امتیازات یک امر
قدیمی است که به طور سنتی به ما منتقل شده است و باید به آن احترام گذاشت .میگوید :چرا آنها به
پیش از آن مراجعه نمیکنند که امتیازی نبود و بعداً در یک جائی این امتیازات درست شد .اگر ما بازگشت
به خویشتن کنیم چرا باید به جائی برگردیم که شما میگوئید ،چرا به آنجائی برنگردیم که ما به طور
تاریخی میتوانیم توضیح دهیم .چیز جدیدی است که جان الک ،روسو و دیگران گفته بودند .چرا به آنجا
برگردیم ،به جائی برگردیم که انسان آزاد است .سیهیز در واقع با این نظریه ،پایۀ نظریه ارسطو و بسط
آن در دورۀ الهیات مسیحی را به کل نسخ میکند .میگوید :همان طور که عالَم از عدم به وجود آمد ،جامعه
هم امر طبیعی نیست بلکه از عدم به وجود آمد ،و قابل تغییر و تبدیل است .براساس نظریۀ هابز عالَم
ماشینی است که خداوند بسیار خوب آنرا تنظیم کرده است ،و از باال بر آن نظارت دارد ،جامعه انسانی
هم مثل ماشین است که در جائی درست و تنظیم شده است ،اگر بد عمل میکند قابل اصالح است .انسان
در حوزۀ اجتماع همان نقش خداوند در عالَم را دارد .در واقع با این نظریه جواز تغییر وضع موجود صادر
شد .سیهیز میگوید باید به آن قرارداد اولیه برگردیم و ببینیم چگونه بود ،که بعداً به این صورت درآمد .
سیهیز تمام مباحث دورۀ روشنگری را بهکار میگیرد تا بگوید انسان عبارت است از ارادۀ انسانی و حفظ
حیات خودش .میگوید :انسانها وقتی قرارداد بستند نمیتوانستند قراردادی به ضرر خودشان ببندند.
بنابراین قراردادی بستند درجهت حفظ و صیانت ذات بیشتر .شرایط ماقبل اجتماع ،مانند وضعیت جنگل
بود که هیچ قانون و ضابطهای حاکم نبود ،انسانهای آزاد برای خارج شدن از این وضعیت ،مناسبات
جدیدی از طریق قرارداد میان خود در وضعیت طبیعی ایجاد کردند ،تا صیانت ذات ،حفظ وجود و
آزادیهایشان بیشتر شود .انسانها از آزادی خودشان صرفنظر نکردند که شخصی فرضاّ شاه بر آنها سلطه
پیدا کند .شاه برای این شاه است که ازآزادی انسان به بهترین وجه حفاظت کند .جامعه و هیئت اجتماعی
برای حفظ آزادی انسان ایجاد شد ،نه برای انقیاد او .بنابراین سیهیز به دنبال دیگر نویسندگان نظرشان
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براین است که انسانها برای صیانت ذاتِ بهتر وارد قرارداد اجتماعی شدهاند .بنابراین سیهیز میگوید،
درست است که شاه گفته مجلس اصناف درست کنیم .ولی اگر مجلس اصناف به معنای تداوم وضعیت
نابرابر قبلی است ،مورد قبول ما نیست.
به دنبال این نظر ،عامه مردم در مجلس اصناف شرکت نمیکنند و سیهیز درادامه میگوید :ما مجلس
اصناف را قبول نداریم و بنابراین مجلس ملی میخواهیم.
مجلس اصناف ،در واقع مجلس نیست ،به عبارتی ،نشست اصناف سهگانه است .محل تجمع سه طبقۀ
مردم فرانسه است .که بعد از این ،مجلس را با ترکیب ملی بکار میبرند .سه مجلس داریم که به ظاهر
مساویند ،ولی یک مجلس نمایندۀ هشتادوپنج هزار نفر و دیگری نمایندۀ صد و بیست هزار نفر و مجلس
سوم نمایندۀ  23-24میلیون نفر است .سیهیز گفت :ما طبقۀ عوامِ فرانسه نیستیم بلکه ملت فرانسه هستیم.
 Nationرا به کار میبرد .ملت یعنی ما .همانطوری که لوئی چهارده گفته بود دولت یعنی من ،او هم
گفت ملت یعنی ما .گفتند پس بقیه چه میشود ؟ گفت بقیه مسئلۀ خودشان است .ما نمایندۀ بیستوسه-
چهار میلیون مردم فرانسه هستیم که کار میکنند و از دسترنج خودشان نان میخورند .بقیه اضافهاند.
امتیازاتی دارند و روی امتیازاتشان زندگی میکنند .در دو-سه جای این رساله میگوید :بدون دو طبقۀ
اشراف و روحانیت،عامه مردم ،ملت فرانسه است .یعنی اگر ما  23میلیون نباشیم آن دو طبقه ملت نیست،
ولی اگر آنها نباشند ما ملتیم .چون ما نمایندۀ مردم فرانسه هستیم پس مجلس ما هستیم .آن دو طبقه اگر
خواسته باشند که به ما بپیوندند و جزو ملت فرانسه شوند باید امتیازات خود را بیرون این در بگذارند به
عنوان عامه مردم وارد مجلس شوند .در فرانسه مجلس ملی تشکیل شده است ،بعد ازاین آن دو مجلس
تعطیل است .میگوید :ملت تشکیل شد ،ملت ظاهر شد .بعد از این اصناف هم منسوخ است .نه ما طبقه
سومیم و نه آنها دوطبقۀ دیگر هستند .یک طبقه وجود دارد با تقسیم کار بینهایت ،که همه میتوانند در
آن وارد شوند .نکته مهم واساسی در اینجا ،انقالبی است که صورت میگیرد و ملت در مقابل شاه ظاهر
میشود.
بر خالف آنچه که در انگلستان صورت گرفت و در مقابل شاه ،دو مجلس اعیان و عوام شکل گرفت .در
فرانسه طبقات از بین رفت .امتیازات از بین رفت .ملت و شاه در مقابل هم صف کشیدند .این ،دو تحول
متفاوت و مهمی بود که در اروپا صورت گرفت و بعد به نقاط دیگر بسط پیدا کرد.
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در فرانسه اعالن شد که ما ملت هستیم .گفتند کسانی که برای حضور در مجلس ملی انتخاب شدند
نمایندۀ بیست و دو-سه میلیون فرانسوی هستند .این کلمۀ نمایندگی مسئلهساز است .ما این کلمات را
ترجمه میکنیم ولی نمیدانیم که این کلمات چقدر بار معنائی دارند و چه اتفاقاتی پشت سر این کلمات
افتاده است .حافظ میگفت ،سرها بریده بینی بیجرم و بیجنایت،در واقع خیلی از سرها پشت سر این
کلمات بریده شد تا این کلمات جا بیافتند و ما این کلمات را به این شکل بهکار ببریم.
قبال هر یک از اصناف در مجلس وکیلی داشتند که خواستهها و مطالبات آنها را بیان میکرد .مفهوم
نمایندگی مفهوم کامالٌ نوئی است که روسو مطرح کرد ،قبال در انگلستان در مواردی به کار رفت (هابز به
صورتی و الک به نوع دیگری بکار بردند) .ولی چرا این کلمه مسئلهساز بود؟ چون در نظریه روشنگری
اصالت انسان مطرح شد و گفتند که انسان دارای یک سری هواهای نفسانی و نیازهایی است که نمیشود
آنها را از انسان گرفت و بیش از آن انسان دارای ارادهای است که انسانیت او به ارادۀ اوست ،که نظر خود
را اعمال میکند ،روسو به این صورت انسان جدید را مطرح کرد .که در واقع پایه اومانیزم همین نظریه
روسو است .در ایران که تخصص دارند بحثها را معموالً خیلی ابتدائی و مبتذل مطرح کنند کلمه اومانیزم
را به خدا دیگر نیست و انسان است که برجایش نشست تفسیر میکنند .و بعد داستان میسازند که نود
در صدش معموالً غلط است.
مفهوم جدید انسان درواقع همان خواستهها و نیازهای او است و بعد آن ارادهای است که در جهت تامین
نیازها و خواستهها بهکار میگیرد ،در واقع یک تعبیر اومانیزم همین دیدگاه واقعبینانه از انسان است .فکر
نکنید انسان موجود قدسی است که با معنویت به دنیا میآید و در تمام عمر معنوی زندگی میکند و با
معنویت از دنیا میرود .اینهم یک ساحت از انسان است ولی خیلی واقعبینانه نیست .واقعیت تاریخی
نشان میدهد که انسانها معموالً دنبال نیازهای خود هستند و بیرحمانه منافع خودشان را دنبال میکنند.
روسو ودیگران اراده انسان را مطرح کردند و گفتند ،اگر انسانها بخواهند جامعهای آزاد درست کنند که
اساس آن بر سلطه و اقتدارِ خودکامه نباشد و تامینکنندهء منافع و مصالح انسانها باشد و تعادلی را بین
منافع و مصالح آنها ایجاد کند ،باید دور هم جمع شوند و در یک پیمان و میثاق اجتماعی شرکت کنند و
قوانینی را به ثبت برسانند که این تعادل را ایجاد کند.
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مسئله اساسی تمام اندیشههای سیاسی در غرب از یونان تا امروز ،کمابیش  ،ایجاد تعادلی میان منافع
فرد و مصالح عمومیِ یک جمع ،یا یک ملت است .تمام نظریهها در حوزۀ اندیشه سیاسی به نوعی،
برمیگردند به این مسئله که چگونه این تعادل را درست کنیم که هم منافع فرد حفظ شود و هم منافع
عمومی تامین گردد .اگر منافع فرد را نفی کنیم استبداد است .اگرمنافع عمومی را نفی کنیم ،جنگل است.
بنابراین باید در جایی این تعادل را ایجاد کرد .تمام نظریهها برای توضیح همین مسئله درست شدند .نظریه
اومانیستی به معنایی که من گفتم درست است،چون شما ،با انسانهائی سروکار ندارید که فقط مصلحت
عمومی را بخواهند .بلکه با انسانهائی سروکار دارید که منافع خود را میخواهند ،ولی باید بتوانید آن را
در یک مصلحت عامتری وارد کنید ،یک تعادلی میان این دو ایجاد کنید .اگر انسان را معنوی تلقی کنیم
که فقط به مصلحت دیگران میاندیشد ،نمیشود اندیشۀ سیاسی درست کرد.
