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 »فرانسه انقالب فلسفه« انتشار تیاهم در

 و انیدانشجو از يریکث جمع شرکت با 1386 سال در که »فرانسه انقالب یاسیس فلسفه« يدرسگفتارها 

 جناب يدرسگفتارها سلسله نیمهمتر جمله از است، شده برگزار یاسیس شهیاند به عالقمند پژوهاندانش

 . است ییاروپا دیجد شهیاند حوزه در ییطباطبا جواد دیس دکتر استاد

 و يروشنگر عصر بر یانیپا درواقع انقالب نیا که بس نیهم فرانسه انقالب يدرسگفتارها تیاهم در

 شهیاند در مطرح مباحث به هم که بود يادهیپد فرانسه انقالب .شودیم قلمداد دیجد يایدن بر يآغاز

 به که يبطور ساخت، متاثر را خود از پس یفلسف مباحث هم و داد، جهت انقالب نیا آستانه در یاسیس

 به یالتفات با ینوع به را شانشهیاند انقالب، نیا از پس بزرگ شمندانیاند همه گفت توانیم جرات

هینظر عنوان به ینوع به و فرانسه انقالب آستانه در که یشمندانیاند از .اندداده سامان انقالب نیا يامدهایپ

 مباحث که کرد اشاره الك جان و ولتر روسو، و،یمنتسک آثار به توانیم اند شده ظاهر انقالب نیا پردازان

 انقالب نیا يبرا ينظر يهاهیپا مثابههب که کردند طرح حقوق و استیس فلسفه حوزه در را یتیبااهم اریبس

 یقیوث ارتباط در آنها یفلسف نظام که انقالب از پس شمندانیاند نیبزرگتر از نیهمچن و ندیآیم شمار به

 به التفات اوج نقطه بتوان دیشا. کرد اشاره توانیم مارکس و هگل به است، شده يزیرطرح انقالب نیا با

 ،يانتقاد نگاه با انقالب، نیا تیکل رشیپذ نیع در که دانست هگل را فرانسه انقالب يامدهایپ و تیماه

 یآلمان فلسفه اند،گفته که همانطور مجموع در. است کرده وارد آن ينظر یمبان در یاساس اصالحات

 به. عمل در یانقالب فرانسه انقالب که همانطور بود، نظر در یانقالب درواقع ،یآلمان سمیآلدهیا به موسوم

 سمیآلدهیا و بود، عمل در یانقالب که فرانسه انقالب شود؛ یم آغاز انقالب دو با دیجد يایدن گر،ید یعبارت

 .بود نظر در یانقالب که یآلمان

 نیا از متعدد وجوه از که ییرهایتفس نیمهمتر به دادن توجه ضمن درسگفتارها، نیا در ییطباطبا دکتر

 اندکرده یسع رهاست،یتفس نیمعتبرتر و نیمعروفتر که لیتوکو ریتفس ژهیبو است، آمده عمل به انقالب

 یحقوق يامدهایپ ژهیبو و نندیبب آن از بعد و قبل یاسیس شهیاند انیم ياحلقه عنوان به را فرانسه انقالب

 سهم به فرانسه، انقالب يدرسگفتارها که گفت توانیم جرات به نیبنابرا کنند، برجسته را انقالب نیا

  .است غرب در یاسیس شهیاند خیتار در فشرده يادوره خود
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 دوره اول :

 وقایع مهم انقالب فرانسه
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 جلسه اول:

 نوزدهم قرن در فلسفه قلمرو در مباحثی ویژههب نظر حوزه در مباحثی به »فرانسه انقالب سیاسی فلسفه« 

 انقالب اولین واقع در – قرن این مهم انقالب دومین وتا نوزدهم قرن پایان تا کمابیش که شودمی گفته

 نظام فرانسه انقالب تاثیر تحت متعددي نویسندگان .شد دنبال – باشد 1848 انقالب از عبارت که کارگري

 اصطالح. بود خواهد هااین روي عمدتا من بحث که دادند ربط انقالب این مباحث با را خودشان فلسفی

 از قبل که است مباحثی از عبارت که رودمی کارهب هم دیگري معناي به »فرانسه انقالب سیاسی فلسفه«

 الكجان و ،ولتر ،روسو ،مونتسکیو مانند اندیشمندانی. بود درگرفته انقالب این آستانه در و فرانسه انقالب

 نظري مقدمات واقع در مباحث این که بودند کرده طرح  حقوق و سیاست فلسفه حوزه در را هاییبحث

 را فرانسه انقالب از پیش نظري  مباحث و تاتفاقا هم آلمانی مهم مورخ .کردمی فراهم را فرانسه انقالب

 جلسات این در من .است قرارداده بحث مورد و طرح »فرانسه انقالب فلسفه« نام به خود معروف کتاب در

 دوم تفسیر مورد در البته .کرد خواهم صحبت »فرانسه انقالب سیاسی فلسفه« تفسیر و معنی هردو بارهرد –

 و فلسفه حوزه در که شد خواهد تحوالتی به مربوط بیشتر من هايصحبت ولی – کرد خواهم اشاره کمتر

 .شد بحث و طرح فرانسه انقالب از بعد سیاسی فلسفه

انقالب  غاز شد.آدر پاریس  1789ژوییه  14دانید که انقالب فرانسه با تسخیر یک زندان معروف در یم

تاسیس و تدوین شد  18اي که در قرن یعنی به دنبال فلسفه روشنگري است. ءفرانسه در واقع پایان دوره

درهر  -و ایتالیا-انگلیس-لمانآ-فرانسه در کشورهاي مختلفی که متاثر از فلسفه روشنگري بودند مثل و

 کدام مشخصات و بسط متفاوتی پیدا کرد.

با تحول  بسیار مهمی که در انقالب فرانسه  در فرانسه است  ايدر ایران، اشارة ما بیشتر به نوع روشنگري

وحوادث به بحث و نوشتن حول انقالب شروع  فرانسه صورت گرفت. نویسندگان زیادي بعداز انقالب

بسیار مهم و ازاولین انقالبات  نوع جدید در تاریخ  ايانقالب فرانسه حادثه کردند.ن آواتفاقات بعد از 

یا جنگ داخلی و از بین رفتن ، فتنه ي، در واقع به معنا»انقالب«اروپا بود.  قبل از انقالب فرانسه کلمه 

معنائی انقالب که بیشتر ناظر به گذشته بود تغییر  با انقالب فرانسه این بارِ رفت.کار میهقدرت مرکزي، ب

اساسی پیدا کرد.  بعد از انقالب فرانسه به تدریج این مسئله مطرح شد که با انقالب، نظم نوئی ایجاد 

دوران جدیدي در ، بار معنائی مثبت دارد. با انقالب فرانسه ،به خالف تلقی قبلی ،شود و این نظم نومی

  .کندبه دوران قدیم تبدیل می، منفیمعنایی  با بار، که دوران ماقبلش راشود تاریخ  آغاز می
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بعد از انقالب فرانسه تلقی جدیدي که از کلمه انقالب و در مورد مفهوم و تحوالت معنائی انقالب ایجاد  

 ستا یهایکتابترین رنت نوشته  شد، که  یکی از اساسیآ توسط هانا» انقالب ءدرباره«شد کتابی با عنوان 

اما انقالب فرانسه اهمیتش در این بود که به  مهم انقالب پرداخته است. ءدو گونه و انقالبمفهوم به که 

اتفاق افتاد و دوران جدیدي را نه تنها در  معصر روشنگري پایان بخشید، اگر چه درپایانِ قرن هجده

سیاست عملی و تحوالت دولتها ایجاد نمود، بلکه به دنبال خود تحولی هم در تاریخ اندیشه ایجاد کرد  

هاي و آن تحولی است که در آغاز در فرانسه و  بالفاصله  بعد از آن در سال، که براي ما بسیار مهم است

ترین هم مرزِ فرانسه، یعنی در جائی که  تحول اندیشه در ه در آلمان، نزدیکبه ویژ، نخستین قرن نوزدهم

گردد به حرفی که بعدها مارکس خواهد گفت. ن  بسیار مهم بود، روي داد. اهمیت این ارتباط برمیآ

اندیشه به آن فکر کردند. یا به حوزهء ها در مارکس گفت آنچه فرانسویان در عمل انجام دادند، آلمان

 عبارت دیگر انقالب در حوزة اندیشه در آلمان و در حوزة عمل  در فرانسه اتفاق افتاد.

 مهمی درتاریخ اندیشه استیار بسروشنگري دوره  ءچون  دوره من این دوره را براي بحث انتخاب کردم، 

سیار اندك ب اطالع ما در مورد رنسانسگسترش یافت.  17غازشد و در قرن رنسانس آ16. قبل از آن با قرن 

گسست   درواقع ست.براي ما قابلفهم ا 18وکمابیش قرن  17وحتی قرن  16ولی رنسانس قرن  ،است

با تحوالتی که در فاصلۀ رنسانس و قرن هجدهم صورت  ،شکاف عمیق میان شیوة  فکر کردن ما و اساسی

و بیش با نوع ِ سطح گرفت نیست، که غیرقابل التیام باشد. چون روشنفکري ایران از دوران ناصري کم 

شنایی داشت. آخوندزاده، میرزا آقا خان، ملکم خان و غیره نمایندگان نوع آپائینِ این بحث ها 

 قرن هجدهم تا قرن هجدهم جریان داشت؛  هائی بودند کهنگارانه (ژورنالیستی) و سطح پائین بحثروزنامه

به  بود که از طریق روسیه وارد ایران شد وهایش پیکار با مذهب و نظام مذهبی یکی از  جنبه خصوصاّ،،

در قرن اما . ربط دهندبه نوعی  با این مباحث  توانستند خودشان راشنا بود و میآگوش برخی از ایرانیان 

رابطۀ فکري ما بطور کلی گسیخت. این  ،نوزدهم با انقالب فرانسه و تحولی که در جهان غرب رخ داد

و به احتمال زیاد هم این شکاف پرشدنی  ه استنکرد ا کنون التیام پیداکرد که ت شکاف چنان ژرفائی پیدا

عمقی  ،مباحث در حوزه اندیشه هم در سیاست بود، اي در عمل ونیست.  به دنبال انقالب فرانسه که حادثه

با ذهن ما هیچ سنخیتی ندارد و براي هنوز، آن ساحت،  در واقع ساحتی پدیدار شد  که .پیدا کردجدي 

و به این آخرین  شدجلب  مدرنتپسایم. اینکه توجه ما به مباحث از دست داده این فرصت را همیشه

مدرن به اتفاقیست که واکنش پست دهیم، یکی از دالیلش،محصوالت فکر غربی توجه نشان می
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با کانت و فیشته و هگل   ، خصوصاًي کهپرسش انتقادآمیزو  از روشنگري در اروپا افتاد، درروشنگري وبعد

. چون جنبۀ انتقادي دارد و با فاصله گرفتن گردیداز آن با روسو آغاز تا قرن نوزدهم  صورت گرفت و قبل 

ا فهم وبید که این مباحث براي ما قابلآبه نظر می، ، به این طرف مطرح شد 19از مباحثی که از قرن 

 جاي شکاف و گسست است وهمان ،این برعکس، ، کنممن تصور میمشغولیات ذهنی ما سازگار است. 

با فکرِ غربی  ی رسید که  تمام  رشته پیوند مامسئله پیدا کردیم و این شکاف به جائ، ، ما کههمانجایست ،

نقدر مهم است آبنابراین قرن نوزدهم  را، براي همیشه گسیخت. قرن نوزده مقارن است با انقالب فرانسه و

براي فهم  تحوالت اساسی  صورت گرفته در  ،نآبازگشت به  دوران جدید دانستند.ز غاآکه این قرن را 

هاي جهانی جدد، تقدیر همه ملتاینکه چرا ت .گویند ضروري استن مدرنیته یا تجدد میآکه به  ،اروپا

 گاه اصلی فهمِ این تحوالت  در  قرن نوزده است. وپنجه نرم کنند، گرهدستن  آتا با  ،شد

فیشته هم که   کانت، هگل،البته  اندیشم.دانند که گفت من میدکارت میاز آغاز فلسفه جدید را  ها بعضی

تحوالت فلسفه بعد از  ما انسان براي اولین بار روي اندیشیدن ایستاد. سفه را نوشتند چنین گفتند،تاریخ فل

انسان  در فلسفه صورت گرفت، تحوالتی که هکنیم و موضوع ما نیست، ولی در ادامدکارت  را دنبال نمی

کار بسیار  کامال ناشناخته است، در کشور ما شهروند ژنو بود و کهنام ژان ژاك روسو هباي بسیار پیچیده

اي که  نسبت به تحقق  طرحی که خود ریخته بود براي نظام رغم دیدگاه بدبینانههوب مهمی انجام داد

یل قرن ادر او  طور کلی قطع کرد.هب یا با هر مبحث الهیاتی، رابطه سیاست را  با  امر الهیاتی،، شورایی

توانند در بیرون حوزه شرع تشکیل شوند هاي حکومتی میبه دالیلی گفته بود، که نظام یلشانزدهم ماکیاول

ی این بود لها و نظام اخالقی شرعی نخواهد بود. ولی مشکل ماکیاولو تحوالتشان  با توجه به نظام ارزش

 دانست.عت مییانسان را موجودي طبیعی و جزیی از نظام طبکه 

نتایج   گانه،این نسبت سه ی  نبود.لماکیاول اي را مطرح کرد که قبال موردتوجه گانههروسو نسبت س 

صورت  فلسفی از طرف دیگر تحوالتی بود که بعد از دکارت در مسیحیت از یک طرف و در حوزه اندیشه

یعنی ، . انسان2 ،.طبیعت1عبارت  از این بود که ما داراي سه حیثیت هستیم :  ه گاناین نسبت سه گرفت،

چیزي که روسو مطرح کرد، انسان به اعتبار  . وجدان. گفتند.  subjectدر فلسفه به آن  چیزي که بعداً

موجودي که داراي وجدان است( این هم یک حوزه). و بعد این انسان در مناسبات شهري و مدنی هم که 