روسو اعالن کرد انسان در آغاز آزاد است ،بعداً در جامعه ودر مناسبات اجتماعی دربند میشود .پس
برای حفظ آزادی خود باید در جائی جمع شوند و براساس ارادۀ خودشان قانون بگذارند ،و تابع قانونی
باشند که ناشی از ارادۀ خوشان است .با این کلمه «اراده» مرحلۀ دیگری از انقالب فکری ،اجتماعی و
سیاسی صورت گرفت .تا آن زمان ،انسانها نقشی در تدوین قانون نداشتند قانون ،همیشه از بیرون
میآمد .یا از طبیعت ،کلیسا ،یا از خدا و یا به تعبیرهای مختلف از شاه و اعیان میآمد و آنها بودند که
قانون را مینوشتند ،وظیفۀ دولت هم اِعمال این قانونها و اجرای آنها است .روسو گفت چون اساس انسان
عبارت از ارادۀ انسان و این اراده ناظر بر حفظ منافع و صیانت ذات اوست ،پس بنابراین اگر ارادۀ انسان
را از او بگیریم دیگر انسان نیست( .بحث از خود بیگانگی که بعداً توسط مارکس ودیگران مطرح شد ،از
روسو است .چون مارکس و دوستانش تحت تاثیر روسو بودند ).از نظرروسو ،انسان زمانی آزاد است ،که
از ارادۀ خود تبعیت کند .با این جمله ،تمام بنیان کلیسا و قرون وسطی به هوا میرود ،میگوید ،هیچ
قانونی وجود ندارد که ناشی از اراده ما نباشد .قانون یعنی تبلور ارادۀ من .سیهیز در ادامه همین میگوید:
قانون یعنی بیان ارادۀ ملت.
در آغاز انقالب فرانسه همین مسئله مطرح شد.گفتند ،ما اینجا جمع شدیم ،اول به عنوان عوام ،بعد در یک
استحالهای شدیم ملت.بعد ازاین قانونی وجود ندارد جز قانونی که بیان ارادۀ ملی باشد .ازنظرروسو ،انسان
اراده است و از ارادۀ خودش تبعیت میکند .بنابراین وقتی در یک دموکراسی جمع میشوند ،همه باید
حضور داشته باشند تا اراده بیان شود و بعد تبعیت کنند .اما این امر در جاهای پرچمعیت شدنی نبود.
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روسو شهروند ژنو بود .ژنو جای بسیار کوچکی بود که ده هزار نفرجمعیت داشت .اما فرانسه ،با – 22
 23میلیون جمعیت ،که یکی از بزرگترین کشورهای آن زمان اروپا بود .از نظر روسو ،دموکراسی در جاهای
کوچک شدنی است .حکومت شورائی در جاهای کوچک امکانپذیر است ،چون بیان اراده باید مستقیم
باشد .اماوقتی من ،نماینده انتخاب میکنم وارادۀ خودم را به دیگری انتقال میدهم ،درواقع از خود سلب
اراده میکنم .این انتقال اراده را با کلمه فرانسوی ( alignerبکار میبرد که بعداً به انگلیسی شد
 alienatoinیعنی از خود بیگانه شدن .روسو بعداً به همین دلیل در جملهای گفت :در ژنو میشود آزاد
بود ولی در پاریس برده ،چون دمکراسی در پاریس شدنی نیست .روسو مدتی به پاریس آمد و در
سالنهای روشنفکران پاریسی رفت و آمد کرد .کم کم متوجه شد پاریس خیلی با نظراتش جور نیست.
به شهر خود برگشت ،و نوشت اینجا آزاد و آنجا برده .بنابراین برخالف کسانی که روسو را نظریهپرداز
انقالب فرانسه دانستند ،بعضیها درسالهای اخیر روسو را مورد مطالعه قرار دادند و یکی از مفسرین
اخیرش ،عنوان جلد سوم کتابش را نوشت ،فیلسوف نگونبختی.چون روسو به نظریهای رسید که اجرایش
عملی نبود و باآن نظریه نمیشد انقالب کرد .در واقع نظریه روسو به بنبست رسید.
اما سِیهیِز و دیگران راه را به نحو دیگری باز کردند .مفهوم نمایندگی را که روسو گفته بود شدنی نیست
مطرح کردند و گفتند به شرط و شروطی شدنی است .بنابراین یکی از بحثهای مهمی که سیِهیز در
رسالهاش مطرح میکند تا راهی باز کند برای اکثریتی که تحت تأثیر روسو ،مخالف انتخاب نماینده و
انتقال اراده خود به او بودند .مسئله نماینگی است .او گفت :ما ،انسانهای آزادی هستیم .ما سیصد-
چهارصد نفری که در مجلس ملی گرد آمدهایم ،نمایندگان ملت فرانسه هستیم .در توضیح نمایندگی باید
گفت ،انسانهای آزاد ارادۀ خود را به ما منتقل نمیکنند .انسان آزاد ،انسان دارایِ اراده ،وقتی به کسی
وکالت میدهد که به نمایندگی از طرف او در مجلس حضور پیدا کند و قانون تدوین کند ،این نمایندگان
نمیتوانند برخالف ارادۀ آزاد کسانی که به او نمایندگی دادند قانونگذاری کنند .ما به عنوان نماینده
نمیتوانیم چیزی ازارادۀ آنها کم کنیم .ما نماینده ارادۀ آنها هستیم و برای حفظ منافع آنها ،و با توجه به
مصلحت عمومی ،میان منافع خصوصیِ افرادی که به ما رأی دادند و مصلحت کلی نظام اجتماعی فرانسه،
یک تعادلی ایجاد کنیم .بنابراین ،انقالب دوم ،همان توضیح سیهیِز در مورد نمایندگی است .میگوید
نماینده ،چیزی است هم ورای منافع افراد و هم تجسم ارادۀ آنها ،که در قانون تبلور پیدا میکند .با این
توضیح سیهیز ،بنبستی که روسو در آن گیر کرده بود ،رفع میشود .سیهیز در دورۀ بسیار مهمی توانست
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با طرح دو سه مفهومِ اساسی که از پیشینیان خود گرفته بود ،یک نظام ترکیبیِ التقاطی درست کند که از
تمامی دیدگاههای روشنگری درنفی دیدگاهِ کلیسا و الهیاتِ سیاسیِ از یکطرف و نظریۀ سلطنتِ الهی از
طرف دیگر بهره برد ،تا راه را برای تبدیل نشستِ عامۀ مردمِ فرانسه به مجلسِ ملی برای قانونگذاری
هموار کند .بعد از این دو اصطالحِ یکی قانون و دیگری جمهوری مهم است که با سیهیز شروع میشود
و بعداً با ربسپیر تثبیت میشوند( .در عرف وخصوصاً زبان فرانسه و فرهنگ انقالبی از نوع فرانسه این
دو اصطالح بیش از آن که مفهومی باشند ،به یک موجودِ متشخصی هم در واقع تبدیل میشوند .یعنی
وقتی فرانسوی میگوید قانون و به ویژه وقتی میگوید جمهوری ،همان چیزی نیست که ما میفهمیم
وجمهوری را یک شکل حکومتی میدانیم .جمهوری ،که آنرا با آرِ بزرگ مینویسند چیزی است ورای
شکلِ حکومتی .جمهوری یعنی تجسم و تبلورِ همۀ ارادههایِ خصوصیِ ملت فرانسه ،در یک موجود غیر
مادی که اثرِ مادّی دارد .در قدیم از اصطالح جسم لطیف در مقابلِ جسم ِما ،بهکار میبردند .این اصطالح
از کلیسا گرفته شده است .این اصطالح که در همۀ زبانها معموالً التین بهکار میرود کُوُرپُس
میستیکوم corpus mysticumاست؛ یعنی جسمِ لطیف ،که بعداً در مورد دولت هم میتوان آن را بکار
برد .این جسمِ لطیف از نوعِ ما نیست ،به قول ما جسم لطیف و به قول آنها  corpus mysticumاست
که اثراتِ بیرونی دارد مثل یک موجودِ مادی است ولی مادی نیست ،همۀ اثراتِ یک موجود مادی را دارد.
کلمۀ جمهوری در زبان فرانسه همین حالت را دارد .یک نظریهپردازی خاصی است که ریشه در سابقۀ
مسیحی دارد جسمی که در واقع نامیرا است .فرانسوی وقتی جمهوری را استفاده میکند میگوید چیزی
ورای ماست .از باال بر ما حکومت میکند .همۀ ما چه چپ و چه راست در زیر لوایش هستیم ،مبارزات
و رقابت ما در ذیل آن جریان دارد نه در مورد آن.
قبل از روسو و خیلی قبلتر از او دو قانون خیلی مهم در وضعیت طبیعی داریم .در وضعیت طبیعی،
قانونی بر عالَم حاکم بود که در طبیعتِ امور بود و آن را قانون طبیعی میگفتند .یکی در یونان بود که با
آن کاری نداریم .دومین قانون طبیعی ،در مسیحیت آمده است .در اسالم قانون طبیعی نداریم ،قانون
موضوعه داریم و یکی از اختالفات مهم در اصالح دینی اسالم همین است .ولی مسیحیت اعتقاد داشت
که بعضی چیز ها وجود دارد که قانون است حتی قبل از اینکه شریعت نازل شود و ادیان آمده باشند،
خداوند یک مناسباتی را ،یک حسن و قبحی را ،در نهاد عالم گذاشته که به آن قانون طبیعی میگفتند.
یعنی آن ده فرمانی که در کتاب مقدس در عهد قدیم آمده است ،که تو نخواهی کشت – تو زنا نخواهی
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کرد – تودروغ نخواهی گفت ،به اینها قانون طبیعی گفته میشد .یعنی حسن و قبح آن را هر عقلی میپذیرد،
چه به خدا اعتقاد داشته باشد چه نداشته باشد چه دین آمده باشد چه نیامده باشد ،تو نخواهی کشت ،این
قانون طبیعی است .عقل انسان به حسن و قبح آن حکم میکند .بعداً شرایع ،یعنی ادیان آمدند و قوانینی
را آوردند .در مسیحیت اصل بر این است ،که ،آنچه ادیان به عنوان حکم شرعی در حوزۀ حسن و قبح
بیان میکنند ،مطابق با قانون طبیعی است.
جلسه چهارم:

این جلسات مقدماتی در واقع دیباچهای است بر بحثهایِ خیلی دقیقترِ بعدی ،که توضیح خواهم داد.
ولی به ناچار باید به شما بگویم که برایِ ما هر انقالبی ،یک حادثۀ سیاسی است .و انقالبها اگرچه یک
حادثه سیاسی هستند ولی مهمترین وجهشان حادثه سیاسی نیستند ،خصوصاً انقالب فرانسه ،که اولین
انقالب مهم دوران جدید است ،فقط یک حادثۀ سیاسی نیست ،بیش از هر چیز موجی که پس از خودش
ایجاد کرد ،نظریهپردازی روی حقوق است .چون انقالب میکنیم که حقوق بگیریم .در دورانِ جدید
حقوقی که مطالبه میکنیم چیست ،و چگونه با انقالب میتوان به آن رسید و نسبت انقالب با آن حقوق
چیست .در دوجلسه بعدی راجع به این مقدمات صحبت میکنم .در مورد دو تن از انقالبیون و دو تن از
مخالفان انقالب توضیح میدهم و هر دو را مقابل هم مطرح میکنم تا ببینیم برای توجیهِ نظریۀ انقالب
چه میگفتند .ابتدا دو تن از معتدلین – و هفته بعد دو تن از افراطیون و بعد دربارۀ مخالفان انقالب یا
ضدانقالبیون یا نظریهپردازانِ ضدانقالب بحث خواهم کرد .بعداً از ادموند برک صحبت خواهم کرد و
توضیح میدهم که جریانِ دیگری از همان آغاز به وجود آمد که نظریهپردازی روی حقوق را مطرح
میکرد که مسئله بسیار مهم انقالب و همۀ ایدهئالیزمِ آلمانی به یک معنا بود ،وتحول مهم در واقع دربیرون
فرانسه و در آلمان صورت گرفت .فرانسه که همچنان سیاسی ماند وشاید هم بشود گفت همچنان سیاسی
است .به همین دلیل متفکر مهمی در فرانسه نداریم .تجربۀ انقالب فرانسه به آلمان منتقل شد و در آنجا
بود که نظریهپردازی اساسی با کانت روی آن آغاز شد و با فیشته اوج بیسابقهای گرفت و بعداً هگل،
مارکس و دیگران هم نظراتِ دیگری دادند.
هفتۀ قبل اشاره کردم که سیهیز راه را هموار کرد تا مجلسِ اصناف در واقع به مجلس ملی تبدیل شود که
در تحوّل انقالب فرانسه ،ظاهر شدنِ مفهوم ملت خیلی اساسی بود .در واقع از زمانی که مفهومِ ملت ظاهر
شد ،سلطنت با سیهیز در حوزه نظر به پایان رسید .ودر واقع سلطنت ساقط شد .البته در ظاهر سلطنت
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هنوز سقوط نکرده بود ،شاه را محاکمه و اعدام نکرده بودند ،ولی عمالً سلطنت به پایان رسید ،و مجلس
ملی (کنوانسیون) به قلبِ تصمیمگیری و کانون مدیریت درانقالبِ فرانسه تبدیل شد.
در جلسه قبل اشاره کردم که با تحوالتی که در داخل کنوانسیون ایجاد شد به تدریج افراطیها بر میانهروها
پیشی گرفتند .یکی دو تاریخ را به اشاره گفتم که موضوع ِ لغو و نسخِ تمام امتیازات در  4اوت بود و بعد
از آن حکومتِ ترور و وحشت آغاز شد که ربسپیر بانی آن بود و موفق شد ،همۀ مخالفانِ خود را از مجلس
بیرون کند ،و اکثر آنها را به گیوتین سپرد .بقیه را هم خنثی کرد .بعد خودش و یکی از دستیارانش به نام
سَنژوست که یک جوانِ کمسنوسالی بود (وقتی با ربسپیر اعدام شد بیستوشش-هفت ساله بود) و
سخنران برجستهای در انقالب بود .این دو در واقع بر مجلس (کنوانسیون) حاکم شدند و حدود  16ماه
حکومت ترور و وحشت را پیش بردند و بعد توسط خود مجلس به چوبۀ اعدام سپرده شدند .جا داشت
که در مورد سنژوست که آدم بسیار مهمی است صحبتی میکردم .ولی با کمال تاسف آنچه از او دارم در
انباری در فرانسه است و در اینجا چیزی از او متاسفانه در دست نیست .چون آدم مهمی هم در سیاست
و هم درحقوق بود و از اولین کسانی بود که برای فرانسه چند رسالۀ مهم در حقوق عمومی نوشت.
متأسفانه چون منبع نیست نمیشود صحبت کرد .علتش کم سن و سال بودن و پخته بودن بیشازحدّ و
استثنائی اوست .بهرغم اینکه ربسپیر و سنژوست هر دو از نظریۀپردازان بسیار افراطی بودند ،ولی یکی از
چیزهائی که خیلی مهم است و برای من جاذبۀ خاصی دارد حضور ذهن عجیبی است که هر دو داشتند
و از طرف دیگر دقت خاصی است که در درست کردن جمالت داشتند .در واقع کمیابترین انسانهایی
هستند که بلدند در کجا دقیقترین حرف را در یک فرمول خیلی کوچک مثل یک جمله قصار بیان کنند.
بخشی از حرفهائی که ربسپیر زد ،ودرمجموعۀ 10جلدی آثارش است ،در سخنرانیها حضوری گفته
است ،برخی از آنها جمالت قصار فوق العادهای است .بسیار دقیقند و در طی کار به بعضی از آنها اشاره
میکنم .متأسفانه زبان فارسی اجازۀ این دقتها را نمیدهد ،الاقل برای من نمیدهد یا شاید هم من
نمیتوانم این ظرایف را منتقل کنم.
به هر حال ،با تبدیل مجلس اصناف به مجلس ملی ،ربسپیر که اسم کوچکش ماکسیمیلیان است ،یک وکیل
دعاوی حقوقی ،و عضو یکی از مهمترین باشگاههای فرانسه( کلوب ژاکوُبَن ها) بود ،توانست همۀ مخالفان
را از مجلس بیرون کند ،از بین ببرد ،و بر اوضاع مسلط شود.
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توکویل که یکی از مهمترین نویسندگان سیاسی دو قرن گذشته است ،حدود  40سال بعد از انقالب
فرانسه ،در موردش نوشت که بعداً بهطور مفصل توضیح خواهم داد .او هم تراز مارکس بود ،ولی چون
سایۀ مارکس تا بیست سی سال پیش همچنان زنده بود ،درزیر سایۀ او توکویل دیده نشد .بعد از آنکه
شبح مارکس از بین رفت و به گورستان تاریخ سپرده شد ،توکویل ،به عنوان رقیب این رویاروئی بسیار
مهم میان دموکراسی و نوعی از دیکتاتوری پرولتاریا ،ظاهر شد .خود مارکس میگوید دیکتاتوری
دموکراتیک پرولتاریا .این رویاروئی با تجدید بحث دمکراسی ،دوباره ظاهر شد .بعداً در موردش مفصل
صحبت خواهم کرد .در مورد انقالب فرانسه یک کتاب بسیار مهم در دو جلد نوشت .یک جلد را منتشر
کرد.به زبان فارسی هم ،به نام «انقالب فرانسه و رژیم پیش از آن» ترجمه شد .جلد دوم آن کامل نشد.
آنچه نقل میکنم ،از قسمت اول این رساله است ،توکویل در مورد پایان مجلس اصناف و آغاز دورۀ ترور،
سخن خیلی مهمی گفت .او گفت :اول که مجلس اصناف تشکیل شد ،میخواستند مناسبات طبقاتی را در
فرانسه تنظیم کنند ،و بین طبقات یا اصناف ،تعادلی ایجاد کنند .ولی بعداً ،و بهتدریج ،بحث از دموکراسی
ناب شد .توکویل اشاره میکند ،که ،در آغاز مجلس ،روی نظرات مونتسکیو بحث میشد ،ولی بهتدریج
به سمت روسو متمایل شدند ،و روسو ،شد آموزگار انقالب .چرا توکویل تمام تحول انقالب فرانسه را
به این ترتیب توضیح میدهد؟ چون مونتسکیو طرفدار نظام سلطنتی مشروطه از نوع انگلستان بود .و در
روحالقوانین سعی کرده است توضیح دهد که چرا نمیتوان در امپراطوریها جمهوری ایجاد کرد.
مونتسکیو معتقد بود که در امپراطوری و در کشورهای بزرگ اروپائی ،جمهوریها خوب عمل نمیکنند.
تنها راه ممکنی که وجود دارد ،طبق مدل انگلیسی ،سلطنتیها باید سلطنت از نوع مشروطه شوند .مشروط
به قانون اساسی باشند .ولی در مقابل او ،روسو اعتقاد داشت که باید تابلوی موجود را پاک کنیم و از سر
بنویسیم .به عبارت دیگر ،روسو مسئلۀ اصول را مطرح کرد (principles .یعنی پرنسیپها) .از نظر
روسو مسئله اصلی تثبیت پرنسیپها است ،روسوگفت  :همانطور که در علوم دقیقه مثل ریاضیات،
بطور انتزاعی اصول موضوعه را وضع میکنیم ،و بعد نتایجی را از آن میگیریم .در حوزه علوم اجتماعی
و حوزۀ سیاست هم میشود این کار را انجام داد .ما اصول را مطرح و وضع میکنیم بعد نتایجش را
میگیریم .بنابراین ،با این نظریه ،رابطۀ میان تاریخ یعنی تجربۀ تاریخی و اصول ،گسیخته و گسسته
میشود،به عبارتی از نظرروسو اصول ناشی از تاریخ نیست ،بلکه به قول روسو و به تبع ربسپیر تاریخِ
انسان ،تاریخِ بردگی است.به همین دلیل ،روسو در کتاب قرارداد اجتماعی توضیح میدهد،که ،کار ما از
طریق اصول ،طرح یک نظریۀ دموکراسیِ ناب یعنی غیرِتاریخی است.
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بنابر گفته توکویل ،انقالبیون در فرانسه و کسانی که در مجلس بودند ،به این نتیجه رسیدند ،که ،باید
گسستی از تاریخ ایجاد کنند ،تا بتوانند طرحِ یک دموکراسیِ ناب را بیفکنند.
موضوعی که ربسپیر به عنوان اصل مسئله مطرح میکند ،همان جملهای است که در اول کتاب قراردادِ
اجتماعی از روسو گرفت ،که ،انسان آزاد به دنیا میآید .ربسپیر میگوید انسان برای آزادی به دنیا میآید
ولی بهگفته روسو همه جا در بند است .ربسپیر میگوید ولی به طور تاریخی ،در تاریخ ،انسان برده است.