گویند. پس بنابراین  روسو کند که به آن  مناسبات سیاسی میشود، ایجاد مناسبات دیگري میوارد می

( این را  ستا  subject هم  کند، انسان موجودي است طبیعی و در طبیعت، ولی در عین حالمطرح می
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ا خیلی قابل فهم کند مسئله وجدان است که براي مبعدها خواهند گفت). چیزي که روسو بیشتر مطرح می

 ،اصالت ایمان است تی مبتنی برندیاکامال مسیحی است . چون مسیحیت  یو درك نیست. در اصل مفهوم

کند. و نه  اصالت شرع که عامل بیرونی است، و بنابراین مسیحیت هر ایمانی را به درون انسان، منتقل می

که انسان با اندیشیدن همانطور که دکارت گفت،  کرد وگفت، روسو این را به زبان عرفیِ وغیر مذهبی بیان

مسئلۀ وجدان است و همه چیز  ،مسئله اصلی انسان به عنوان فرد ،روي پاي خود ایستاد اساس عالم است،

شود . یعنی ناشی می – subjectو بعد ها خواهند گفت  –وجدان   از از درونِ انسان که عبارت باشد

تر، آن حیثیت آزاد درونِ انسان، و آزادي از همه مهموشناسد، م را می، عالَبه عنوان موجودي که ،انسان

و با تغییر  .است زاد شده از شریعت در مسیحیتآوجدان انسان  درواقع subjectivity .انسان است

 ،شود که انسان از این حیث که انسان استگفته می ،اساسی که از روسو به بعد در مضمون آن داده شد

 ،اي است بسیار پیچیدهکند. این کلمه وجدانِ روسو کلمهتبعیت نمی واز چیزي جز آزادي خود ،آزاد است 

ما از  که  اي  است و با آنچهمفهوم  پیچیده فهمیم که  چقدرمی گیرد،کلمه میولی  نتایجی که از این 

در  انسانِ در جامعه وکند مسئلۀ فهمیم سنخیتی ندارد.  چیزي که  در واقع  روسو مطرح  میوجدان می

به نظم و نظامی که  به عنوان موجود طبیعیِ داراي وجدان، انسان باید قانون است.، مناسبات اجتماعی

تواند  مناسبات سیاسی را درجامعه  انسان با قانون  می، سازد توجه کندمناسبات بین افراد جامعه را می

گذاشته شود، وقتی  قانون  در بیرون انسان اما گفت  و روس سازد قانون است.می آنچه  . انسانتنظیم کند 

 وبراي تنظیم مناسباتمان  به ما تحمیل تیم که در بیرون از ما گذاشته شدبرده و بندة قانونی هس ما تابع و

داند، از نظر قانون حقیقی براي انسان را ناشی از وجدانش می وسو با تعبیري که از وجدان دارد،.  رگردید

درون  خودش  هائی تبعیت کند که ناشی ازشدنی است که از قانونادي انسان زمانی  تضمینسو  آزور

 موجود، اعم از دولت هاي مستبدة راروسو  رابطۀ میان انسان با هر نظام بیرون از او ،باشد . به عبارت دیگر

  –است  يانسان آزاد اساسروسو معتقد بود که  . کندمی قطع  کلبه  را کلیسا و خودکامه هايدولت و

 .نیست انسان یا است آزاد یا نانسا

 بند در جوامع درتمامی ولی آیدمی دنیا به آزاد انسان گوید،یم »اجتماعی قرارداد«اول کتاب  در روسو،  

 دموکراسی  نظام خودکامه، هايدر مقابل نظام و کندمی انتقاد موجود خودکامۀ هاينظام ازاو. است

 دوران در اينویسنده بارنخستین براي و ،بودشده  تجربه یونانیانکه در زمان  کندمی مطرح را )یی(شورا

 یونان ۀتجرب یلبه دل یحکومت شورائ .کندیرا مطرح م ییو نظام شورا گرددبرمی یونان تجربۀ به جدید
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بتوانند سهمی از قدرت  جامعه که  همۀ افراد بود این از عبارت دیگر، طرف از روسو تجربه و طرفیکاز 

وقتی نظام شورایی خودش ها تبعیت کنند. روسو هائی را تدوین و تنظیم کنند که از آنقانون ،داشته باشند

زند. از باب شک فلسفی خودش به صورت جملۀ شرطیِ غیرواقعی حرف عجیبی می دهد،را توضیح می

توانستند نظام می ،بودند ملتی از فرشتگان رگوید: اگیا بدبینی نسبت به وضعیت انسان در جامعه، می

درست کردن چنین براي انسان معمولی  کنند. ( یعنی درستبراي حکومت  با همرا  )دموکراتیکیشورائی (

عبارت است  که  مبتنی بر دموکراسی  است، پایه اساسی چنین فکري ،سخت است).  با این وصفنظامی 

انسان هستند، که منشا هرقانونی در نظام حکومتی مشارکت مستقیم   همۀ افرادي که داراي  وجدان آزاد  ،از

. روسو شرکت مستقیم افراد در حکومت استهمین   چیز عجیبی که روسو از یونان گرفت،  – است

 ولی چرا شند.اش مبتنی بر حکومت همۀ افرادي بود که باید در این نظام حکومتی سهمی داشته بانظریه

 کند. چونگري پیدا میفکر روسو تعمیقِ دی گفت همه باید شرکت کنند؟ یدموکراسیش مستقیم بود و م

باشد. یا حیثیت آزادي انسان  غیربهانتقالگفت: آزادي و وجدان آزاد انسان چیزي نیست که قابل

که بعداً گفتند از خود بیگانه  –برد. را به کار می alienateغیر نیست.  در اینجا اصطالح  بهانتقالقابل

در آغاز مطرح کرد.  این بحث را روسو براي اولین بار  - است در تاریخ اندیشه شدن،که بحث مفصلی

ذیر نیست.  پغیر نیست.  به عبارت دیگر آزادي ما نمایندگیبهانتقالگفت که: حیثیت آزادي انسان قابل

 . کمی دقت کنید ،آیندساده می ربرم، به نظمفاهیمی که من به کار می

که ما از آغاز مشروطه به این طرف خیلی راحت  representationکار بردم یعنی هکلمۀ نمایندگی را که ب

رود یا که هنوز هم این اصطالح به کار می ،اول گفتیم وکیل مجلس، وکالي مجلس پذیرفتیم،این کلمه را 

دانید که این بحث کلمۀ نماینده و نمایندگی را به کار بردیم. میمدار شدیم رفت؛ بعدها که کمی فارسیمی

در آغاز وقتی گفتند وکیل مجلس، گفت:  ، نوريفرین بود . شیخ فضالهللاآدر گذشته هم براي ما مشکل

غور ه خانۀ مرا بفروشد. یعنی حدود و ثوکالت که در فقه معنایش معلوم است. مثالً کسی وکالت دارد ک

که این کلمه  یعنی او متوجۀ این مسئله شد در اینجا به چه معنی است؟ اما .روشن استوکالت در فقه 

آفرین است. این مشکل شود،به حقوق عمومی منتقل می فقه که حقوق خصوصی است  وقتی از حوزة

تا توضیح  روي این مسئله کار شد ي زیاديهاهاي اروپائی هم مفهوم جدیدي است و مدتکلمه در زبان

 چیست.  اساسا معناي نمایندگی که دهند
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هابز انگلیسی است  ؛شد براي تشکیل حکومتمطرح در انگلستان با هابز  اقبل از روسو خصوص نمایندگی

کنند که از طرف نمایندگانی انتخاب می، توانند شرکت کنندو انگلیس  کشور بزرگی است، چون همه نمی

ا را تأمین کنند. مفهوم نمایندگی در واقع نشان داد که از قرن آنها کارشان را انجام دهند، نظر و منافع آنه

شود .  ما ویژه قرن هفدهم است که با اشکاالت زیادي  دراصطالحات علوم سیاسی ظاهر میشانزدهم  به

که رابطۀ نماینده و نمایندگان با تامل نکردیم و  به داخل کشورمان  منتقل کردیمسانی آاین اصطالح را به 

از  که ،این اصطالحجلب کنم به شما را  خواهم نظرچیست؛ می ،کنندرا تفویض می حق  که اینکسانی 

ژنو شهر کوچکی بود  کرد. وچون روسو در ژنو زندگی می د. هابز درقرن هفدهم گفت،آغاز مسئله بو

و مستقیم شرکت کنند . بنابراین  ندتوانستند در جائی جمع شوجمعیتش میووهنوز هم شهر کوچکی است 

وبرو هستید دو جریان متفاوت ربا جا شما او نظرش این بود که مسئلۀ آزادي قابل تفویض نیست. همین

انگلستان از  . رود راه اصالحات میشود ودیگري در انگلستان به که یکی در فرانسه منجر به انقالب می

دنبال  فکري هب. ایجاد حکومت سلطنتی یا دموکراسی، کندل میهمان آغاز مسئلۀ نمایندگی را در واقع قبو

پذیر است . نمایندگان مردم در حکومت که نمایندگی امکان ،بود که در واقع در انگلستان بسط پیدا کرد

ها به نمایندگان و در رابطۀ نیروهاي میان شدند. به عبارت دیگر حکومت از طریق انتقال آزاديوارد می

نظریۀ در  شد .درست میحکومت در واقع با این مناسبات سیاسی  شد.مردم و دولت عملی مینمایندگان 

گفت: آزادي قابل انتقال نیست. چون آزادي قابل انتقال نیست، دولت  او .روسو وضع کامال متفاوت است

تجسم ارادة که در واقع است بزرگی  دموشاخبی یغول است ، مطرح کردهلویاتان  در به معنائی که هابز

پذیر نیست. به عبارت دیگر فکر هابز در آغاز با چنین چیزي امکان روسو گفت، ؛ستا اهمۀ مردم آنج

نه مطلقۀ کامل بود و نه سلطنت مشروطه بود  –مطلقه  سلطنت است، البته چیزي بین  سلطنت مشروطه و

 آن از دل وعداً جان الك تحولی به این نظریه داد دراینجا تکوین پیدا کرد و درانگلیس جا افتاد که ب –

قابل انتقال زادي آ روسو گفت: اما وضعیت در روسو جور دیگري بود.آورد. در را نظریۀ سلطنت مشروطه

ر غیبهانتقالنیست. بنابراین دولتی وجود ندارد که تبلور اراده و آزادي من باشد. آزادي من به هیچ وجه قابل

تبدیل کرد به موضوع اساسی  که آزادیش قابل انتقال نیست را فرد آزاد، وسو با این حرف،نیست. در واقع ر

 و یردذپهیچ دولتی را نمی د،شووارد مناسبات سیاسی می هاي خودآزاديکه با حفظ تمام فردي  سیاست.

یا حکومت به عبارت دیگر دموکراسی مستقیم، باید به انقالب منجر شود.  بعدي،در تحول چنین فکري 

شد یا اینکه اصال  وجود نداشت. و از طرف شورائی روسو حکومتی بود که یا با حضور افراد تشکیل می

کنند ناشی هائی که، در حکومت شرکت میبایست  قانونی بگذارد که از درونِ وجدانِ آزاد انساندیگر می
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قانون عبارت است از اجماع مردمی که  بلکه ،قانون دولتی ازقبل  وجود ندارد ،شده باشد. به عبارت دیگر

ها را با مفهوم دیگري بیان کرد و گفت: این چیزي که من از آن هاي مردم است.  روسو ایناجماع آزادي

انتقال که وقتی این قابلها  داراي ارادة آزادي هستند غیرگفت  انسان کنم عبارت است از اراده.صحبت می

ها وارد کنند با حفظ تمام آزادينظام دموکراسی مستقیم را ایجاد میشود و حکومت شورائی تشکیل می

از ارادة عمومی است. این کلمۀ ارادة عمومی هم مهم است. چون  برآیندي شوند؛ محتواي قوانین،نجا میآ

فهمیم که مجموعۀ حاصلِ ما اگر رأي بگیرند مثالً شصت گوئیم ارادة عمومی، معموالً اینطور میوقتی ما می

در صد به ما بگویند که یک چیزي خوب است و چهل در صد بگویند بد است و به شخصی شصت در 

گویند که ارادة عمومی بر این واقع شد، اینطوراست که این کار باید انجام شود یا این صد رأي بدهیم می

ادة : منظور من از ارگفتمی سووگفت متفاوت است. رمی شخص باید حکومت کند. چیزي که روسو

گفت منظور من کردنش به زبان دیگري مشکل است. میارادة عموم نیست. این اصطالح ترجمه ،عمومی

نه در نود و نیست که چون حاصل جمع جبري ما  ،ارادة عموم نیست. به عبارت دیگر ،از ارادة عمومی

 زدن حرفی که میبه پیچیده بود. در واقع روسو خودش حق دارند قانون بگذارند، أي دادندبه این ر صد

مشکل است،  در واقع باید این نظام حکومتی را درست کند کمی شیمیِ که این دانست، می و ،واقف بود

در واقع  کند، خیلی مشکل است.که روسو مطرح می، جمع افرادي دراین  حد رادیکال از اصالت فردي

کند. یعنی افرادي که تا دیگري تبدیل میها را به چیز کسیري است که این اکند که مثلِچیزي را وارد می

چون  خواهد در یک جمعی هم جمع کند،استوارند را می این حد فردند و در فردیت خودشان اصیل و

شود. این درست کردن این رابطه  فرد و جمع اینجا مشکل  بود شود و یا نمیاجتماع یا با جمع تشکیل می

شویم، در اینجاست که ارادة شورائی وارد می یکه وقتی ما در  نظامکرد و روسو این را به این نحو بیان می

شود و آن ارادة عمومی است که در واقع فرمانرواست. درست می ،شوداز اکسیري که به آن زده می ،عمومی

این مباحث که من خیلی به اجمال گفتم و بعداً هم به وجوه مختلف برخی از آنها دوباره اشاره خواهم 

 کندانسان و فکرانسان را مطرح می ساحتی ازدر واقع  .ستاي ابینید مسئلۀ پیچیدهور که میطهمانکرد، 

یعنی جمع کردن  .براي ما کمابیش ناشناخته است خودش است و با اشکاالت بسیار زیادي که در درون 

کار ، دهدجمعی میدر عین حال اصالتی که از طرف دیگر به جامعه واراده  فردگرائی رادیکال و این حد

وبه همین دلیل  درست کردن چنین   گفتند روسو آدمی بود بدبین ،بسیار مشکلی است.  کمابیش می

ها ساخته شود، کاریست  کمابیش مشکل. هم توسط انسان مناسبات اجتماعی که هم  دموکراتیک باشد و

د؟ این را بعداً به آن اشاره ولی چرا نظرش مهم است و در انقالب فرانسه در واقع چه نقشی بازي کر
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تا آخر قرن هجدهم فکرِ اندیشۀ سیاسی جدید  هنوز فرانسوي است.  از اواخر قرن  سوور از خواهم کرد.