در اینجا تعارضی بین تاریخ و طبیعت انسان و طبیعتی که انسان را آزاد آفریده است ظاهر میشود .نتایجش
را بعداً خواهیم دید که مخالفان انقالب ابراز کردند ،که یکی از بیراهههایِ انقالب همین بود ،که میخواهد
انسان را ،از بشرِ تاریخی یعنی انسان متمدنی که در تاریخ متمدن و فرهیخته شده است جدا کرده و به
طبیعت برگرداند .یعنی به ماقبل تاریخش برگرداند .این ایراد را بعدا خواهیم دید که خواهند گرفت و
چنین نظریهای چه عوارضی دارد .به هر حال روسو این نظریه راداده بود و ربسپیر هم آن را تکرار کرد و
بعد نتیجۀ خیلی مهمی که به دنبال روسو گرفت ،این بود که انسان همه جا آزاد به دنیا میآید .پس بر
حَسب طبیعت ،انسان موجود خوبی است ،ولی در جامعه فاسد میشود .تباهی انسان از مناسبات اجتماعی
است .رُبِسپیِر اینجا ،جملهای اضافه میکند که یکی از جمالت خیلی مهم او است  .میگوید ،هر نهاد که
مبتنی براین فرض نباشد که مردم خوبند و هیئت حاکمه فاسد ،آن نهاد معیوب است ( .اینجا institution
را به نهاد ترجمه میکنم که به دو نحو میتوان آن را ترجمه کرد .این اشکالی است که ما گاهی در ترجمه
داریم .این نوع کلمات در زبانهای اروپائی که ریشۀ التینی دارند  instititioو  constitioیکبار معنی
فعال دارند و یکبار معنای غیرفعال یا منفعل دارند .این  institutionیعنی ایجاد یک نهاد ،یعنی ایجاد
کردن ،یک بار هم نتیجۀ ایراد آن نهادی است که وجود دارد .منظورم اینست که به دو طریق قابل تفسیر
و دو نوع میتوان آن را فهمید .ولی چون فارسی اجازه نمیدهد من به این صورت ترجمه کردم .این هیئتِ
حاکمه که ترجمه کردم هنوز البته اشکال دارد .کلمه ماژیسترا  mgjistratیا  magistrateانگلیسی
است .یعنی تمام افرادی که مناصب مهم حکومتی و دولتی را دارند .از همان آغاز ربسپیر اعالن میکند،
در تأسیسی که با ایجاد جمهوری فرانسه کردهایم ،اصل بر این است که مردم خوبند وهیئتِ حاکمه بد
وفاسد .نتایجی که میگیرد خیلی مهم است .از همان آغاز دو گروه از مردم را در مقابلِ هم قرار میدهد
و یک نوع ثنویت و دوگانگی را در بین دو بخش از مردم وارد میکند  .از یک طرف کلمه peuple
فرانسه را یا  peopleانگلیسی را به کار میبرد .ما مشکل در ترجمۀ آن داریم .چون در درجۀ اول به
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معنای مردم است ولی اصطالحاتِ سیاسی ما یک کلمِۀ دیگر هم برای آن درست کرده است ،بنام خَلق.
ربسپیر وقتی  peupleرا به کار میبرد چنین چیزی( خَلق )را به ذهن مُتبادِر میکند .بنابراین همه
خطابههای ربسپیر از همان آغاز ،مبتنی است بر تعارُض و تنش میان دو گروه ،که یک طرف آن مردم
است وطرف دیگر دشمنان مردم ،درادامه این خطابه ،خواهد گفت ،دشمنان مردم ،کسانی هستندکه
میخواهند ،حقوق بدست آمده مردم را پس بگیرند .بنابراین دو صفِ متفاوت وجود دارد و از نظرِ سبکِ
نوشتاری و سبکشناسی خیلی مهم است .تمام صفاتِ خوب را طبیعتاً در صف مردم میآورد .تمام
اصطالحات و صفات بد را در جهت دیگر ،چون میخواهد صف مردم را از یک گروهی دیگر جدا کند
و مردم را در مقابل دشمنان خودش قرار دهد .تا زمان انقالب فرانسه ،مردم و دشمنِ مردم هنوز به این
صورت که در کنوانسیون فرانسه ظاهر شد ،در حوزۀ اندیشۀ سیاسی ظاهر نشده بود .در اندیشه سیاسی به
کسانی خودکامه یا خودکامگان میگویند ،ولی نه به این صورتی که در کنوانسیون مطرح شده است .این
نظریه،یک نظریه جدیدتری است ،سابقهای است برای یک نظریۀ جدیدتر که کارل اشمیت از نویسندگان
بزرگ معاصر مطرح کرده است.
کارل اشمیت یک حقوقدان متخصص حقوق عمومی در آلمان بود که تقریباً تمام قرن بیستم را کامالً
زندگی کرد و اتفاقات مهمی را از نزدیک دیده است .نظریهپردازِ دستراستی حقوق عمومیِ بود که با
آمدن هیتلر ،ارتباطی هم با آنها داشت .گرچه کارل اشمیت نظریهپرداز ناسیونالسوسیالیست نشد ولی
نظراتش بسیار به نظریات آنها نزدیک بود ،بعد از جنگ از کار برکنارشد ولی در آلمان ماند .خیلی از
شاگردانش در دانشگاههای آلمان بودند و هستند ولی خود کارل اشمیت کمابیش ناشناخته ماند ،تا سی
سال پیش که به تدریج در کل اروپا آثارش را ترجمه کردند .یکی از بحثهای مهمی که او مطرح کرد،
مسئلۀ دشمن است .وقتی میگوید :امر سیاسی ،ساحت یا نشئۀ سیاسیِ درهیئت اجتماعی چیست؟ جوابش
اینست که مطرح کردنِ یک دشمن .توضیحِ اینکه دشمن کیست .سیاست را با دشمن تعریف میکند.
میگوید سیاست حوزهای است که دشمن وجود دارد.
این نوع فکر دستراستی که در آلمان قرن نوزده کم و بیش وجود داشت ،در قرن بیستم توسط کارل
اشمیت تجدید شد و به صورت یک تئوری عرضه گردید ،همین نگاه را در ربسپیر هم میبینید ،در واقع
ربسپیر ،نظریهپرداز ،به معنای دقیق آن نیست ،ولی چون قدرت و مناسبات قدرت را مدیریت میکند ،در
نهایت به این سمت رانده میشود ،که بگوید ،وقتی ما در شرایطِ بحرانی وارد مناسباتِ قدرت شدیم،
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وقتی در شرایط بحرانی مناسبات قدرت را مدیریت میکنیم ،اینجا مسئلۀ دشمن و دشمنشناسی خیلی
مهم است .البته همۀ انقالبها ،به سمت این فکر رانده شدند ،و به نوعی این مسئله را مطرح کردند ،حتی
اگر در حوزۀ نظر مطرح نکرده باشند در حوزۀ عمل حرفشان همین بود .مورد ربسپیر خیلی مهم است،
چون او از همان آغاز اعالن کرد ،دو گروه در مقابل هم صفکشی کردند و مدیریت انقالب یا مدیریت
جمهوری فرانسه االن منوط به این است که ما چطور مسئلۀ دشمن را حل کنیم .از دو خطابهای که من از
آن صحبت میکنم ،خطابۀ اول مربوط میشود به  25دسامبر  ،1793حدوداً یک سال پس از اینکه ربسپیر
به قدرت رسید و اداره کنوانسیون را به عهده دارد .در درجۀ اول سعی میکند ،اصول حاکم بر انقالب و
کنوانسیون را در این کتاب توضیح دهد .در آغاز خطابه میگوید که ما پیروزیم ،ما موفق شدیم وغلغله
شادی پیروزی ما گوش فلک را کر کرده است( .اشارهاش به ائتالفی است که بعد از پایان انقالب میان
تمام شاهان نظامهای سلطنتی اروپا صورت گرفت که با فرانسه به مقابله برخیزند .انگلیس یکی از
کشورهائی بود که با نیروی دریائی قویاش به بعضی از نقاط فرانسه حمله کرد و از جمله وارد مدیترانه
شد و بندر تولون را که از بنادر مهم فرانسه بود تسخیر کرد و بعد از جنگ فرانسویها توانستند تولون را
از انگلیسیها پس بگیرند .به دنبال این واقعه صحبت میکند ).میگوید ،پس نمایندگان مردم که میخواهند
در این مجلس قانون گذاری ،قانون وضع کنند ،باید در سکوت( نقل قول است) هواهای نفسانی خود
گوش به فرمان عقل بسپارند و قوانینی بگذارند که برای تامین مصلحت عمومی باشد .توجه کنید،این
فریاد ،کرکردن و بعد سکوت مهم است .این کلمۀ هواهای نفسانی که به اجبار ترجمه میکنم به فرانسه
 passionو به انگلیسی پَشِن  passionاست ،ترجمه آن با بار معنائی و سطوح معنائی که دارد مشکل
است .لغت قدیمیتر انفعاالتِ نفس انسان است (.دکارت کتابی دارد که به فارسی میشود انفعاالت روح)
ولی بعداً که اروپا از نظر فکری تحول پیدا کرد و الیه های جدیدی بر فکرآنها افزوده شد ،کلمه ،بار معنائی
دیگری هم پیدا کرده است .چون اولین معنایش همان هوای نفسی است که ما میگوییم و برای ما همیشه
بارمعنایی منفی دارد ولی کلمه  passionدر زبان های اروپائی اصالً جنبۀ منفی ندارد .علتش ،تحولی
است ،که در فکر آنها صورت گرفت .اما در فکر ما صورت نگرفت .ما همچنان در پارادایمِ فکر عرفانی
دینی هستیم .بنابراین هرچه از نفسانیات آدمی برمیآید،از نظر ما بد است .در حالی که اروپا از قرن هفدهم
به این طرف گفته است که انسان یعنی همان  passionها .چون اساس انسان براین پشن هاست .پس
اندیشه عرفانی ،دیگر در سیاست و اقتصاد ،جواب نمیدهد و در حقیقت راه کویری را در مقابل خود
ایجاد میکند که هیچ چیزی که اجتماعی باشد در آن نمیروید .از جان الک و دیگران به این طرف ،کلمۀ
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 passionsبه اساس انسانیت انسان که اهل فنا نیست ،بلکه در این دنیا اهل بقاست ،تبدیل شد .انسان اگر
کاری در این دنیا بتواند انجام دهد ،با همین پَشِنهاست .بعداً گوته در اول قرن نوزدهم گفت ،هیچ اتفاق
مهمی در دنیا ،بی  passionsنمیافتد ( .درست نقطۀ مقابل حرفی است که ما میزنیم ،که انسان تا این
هواهای نفسانی و پشنها را از بین نبرد انسان نیست .به همین دلیل وقتی از زبان اروپایی ترجمه میکنیم
خیلی وقتها منظورشان را نمیفهمیم).
ربسپیر هدفش این بود که بگوید حال که ما پیروز شدیم passion ،ها باید خاموش شوند .با تاکید
میگوید،بعد از این باید به فرمان عقل گوش دهیم تا مصلحت نظام را درست کنیم .با تاکید میگوید،
چون بعداً خواهد گفت ،این هواهای نفسانی ،ما را به سمت منافعِ خصوصی سوق میدهند ،در حالی که،
حفظ جمهوری و حفظِ نظام انقالبی مسئله اساسی ما است .و حفظ نظام انقالبی از طریق پشت کردن به
هواهای نفسانی امکانپذیر است .باز یک اصطالح دیگر را باید به اجبار برایتان بگویم چون دو ترجمه و
کلمه بکار میبرم به یک معنا .کلمۀ اَنتِرِ فرانسوی  interetو اینتِرِست انگلیسی  interestکه یک بار
میگویم مصلحت وقتی با عمومی میآورند و یک بار میگویم نفع یا منافع وقتی با خصوصی میآورند.
چرا ربسپیر این مسئله را به این صورت با تاکید مطرح میکند؟ علتش اینست که بگوید شمائی که نمایندگان
مردم فرانسه هستید باید از منافع خصوصی خود چشم بپوشید ،تا در خدمت مصلحت عمومی باشید تا
اینجا اشکالی ندارد .ولی پشت این خطابۀ ربسپیر ،چیزیست ،که خیلی بیان نمیشود و به تدریج در عمل
دیده میشود .به عنوان مثال میگوید ،شما باید روی منافع خصوصی خودتان ،برای تامین مصلحت
عمومی،که عبارت است از من ،که نمایندۀآن هستم ،سرپوش بگذارید .در واقع ربسپیر از طریق ایجاد
تمایزی میان مردم و دشمنان ،میگوید که من نمایندۀ مردم هستم وکسی که در مقابل من قرار گرفت در
طرف دشمنان مردم و دشمنان آزادی است .بنابراین ،برای ایجاد حکومت ترور و وحشت ،مقدماتی را که
از روسو و دیگر نویسندگان گرفت ،اینجا مطرح میکند .میگوید ،شما باید به عقل گوش دهید برای تأمین
مصلحت عموم( .برای پیشبرد حرف خودش سعی میکند بند ناف تمایندگان را از گذشته قطع کند)،
میگوید :انقالبی که ما کردیم چنان استثنائی است که آنرا نظریهای نیست .انقالب ما انقالبی استثنائی در
تاریخ است و شما در کتابهای فیلسوفان و نویسندگان سیاسی به دنبال نظریۀ این انقالب نگردید .نظریۀ
این انقالب همینقدر نو است که خود انقالب نو است ( .یا به عبارت دیگر دارد میگوید که من دارم
نظریۀ انقالب را به شما توضیح میدهم .چون شما نمیتوانید ،به فیسوفان و نویسندگان برگردید( .چون
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تعدادی دیگران به مونتسکیو یا حتی روسو برمیگشتند ).گفت ،خیلیها نظرشان بر این بود که فرانسه
چون یک امپراطوری است ،جمهوری نمیشود .حاال مسئله اینست که خود انقالب پس چیست؟ میگوید:
انقالب عبارت است از یک عمل جمعی ،یک عمل سیاسی ،برای ایجاد جمهوری نوآئین فرانسه برای
اعالن جنگ دائمی به دشمنان .از زمانی که انقالب تحولی برای استقرار جمهوری است ،هر کسی که در
مقابل انقالب باشد دشمن جمهوری است و بنابراین یکی از اهداف مهم انقالب عبارت است از اعالم
جنگ علیه دشمنان جمهوری .و بعد از اینجا این نتیجۀ خیلی مهم را میگیرد که چرا من این حرف را
میزنم؟ علتش اینست که وضع بحرانی است یعنی وضعیت فوق العاده است .این را با تاکید در این خطابه
میآورد دلیلش اینست که در دسامبر سال  1789که این خطابه را میکند در همان سال  1789قانون اساسی
فرانسه در همین کنوانسیون به تصویب رسیده است و نمایندگان معتدل مجلس میگویند که ما باید قانون
اساسی را به اجرا بگذاریم .میگوید :البته که قانون اساسی مهم است ولی قانون اساسی قانون وضعیت
عادی است .ما در شرایط فوقالعاده قرار داریم .پس قانون اساسی تا اطالع ثانوی (یعنی بازگشت به
وضعیت عادی) تعطیل است .البته طبیعی بود که مخالفان نپذیرند .بعد ربسپیر چند مثال میزند ( .تمام
آدمهای سیاسی وقتی نمیتوانند بحث نظری کنند ،و با مفاهیم نمیتوانند به میدان بیایند ،مثال میزنند،
چون در مثال ها همیشه راه فرار وجود دارد که شما بتوانید از موضع نظر دور شوید .لغزش گاهی وجود
دارد که شما میلغزید به چیز دیگری و طرف شما متوجه این مسئله نمیشود .ربسپیر همین کار را با مثال
انجام میدهد ).مثالی که میزنند اینست .میگوید :مگر کشتی را میسازند که در اسکله بماند؟ یعنی قانون
اساسی را وضع نکردیم که بماند .کشتی برای دریا رفتن است ،بله ،ولی مگر هیچ دیوانهای کشتی میسازد
که بتواند در یک لحظۀ طوفانی آن را به وسط دریا ببرد ،نه ،آنرا در اسکله نگه میدارد تاطوفان بخوابد.
پس قانون اساسی تعطیل است .پارادوکس انقالب فرانسه در اینجاست .انقالب فرانسه از اولین روزها با
اعالمیۀ حقوق بشر آغاز شد و هیچ انقالبی هم به اندازۀ انقالب فرانسه حقوق را تعطیل نکرد .هر جا که
امکانپذیر بود ،گفت ،فعال تا اطالع ثانوی تعطیل .جالب است بدانید ،در انقالبی که بیش از هر چیزروی
حقوق تأکید میشد ،آنچنان در دادگاههایش ،سریع و فوری و بدون شهود و بدون بازرسی حکم اعدام
صادر و در همانجا هم اجرا شد ،که در جایی مشابهاش را نخواهید دید .ربسپیر از اینجا به بعد یک تمایزی
را وارد میکند میان دو نوع آزادی .میگوید :قانون ناظر بر آزادیهای مدنی است ( یعنی  civilمنظورم
است) ،درحالیکه غایت حکومت انقالبی آزادیهای سیاسی است .البته اینجا باز مشکل مختصری برای
ترجمه وجود دارد که کلمه ای که بکار میبرد  liberteیا همان  libertyانگلیسی است اینجا کلمۀ
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 liberte publiqueرا بکار میبرد کلمۀ پوبلیک آن چیزی است که ما در حقوق عمومی داریم و به آن
حقوق عمومی میگوئیم .منظور از آن آزادیهائی است که در حوزۀ حقوق عمومی جا میگیرد ،از نظر
مضمونی ،بهمعنی تأمین آزادیهای سیاسی است .میگوید ما دو چیز داریم ،وقتی وضعیت عادی است ما
مبارزه برای آزادیهای مدنی میکنیم .به زبان امروزیتر آزادیهای اجتماعی است .ولی در انقالب چون
وضعیت فرق میکند ،موضوع انقالب ،آزادیهای عمومی است .پس آزادیهای عمومی این اجازه را به ما
میدهد ،که حقوق به معنای قانون اساسی را فعالً تعطیل اعالن کنیم چون ما باید در مقابل دشمنان آزادی،
مردم را تحت حمایت ملی قرار دهیم protection nationale ( .پروتکسیون ناسیونال را چنین ترجمه
میکنم – یعنی در سطح ملی و ملت ما باید از مردم حمایت کنیم) .بنابراین میگوید :باید منتظر شد تا
دریا آرام شود تا ما کشتی قانون اساسی را وارد دریا کنیم ،بعد لحن تهدیدی بیان خودش را یک پرده
باالتر میبرد و میگوید ،اینطور نیست که فکر کنید ،قانون اساسی معبدی است که هر جنایتکاری به آنجا
پناهنده شود و در امان بماند .بعد از این برای ما چیزی مقدس نیست ،که دشمنان مردم و آزادی در پشت
آن خود را مخفی و پنهان کنند .پس حکومت انقالبی یک قانون اصلی را میشناسد که عبارت باشد از
مقدسترین قانونها یعنی نجات مردم .در اینجا چون دوباره درمقابلِ دشمنان آزادی یا به قول خودش،
دشمنان مردم قرار دارد دوباره بحث هواهای نفسانی را از سر میگیرد و میگوید :برخی از نمایندگان و
گروه ائتالفی شاهان و خودکامگان ،ژنرالها و اعوان و انصار آنها به دنبال جاه طلبیهای خودشان هستند،
در حالیکه با انقالبی که کردیم ،انقالب ،افساری است بر دهن همۀ جاهطلبیها و هواهای نفسانی این
گروهها .در مقابل ،دوباره مسئلۀ مصلحت عمومی را مطرح میکند و دوگروه را از هم تمیز میدهد.
اصطالحاتی که بهکار میبرد جالب توجه است .میگوید :چون گذرگاه عافیتِ ( به تعبیری که حافظ بهکار
میبرد) در سیاست ،برای کسی که در راهِ تأمین مصلحت عمومی باشد ،تنگ است ،پس باید به این
گذرگاه با دقت بیشتری نظر کرد .کسانی هستند که ادعا میکنند که باید اعتدال به خرج دهیم ،باید در
امور میانهرو باشیم ،و افراط خوب نیست .میگوید ،البته که اینطور است .اما در اینجا دو چیز را از هم
جدا میکند .میگوید :البته که اِعمال قهر انقالبی با اعتدال سازگار نیست ،ولی با کدام اعتدال سازگار
نیست .دو نوع اعتدال داریم .اولی عدهای هستند که طرفدار  moderantismهستند (کلمهای که خیلی
مصطلح نیست و من ترجمه میکنم به میانهروی که خیلی هم دقیق نیست .ولی اگر بازرگان رابهیاد آورید،
میگفت سیاست من گامبهگام است و آن معنای منفی که در آن دوران نزد انقالبیون پیدا کرد ،آنها گفتند،
گامبهگام یعنی وادادن .این چیزی است ،که میشودبا آن قرینهسازی کرد) .میگوید بله ما یک
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 moderantismداریم و یک  moderationداریم یعنی اعتدال در معنای خوب آن .میگوید :نسبت
اینها مثل نسبت ناتوانی است به خویشتنداری .اولی ها ،که در واقع مدرانتیزم توسعه میکنند ،میگویند
ما ناتوانیم .مدراسیون یعنی در واقع ما توانائیم ولی خویشتنداریم وجلوی خودمان را میگیریم .این دو
اصطالح را وارد میکند و با تعارض با هم بازی میکند .میگوید :تمام خودکامگان از این نظر و هواداران
آنها ( یعنی دشمنان آزادی و جمهوری) از این نظر طرفدار سیاست گامبهگام هستند ،مدرانتیزم را
میپذیرند ،که میخواهند راه بردگی را برای مردم باز و هموار کنند و میانهروی را از این نظر پیشنهاد
میکنند که بعداً خودشان بتوانند در شرایط دیگری به افراط دست بزنند ،افراطی عمل کنند .میگوید گام
به گام بودن ،حجابی است برقصِد بعدی اینها برای اعمال خشونت .به عبارت دیگر وقتی مردم ،نیروهای
انقالبی فروکش کنند آنجاست که اینها از این طریق وارد میشوند و بعد به موقع با خشونت عمل خواهند
کرد .بعد دوباره همین مسئله را باز مطرح میکند که :ضد انقالب از این نظر با افراط مخالف است که
میخواهد بعداً خودش به افراط دست بزند ( .حال چون در مجلس صحبت میکند و گروه زیادی ازاهل
مجلس هم همین نظر را دارند که ربسپیر از آن انتقاد میکند ).میگوید :گاه ،کاله قرمز شباهتش به پاشنۀ
قرمز بیشتر از آنی است که ما تصور میکنیم .اینجا دو اصطالح استفاده میکند بُنِهروژ bonnet rouge
بهکار میبرد یعنی کاله یا شب کاله قرمز ،ولی عالمت انقالبیون این بود که بُنِهروژ را داشتند و از طرفی
میگویند که اشراف پاشنههایشان قرمز بود .میگوید همه جا قرمزی به یک معنا نیست .این که شما در
مجلس نشستهاید و کاله قرمز برسردارید به عالمت انقالبی بودن ،چه بسا که شما به اشراف قرمز پوش با
کفش قرمز بیشتر شبیهاید تا به انقالبیون.