شود.  منتقل میلمان آها است به هجدهم از طریق کانت که وارث بالواسطۀ فکر فرانسوي در این حوزه

، آلمان در حتی تا خود مارکس، خصوصا خواهند آمد،گل و دیگرانی که کانت، فیشته، ه ،پس بعد از این

در فرانسه جریان دیگري خواهد  اما. ن روسوئی را نمایندگی خواهند کردجریا روسوئی خواهند بود. و

 .که  کامالً ضد روسوئی است ،بود که  خصوصاً خیلی مهم است و آن نظریۀ ضد انقالبی فرانسه است

ریشۀ تمام مفاسدي که از انقالب  در فرانسه برخاست از روسو است. بنابراین روسو  شدند ،چون متوجۀ 

م ایجاد کرد که بعداً خواه ،مخالفت در موافقت وچهدر چه  هم در آلمان وهم در فرانسه، م رادو جریان مه

ه خودمان نگاه از دیدگا ، شکافی را ایجاد کرد، اگرگفت. بنابراین انقالب فرانسه که با فکر روسو آغاز شد

 ،روزما هايشناسیم. در بحثساحتی را در مورد انسان مطرح کرد که ما معموالً آن را نمی کنیم، روسو،

وجود دارد.  ،مطرح کردکه روسو مباحثی در ها بحثشود. وجهی از این زیاد صحبت می اومانیزمدربارة 

تر از آنی است که در اینجا مطرح و عمیق ترکنیم  مسئله خیلی اساسیولی وقتی در مورد اروپا صحبت می

 شود.می

در  سووتا زمان ر چند نوع حکومت  مطلب براي جلسه هاي بعد.کنم به عنوان طرح می اجمالیاشارة 

هاي سلطنتیِ اعم از خودکامه یا تحول بقیه حکومت حکومت کلیسا بود وکه اولی  ندشناخته شده بود اروپا

ی حکومت بود. یعن کرد ناسازگارسو مطرح میواساسا با نظر رادیکالی که ر، که پیدا کردة یا در راه مشروطه

به اراده انسان تحمیل  نبیروازسلطنت کلیسا از طرف دیگر قانونی را از  ینوع خودکامه از یک طرف و

ان که انسزاد آشود با وجدان تحمیل مینها آتدریج متوجه شدند که این قوانینی که از بیرون بر هب کردومی

 کهبه عبارت دیگر متوجه شدند   سازگار نیست. ،است subjectبعدا گفتند که انسان از این حیث  که 

شود، حتی اگرانسان  خودش به آن گردن بگذارد ، با حکومت بیرونی به هر حال به انسان تحمیل می

 ،بحث فلسفی و عرفیِ جدید مفهومِ  وجدان در مسیحیت است که وآزاديِ درونِ انسان که از تبعات وجه

هاي خودکامه به هر حال  تحمیل سازگار نیست.  این آزادي درون  با  جبرِ بیرونی، که نظام ،ه استپیدا کرد

ست ولی ن وضعیت که انسان در بیرون بنده اسازگار نیست. روشنگري، عصرِ جدالی بود  بر ای، کنندمی

 یایجاد کنند. راه حل اي میان این دورابطه سعی کردند کههاي مختلف از آن به شیوهدر درون آزاد. قبل 

، و کنند.  اهمیت قرن هجدهم  در این است که  خیلی فلسفی نیست بینابینی میان این جبر و آزادي پیدا

اصالت فرد انسان علیه کلیسا و انواع  درون انسان وزادي آتوان به نام وجدان و که می بیشتر شورشی است،
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یکی از بردن بینجدالی بود براي ازکرد. قرن هجدهم در واقع ، شودکه از بیرون تحمیل میاستبدادهائی 

کلیسا نمایندة خرافات صرف است، پس بنابراین الغاي کلیسا، الغاي نظام  ،گفتروشنگري  این دو طرف.

انتهاي تئولوژیک، الهیاتی و دینی اولین قدم در جهت آزادي است. حتی کانت که بخشی از عمرش در 

، درپاسخ  به هترجمه شد در اینجا  که ،گذشت، وقتی در یک رسالۀ کوچک و معروفش مقرن هجده

اي که کانت نوشت و یکی از اولین جملۀ مقاله »روشنگري چیست؟«که مطرح کرد   آلمانی  ايمجله

که به کار رفعِ محجوریت. اصطالح دقیقی  ؛کارهاي اساسی و مهم فلسفۀ جدید است، گفت: رفعِ حجر

گفت داراي والیت است با تعبیري که ما برَد این است. رفعِ محجور بودنِ انسان. چون کلیسا میمی

این رابطۀ والیت را در ، گفت: کلیسا و روحانیت داراي والیت هستندشناسیم، و در جاي دیگري میمی

محجور کلمۀ حقوقی است. معنایش  این بود که عامۀ مردم محجورند. ،بردندواقع اصطالحی که به کار می

اي بچهگویم پسرکند. همانطور که مثالً میی او را اداره می. یک ولّاندهبه سن رشد نرسید این است که هنوز

سالش باشد، زیر سنّ تمیز باشد، اگر پدرش بمیرد او چون محجور است، زیر هجده سال است، که ده

کند که کارهایش به عنوان ولی انتخاب میرا اش را بفروشد. بنابراین  دادگاه یک نفر تواند مثالً خانهنمی

دهم. کلیسا در واقع در حوزة حکومت چنین نظري را انجام دهد. چون اصطالح حقوقی است توضیح می

یعنی بالغ داشت. جواب کانت در ادامۀ روشنگري این بود که روشنگري یعنی بیرون آمدن از محجوریت. 

کرد.  اي که انسان را محجور اعالن میعبارت بود از نفی هر نظریه ،مسئلۀ اصلی روشنگري شدن.  بنابراین

دانید اولین انقالب مهم و گیرد. میبعد از این است که انقالب فرانسه به نوعی بر مبناي همین فکر پا می

ند. یکی از چیزهائی که از همان اولین کهاي مهمی است که از کلیسا رفعِ ید کامل میآخرین انقالب از

بعداً  باشد.کلیسا می و امتیازات روحانیتالغاي تمام شود اجماعی بر سرِ آن ایجاد می ي انقالب روزها

انقالب ولی نکتۀ مهم این است که  مصادره کنند.  رانند که همۀ اموال کلیسا را گذاي میبینیم که مصوبهمی

 و حجرِهر گونه محجوربودنِ بر نفی  و ناظرنشر یافت  در قرن هجدهم قبال د که فرانسه در ادامۀ فکري بو

 غیربهانتقالکه  انسان موجودي است بالغ، آزاد و این ارادة آزاد قابل غیر بودنِ انسان بود. و اعالن کردو ص

 نیست.

مفاهیمی را مطرح کرد که براي ما ناشناخته  زدهم بود. انقالبی اتفاق افتاد وتا اینجا مسئلۀ اهمیت قرن نو

تا جائی  اي نیست واست و باید به آن توجه کنیم.  در مورد این وجه از قرن نوزدهم متأسفانه هیچ نوشته

منابع اصلی  چه در مورد انقالب فرانسه و چه در مورد  . تمامکه من اطالع دارم کار مهمی صورت نگرفت
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 توانم بگویم، نداریم. این را اضافهمی ،چیز زیادي در زبان فارسی ت تقریباًدرگرفمباحثی که بعد از آن 

گفتند انقالب بورژوا به انقالب فرانسه  می، 1970ال پیش یعنی تا سال هاي تا حدود سی س ،کنم

گویند. انقالب فرانسه این خصلت بسیار عجیب را داشت که بسیاري از دموکراتیک، هنوز هم شاید می

ویژه همۀ آنها تحت تأثیرِ فکر روشنگري بودند، در انقالب حضور به ،دگان، فرهیختگان فرانسويکرتحصیل

که تمام آن مذاکرات را دیدیم  ،توانستند در آن شرکت کنندداشتند. انقالب دانشگاه بزرگی بود که همه می

ب هاي بزرگ بودند کسان بزرگی که میشود گفت نویسنده بودند یا به خصوص خطی نوشتند و ما داریم. 

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 

رت دیگر یک تلقی از انقالب فرانسه در همان هاي خودشان نوشتند. یعنی به عباانقالب را هم با حرف

هاي بعد از انقالب دههبه  وهاي بعد، سال هاي انقالبی درست شد که آن تلقی خصوصا در فرانسه به سال

نوشتند خودشان رابه منتقل شد و به تدریج مورخین خیلی مهمِ فرانسوي وقتی  در مورد انقالب فرانسه می

 به انقالب داشت تاریخ انقالب فرانسه را نوشتند و ربسپیرنگاه وتلقی که  جاي ربسپیر گذاشتند و همان

 البته قبل از ،در واقع تاریخی را نوشتند که تاریخ انقالبیون از انقالب بود. بعد از آن در اوایل قرن بیستم

که در  د، کسانی ازقبیل لنینو انقالب اکتبر بعدي  فراهم آی زمانی که مقدمات انقالب کارگري جدید،

انقالب شرکت فعال داشتند توجهشان  به انقالب فرانسه جلب شد، تا آن زمان تنها  نمونۀ مهم در میان 

 به آن تجربه در حوزة نظر برگردند و روي آن تجربه کنند، ون آتوانستند به مینها آها بود که انقالب

که امثال ربسپیر  عجیبی را با خودش آورد،داعات بیندیشند. انقالب فرانسه مهم بود. انقالب فرانسه برخی اب

. از زمانی ا انقالب ما دوران جدیدي آغاز شدب گفتند که،بطور مثال میو دیگران آن را جا انداخته بودند. 

، چنین اتفاق مهمی صورت نگرفته بود. نقطۀ آغاز تاریخ بشر ان به تابیدن آغاز کردکه خورشید در آسم

هاي دیگر شود. یک دورة بردگی که قبل از انقالب فرانسه است وکشوریم میاست. تاریخ به  دو دوره تقس

زیاد گفتند. تقریباً ها حرف اینکه هنوز انقالب نکردند. دوم بعد از انقالب فرانسه و دورة آزادي و غیره. از

ن انقالب ها گفتند انقالب فرانسه اولیرفت. از طرف دیگر بعضیکلماتی است که در این جلسات به کار می

 ،ست. یعنی اولین باري است که بشرحقوق پیدا کرد. تا آن وقتحقوق بشري است، و البته درست هم ا

نه با تکالیفی  بشر حقوق پیدا کرد. و با حقوقش تعریف شد و ،انسان هنوز انسانِ مکلَّف بود. از اینجا به بعد

بلشویکی بعدي شرکت کردند کمابیش این که داشت. بنابراین از اینجاست که  تمام کسانی که در انقالب 

 ،گوید که با انقالببرد و میهائی که لنین به عنوان مثال به کار میرا گرفته بودند. برخی از تعبیرمباحث 
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واگر کسی منابع اصلی را دیده باشد عیناً،  طبقه است،شود که بعد از این جامعۀ بیدوران جدیدي آغاز می

اي مختصر اختالفی. ولی وقتی انقالب اکتبر اتفاق افتاد باید یک سابقه مشابه حرف هاي ربسپیر است با 

انقالب اکتبر ادامۀ تحولی بود که در تاریخ بشر از یک جائی  ،شد. به عبارت دیگرهم براي این پیدا می

بارت دیگر با عطف به ماسبق، آغاز شده بود. چیزي که وجود داشت عبارت بود از انقالب فرانسه. و به ع

ها، انقالب فرانسه پدرِ انقالب اکتبر هم درآمد. یعنی به عبارت دیگر اتفاقی که افتاد این دانقول حقوقبه

است که انقالب فرانسه از طریقِ انقالبِ اکتبر فهمیده شد و بالعکس. بنابراین تأکید بر طبقاتی بودن که 

تر شد و آنچه که به کرّات گفتند انقالب بورژوا تر شد، اساسیپررنگقبالً هم بود با انقالب اکتبر 

 .بود ید از فئودالیته و انقالب بورژوائی دموکراتیک، انقالبی علیه فئودالیته در فرانسه و خلع

تا  به یک کتابخانه مطلب نوشتند،ک ینزدنویسندگان فرانسوي در مورد علل و حوادث انقالب فرانسه   

دوران جدیدي را  ،کردند ملت فرانسه با انقالبکمابیش همه فکر می نفر به استثناي چند هفتاد،هاي سال

 هادر این بحثورژوازي ببرد  .هم نویسندگان چپ و هم نویسنگان بینلیته را ازافئودو نمود  غازآدر جهان 

 است، پس مرحله بعدگفتند حاال که بورژوازي آمده کردند. فقط نویسندگان چپ میشرکت می مشترکا

کرد که با اصول غاز آملت فرانسه با انقالب دوران جدیدي را  ،گفتند نهانقالب کارگري است. بقیه می

گفتند با تثبیت  نظام جمهوري بردند، ولی می، که این کلمه را به کار نمیيزبورژواجمهوري و تثبیت 

و آغاز اولین کشور آزاد دورانِ جدید  هاي حقوق بشر جهانی شد و فرانسه هم کشور حقوق بشرارزش

در مورد   ،هاي جدي نسبت به حوادث و علل انقالب  پیدا شدهاي هفتاد به این طرف تردیداست. از سال

فرانسه کشوري فئودالی بود؟   آیابحث کردند . که  صورت گرفتارينهایت مهم و بسیار پرشمي بیکارها

ها خوردند؟ این بحث به تدریج مطرح شد که اصالً فئودالیته و الایا با انقالب بیشترین ضربه را فئود

ها در فرانسه چه کسانی  بودند؟ آنهائی که هزینۀ انقالب را پرداختند  چه کسانی  بودند؟ از طرف فئودال

ند؟ ها کجا بوداصالً دهقانشد که . بحث میشورش کردند هار علیه فئودالها بگفتند که دهقاندیگر مثالً می

 ،در آن میانومعتقدیم که  ،خوانیم ها میاین انقالب را انقالب بر علیه فئودالگفتند که ما ها چه میدهقان

هاي خیلی اساسی ها بحثها را کنار زد و نظام خودش را تثبیت کرد. در مورد همۀ اینبورژوازي دهقان

تردیدهاي بسیارجدي کردند؟ اینکه، واقعاّ  ،یا  فئودالیتۀ یک دستی در فرانسه بودآدر اینکه صورت گرفت. 

و از طرف دیگر نتایجی که از  ؟، بودیا بورژوازي به آن صورتی که گفتندروستائیان علیه فئودالیته بودند؟ 

توانست که  نظام به گرفتند که مثال  فئودالیته راه رشد مناسبات تولید را بسته بود و بورژوازي نمین آ
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 اساساّدرست بود.؟ این برعلیه فئودالیته  شورش کرد،بنابرو  درست بود، ،کنداصطالح خودش را تثبیت 

با اسناد و اقالم نشان دادند که  بیش از پنجاه نها آتردید کرد. نها آشود در مورد همۀ نشان دادند که میها آن

 بورژوازي دیگراز طرف  و ورژوا تبدیل شده بود.بخش بزرگی از فئودالیته به ب از انقالب،سال جلوتر 

ها به آن معنائی ها حتی در انقالب شرکت داشتند. و روستائیمخالف انقالب بود. برخی از فئودال اساساّ

 ،ها دیگر زمین نداشتند. بنابراینزمین بودند و فئودال. بخشی از روستائیان صاحبندکنیم نبودکه ما فکر می

این تاریخ روایت انقالبیون از انقالب است  .کندروشن نمیها را بندينویسی دقیق نیست و صفاین تاریخ

ما براي توضیح انقالب باید به دنبال مفاهیم دیگري برویم. و از طرفی  و .مطلقا درست و دقیق نیست و

یعنی آلمان  ،بودند، گفته بودند که وقتی انقالب اتفاق افتاد در همسایگی فرانسه ترها، که  قدیمیبعضی

کل از بین رفته بود، ولی در ها قبل، بردگی به فرانسه مدتدر  ات خیلی بدتر از فرانسه بود.بروابط و مناس

 رزي وجود داشت. بحث بر سر این بود،آلمان هنوز در بسیاري از جاها سرواژ وجود داشت، بردگی کشاو

چیده است. که پس چرا آنجا انقالب نشد. به تدریج متوجۀ این مسئله شدند که انقالب یک واقعیت پی

پیچیده، متنوع و متکثّر که با مفاهیم بسیارها و طبقاتی هستند بسیارکنندة در انقالب گروهنیروهاي شرکت

ایم  قادر به توضیح این پیچیدگی  و تنوع و تکثرها  نیستیم. از طرف اي که تا کنون  درست کردهساده

اً هیچ کسی تلقّی و تصوري از انقالبی که در حال دیگر نشان دادند تا زمانی که انقالب اتفاق افتاد تقریب

توانست در فکرِ منسجم وجود داشت که می یک  بورژواري با اتفاق بود  نداشت. یعنی این طور نبود که

نوعی حزب جمهوري خواه، یا حزب ضد سلطنتی وجود داشت که شورش کرد و  جایی شورش کند، یا

اي صورت گرفت که انقالب درشرایط بسیار پیچیده مشخص شدبا تحقیقات گرفت. بدست قدرت را 

یک از این حوادث . از طرف دیگر در بسیاري داریم  تري نیازبه مفاهیم اساسی و مهمن آوبراي توضیح 

که انقالبیون فرانسوي خودشان را تابع آن بسیاري از افکاري درواقع د. تخلف معلول از علت وجود دار

بینی نکرده بودند. در مورد روسو گفتم، او نظرش این بود که اصالً چنین پیش رااتفاقاتی چنین ،دانستند می

میلیون جمعیت  22دانید که آنوقت فرانسه امپراطوري بود و افتد. میاتفاقی در کشوري مثل فرانسه نمی

ولی  تواند در ژنو آزاد باشدداشت. ژنو، شهر روسو بود و روسو در یک جملۀ خیلی معروفی گفت: آدم می

کنند، بیست میلیون نفر در امر سیاسی شرکت در پاریس برده. یعنی وقتی که بیست میلیون نفر حرکت می

تواند کنند، اینجا جاي آزادي نیست. روسو خودش اعتقاد نداشت که چنین اتفاق مهمی در آنجا میمی

جدید این است که از حدود  بیفتد ولی برمبناي فکر روسو این اتفاق افتاد. مسئلۀ اصلی در تاریخ نگاري

گرفت بیشتر توجه کنند و توضیح تش آشود به جاهایی که جرقه زد و سی سال پیش به این طرف سعی می
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دهند  چه اتفاقی افتاد. مسئلۀ انقالب این نیست که چند طبقۀ متافیزیکی از آسمان بیفتند، همانطور که 

تا با هم کُشتی بگیرند و بعد یکی دو تا از میدان چهارسه هستند، روستائیان، بورژوازي و فئودالیته. بعد این

هائی است که در این ها و خطابهاتفاقاً در جاها، نوشته ،هابروند. اصالً چنین چیزي نیست بلکه ظرافتدر

کنند هیچ کدام آگاهی به آن اتفاقی شود و تمامی کسانی که در جریان انقالب شرکت میها زده میجرقّه

 هاي جدید دراین نوع بحث گرفته خواهد شد، تصوري ندارند. فتد و نتایجی که از عمل آنهااکه می

 . این بخش اول.نویسی ، به فارسی منتقل نشدتاریخ

بخش دوم در مورد متون است. بحث من دربارة انقالب فرانسه نیست. بلکه به نتایج نظري  انقالب فرانسه 

. از یم بگوئیم که به فارسی ترجمه نشدتواناز انقالب فرانسه داریم میهائی که کنیم. عمدة نوشتهتوجه می

هاي خیلی مهم که از جلسات بعد در موردش صحبت خواهم کرد در آغاز که شروع کنیم برخی از نوشته

ند که ما اصالً ترجمه  اها بسیار مهمخصوصاً بعضی از این نوشته دفاع از انقالب تا زمان انقالب است،

 »طبقۀ متوسط چیست؟«به نام  یز که رسالۀ کوچکی نوشتنام سیه نداریم. مثل رسالۀ راهبی به نها راآفارسی 

انقالب روشن شد و جرقه زد همین  رساله بود. چرا این ستانه آهائی که در و در واقع یکی از این فتیله

الکین یا اعیان و مکه عبارت بود از رساله مهم است؟ چون در فرانسه دو طبقۀ مهم وجود داشت: 

، او ادعا کرد که گفتندسوم میزمان صنف ن آ در گوئیم، ومیطبقۀ متوسط امروز  . بقیۀ مردم که.روحانیون.

طبقۀ متوسط تا امروز هیچ است ولی باید همه چیز بشود. این بیانیه را در واقع صادر کرد و گفت همه 

آمدیم، ظاهرشدیم، در میدان ایستادیم، در صحنه اند، در صورتی که ما چیز را آن دو گروه دیگر گرفته

تا حاال هیچ بودیم، از این به بعد همه چیز هستیم. از طرف دیگر وقتی انقالب شد مخالفان  حضور داریم،

این نوآوري که شما که  ،انقالب هم طببیعتاً همۀ نیروي خودشان را بسیج کردند تا انقالبیون را متقاعد کنند

سنت   –دهید  بر مبناي سنت ما ر واقع بدعت است. و تمام کاري که شما انجام میبا انقالب کردید د

توانید با این بدعت است. و توضیح می دادند که شما نمی  -اروپائیِ فرانسويِ مسیحیِ آغازِ قرن نوزدهم 

از آنهائی شکست خواهید خورد .  یکی  ها انقالب را پیش ببرید و به نتایج مطلوبی نخواهید رسید وبدعت

اش  بحث خواهم کرد شخصی است به نام ژورف دومس که کتاب بسیار مهمی نوشت به نام که درباره

سلطنتی  -چون در سنت کاتولیکی او از مالکینِ و اعیان بزرگ  فرانسوي بود و» مالحظاتی دربارة فرانسه«

ندر قدرت پاپ و رسالۀ ا مهمیسلطنتی داشت. کتاب -دیدگاهی شدیدا  کاتولیکی، بود پرورش یافته

را باید تصفیه نها  آومعتقد بود که پروتستانیزم مرکز فساد است و  کوچکی  دربارة پروتستانتیزم نوشت
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هیچ نها آکدام به فارسی ترجمه نشد، و از ها هیچکرد. بعداً در موردش صحبت خواهیم کرد. این کتاب

که  از توکویل ترجمه شد،  »و رژیم پیش از آنانقالب فرانسه «منابعی نداریم. هجده سال قبل  کتاب 

توانم تضمینی کنم. اصل کتاب به فرانسه احتماالً تصحیح شد. نمی ،خوب نبود  . اخیراٌ دوباره چاپ شد

ست . انتقالش مشکل می ااست که از انگلیسی ترجمه شد و توکویل در زبان فرانسه نویسندة خیلی مه

منتهی  ،کویل چنین کتابی  وجود دارد. توکویل معاصر مارکس بودبا توشنایی آاست. به هرحال براي 

 تمام ماند. یکی دو کار مارکس هم ترجمه شدهسی سالی جلوتر از مارکس مرد. و کارهایش نیمهبیست

گریخته به انقالب فرانسه وجود دارد که من بعدًا در مورد همۀ اینها هائی جستهکه در آنها اشاره است 

اي ترجمه شده درمورد انقالب فرانسه نداریم. فیشته از کانت نوشته رد. از طرف دیگربحث خواهم ک

کتاب در آدم مهمی بود. حد فاصل کانت و هگل  بود. چندین  ،ازهمان آغاز قرن نوزدهم  در جوانیِ هگل

و از بهترین و اولین کسانی  در  در این مسائل داشت نظرو. چندین دورة بحثباره انقالب فرانسه نوشت

ن دفاع کرد. ولی بعداً که ناپلئون وارد فرانسه آ است  که در باره  انقالب فرانسه کتابی  نوشت و ازلمان آ

شد در ادامۀ انقالب فرانسه برگشت و علیه انقالب فرانسه و علیه ناپلئون نوشت که بعداً بحث خواهم کرد 

کنم که در مورد فیشته اساسا بحثی شده موارد از او نداریم و تصور نمیو در فارسی هیچ کتابی  در این 

 است  باشد. در مورد هگل هم کمابیش همینطور است. هگل در مورد انقالب فرانسه  بحث بسیاري کرده

شما اجازه داد، و به اشکالی بر نخوردیم  که فعال  به  فارسی ترجمه نشده است.  بنابراین اگر توان من و

. 1850از انقالب فرانسه تا آغاز نیمۀ دوم قرن نوزدهم تا درواقع دتی همین  بحث را ادامه خواهیم داد. تا م

ن آکنم که میرا  اضافه  يمطلب مهم دیگر، نجا در باره قرن نوزدهم  گفتمعالوه بر مطالب مهمی که تا ای

 .ستانوزدهم با انقالب فرانسه قرن  غازآ

 : جلسه  دوم

خصوص سه تاریخ ههاي مهم آن، بدرباره انقالب فرانسه و برخی از تاریخکنم می سعیجلسه  دراین

به عنوان  مختصر  یالزم است توضیحقبل از هر چیز  .اش که از نظر مفهومی مهم هستند اشاره کنمعمده

کشید  انقالب فرانسه نزدیک به نود سال طول مانیدکه  میچنان در مورد انقالب فرانسه داده شود. مقدمه

 ایجاد و فرانسه در جمهوري رانوعی از نظام  1871از شکست کمون پاریس در سال  تا توانست  بعد

چندین بار  که جمهوري تثبیت شد، 1871از شد تا که انقالب فرانسه آغ 1789تثبیت کند.  در فاصلۀ 

هاي مختلف سیاسی جریان مدتی بعد دوباره جمهوري شد.، دست شد، سلطنت برگشت دست بهقدرت 
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بنابراین  نویسی شد.بازبشر چند بار حقوق ءمیهاعالهاي متعدد نوشته شد. حتی اساسینروي کار آمدند. قانو

این  شود.در تاریخ فرانسه را شامل میطوالنی  يروند ،جمهوريتثبیت از شروع تا انقالب فرانسه 

هاي دیگري مثل انقالب با تحوالت انقالبتوضیحات بیشتر از این نظر الزم است که شما در ذهنتان 

سازي نکنید هایی مثل چین وشوروي و کوبا و غیره قرینهمشروطه یا انقالب اسالمی و همچنین با انقالب

سعی  یم،دنخوااتفاقات بیرونِ کشور خودمان را می ما وقتیدر گذشته  .چون هیچ ربطی به هم ندارند.

که هم از نظر روشی و هم از نظر تاریخی کامال اشتباه ، خودمان بگیریمبراي کشور نتایجی آن  کردیم ازمی

از نظر  انقالب فرانسه و تحوالت بعد از آن هیچ نسبتی با کشور ما نداشت. ءبنابراین بحث درباره بود.

مطلقا  با  مهم است و رکرد بسیا انقالب فرانسه با آن تحول و موجی که در حوزه نظر ایجاد ،تاریخ اندیشه

 در تحول تاریخی، انقالبی  انقالب فرانسه، ،قابل قیاس نیست ،حتی انقالب اکتبر روسیهانقالبی،هیچ 

 ءدر حوزهآنچه  که توانست این موج عظیمِ را در حوزة اندیشه ایجاد کند. و است ربسیار استثنائی بسیا

 بشرانقالب فرانسه نوشتن اعالمیه حقوقاولین کار مهم  فکر ایجاد کرد براي ما  کمابیش  ناشناخته است. 