چون در مجلس و در برابر مردم صحبت میکند باید به لحاظ نظری آنها را متقاعد کند نمیتواند بگوید
که من دارم افراط میکنم و خشونت را ترویج میکنم میگوید :البته که افراط و تفریط بد است و همانطور
که از ارسطو به این طرف میدانیم از نظر اخالقی باید میان افراط و تفریط حد وسطی باشد .میدانید که
اخالق ارسطوئی است که به اخالق دورۀ اسالمی ما نیز به نوعی وارد شده است .میگوید :بله ولی حوزۀ
اخالق فردی با حوزه سیاست و با حوزۀ اخالق جمعی متفاوت است .حوزۀ اخالق فردی حوزۀ منافع
خصوصی است ،حوزۀ مناسبات سیاسی حوزۀ مصالح عمومی .از این دو حوزه ،دو منطق متفاوت بر میآید.
پس بنابراین حد وسط میان افراط و تفریط در سیاست آنجائی نیست که در اخالق خصوصی است .این
یک تعریف دیگری میطلبد ( .چرا این را با تاکید میآورد چون گفت شما در کتاب ها دنبال نظریۀ انقالب
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نگردید ،انقالب چیزی است متحول ،انقالب رابطۀ نیروهائی است که در هر لحظه بههممیخورَد .به گمانم
اصطالح از باکونین است که میگفت رابطۀ ناپایدار نیروها یا تعادل ناپایدار نیروها ) .تعادل نیروها در
سیاست همیشه ناپایدار است .چون چنین است مثل اخالق نیست که یک جائی را مشخص کنید که حد
وسط اینجاست .حد وسط بستگی دارد که ما در چه شرایطی هستیم ،الزامات و متقضیات زمان است که
آن را روشن میکند.
ارسطو گفته بود ،انسان متهور (بیباک) خودش را به خطر میاندازد بدون اینکه فکر کند ،اما انسان شجاع،
نه متهور بیسبب است و نه ترسو .ارسطو همه اینها را توضیح داد و تثبیت شده بود .ربسپیر میگوید :در
حوزۀ سیاست تعریف خاصی نداریم ،ولی یک ضابطهای وجود دارد و آن ضابطه عبارت است از تامین
مصلحت نظام یا مصلحت عمومی و بعد حقیقت .حقیقت چیست؟ طبیعی است که در خطابۀ او روشن
نیست که حقیقت چیست .حقیقت به معنائی که او میگوید در حوزۀ مناسبات سیاسی است که تعریف
میشود .بعد میگوید :اصوالً چون انقالب آتشین مزاج است ،و در انقالب یک نیروئی وجود دارد که در
مخالفین و ضدانقالبیون نیست ،پس بنابراین توضیح حد وسط میان افراط و تفریط در حوزه سیاست
مشکل است ،آنطور نیست که در حوزه بیرون از سیاست است .بنابراین وظیفه انقالبیون و هواداران آزادی
است که این ضابطه را تعیین کنند که حد وسط کجاست .البته شما خواهید گفت که آنها اشتباه میکنند.
در جائی به خشونت دست زدند و اشتباه کردند .میگوید البته که چنین است .انسان زنده اشتباه میکند،
مردهاست که اشتباه نمیکند .بعد شما میگوئید که دشمنان آزادی هم گاهی اشتباه میکنند و در اشتباهشان
هم حسن نیت داشتند .مثالً شاه آدم کشته و شما میگوئید حسن نیت داشته یعنی منظورش دفاع از کشور
بوده ولی چند نفر کشته شدند .میگوید چرا همین حرف را در مورد انقالبیون نمیزنید .انقالبیون هم
اشتباه کردند و میکنند و همین حسن نیت بر اینها هم جاری است .و از طرف دیگر شما مرده را با زنده
مقایسه میکنید .آن رژیم مرده است و با تمام مشخصاتش و از آن به اندازۀ زنده که ما انقالبیون باشیم،
حرکتی ساطع نمیشود .این که ما دست به خشونت میزنیم ،علتش اینست که ما چون زندهایم بیشتر
حرکت ازش صادر میشود و حرکت خشنتری گاهی اوقات صادر میشود تا مرده .پس ضابطه عبارت
است از عشق به میهن ،میهنپرستی که خصوصاً از اینجا به بعد وارد میکند .ما انقالبیون امانتداران عشق
به میهنپرستی هستند .پس ضابطه هم مائیم .منتها دو چیز را در کنار هم میآورد .میگوید ضابطه عبارت
است از میهنپرستی و حقیقت( .این دو مقولۀ کامالً متفاوتند .ولی آگاهانه ،حساب شده و دقیق این را
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میآورد .حقیقت عبارت است از میهنپرستی و چون ما در قدرت هستیم این را ما تعیین میکنیم که
میهنپرستی چیست( البته چنین عریان نمیگوید ولی میشود ،چنین تفسیر کرد) .میگوید :شما که
نمایندگان ملت فرانسه هستید ،کاری نکنید که حکومت انقالبی به دست نامحرمان و تبهکاران بیافتد.
اینجاست که آزادی از بین خواهد رفت و انقالب و نیروی آزادی به ضد خود که عبارت باشد از سم
مهلکی به آن تبدیل خواهد شد و ملت فرانسه را از پای در خواهد آورد .پس قدم بعدی ،وقتی که ضابطۀ
حقیقت و وطنپرستی روشن و مشخص شد که امانتداران ،حافظان و پاسداران انقالب و حکومت
انقالبی ما هستیم ،پس آنچه میماند اینست ،که حکومت انقالبی ،این وظیفه را نیز بر عهدۀ شما گذاشته
است که همۀ شجاعت و سیاست الزم را برای لگدمال کردن آنان (ضدانقالبیون) و به ویژه حفظ وحدت
در میان خود برای به انجام رساندن هدفهای بزرگی که به آن نیاز دارید ،این کار را انجام دهید .مخالفان
خودتان را لگدمال کنید.
تقریبا یک سال است که ربسپیر حکومت ترور و وحشت را اعالن کرد ،همانطور که در جلسه اول ودوم
توضیح دادم اوج حکومت ترور و وحشت درست زمانی بود که تهدیدات داخلی و خارجی کمابیش
کاهش یافت .در شروع این جلسه گفتم که این خطابه ،زمانی ایراد شد که فرانسه در جنگ پیروز شده
بود .بخشی از فرانسه از دست قوای انگلیس آزاد شد .اینجاست که اتفاقا خود ربسپیر میگوید:اینجا که
من با شما سخن میگویم ،نفیر پیروزی ما گوش فلک را کر کرده است  ،درست در اینجاست که میگوید:
اتفاقاً باید برای از بین بردن دشمنان آزادی و جمهوری دست به افراط بزنیم ،.و بعد با خشنترین کلمات
به تدریج که در این خطابه جلوتر میآئیم کلمات با خشونت بیشتری و بار عاطفی خشنتری بیان میشود،
چندین بار سرکوب کردن و لگدمال کردن را به کار میبرد .بعد دوباره به این مسئله برمیگردد که تمامی
اروپا در مقابل ما صف کشیدند .و به ائتالف میان پنج قدرت بزرگ اروپا که عبارت باشد از انگلستان،
اتریش ،پروس ،ایتالیا و روسیه علیه جمهوری فرانسه اشاره میکند .میگوید تمام اینها در مقابل ماصف
کشیدهاند ،که جمهوری فرانسه را از بین ببرند .بنابراین ما باید ،به بهترین شیوه ممکن سرکوب کنیم.
در ادامه ،دوباره دیدگاههای سلطنتی را نقد میکند .دوباره بحث را قرینۀ بحث اول میبینیم ،که مردم و
آزادی را مقابل دشمنان آزادی میگذارد ،فضیلت را در مقابل رذیلت بکار میبرد .به بحثش یک وجه
اخالقی میدهد و فضیلت را که در جمهوریهای قدیم (یونان و رم) بود در مقابل رذیلت ،که کانونش
در تمام دربارهای سلطنتی است ،قرار میدهد و میگوید :راه ما بازگشت به فضیلتهای دوران باستان
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است ،برای ازبینبردن رذیلتهای دوران جدید ،که کانونش ،در نظامهای سلطنتی است .باز از دشمنان
جمهوری که صحبت میکند بار دیگر به مسئلۀ مجازات مخالفین ،سلطنتطلبان و همۀ گروههای دیگر
میپردازد .و مطرح میکند که اینها خودشان را مخفی کردهاند و توانستند در تمام نهادهای حکومت فرانسه
نفوذ کنند .در کنار دولت ما دولت درست کردند ،در کنوانسیون نفوذ کردند (چون قرار است جمع جدیدی
از کنوانسیون را در واقع به گیوتین بسپارد اینها را میگوید) در داخل هم نفوذ کردند .کسانی هستند که
همان نظرات را میدهند و در تمام شئون اجتماعی ماهم نفوذ کردهاند و زیر نقاب میهنپرستی به دسیسه
چینی پرداختهاند ،و البته شمار آنها اندک نیست ،و روزبهروز هم بر شمار آنها افزوده میشود .نکتۀ مهم
اینجاست که آنها ،سردمدارانی دارند که آزار و اعدام و شکنجۀ یک تن از هبران آنها از کشتن صد تن از
هواداران بیاهمیت آنها بهتر است .دوباره در مورد قوانین موجود فرانسه که با وضع بحرانی فعلی سازگار
نیستند مفصل صحبت میکند .من به آن نمیپردازم ،به یک نطق دیگری اشاره میکنم که حدود پنج ماه
بعد از این ،ماه مه سال بعد یعنی  1794حدود دو ماه قبل از اینکه خود ربسپیر سرش را به باد دهد بیان
شد .نطق بسیار مهمی است یکی از دو سه نطق آخر ربسپیر است ( .چون بحرانی در کنوانسیون و کمیتۀ
نجات ملی ایجاد میشود که ربسپیر قدرت را از دست میدهد و خودش اعدام میشود ).ولی این خطابه،
که خطابهای نسبتا مفصل و سی صفحهای است ،در آنجا چیز دیگری را مطرح میکند که از باب فهم
تحوالت آتی فرانسه مهم است .و آن اینست:
انقالب فرانسه اولین انقالبی بود که ضمن ضد سلطنتی بودن ،انقالب ضد مسیحی و ضد دینی هم بود.