و  یک اتفاق سیاسی بود ولی تبعات حقوقی آن براي فرانسه این عمل، شهروند  بود. درست است که و

براي اولین بار اعالم  از هر انقالب دیگري متمایز سازد.را ن آتوانست که بود  مهمآنقدر براي کل  بشریت 

در عنوان اعالمیۀ حقوق بشر  که ،سه چهار کلمه همین  حقوق است،داراي  به عنوان بشر بشر شد که 

سازي نکنید  براي اینکه تاکید دارم قرینه .آمد، یک انقالبِ در حوزة حقوق و بویژه در حوزه اندیشه بود

 قعه را با پیامدهاي استثنائی آن بفهمیم.اهمیت استثنائی یک وا این است که 

 و اصلیبندي کلتبه عنوان اسه  لۀ اول انقالب فرانسده سا درهستند که واقعه تاریخی  اصطالح یاچهار 

 سوار شدهن آ روي بر انقالب فرانسه   یشهاند که دهندمی تشکیل را یساختمان بزرگ  یاصل ارچوبچ

  است.

 یزندان زندان باستیل، .پاریس قرار داشت شهروسط در است که تقریباً  سقوط زندان باستیل اولین اتفاق،

دادند و از قرار یکی را مخالفین رژیم سلطنتی وجنایت کاران تشکیل می آنجا زندانیان غالب که بزرگ بود 

شد به احتمال زیاد با انواع کسی که وارد این زندان می هاي موجود در فرانسه بود.ترین زنداناز مخوف

ژوئیه سال  14مردم فرانسه روز  ،در فرانسه افتاد به دنبال اتفاقاتی که برد. نمیدرسالم به ها  جانمرض

ان زندانیآن زدن  تش آوارد زندان شدند و پس از  ائیهاین زندان هجوم بردند  و بعد از درگیريبه  1789

حمله کنند دو سه مرتبه  لقبل ازاینکه مردم به زندان باستیکل از بین بردند . را آزاد کردند و  زندان را به 



۱۸ 
 

شاه دستور تشکیل  مجلس  1788 یک ساِل قبل از این اتفاق در ساز این حمله بود.تاد که زمینهاتفاقاتی اف

قبل از  مثل همۀ کشورهائی کهفرانسه  را داد.هاي نظام قدیم در فرانسه بود یکی از تاسیساصناف  که 

داشت که مردم  وجودفی اصنامجلس  یک .معنا سلطنتی نبودآن داشتند، به  هاي سلطنتیِحکومت مشروطه 

تشکیل انتخابات  با، گاهی اوقات به فرمان شاه این مجلس برسانندمطالبات خودشان را به عرض شاه 

برم باید درست فهمید و آن عبارت است از این کلمۀ مجلس اصناف را که من اینجا به کار می شد.می

 Etatکوچک. چون  eفرانسه است، منتها به  etatانگلیسی است و  estateاینکه کلمۀ اصناف که معادل 

کوچک  eنویسند که آنجا به معنی دولت است. ولی یک بار هم با بزرگ می Eرا در فرانسه یک بار با 

یعنی دولت)  Stateگویم. نمی  stateانگلیسی، ( estateبه معناي اصناف مردم است. کلمۀ  نویسند، کهمی

ست که بعد از آن رایج شد. چون اي اتش به این است که معادل طبقهیعنی اصناف مردم. این کلمه اهمی

روز هنوز به این معنا به کار آن ،به انگلیسی که در عرف علوم اجتماعی امروز classکلمۀ طبقه یعنی 

ار هاي بیکاره به کرفت. براي آدمها به معناي کمابیش اوباش به کار میدر آن دوره classرفت؛ بیشتر نمی

رود و به معناي طبقه به معناي جدیدش به کار می  classاست که کلمۀ  بعد هب ازمارکس رفت. می

 شود.جانشین صنف یا اصناف می

طبقات  که دوصنف  آنها از ند.داشتوجود سه صنف از مردم ، اروپامثل تمام کشورهاي قدیمی  ،فرانسهدر

دادند. را تشکیل میدو طبقۀ مهم از مردم فرانسه  ، یکی اشرافیت بزرگ و دیگري، روحانیت کهبودند ممتاز

در اروپا خصوصاً وجه تمایزش با ما این بود که عمدة کشورهاي اروپائی به اشرافیت یعنی اریستوکراسی 

ها کمابیش یک نظام سلطنتی متمرکز داشت، ما که از اول به دالیلی در بسیاري از دوره خالف کشور

متمرکز به معناي ما نبودند. یعنی فئودالیته خیلی زود در آنجاها تثبیت شد و بسیاري از کشورهاي اروپائی 

آمدند بخشی از ایالت بسیار مهم را در فئودالیته هم به این معنی بود کسانی که مالکان مهم به حساب می

در دست  راضمن اینکه قدرت اقتصادي  اقتداري نزدیک  به اقتدار شاه را داشتند.  کردند واره میآنجا اد

یک حکومت محلی را در   ءند. در واقع ادارهنک مردم را هم محاکمه ندتوانست، در عین حال میداشتند

ترین نهاد سیاسی در کنار سلطنت که مهماشرافیت داد  . که رتق و فتق همۀ امور را انجام می دست داشتند 

عادل میان اشرافیت و قدرت ت آمد . میحساب براي ایجاد تعادل به مهمبسیار یک وزنه  قتصادي  بود،ا و

 در اروپا بود. ي سلطنتیهانظام شدنترین عامل مشروطهمهم، شاه
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توازن  افیت در ساختار قدرت مشروطه شد. در واقعانگلستان نخستین کشوري بود که به دلیل حضور اشر 

وانینی شد که باعث قموجب تثبیت قواعد و کردند، ایجاد که این دو نهاد بین خود تعادلی قدرت، و

هاي مشروطه، یعنی ها گفتند حکومتریج به این نوع حکومتدتبه و گیري حکومت قانون شد.شکل

 . نامیدندرا سرزمین آزادي میانگلستان از همان قرن هجدهم  ،به همین علت .مشروط به قانون

لویی چهاردهم پادشاه بسیار  .کامال با انگلستان فرق داشتوضعیت  ،اساسا چنین نبودولی در فرانسه 

را آنها و ضعیف را اشرافیت   تا کردیاري که کوشش بس پادشاهان اروپایی بوداز اولین  و قدرتمندي بود 

جایگزین نماید. را  يمتمرکز امپراطوري بزرگ و یکوسپس  تبدیل کند.سلطنت  وبه کارگزاران دربار 

 مگفتند نوکر پادشاه. کارگزارِ پادشاه. عملکرد لویی چهاردهبسیار مهم بود، می که پستی ،به صدراعظممثال 

تاثیر اشرافیت که تحت .  بخشی ازلطنت راندبخش مهمی از اشرافیت ناراضی  را به صفوف مخالفان س

گفتند  میها مارکسیست مهمی در انقالب تبدیل شدند.  اینکههاي دمآروشنگري به انقالب پیوستند به 

نویسی ابتدا از طریق خود انقالبیون وارد تاریخ ،علیه اشرافیت بود دمکراتیک ژوارب بوانقالب فرانسه انقال

کسی این نظر را قبول  در حال حاضر شد. ویسی مارکسیستینوارد تاریخ آن طریق از فرانسوي شد و بعد

طنت به انقالب یتی از سلاخود اشرافیت بدلیل نارض نتیجه رسیدند که اینبه که هاست  مدت .ندارد

 . داشتند ساقط کردن سلطنت در فرانسه سهمی درآنها از  برخی پیوستند، و 

درمورد اولی که  شد.حانیت تشکیل میرواشراف و  صنف از دو همانطور که توضیح دادم مجلس اصناف

باید میان اشرافیت بزرگ و  کالً اروپا، روحانیت بزرگ بود. در فرانسه و ،اشرافیت بود توضیح دادم. دومی

هاي آدم  شد. در میان اشرافیت محلی تمایز قائلاشرافیت کوچک و روحانیت اشرافی و روحانیت معمولی 

 از داشتند ونها آارتباط بسیار نزدیکی با  بود و عادي  که  وضعشان کمی بهتر از مردمبودند  غیرمهمی

چنین بود. در فرانسه یک روحانیت اشرافی در معناي  وضعیت روحانیت نیزاشرافیت ممتاز متمایز بودند. 

اسقفی و  به مقامات باال  که اتفاقاً همه از اشراف بودند. کسانی در این کشورها  وجود داشت عامش

 فرانسه  در ایران  کامال با وضعیت هاي حاکم و از اشرافیت بزرگ بودند.رسید که  از خاندانمی کاردینالی

توانست می یک آدم خیلی معمولی  روحانیت.به آن معنا وجود داشت و نه  نه اشرافیت  در ایرانفرق دارد، 

 .ه تحرك باالي اجتماعی در ایران بودنشانعالی برسد که خود  به مقامات
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 در واقع  .شدگفته میند صنف سوم دادتشکیل میرا  کشور آن درصد جمعیت 98که  به عامۀ مردم فرانسه 

داران سرمایهجزو  و مهم که وضعشان بسیار خوب بودیلیاعم از بورژواهاي خ اقشار مردم،ها و همۀ گروه

 .آمدنداین صنف به حساب می جزو، وران وغیرهپیشه داران مالی و صنعتی بودند تا عامۀ مردم،پول و

وضعیت  چون زیادشانمعیت ج ها با توجه بهخوانازه، آوهاگیرگردها، معرکهیعنی گدایان، دوره ،اوباشان

درصد کمی از  مسئله اصلی شرکت آمدند.جزو این صنف به حساب نمی ،اي نداشتندشدهاجتماعی تثبیت

 .ن مجلس بود آدر شور  درصدي 98این جمعیت 

 هاي اساسی در کشورنبود که قانون تدوین کند. یا یک تحول کارکرد این مجلس به معناي امروزي  

شنهادات هریک یپ و گیري کند، بلکه کار اصلی این مجلس بیان نظراتتصمیمواقع  در صورت دهد یا

هائی ه. نظراتشان را در دفترها و جزوده شودرسانر تظلّمی داشتند به عرض ملوکانه اگازصنوف بود، 

ها را در مجلس به تا نتیجۀ این جزوه کردند،تسلیم می یافتندکه به مجلس راه می  گروهی و به نوشتندمی

آن دستور اساسرسید وبرصدراعظم به نظر شاه میهر کدام از اصناف از طریق  حاصل  نظرشور بگذارند. 

ها که هاین جزو باقی است. کل ها هنوزاین جزوه به این دلیل است که هام روي جزوهتأکید شد. صادر می

تاریخ  اي ازه. و بخش عمدشوداد فرانسه نگهداري میدر مرکز ملی اسنباشد می بالغ بر ده هزار نسخه

که  مردم فرانسه چگونه  فهمندو از طریق مطالعه آنها می ت،هاسفرانسه مبتنی برمطالعۀ این جزوه ینویس

عیت بسیار کمی از طبقه سوم جمهمیشه بنابراین  در انقالب داشتند. هایی کردند وچه خواستهر میفک

هاي متعدد، رکود اقتصادي، کمبود نان به دلیل بحران، 1788یافت.  در به مجلس راه می شد وانتخاب می

نوشته شد و  هاین مجلس به دستور شاه تشکیل شود. دستور انتخابات داده شد. جزوهو غیره قرارشد ا

. گذشتمیآخرین باري که این مجلس تشکیل شد، صدوپنجاه سال از شد. هاي مجلس شروعنشست

بعداً در یک دورة بحرانی تشکیل شد.  و نجاه سال به آن عمل نشد.ی بود که حدود صدوپیک سنت درواقع

که چطور انتخاب کنند. تحوالتی که از نظر قانون جدیدي نوشتند ، سازگار نبود  با تحوالت قبلیچون 

جمعیت طبقه  ءسابقهافزایش بیجب مو و غیره در فرانسه صورت گرفت جمعیتی، اقتصادي، اجتماعی

تجربه قرن و از طرف دیگر با رشد بورژوازي وتاثیرپذیري بخشی از اشرافیت از روشنگري (  سوم شد.

هاي دیدگاه ری) همۀ مردم فرانسه و همۀ اروپا به نوعی تحت تأثهیجدهم وآخرین دهۀ روشنگري 

وم عوام یعنی صنف س یک چنین شرایطی، در غیره قرار داشتند. و ولتر منتسکیو، ،روشنگري ازجمله روسو

 تند.به مجلس راه یاف نداشتند، جرات سخن گفتنزمان که تا آن 
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که در سلسله مراتب  یزنام سیههب ی بودیک کشیش سطح پائین زد ولین جرقه انقالب فرانسه رااکسی که   

تحت  بسیار کهبسیار مهمی تبدیل شد  ءیسندهنویک  موقعیتی نداشت و تحت تأثیر روشنگري به کلیسا

که  اي نوشت علیه امتیازاتیجزوه رار گرفت. به محض ورود به مجلسدیگران ق تأثیر مونتسکیو، روسو و

در دست دو  امتیازاتهمۀ گفت  نامید وحکومت امتیازات  راحکومت فرانسه  جزوهآن در فرانسه بود .در 

ء از همه دهد که تمام جمعیت فرانسه را تشکیل می صنف سومو قرار دارد صنف روحانیت واشرافیت 

رسالۀ  را در مجلس زد. جرقۀ اصلی  حرف،این  بالغو شود.  امتیازات بایداین  ،محروم است. بنابراینآنها 

در سه  »یا طبقۀ سوم چیست؟صنف سوم «و عنوانش  است  ست،ا ترکمی مفصل دیگري نوشت  کهمهم 

را در انقالب فرانسه روشن کرد که دیگر اي فتیلهبا این سه جمله ر واقع د این حرف را خالصه کرد،جمله 

درصد  98 سمیت بشناسند. او را به ر خواهد؟م چیست؟ هیچ. چه میطبقۀ سو، خاموش نشد. گفت

. اصالً در اینجا حضور پیدا کردند در صحنه ظاهر شدند که بمانند امروز آیند،که به حساب نمیجمعیت 

 ، آن دو طبقۀ دیگرقرار باشد کسی از صحنه خارج شود. اگر هم خارج شوند از صحنهکه قرار نیست 

گفت بدانید که باید بایستید. ظاهر شدید در صحنۀ سیاست عوام به مردم  خارج شوند.که باید هستند 

ظر ست تا به ناین مجلس در حال انجام مذاکرات ا پس باید بایستید. در مناسبات سیاسی فرانسه، فرانسه و

 شاه برسد.

گسترش  . احتکارشود نان روبرو می شهر با کمبودکند. تشدید و ژرفاي بیشتري پیدا میروز هر  بحران 

ند و آنجا را بردر پاریس هجوم می باستیل ژوئیه  به زندان 14ریزند و در ها می. مردم به خیابانیابدمی

 همچنان  سلطنت شود. ولیبر سلطنت وارد می اولین ضربۀ کاري   باستیلکنند. با سقوط زندان تسخیر می

الهی که نظریۀ الهی  وجود دارد. شاه سر جاي خودش باقیست و اکثریت فرانسویان همچنان به سلطنت

مناسبات نیروها همچنان  متفاوت است و کسانی از ، مجلس اصناف داخلدر  سلطنت بود، معتقدند.

کنند و سعی دارند با تضعیف سلطنت مطلقه همراهی مین آاشرافیت که  در این مجلس حضور دارند  با 

خودشان را محکم واعتبار سابق خود  هجایگا ، ا لویی چهاردهم ایجاد شد و با جانشینانش ادامه یافتکه ب

 را تجدید نمایند. 

یز با  رسالۀ خودش . سیه کندنیروها در مجلس تغییر میناسبات متدریج روابط و هب باستیلزندان  با سقوط 

ولی  گفتند که شما حقوق ندارید،را بگیرید. تا حاال مین آگوید شما حقوقی دارید که باید به مردم می

در مذاکرات  اوت که 4درتاریخ  باستیلاز سقوط زندان  حاال باید  این حقوق را بگیرید. بیست روز بعد
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 امروزکه نچه آ تز باید گفت،نالبته در پرا نویسند.را می »اعالمیۀ حقوق بشر و شهروند«است مجلس ثبت 

نوشتند.  براساس آن  البتهو بودهمتفاوت  با آن، ملل آمده استدر سند سازمان و ،اسیمشنبشر میحقوق نام هب

که بسیار طوالنی است و حاصل آن چیزي شد که قرار هاي زیادي انجام گرفت فرانسه  بحث در مجلس

 نوشته شود،، مشروطه که حقوق و تکالیف مردم و شاه را روشن خواهد کرد اساسیبود در مقدمۀ قانون 

که  فکر اعالمیۀ حقوق بشروشهروند تا چه حد  استثنائی بود اصول اصلی آن مجلس بیاید. این و به عنوان

 . پردازمبه آن می ،بعداّ آمدهاي مهمی داشتپیو چه 

اکثریت مردمی که نیرویشان آزاد شده بود  ، ضربۀ کاري بر پیکر سلطنت وارد شدژوئیه  14بعد ازاینکه در  

اي از طرف  اشراف شایع شد که توطئه شان تدریج در میانبه ،اشتندد هاي شهر حضورها و کوچهو درمیدان

در جریان است تا وضع قبلی را برگردانند . ، اي امتیازات ویژه بودنداي که دارهطبق دو، و روحانیت بزرگ

 ؟ چون تصوربود؟ و چرا بحث سلطنت و شاه به میان نیامد چرا شایع توطئه، روي این دو گروه متمرکز

برگرداند. نها آمردم را به  ءکردند با فراخوان مجلس اصناف، شاه قصد دارد بخشی از حقوق ضایعشدهمی

به عبارتی یک نوع آشتی میان شاه و مردم در دست انجام است. ولی روحانیت طبقه باال و اشرافیتی که از 

، هباشند. تحت تاثیر این شایعمیکار ینمردم مخالف بودند مانع انجام ا ءبا عامه هم نزدیک وهنظر طبقاتی ب

که  یینامه و قراردادهاتمام پیمان لی هجوم بردند وقصرهاي اربابان محمردم در خیلی از ایاالت فرانسه به 

کشیدند. (درسیستم فئودالی  روستائیان جزئی از زمین به حساب تش آو اربابان بسته شده بود را به نان آبین 

کردند. فتق میوهاي محلی رتقفئودال ،هاي محلی بودند. و همۀ امور راآمدند و در اختیار کامل فئودالمی

کم به مردم  پاریس رابطۀ میان دو طرف قطع گردید. این خبرکم هرگونهها نامهزدن پیمانتش آ ) بعد از

رسید و آشوب و جنگ داخلی در فرانسه به نوعی همگانی شد. تا اینکه تحت فشار مردم و خصوصاً 

عد از روز ب 20بروند  در شب چهارم اوت، یعنی  رعیتی -اربابودند زیر نظام روستائیان که حاضر نب

کردن رام آبراي ، طوالنی در مجلس که تمام شب ادامه داشت ، در یک جلسۀ بسیارباستیلسقوط زندان 

لغو بیگاري  ین اقدامدوماقدامشان الغاي نظام فئودالی وابیري را اتّخاذ کنند.  اولین تدمجبور شدند  ،مردم

سرسخت مخالفان  مجلس تحت فشار، برآناضافه ؛ بودرعیتی -ارباب به عنوان یکی از مظاهر نظام فئودالی و

نه  ،یک نهاد است فرانسهکلیسا در لغو کرد.  عشریۀ کلیسا مهم است، عشریۀ کلیسا را  امتیازات روحانیت،

نیست. پیش از آنکه  یک محل نیایش فقط ، مطلقایک مسجد  که ما داریم که فقط  محل نیایش است

هاي دولتی  داراي وسیع، مثل دستگاه د خیلی یک نها اي موجود باشد ،کلیساهاي خاص در هر محله
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با آن کار اقتصادي انجام  و وسیعی داشت که با نظام فئودالی هماهنگ بود بسیاراداره بود. امالك  جه ودبو

شد، خصوصاً کشاورزان گرفته می از همه،اي هم ر یک عشریهاز طرف دیگ کرد. امرارمعاش می داد ومی

صورت هرسی بحساب از در صد محصول بود، که بعد 20تا  15نزدیک به اینکه اسمش عشریه بود ولی با 

 بود را لغوبنابراین سرچشمۀ یکی از امتیازات بزرگ کلیسا که عشریه  شد.جنسی از کشاورزان دریافت می

رعیتی  -طبقاتی ارباب . ولی در آن شب بسیار حساس، نظامکردند. بعداّ کل اموال کلیسا را مصادره کردند

تبعات آن در فرانسه لغو شد. لغو  امتیازات  دو طبقۀ ممتازة فرانسه  موجب شد که به تدریج  تصور  و

ت را به نفع خود تا این امتیازا حال انجام استاي از طرف اشرافیت و روحانیت در شود  که گویا توطئه

که از طریق مجلس   و گمان براین بود همچنان  سرِ جایش برقرار بود، رابطۀ شاه و مردمبرگردانند. 

 است. پذیرآشتی

برشدت آن افزوده  و کردبیشتر انتشار پیدا می ن امتیازات در راه است،توطئۀ صاحبابه تدریج این شایعه که 

شد. یکی از اتفاقات گشت بیشتر میرفت و برمیوقتی می ،کرداین شایعه ایجاد می اثر برموجی که ، شدمی

،امتیازاتی بود که مردم  دیگر اتفاقات تاریخی نیست مهمی که در انقالب فرانسه افتاد که قابل مقایسه با

تا این امتیازات را باز پس راه است  اي دراین توهم شدند که گویا توطئه رتدریج گرفته بودند و دچاهب

 بیشتر مردم . هر چهافتیو برگشت ابعاد وحشتناکی می شد در یک رفتمنتشر میوقتی این شایعه  گیرند. 

وص در . در مورد این دوره بخصشدندوحشت بیشتري می دچار زدند، خودشانبه این شایعه دامن می

مطالعه  در این زمینه  دومجهانی فرانسوي قبل از جنگ  ، یک نفرفرانسه مطالعات کمی صورت گرفت

که اتفاقات مورد اشاره را تائید  استتري شدهجدي اخیر کمی مطالعاتهاي آن در سال از کرده بود و بعد

ها  مارکسیست ءبقیه بودن بامارکسیستضمن که  لوفر بنام ژرژنویسان مهم فرانسوي کنند. یکی از تاریخمی

  1935سال قبل از جنگ در برد.کار میهو ببلد بود  نگاري مارکسیستی را، یعنی اسلوب تاریخمتفاوت بود

، بلکه این اي در کار نبوداصالً توطئه دادنشان می که ،آوردبه عمل  را مطالعۀ اولیه از این دوره در فرانسه

در واقع  جائی که توهم به تدریج به واقعیت تبدیل  توهمِ توطئه بود که بعداً به واقعیت توطئه تبدیل شد.

هاي خیلی تر است. با توجه به بحثوحشتناك  کند که از توهمنهایتی را ایجاد میوحشت بی ،شودمی

که  بود کرده بحث توکویل هم درباره وقایع این دورهن  آقبل از  واست  هاي اخیر شدهمهمی که در سال

ناشی  د،کنم، اتفاقات بسیار مهمی که در فرانسه افتابعداً در موردش مفصأل صحبت خواهم کرد، تاکید می

 .از توهم بود نه واقعیت 



۲٤ 
 

 –اندیشانه این مسئلۀ توهم و حیثیت وساحت خیال، بندملی سریع میکنم و خیاینجا یک پرانتز باز می 

هاي اندیشانه که در تودهاین ساحت خیال -اندیشگوید خیالگیرم. میاندیش را از سعدي وام میخیال

 است، خصوصا علوم اجتماعی جدید، انقالبی بود نشان داد که چه تأثیر اساسی در تحوالت اجتماعی داشته

هایی که نقش بسیار اندیشین خیالآ ها وتوهمن آکه  ه استقرار دادجدي را مورد بررسی  این موضوع

. این هستندبسیار مهمی از مناسبات اجتماعی  کنند یک ساحتاساسی در تحوالت اجتماعی بازي می

 دربارة شب چهار اوت. توضیح من باشندح میها خیلی  جدیدند  که در علوم اجتماعی جدید مطربحث

اول شایع شد که  ،در واقع .شدند  توهم توطئه دچار وحشت مردم تحت تاثیرو لغو شد امتیازات است که

اي داد و در واقع  اگر توطئهنمی خودش را نشان اي نبود،در عمل توطئهاي در راه است و چون توطئه

کرد که این بیدار مینها آ داد. و این ابهام  حس عجیبی را درمی بود باید  درجائی خودش را نشانمی

دهد، چه قادر مطلقی است که وجه نشان نمیدانیم وجود دارد ولی خودش را  به هیچاي که ما میتوطئه

این توهم  د. بنابراین،ه نشوهم وجود داشته باشد و هم دید ،آشکار نباشدند توطئه باشد و هم تواهم می

را گرفتیم که صدها  این امتیازاتکردند، حاال که ودند و تصورمیها بتوسط عامۀ مردمی که در خیابانتوطئه 

 در فکر . ایندوباره برگردانند تا بلکه این امتیازات را باید در صدد توطئه  باشند ،سال در اختیارشان بود

ام ظنها براي حفظ شد و فئودالها دیده نمیدالعکس العملی از طرف فئو چون واقع توهمی بیش نبود.

ها در همان مجلسی بودند که نظام نمایندگان فئودال ،برعکس .مدندآفئودالی نه بسیج شدند و نه به میدان 

بودند که این امتیازات را لغو کردند.  ینمایندگان روحانیت نیز در همان مجلس و ندفئودالی را لغو کرد

اي وطئهبه اعماق جامعه رفت و برگشت، این  توبنابراین وقتی این توهم توطئه به تدریج شیوع پیدا کرد، 

به این ، بعد وجود دارد  کنیم کهیا فکر می وجود دارد  کنیم که، گمان میگفتند وجود داردکه در آغاز می

گویند: دورة یک ترس بزرگی را ایجاد کرد که به آن می ،باورواین  ،ود داردنتیجه رسیدند که اصالً وج

از فرانسه کشورهاي  در موردش  مطالعاتی صورت گرفته. چون غیر یا ترس بزرگ. اخیراً بزرگوحشت 

 از جمله انگلستان و ایتالیا مرکز سلطنت بودند. آلمان خیلی مهم نبود. ولی ایتالیا که به دالیلیهم اطراف 

ایتالیائی بود، یعنی بخشی از آن گاهی دست تري داشت، چون جنوب فرانسه نیمهبا فرانسه ارتباط نزدیک

گاهی دست  فرانسه بود، و در شمال، آن طرف دریا، انگلستان دژ مهم سلطنت بود. وطبیعتا خیلی  ،ایتالیا

در اروپا بود در حال سقوط ناراحت بودند از اینکه سلطنت در فرانسه، که یکی از پاهاي اصلی سلطنت 

در دفاع ازسلطنت و  هاها و ایتالیائیبه تدریج این تصور در ذهن مردم شکل گرفت که انگلیسی است.

دیده شدند. به عبارت  هاا و ایتالیائیه. بنابراین مردم شایع کردند که انگلیسیاشرافیت وارد عمل شدند
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خواهند جنبش ها براي نجات سلطنت وارد شدند و میتالیائیها و ایگویند انگلیسیاول گفتند که می ،دیگر

هاي انقالبی را شد، طبیعتا تودهرا سرکوب کنند. بعد گفتند نه، ما دیدیم. هربار که این  شایع بیشتر می

رفت. کرد و خشونت انقالبی یک درجه باالتر میکرد، فکرشان را دچار آشوب بیشتري میتر میرادیکال

ماه سلطنت  یک  وضعیت خیلی عجیبی در فرانسه ایجاد شد و به تدریج مجلسی که تا چنددر این دوره 

بنویسد  و سلطنت را مشروطه کند با شایع  مشروطه را  را کمابیش قبول داشت. و قراربود قانون اساسی

به پاریس  راشد. او  رفتاراي گشود . البته شاه هم در رفت و به صورت بسیار مفتضحانهفرار شاه روبرو می

، بلکه دربار و سلطنت هم ندنیست مرکز فسادفقط قصرهاي اربابان  کهبه این  همه چیز متمرکز شدآوردند. 