به دنبال همین ویژگی ضددینی انقالب فرانسه است که رژیم کنونی فرانسه را( ،جمهوری فرانسه کنونی)،
تقریباً با همۀ نظام های اروپائی متفاوت است .اینکه حکومت فرانسه رابرخالف حکومتهای اروپایی که
سکوالر هستند الئیک مینامند و به چنین نظامی الئسیته میگویند به این دلیل است .قبالً گفتم که روحانیت
در فرانسه از امتیازاتی برخوردار بود و خصوصأ امالک بسیار وسیعی داشت .میشود گفت یک فئودالیتهای
در داخل فئودالیتههای موجود در فرانسه بود که همۀ این امالک با انقالب مصادره شد .و کلمۀ
سکوالریزاسیون که اولین معنایش ،جدا از عرفی کردن که در حوزۀ الهیات معنی میدهد ،خارج کردن
اموال کلیسا از حوزه دیانت و روحانیت است ،وجنبه عرفی و دنیوی دادن به آن ،در واقع ملی کردن است.
معنی اولیه سکوالریزاسیون در واقع دنیوی کردن چیزیست که اُخروی است .در داخل کنوانسیون این
بحث شروع شد ،که مسیحیزدائی یا مسیحیتزدائی کنند .عدۀ زیادی در فرانسه ،حتی در درون روحانیت
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و بخشی از کشیشهای طبقۀ پائین که به انقالب پیوسته بودند ،به دشمنان بزرگ مسیحیت و کلیسا تبدیل
شدند .یک پرانتزی اینجا باز کنم.
( این مسائلی که مطرح میکنم ،بارها هم اشاره کردهام که قیاس از مسائل خودمان نگیرید که بتوانیم این
مسائل را بهتر درک کنیم .قبالً گفتم روحانیت در مسیحیت یک طبقۀ متمایز بود و روحانیت خصوصاً
بخش باالی این طبقه ،مثل تمام طبقات که باال و پائین دارند ،روحانیت هم همین وصعیت را داشت
فرض کنید طبقۀ متوسط باال و پائین ،یا بورژوازی بزرگ و متوسط یا پائین ،سرمایهداران بزرگ و کوچک.
در بسیاری موارد ظاهراّ هر دو بورژوا بودند ولی یکی سوپرمارکت بیست متری داشت و دیگری یک
کارخانۀ چندصدمیلیاردی دو بورژوازی متفاوت است .برای تقریب به ذهن این را گفتم .روحانیت در
اروپا چنین بود .روحانیت باال با تمام طبقات باالی جامعه و هیئت حاکمه ارتباط نزدیک داشت .و خصوصاً
بعد از رنسانس یک آدم معمولی نمیتوانست به مقام اسقفی ،کاردینالی ویا خصوصاً پاپی برسد .حتما
میبایست از طبقات ممتاز و مرتبط با مناسباتِ پول و ثروت و قدرت و غیره باشند ،تا به این مقامات
برسند .خصوصاً اگر چیزی در مورد رنسانس و ایتالیا خوانده باشید میدانید که پاپ مثالً از مدیچیها
بود .خاندان مدیچی خاندان بزرگی بودند که بخش مهمی از ایتالیا را در قرن شانزدهم ساختند .پاپ هم
از آنها بود .پاپ وارد این مناسبات قدرت میشد .طبقات پائین روحانی بودند که از ده میآمدند و بعد با
یک تحصیل مختصری کشیش ده میشدند .بخش مهمی از همین کشیشها بر اثر روشنگری خصوصا
طبقات متوسطتر بر اثر روشنگری به انقالب پیوستند .تعدادی از این کشیشان که داخل کلیسا روابط و
مناسبات کلیسا را از نزدیک دیدند ،به مخالفان بزرگ کلیسا تبدیل شدند .سیهیز که جلسۀ قبل از او صحبت
کردم خودش راهبی بود که از آنجا به انقالب پیوست و نقش بسیار مهمی در انقالب داشت و نظریهپرداز
گرفتن امتیازات روحانیت بود .به دنبال لغو امتیازات و سکوالریزاسیون زمینهای روحانیت ،حکومت
فرانسه اعالن کرد که هیچ نسبتی با دیانت ندارد .حکومت فرانسه حکومت غیردینی است اگرنه بیدینی
است .ربسپیر ادعایش بیش از این بود که فقط بیدینی را اعالن کند .اُرتیگا اگاسِت نویسندۀ مهم اسپانیولی،
فیلسوف ومقالهنویس اسپانیولی گفته است که فقط خداست که بیخداست .ربسپیر باهوشتر از این بود که
در مقابل خدا بگوید که خدا وجود ندارد ،یا پیغمبر خدا نیامده است .او ادعای بیشتری داشت که میگفت
من خودم نوعی خدا هستم و پیغمبر خودم هم هستم و این خطابه به نوعی میخواهد این را اعالن کند.
که این ابلهانه است و اینها آدم های کوچکی هستند که میگویند دین بی دین .من خودم دینم .من خودم
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در واقع دین تعیین میکنم .این خطابه اهمیتش به این است .بعد گفت این بیدینها در همۀ شئون وارد
شدهاند و میخواهند اخالقیات مردم فرانسه را از ریشه فاسد کنند .چرا این مسئله مهم است؟ والبته مسئلۀ
روسوئی هم است.
این را کمی توضیحی میدهم .هم روسو ،هم مونتسکیو و همه درقرن هجدهم گفته بودند که هیچ جامعهای
نیست که بر اخالقیات (به معنای عامش) استوار نشده باشد .کلمهای که خصوصاً روسو و همینطور
مونتسکیو جا انداختند کلمۀ مورس است .که این صرف اخالق خصوصی نیست ،بلکه به اخالقیات ترجمه
میکنند .یعنی مجموعۀ آنچه که وجه ذهن اخالقی هر یک از ما را درست میکند ،اعم از اینکه متدین
باشیم یا نباشیم ،به این یا آن اخالق اعتقاد داشته باشیم .به تعبیر دیگری میگوید که خرد انسانی نصفش
روشن شده ولی نصفش در ظلمات است .علم و دانش بسیار پیشرفت کرده ولی ما در مسائل اخالقی
بسیار عقب افتاده ایم از جمله فکر میکنیم که شاه ما نمایندۀ خداست .این بدان معناست که عقل انسانی
هنوز به اندازۀ کافی پخته نشده است ،به بلوغ نرسیده است .میگوید :خصوصا نیمی از اروپا پیشرفته و
نیم دیگر آن در جاهائی بسیار عقب مانده است .میگوید :این ترکیب نبوغ وخرفتی از کجاست! چرا
انسان هم بسیار داناست و هم بسیار ابله و خرفت است .میگوید :دو دلیل دارد .انسان برای اینکه در هنر،
علم و فنون پیشرفت کند باید پَشن خود را دنبال کند ،به دنبال خواست و هواهای نفسانیاش برود .بنابراین
انسان هم بهطور طبیعی به دنبال خواستههای نفسش میرود .همان است که ما را به سمت دانش وهنر
بیشتر سوق میدهد .ولی دفاع از حقوق ،مستلزم آن است که ما بر پشن ،و هواهای نفسانی خود مسلط
شویم .دو تعارض در ما وجود دارد یکی اینکه خواستهای خود را در جهت منافع شخصی دنبال کنیم.
از طرف دیگر تأمین مصلحت اجتماعی مستلزم اینست که ما از خواستهای نفسانی خودمان بگذریم.
انسان (آدمیزاده طُرفِ معجونی است کز فرشته سرشته و از حیوان) – به نوعی در سابقۀ عرفانی ما وجود
دارد ( .البته در جهت خالف آن) ،پس باید آن فرشته را مسلط کنیم بر این حیوان ،ولی در غرب جدید و
اندیشه سیاسی جدید مسئله تعادل رامطرح میکند .اگر حیوانی بر ما مسلط نشود ،فرشتهای وجود ندارد
که شما بر خود مسلط کنید .اصل بر این است که حیوان مسلط میشود و معموالً فرشته است که شکست
میخورد .چون ،نمیخواستند چنین شود ،مسئلۀ اندیشۀ سیاسی جدید درست کردن چگونگی تعادل بین
این دو بود تا فرشته و حیوان بتوانند کنار آیند .میگوید :پیشرفت در یک قلمرو مستلزم تن دادن به
خواستهای هواهای نفسانی است .ولی درحوزه دیگر مهار هواهای نفسانی باعث پیشرفت است .از طرف
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دیگر میگوید :البته این توضیح روشنگری اوست ،چون آدم سیاسی هم است :یک دلیل دیگر هم دارد،
و آن اینست که شاهان چنین میخواهند .چون شاهان نمیخواهند که ما به حقوقمان برسیم .علتش اینست
که آنها دانشمندان وهنرمندان را پر و بال میدهند ،چون از دانشمندان نمیترسند ،از هنرمندان نمیترسند،
چون اینها در خدمت پادشاهان هستند .ولی مدافعان آزادی و مدافعان حقوق انسان ،فیلسوفانند ،که شاهان
از آنها میترسند .در دربار شما هنرمند پیدا میکنید ولی فیلسوف پیدا نمیکنید( .اگرچه در جاهائی پیدا
شده است که بماند .در روسیه و پروس که بماند و مسئلۀ ما نیست ) .میگوید :اینکه من این زبان را بهکار
بردم ،که دیانت مهم است ،این را به این اعتبار گفتم که هنوز بخش بزرگی از اروپا دچار خرفتی است که
شاهان ایجاد کردند .مناسباتی است که سلطنت از آن حمایت میکند .پس در آنجا هنوز نمیشود با توجه
به مفاهیم جدید روشنگری حرف زد (.به عبارت دیگر آنها به دین احتیاج دارند) .میگوید :البته این نیست
که در فرانسه هم این وضعیت باشد ،فرانسه در سه چهار سال گذشته به اندازۀ دوهزارسال پیشرفت کرده
است .پس بنابراین ملت فرانسه از ظلمت قرون وسطائی  -سلطنتی – دینی بیرون آمده است ،پس ما باید
به زبان دیگری صحبت کنیم و آن زبان دیگر را به این صورت مطرح میکند ،مسئلۀ مدیریت دیانت (امر
دینی) در اجتماع کار بسیار سختی است .شما نمیتوانید به نظام دینی یک کشوری دست بزنید ودر نظمش
اخالل ایجاد نکنید .اینجا حرف مهمی میزند و میگوید  :کسانی که میتوانند (اینجا کلمۀ  divinityرا
بکار میبرد یعنی اُلوهیت ) چیز دیگری را جانشین الوهیت جامعه کنند (نمیگوید که چه چیزی را
جانشینش کنند) ،آنها غایتی از نبوغند .ولی آنهائی که به دیانت یک کشور دست میزنند بی آنکه چیز
دیگری را جانشین آن کرده باشند آیتی از حماقت و خرفتیاند .طبیعتاً ما چون در فرانسه هستیم و من
ربسپیر دارم حرف میزنم برای ملتی که دوهزارسال است که پیش رفته است ،درحالی که همسایۀ ما