دوم مردم براي بار  باشد و ما باید تکلیفمان را با سلطنت روشن کنیم. تا جائی کهو توطئه می دمرکز فسا

اش را هم با گیوتین اعدام زدند. و بعد خانواده پادشاهی را محاکمه کردند و با گیوتین سرش را در تاریخ،

 کردند.

 شاه را محاکمهدر فرانسه مردم  عدام شد. ولی براي اولین بارا کرامولچارل اول توسط  قبال در انگلستان،

ادار بود، مجلس به سلطنت وف و د. شاهی که شاه رسمی بودشاهی که در حقیقت خیانت نکرده بو، کردند

تر شد. موافقین و مخالفین در مقابل رادیکال و فضا به تدریج بود که سر شاه را زدنددر چنین شرایطی 

 تقسیم شدند. هاروندنژی و هانام  ژاکوبنهبیکدیگر صف کشیدند، خصوصاً در مجلس به دو گروه متفاوت 

اتفاقات مهمی  ها مهم بودند وژیروند استانی است در جنوب غربی فرانسه. مثل مشروطیت ما که انجمن

انعکاس سپس در مجلس و غیره  ها، وشد و بعداً در روزنامهنجا میآ ها ابتدا درافتاد، بحثدر آنجا می

تجمع  ها مرکزسالن ها وکلوپهاي روشنفکري بودند. در عصر روشنگري سه هم  کلوبدر فران یافت.می

. بنابراین کردنددنیاي جدید بحث می ءبارهدر نشستند وهم میروشنفکران و اهل فکر و نظر  بود که دور 

ژاك  ها خیلی مهم بودند. در این میان دو باشگاه خیلی مهم وجود داشت که یکی  در سنو باشگاه هاکلوب

گفتند می که ،ها و دیگري  که مرکز اصلیشان در ایالت ژیروند بودگفتند ژاکُوبنمی  کهشد، تشکیل می

انقالبیون معتدلند. در آغاز طرفدار سلطنت  ولی در مجموع بسیار معتدل بودند.  ،هاها. ژیروندنژیروندن

خواهم کرد. وقتی که بحران به تدریج  ار رادیکال انقالب فرانسه بودند که به آن اشارهژاکوبن ها جناح بسی

چهار سال از انقالب فرانسه گذشته بود. شاه اعدام شد، سلطنت لغو شد و قانون  گرفتن بوداوج در حال 

حکومتی شکل ولی در این وضعیت بحران دائمی نه  .نوشتند که فرانسه جمهوري شودجدید اساسی 

توان می یا هان اصناف و گروهشد . چون تعادل میااز نهادهاي جمهوري تثبیت می یکگرفت  و نه هیچمی
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توهم توطئه هم وجود داشت،  و شد،مختلف سیاسی برقرار نمی هايبقات مختلف مردم و جریانگفت ط

ت و ها در مجلس حدبحث باستیل یعنی تقریباً چهار سال بعد از سقوط زندان  1793تا رسید به سال 

ر سخنران بسیاها که یک بحران جامعه  به داخل مجلس منتقل شد تا اینکه رهبر ژاکوبن شدتی پیدا کرد.

هایش مانده که نمونۀ بسیار ، تمام نطقبودیک وکیل دعاوي از یک خانوادة متوسط  بزرگ تاریخ فرانسه و

و  نظیر است.شفاهی بی هاي زیباي بیان سیاسی، حضور ذهنِ کامل، فرانسۀ بسیار پخته  که در سخنرانی

به نام  ش توضیح  خواهم داد.امهمهاي کی از نطقکه بعداً در مورد ی در ده جلد آثارش چاپ شد

مرشد توانیم بگوئیم در حد بچهیک جوان دیگري هم بود که به تعبیر خودمان می ماکسیمیلیان ربسپیِر. با او

ژوست که وقتی اعدام شد بیست و سه، مرشدي که  در حد مرشد بود. جوانی بود به نام سنبود ولی بچه

ور ذهن و خطابه و در احضارنظر قاطع سیاسی  از ربسپیِر که مرشد این جوان در حض چهار ساله بود.

حد  ایندر  تواندمیکمتر دم بیست و سه چهار ساله اي بود که یک آاصلی بود دست کمی نداشت اعجوبه

هاي ربسپیِر در بحث مجلس چندین بار پشت تریبون رفت و در یکی از خطابه از همه نظر پخته باشد.

اي بود که در درجه که سرها را بزنیم. تصمیم زیرکانه است گفت که دیگر زمان آن رسیدهش ابسیار مهم

ها در اختیار را ژاکوبن ،( کنوانسیون) و مجلس بزنند که معتدل بودند را کنار   هااول  گروه  ژیروندن

اشرافیت و روحانیت  بگیرند. این جناح بسیار رادیکال بود. و به صورت بسیار رادیکالی مخالف امتیازات

 و همان کار را هم کردند.  ،امکان بازگشتشان نباشد کنیم کهبود. ربسپیر گفت ما همه را طوري تصفیه می

افتاد. از یک طرف هر طرفی اتفاقی می هاي فرانسه ازبه چیزي خیلی گذرا اشاره کنم، در بسیاري از ایالت

 کارها بودند، هنوز هم کمابیش از نقاط بسیار محافظهروندنهایی که ژیها، خصوصاً استاندر بعضی از استان

به نوعی   ها بسیار قوي بودند. وطلبها سلطنتآید، در این استانطلب فرانسه به حساب میو سلطنت

کنیم. استقالل شهر را اعالن کردند و گفتند که ما به سلطنت اعتقاد داریم  براي پاریس هم تره خورد نمی

طلبی بود باشد، آنجا هم یکی از مراکز سلطنتدر جنوب شرقی که مرز سوئیس ایتالیا می ،دیگراز طرف 

ایتالیا بود که سلطنت برقرار بود، آنها درآنجا بسیج شده بودند و جنگی هم در ن آو خصوصاً پشت جبهه 

ه میهن در خطر یج کردند  کبعد با شور و حال انقالبی مردم را بسوگرفت که اول فرانسه شکست خورد. 

شد. هاي زیادي میافتاد. غارتتوانستند پیروز شوند. این اتفاقات در جاهاي مختلف کمابیش  می است،

سپیِرو تأثیر رب. مجلس به تدریج تحتمد آگاهی اوقات بحران غالت، احتکار، کمبود نان و غیره پیش می

تري را اتّخاذ کرد. شاید بدانید که یکی از افتخارات آن مجلس اختراع  دستگاه سخت دوستان او تدابیرِ 
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بود آقاي گیوتَن گویند. شخصی که این دستگاه را اختراع کرد اسمش بسیار جالبی بود که به آن گیوتین می

ل را زد. گفت کرد، آنجا همین مثاوقتی هگل از انقالب فرانسه به دالیلی که بعدا خواهم گفت  انتقاد می. 

آزادي انتزاعی در آن تثبیت شده بود، سرِ آدم را به همان راحتی  ،انقالب فرانسه تحت تأثیر آن نظریه

زنند. به هر حال گیوتین اختراع شد و تمام کسانی که به عنوان دشمن ها سرِ کلم را میزدند که بقالمی

دادند، نسبت  مینان  آهاي مختلفی که به مردم، مخالفان  جمهوري، دشمن جمهوري و آزادي و به شیوه

کشید، گاهی اوقات هاي بسیار سریع و فوري که بیشتر از دو یا سه روز طول نمیگرفتند و در محاکمهمی

نکه استماعِ شهود شود حکم را آبینکه متهم وکیلی داشته باشد یا بتواند از خود دفاع کند و آهم درجا، بی

اي در کار است و دشمنان جمهوري، دشمنان گفتند  که توطئهکردند. اول میدام میدادند و با گیوتین اعمی

برد. اتفاقاتی که بینباید آنها را از خواهند این حکومت انقالبی را ساقط کنند ومردم و دشمنان آزادي  می

ترور و وحشت اي به دست طرفداران بهانه، شدهائی که در بعضی جاها میگفتم از جنس جنگ و مقاومت

ومت جمهوري  که حک ها بیشتر شد،زمانی شمار اعدامیآماري از نظر  داد که  خشونت را توجیه کنند.می

از نظر سیاسی، کلمۀ ترور به معناي ترس و ، را دوره ترور و وحشت گفتند تثبیت شده بود. این دوره

. وبعد گ نوشتند. این شد یک دورهبزر Tرا با ن آ، کار رفت وقتی در فرانسه به وحشت است. کلمه ترور

رة ترور هاي دیگر شد، از جمله فارسی. این دوره را به فرانسه دواز همانجا کلمه ترور وارد خیلی از زبان

گوئیم دورة ترور و وحشت که تکرار همان کلمه است با ترور جدید اشتباه نشود به آن می خواندند، که

 یک کار آماري بسیار مهم کرد و نشان داد مهمی است. یک امریکائی،یلی زبان. این دوره، دورة خ به دو

ر نف 2500 پرده شدند، حدوداّ، به گیوتین سادامه داشت ماهی که  دورة ترور 16نفر در عرض  16600که 

. اینها مواردي است که آمار نسبتاً دقیق دارد. یعنی  در پاریس و بقیه در شهرهاي مختلف اعدام شدند

است و در کلیسا  رسماً اعدام شده ارد کهوجود دبه اسم شخص محکوم به اعدام ند، اسناد محاکمه شد

چون کلیسا یک نهاد بسیار مهم اداري بود. تمام کارهائی که امروز احوالی که ما داریم. ت.  مثل ثبثبت شد

وقت دهیم در آنم میما در شهرداري و ادارة ثبت احوال، ادارة مالیات و غیره یعنی کارهاي مدنی که انجا

فرقش با  شد.مرد در کلیسا ثبت میکرد و میشد، ازدواج میشد. اگرکسی متولد میدر کلیسا انجام می

ناد ملی است، اینها کلیسا و اسناد مهمی که در کلیسا وجود دارد که حاال جزو اس مسجد در همین است.

کارهاي  جدیدا . ولی بررسی کرد و به این رقم رسیدطریق . این مورخ امریکائی از این ستندهقابل مطالعه 

انقالبی  اسیر و توقیف که به دالیل ضدزدند، تعداد کسانی بر اساس آن  هائی کهتخمین و که انجام شد،

جمعیت فرانسه در آن زمان حدود بیست و دو میلیون  در حالی کهشدند در حدود نیم میلیون نفر بودند 
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ما که  در زندان مردندها نآاي از ون نفر به زندان رفتند. بعد توضیح دادند که عدهنفر بوده است. نیم میلی

 بیش از هر چیز در مطالعات جدیديکردند. ولی به نیست می آمارش را  نداریم. چون همانجا  آنها را سر

گیوتین  که با دستشان بسته بودآنقدر یک مناطقی در  دهد که است نشان می که روي اسناد صورت گرفته

دورة ترور و  . آماري از این نوع درانداختند تا غرق شوندبه رودخانه می ،توانستند مردم را بکشندنمی

نویسان مطرح بودکه بخشی از این خشونت براي تثبیت هایی میان تاریخنداریم. بحثدر دست وحشت 

یا هر انقالبی ضرورتا تحت تاثیر اوضاع و احوال نوعی از خشونت را به دنبال  جمهوري الزم بود و

نشان دادند که این حرف از نظر تاریخی غلط است. چرا؟  نویسان جدیدتر مطرح گردند و، تاریخآوردمی

ها میبراي اینکه، از روي آمار، زمانی که بحران در فرانسه بود و جمهوري و آزادي در خطر بود، شمارِ اعدا

ها باال کرد شمار اعدامتهدید نمیرا نآبسیار پائین بود. اتفاقاً زمانی که جمهوري تثبیت شد و دیگر خطري 

خواه و خودش جمهوري نوزدهمرفت. یک مورخ و مرد سیاسی مهم فرانسه به نام ادگار کینه که در قرن 

گویند  اوضاع و احوال بود که ترور و گوید: آنهائی که میآدم سیاسی مهمی بود، چیز عجیبی نوشته. می

وحشت را به عنوان معلول خودش به دنبال آورد، اتفاقاً این ترور و وحشت در زمانی بیشتر شد که 

گوید: گوئی که در کشور ما معلول بر علت تقدم دارد. جمهوري تثبیت شده بود. بعد این جملۀ مهم را می

ود که ترور و وحشت را به دنبال آورد بلکه آن ترور و وحشت خواهد بگوید که اوضاع و احوال نبیعنی می

یک سال و نیم بعد از آغاز  حدوداّ 1794سال . این وضعیت تاع و احوال را به دنبال آوردبود که آن اوضا

سبات نیروها منا شت. به تدریج در داخل کنوانسیون،ادامه داوي کار آمدنِ ربسپیر دورة ترور و وحشت و ر

شوراند . بحرانی را که ترور وحشت با میاطرافیانش علیه دیکتاتوري ربسپیر و انی راکسو رد،خوبهم می

 ربسپیِر را در همان مجلس خلع سالح کنند،را برهم زد. تا جائی که توانستند بود رابطۀ نیروها ورده آخود 

یِر و اطرافیانش ربسپ جا را اعالن کنند. در همان و ریاست گروه را از او بگیرند و پایان ترور و وحشت

در  تريمعتدل هايشرح دادم و گروهبین بردند. این دوره را که  او را از دستگیر شدند و با همان گیوتین

شود. این کلمه را داشته باشید تا من یک توضیح مختصري دورة ترمیدور گفته می، آیندروي کار می واقع 

 بدهم.