دوهزارسال است که در ظلمات است ،و از طرف دیگر انقدر هم ابله و خرفت نیستم که ادعا کنم
دینبیدین ،پس خودم را در ذیل کسانی قرار میدهم که میتوانند چیزی را جانشین دین بکنند و آیتی از
نبوغ باشند .من از آنها هستم .از اینجا به بعد یک بحث مفصلی شروع میشود دربارۀ کلیسا ،و اینکه کلیسا
کانون سفاهت ،مرکز انواع حماقتها ،پشتوانۀ استبداد و خودکامگی و تمام رذیلتهائی است که سلطنت
دارد .از طرف دیگر چون سطوح باالی کلیسا به سلطنتطلبانی پیوستند که برعلیه جمهوری فرانسه و نظام
آزادی مبارزه میکردند ،پس وضعیتشان روشن است .آنها هم در اردوگاه سلطنتطلبان هستند( .هفتۀ
آینده دربارۀ یکی از اینها خواهم گفت که نظریهپردازی مهمی که در جبهه ضد انقالب علیه انقالب فرانسه
شد ،یکی از آنها مبتنی بریک الهیات سیاسی بسیار مهم بود ،و دفاع مسیحی از سلطنت میکردند .این بحث
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ربسپیر ناظر بر این مسئله هم است .بنابراین میگوید :کلیسا مرکز رذالتهاست و بنابراین ما کلیسا را به
رسمیت نمیشناسیم .و بیش از آن ،چیزی را که کلیسا نمایندۀ آنست به رسمیت نمیشناسیم .و آن میدانید
چیست؟  -میدانید که در کتاب های مقدس که مال ما هم است ،میگوید در تورات آمده است که
خداوند انسان را به صورت خود آفرید (از این استفاده میکند) .میگوید کشیشیان (یعنی روحانیت) خدا
را به صورت خود آفریدند .این خدائی که کلیسا از آن حمایت میکند الگویش خودش است .و چون به
صورت خودشان آفریدند ،در واقع در جائی هم ادعا کردند که شاه همان خداست ( .منتها نمیگوید که
اصل خدا بود و این از روی آن درست شد) .بعد میگوید :که خدای شما خدای این روابط و مناسبات
تواًم با رذالتِ نهاد سلطنت و مناسبات روحانی  -سلطنت در فرانسه است ( پس بنابراین نه کلیسا را به
عنوان نهاد میپذیرد و نه خدای کلیسا را) .از طرف دیگر جلوتر که میرود این مسئله را مطرح میکند ،که
هیچ توطئهای نیست ،که دینی نباشد .دیانت (منظورش مسیحیت رسمی و دیانت رسمی در اروپاست)
پشتوانۀ اصلی توطئه علیه آزادی است .از یک نظر طبیعتا بحث نظری میکند و به عبارت دیگر شعارهایش
را میدهد ،ولی به واقعیت هم اشاره میکند .بعداً خواهیم دید در انگلستان شروع کرده بودند به اینکه
فرانسویان بیدینند( .بیدینی در آنزمان تبعاتی داشت که تندادن به آن خیلی آسان نبود ) .جالب اینکه
فرانسویها و انگلیسیها پدرکشتگی دینی داشتند .چون فرانسویها کاتولیک سفت و سختی بودند و
انگلیسیها به کلیسای آنگلیکن وابستهاند که نوعی اصالح دینی و حرکتی پروتستانی است .بنابراین اینها
آنها را رافضی و آنها اینها را رافضی میدانستند یا بی دین میدانستند .درواقع هیچکدام دیگری را قبول
نداشتند .بعد میگوید عجبا همین آدمهائی که خودشان آنگلیکنند و ما کاتولیک ،نسبت بیدینی به ما
میدهند و ادعایشان اینست که شاه متدین بود .میدانید در شبی که حرکت لوتر و کالون راه افتاد در شب
معروف سنبارتِلینی چه کشتار وسیعی از زن و بچه و همه کردند و جمعیت بسیار بزرگی بعد از آن مجبور
شد که مهاجرت کند .حتی امروز در برلین هنوز کلیسای فرانسوی است .روشن است که شاه پروس برای
کسانی که به آلمان فرار کردند ،برایشان کلیسا ساخت .اسمها هنوز فرانسوی است .در انگلیس و خصوصاً
در هلند هنوز اسمهایی میشنوید که فرانسوی است .اینها بقایای پروتستانهایی هستند که از کشتار شاه
فرانسه فرارکردند .میگوید :پس پشت هر توطئۀ سیاسی یک جنبۀ دینی هم وجود دارد .از طرف دیگر
میگوید :این مسئلۀ الحادی که در فرانسه را افتاد و بعضی ها در داخل به مسیحیتزدایی دامن میزنند
کسانی هستند که از انگلستان دستور میگیرند .انگلیسیها در انجا از شاه کاتولیک دم میزنند .و انقالبیون
را به بیدینی متهم میکنند .از طرف دیگر از طریق عوامل خودشان ( البته این را ربسپیر میگوید) در
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فرانسه به الحاد و مسیحیتزدائی دامن میزنند .پس ربسپیر باید برای دیانت موجود جانشینی پیدا کند.
پیشنهاد میدهد که باید در فرانسه یک کیشِ خردگرائی را حاکم کنیم که عبارت است از کیش وجود
متعالی یا وجود برتر ( دیگر به آن نمیگوید خدا) میگوید ما باید آن را که عین حقیقت است و عین
حکم ِعقل است و چیزی است که عقل به آن حکم میکند باید به آن کیش برگردیم .و از طریق آن احساس
خودمان را تصحیح کنیم .چون اگر موجود برتری نباشد ،نقص انسانی در بسیاری از جاها انسان را به دنبال
هواهای نفسانی میبرد .چون اینطور است ،پس ما باید دامن بزنیم و کیشی را برقرار کنیم که کیش وجود
متعالی است و درواقع آن را جانشین کلیسا و دیانت رسمی کنیم.
نکتۀ آخر ،هر دینی نیاز به نوعی آداب و مناسک دارد .اگر ما بهجای کلیسا معبدِ وجود داشته باشیم پس
مناسک چه میشود؟ چیزی که مقابل آن پیشنهاد میکند ،بحث بسیار مهمی است و تحقیقات مهمی روی
آن شد .میگوید :ما باید جشنهای ملی را جانشین آداب و مناسک مذهبی کنیم .بعد از این ،با تقویم
جدیدی که ساختند روزهائی را مشخص میکنند که به شیوههای مختلف مناسبتهائی را جشن میگرفتند
که بعداً به آن جشنهای ملی میگفتند (فِت ناسیونال) .که یک نقطۀ آغاز تحول دیگری در فرانسه و در
سکوالریزاسیون فرانسه بود .تأکید من براین جشنهای ملی از این نظر مهم است ،که ما همینطور بعضی
چیز ها را میگوییم که اهمیتش و نو بودنش برای ما قابل فهم نیست ،علتش اینست که ما ایرانیها وضعیت
متفاوتی داریم هم نسبت به جهان اسالم و هم نسبت به بسیاری از جاهای دیگر اروپا در گذشته .چرا؟
چون به رغم آنکه ما یک دین الهی داریم که طبیعتاً روزهای عزا و جشنش روشن است ،درعین حال در
کنار آن ما روزهائی داریم که میتوانیم به آنها جشنهای ملی بگوئیم و هنوز هم چنین است .وچون چنین
بود ،فکر میکنیم که درهمه جای دنیا وهمیشه هم اینطور بوده است .ولی هیچکدام از ادیان دیگرچه
مسیحیت ،وچه اسالم ،البته وضع یهود در اینجا متفاوت است ،جائی برای مراسم ملی نگذاشته بودند .چون
هر چیز ملی یعنی بازگشت به دورۀ جاهلی .مثالً غزالی از نویسندگان بزرگ ما بود ،ولی گفته است جشن
نوروز گرفتن حرام است چون از آداب مجوس است ،یعنی به دورۀ جاهلی تعلق دارد .حتی گفت که
فروش آالت و ادوات جشن نوروز هم حرام است .متدیّن واقعی ما غزالی است .ولی بقیۀ ما که غزالی را
دوست داریم و میگوییم که غزالی از ماست ،ولی هیچکدام هم غزالی مآب نیستیم ،از اینجاست که همۀ
ما به آداب جاهلی خودمان هم اعتقاد داریم .یعنی جشن مهرگان ،نوروز ،انواع جشنهائی که از قدیم
مانده را برگزارمیکنیم .هیچ جای دنیا چنین وضعیتی نبود ،که دو نوع جشن بگیرند .یک بار فطر یا عید
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قربان بگیرند ،و بار دیگر نوروز و مهرگان .در کشورهای عربی فقط میگویند عیدالکبیر یعنی عید فطر،
عید دیگری ندارند .عید ملی ندارند ،چون ملی نیستند ،چون ملیت قبلیشان که مال دورۀ جاهلی بود به
کل از بین رفته است .در اروپا هم چنین بود .در فرانسه چرا بازگشت به یونان و خصوصاً به رم صورت
گرفت؟ هنوز بسیاری از سمبُلها در فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر هم ،خصوصاً در فرانسه سمبُلها
رُمی است مجسمهها رمی است ،بخشی از نقاشیهای فرانسوی رمی است .چرا ناپلئون وقتی تاجگذاری
میکرد به هیئت رمیان درآمد؟ چون میخواستند در مقابل مسیحیت ،جشنهای ملی خود را ،که سابقه
ملی–جاهلی دارد را زنده کنند .ما متوجۀ نو بودن این مسئله نمیشویم و این حرفی که خیلی به اجمال
از ربسپیر نقل کردم ،و از نظر تحوالت اروپا مهم است که با انقالب فرانسه و به ویژه با ربسپیر که یک
کیش جدید را مطرح کرد ،پیغمبر یک دین جدیدی بود ،در واقع دورۀ جاهلی اروپا به نوعی تجدید شد
و ماند .در واقع یکی از معناهای سکوالریزاسیون همین زنده کردن بخشی از دوره جاهلی بود که توسط
مسیحیت ،امپراطوری مقدس رمی-ژرمنی به کل از بین رفته بود و مسیحیت در همۀ عرصهها چیره گردید.
البته باید گفت که این اتفاق از رنسانس شروع شد که اومانیزم یا بازگشت به دورۀ کالسیک بود ،ولی با
انقالب فرانسه ،این وضعیت ،تثبیت شد .جشنهای ملی جانشین دستهها و هیئتهائی در حوزۀ مذهب
شدند که در قرون وسطی و همین االن هم در بعضی از شهرهای اروپا در مواردی این دستهها هستند راه
میافتاد و جنبه دینی داشتند و بعد از انقالب فرانسه بهطور کلی از بین رفت و جشنهای ملی و سمبُلهای
ملی جانشین آن شد.
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