اعالن کرد که سرها را باید برباد داد، ادعاهاي دیگري هم ربسپیِر داشت. در با آمدن ربسپیِر، واز زمانی که 

و از طرف دیگر نفوذ  رد،رعیتی را در فرانسه از بین بب -ارباب بسپیِر می خواست هم نظام سلطنتی وواقع ر

یا  شین این نظام موجودجانخواست خودش چیزي را ببرد. و می به عنوان یک طبقه از بینرا روحانیت 
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به پیشنهاد او مجلس  تدابیر سیاسی، فرهنگی و مذهبی عجیبی را اتّخاذ کرد که در واقع  کند. ونظم قدیم 

، ، گفتندهایشان میوستانش در نطقد تاریخ از آن زمان از سر نوشته شود. قبالً اشاره کردم که ربسپیر و

ربسپیر، ماقبل انقالب فرانسه و مابعد  آغاز تاریخ انسان از اینجاست. تاریخ به دو مرحلۀ ماقبلِ حکومت

هاي ربسپیر این بود که شود. براي جا انداختن این فکر و نظر یکی از پیشنهادانقالب فرانسه تقسیم می

ربطی هستیم حرف بی 1793شود و ما در سال اصالً تقویم را عوض کنیم. این که با مسیحیت شروع می

هاي .. حرف.ها ژانویه، فوریه و کردند. بعد گفتند این اسم ماهآغاز شد. تقویم را عوض  1است. سال 

هاي جدیدتر درست کردند؛ که دو تا از اسمنها  آربطی است، به قدیم تعلق دارد و شروع کردند براي بی

ش همین ترمیدوري است که اینجا اشود ، یکیاینها را که شهرت زیادي دارد و به عنوان مفهوم استفاده می

ش برومر است که بعداً به آن اشاره اافتد. دومیهاست. مثل اینکه در دسامبر می، اسم یکی از ماهگفتم

هاي جدید هم آغاز شد. از طرف دیگر گفت کنم. در اینجا بود که تاریخ، سال اول آغاز شد؛ با اسم ماهمی

م  از حاال  به بعد  ما اسم خدا را کل قطع کنیبا کلیسا، دستگاه کلیسا و رم به  براي اینکه رابطۀ خودمان را

خدایی ندارد که بپرستد بلکه  ،آوریم. بعد از آن گفت که انقالب فرانسهآوریم. اسمِ وجود متعالی مینمی

نگفته ولی منظورش این بود که این وجود متعالی یک تجسم این جهانی  حتماً . کهوجود متعالی دارد کیشِ

 ضی اوقات در تابلوها خود ازربسپیربع در . اینکه اهل هنرمبري هم دارد که منِ ربسپیرم یک پیغ ،هم دارد

یک  شخصیت فرهمند کشیدند از این بابت است. در واقع به نوعی، یک نوع بازگشت به رم، بازگشت به 

قرون وسطائی و فئودالی از آن وضعیت  یت هاي رمی صورت گرفت تاخود راسناتورهاي رمی، شخص

هاست. چون این اتفاق فاصله گرفته باشند. این اسم ترمیدور که اینجا گفتم یکی از آن ماهفرانسه به کل 

در ماه ترمیدور افتاد که قدرت ربسپیر سقوط کرد و خودش سرش را به باد داد، همانطور که قبالً خودش 

در  ارتجاع و شدنت است از  حاکماصطالحی ترمیدور عبارمعناي گویند ترمیدور. گفته بود، به این می

 ربسپیر سقوط کرد و حکومت سرنگون شد و 1794در  .گویند حکومت ارتجاعیادبیات چپ هم  می

سراسر فرانسه را در برگرفت با اینکه حکومت جمهوري را اعالن کردند ولی جمهوري تثبیت شوبی آچنان 

عادت است که فرانسویان آمداز خالف نوشت،شد.  یک فرانسوي شد وبه عبارتی در افق دیده نمینمی

خواه نشدند. این جمله توکویل انقالب کردند تا جمهوري بدست بیاورند اما  انقالبی ماندند ولی جمهوري

رغم سقوط ربسپیر هروي کار روحیه انقالبی همچنان برقرار ماند بمدند آها هم که که گفته حتی معتدل

که در انقالب هم هیچ نقشی  ،لوویک شخصیت کوچن آاز  د  بعدولی از نهادهاي جمهوري خبري نش
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بعد به علت  ،اول یک افسر بود ،جوانی بوددم آدر فضاي سیاسی فرانسه ظاهر شد که بسیار  ،نداشت

 ناپلئون بناپارت بود. ص این شخ ،جسارت و لیاقت به یک  مقام باالتر رسید

  جلسه سوم:

دبره با توجه به تجربه انقالب کوبا کتابی ها بود که  بعداً رژيمورد خیلی خاصی از انقالب انقالب فرانسه 

فرانسه تا   انقالب سال قبل از انقالب  صد ءکلمه کار برد.هب درآن نقالب در انقالب راتعبیرا نوشته و

در مورد تاریخ  ايسالهرکشیش  یک رود . به کار می هاي جدید، خصوصاً در مورد دو انقالب انقالب

واپسین انقالِب در «ست ، عنوان این کتاب اخالصه کردمن  آمن سقوط اصفهان را از  که نوشت، ایران

بسیار  یکتاب در زمان خود و به همین دلیل  در عنوان کتاب به کار برد کلمۀ انقالب را صریح. »ایران

-1723که در سال این کشیش در کتاب خود  . وپائی ترجمه شدهاي مهم ارپرفروش بود و به اغلب زبان

وي هم یک صف و کار برد .هسقوط یک امپراطوري ب کلمۀ انقالب را به معناي قدیمش،نوشته شد،  4

در انگلستان 1688 سالدر راي اولین بارب . ولی اندکی قبل،انقالب بود سقوطش به معناي امپراتوري بود و

با عنوان انقالب شکوهمند به  انقالب به معناي دقیقش، ءکلمه ،هآغاز حکومت مشروط از انتخابات با بعد

که در مورد ، نه به معناي امروزيرود معناي بینابینی به کار می هنوز بهانقالب  ءکلمهدر اینجا  کار رفت.

، بلکه انقالب کار بردهیش در مورد سقوط صفویان ببریم و نه به معنایی که کشانقالب فرانسه به کار می

هنوز کلمۀ  بینید در اینجا. پس میاست نجا به معنی استقرار مجدد سلطنت مبتنی بر قانون اساسیدر ای

 رود.انقالب  به معناي متفاوتی به کار می

ن آاتفاقا بعضی از فرانسویان هم در  کهداریم  را یکادر امرقالل تاسهاي جنگفرانسه  انقالب از قبل اندکی

براي استقالل و  هاانگلیسی علیه بر امریکائی هايایالت درواقع شورشاستقالل  هايجنگ شرکت کردند.

که گاهی به انقالب  ،ماساچوست بود بعد در در ایالت ویرجینیا و هاي اساسی جدیدوشتن اولین قانونن

 . کرد پیدا انگلستان استقالل  از امریکا ولی ماند برقرار همچنان ،بود برقرار که نظمی. کنندامریکا تعبیر می

 با. بود موجود داشتیم که نظمی یک در موارد قبلی ما . است متفاوت کامال وضع فرانسه انقالب مورد در

نظام  به نظام قدیم، فرانسویان آن را . که باید نظم جدیدي ایجاد شود مواجهیم وضعی با ما فرانسه انقالب

 برد بین از کلبه  را آن باید است، شده منسوخاجتماعی  نظمِ یک که  کردند تعبیر یا رژیم سابق پیشین و

که ما  کردند بحث متفکران زمان انقالب فرانسه بسیاري از تا  تدریج به.  کرد ایجاد جدید نظم یک و

 همانسانی  اجتماع ،آمد وجود به عدم از عالَم که همانطور کنیم، ایجاد جدیدي چیز ،یک هیچ از توانیممی
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 فرانسه انقالب زمان تا. کنیممی ایجاد را آن جائی یک در ما و ندارد وجود چیزي. است وضعیت همین به

در اندیشه سیاسی  انقالبی و است، جدید سیاسی اندیشۀ گذارپایه که ماکیاوللی مثل مهمی اندیشمندان حتی

 در  ماکیاوللی بحث .کنیممی درست هیچ از ما را دولت نظام بگوید که نبود رادیکالآنچنان ایجاد کرد 

 کجا از یا کجاست اجتماع  منشأ که شودنمی بحث این وارد گاههیچ .است قدرت مناسبات و قدرت مورد

 الاقل یا است ارسطوئی دورة به  متعلق فلسفی، و نظري مبناي نظر ازی لچون ماکیاول شود؟می آغاز

 اساسی تغییر هاانسان جدید بینیجهان در که است گالیله و نیوتن و کوپرنیک از پیش. است مدرنپیش

 یا .کندمی صحبت اقبال و بخت به راجع  دلیل همین به. است حاکم ارسطوئی پارادایمِ هنوز. کردند ایجاد

. دارند دوري حرکات ستارگان مثل هم هادولت که کندمی صحبت دوري حرکات به راجع دیگر عبارت به

 ایجاد که تحولی وارد مبانی فلسفی چون فیلسوف نبود،  ماکیاوللی .گردندبرمیبه جاي اولشان  و روندمی

 مناسبات چگونگی و قدرت توزیع و تولید من مسئلۀ بحث کرد و گفت قدرت حوزة در فقط و .نشد کرد،

 ،نچگونه نگه داشتن آ قدرت وآوردن بدست  چگونه، گویدزند، میوقتی از سیاست حرف می .ستا آن

 مسئلۀ گویدمی شود،می درست چگونه و کجا  قدرت اینکه ولی. کندمی سیاست از است که تعریفی این 

 در اصلی کار که جاستاین. نکرد توجهی بود ارسطوئی علت چهار از یکی که اصلی، علت به. نیست من

 علوم تحول مبناي فلسفه و با و فیلسوف بود که هابز ،ماکیاوللی از بعد .داد انجام را سیاسی اندیشۀ قلمرو

 اعالن و نتایجی گرفت بود گرفته صورت فلسفه و  علوم حوزة در که تحوالتی از و داشت آشنائی جدید

 طورهمان دیگر عبارت به. است طورهمین هم انسانی جامعۀ ،آمد وجود به عدم از عالم که همانطور ،کرد

 و دقیق که کرد درست نوعی به ماشین را این منتهی ،کرد درست خداوند که است ماشینی یک عالَم که

 تواند بسیارمی است که ماشینی چنین مقایسه با قابل هم اجتماع کند،می کار  چنان هم که است ظریف

 به عدم از تواندمی هم جامعه گفت.  کند قدرت تولید نهایتبی و شود تنظیم خوب  شود، درست بهتر

 گفتند بعدا که دادرقرا نآ با و بندندمی قرارداد شوند،می جمع هم دور جائی در هم هاانسان. آید وجود

 قدرت مناسبات  دربارة ما بحث آن از بعد و آیدمی وجود به جامعه، اجتماعی میثاق یا اجتماعی قرارداد

 سیاسی اندیشۀ بحث و گرفت فاصله ماکیاوللی از که بود دیگري متفاوت انقالبِ این. است جامعه در داخل

 واردشد،  ایجاد جدید فلسفۀ در که انقالبی و جدید فلسفۀ و جدید علوم آوردهايدست از متنی در را

 .کرد



۳۲ 
 

. شد آماده انقالب راه بعد به اینجا از آید،می وجود به عدم از هم جامعه افتاد فکر این به بشر که زمانی از 

 قدیمی شد، درست که ايجامعه گفت: ،داشت اعتقاد مطلقهبه سلطنت و بود طلبسلطنت با آنکه هابز خود

یه نظریه انقالب توجبا این حرف، در واقع .کنیم ایجاد هیچ از توانیممی ما است، کهنه آن در مناسبات است،

 لیبرالیزم مهم پردازاننظریه از که الك جان با اّبعد انگلستان. نیفتاد انگلستان در اتفاق این البته .را بدست داد

 . مشروطه رفت سلطنت تثبیت جهت در بود جدید

 دیگر طرف از و، نکرد پیدا تدریجی تحول تان فرانسه مانند انگلس. متفاوت بود قدرتفرانسه مناسبات  در

 و شاه میان توانست  در مناسبات، انگلستان. کرد پیدا تحول انگلستان عکس جهتهایی دریک دوره در

 جذب را اشرافیت کوشش کرد  چهاردهم لوئی اما در فرانسه کند، ایجاد تعادلی مردم از هائیگروه و اعیان

 هم بر سلطنت نفع به را سلطنت و اشرافیت میان مناسبات دیگر عبارت به، شود مسلط نهاآبر کند تا  دربار

 طوالنی که چهاردهم لوئی قدرت اوج گذشت از بعد اما کند. متمرکز کشوري را فرانسه کرد سعی و زد

 با دیگر طرف و از گرفتند ايدوباره قدرت بار به ضرر شاه اشراف و صاحبان امتیازات این کرد، سلطنت

  امتیازات صاحبان مسئلۀ بنابراین. یافتند بیشتري در فرانسه اهمیت اشراف و صاحبان امتیازات  ،شاه تضعیف

 عبارت که داشت وجود مهم طبقۀ سه یا صنف سه در فرانسه. فرانسه تبدیل شد انقالب  تا  مهمی مسئلۀ به

 پائین طبقات تمام بلکه دقیق نیست متوسط گفتم البته که متوسط طبقۀ و اشراف روحانیت، طبقۀ از بودند

، رساله این در که کسی .نیست دقیق البته باز. آینده بورژوازيِ بگوئیم توانیممی. گیردمی بر در را جامعه

 صحبت او از که Sieyès  سزسیه را بکار برده سوم صنف یا سوم طبقۀ یعنی le tiers e’tat اصطالح

 طبقۀ همین ماندمی که آنی بگیریم، ازفرانسه را روحانیت و اشراف نفر هزار دویست اگر :گویدمی ، کنممی

از کلمه  توانستیممی ما شاید. کندمی پیدا اشکال اشترجمه که است دلیل این به بنابراین. است متوسط

 فرانسه انقالب در و فرانسه در که است چیزي این .ترجمه کنیم مردم بهتر است عامۀ یا عوام استفاده کنیم 

 وجود نفر هزار پنج و هشتاد زمان آن فرانسه در: گویدمی یزسیه داشت، زیادي بسیار تبعات و افتاد جا

شود می  مجموعاٌ. است اشرافیت به وابسته  نفر هزار بیست و صد حدود. است روحانیت به وابسته که دارد

میلیون  پنج و بیست گویدمی گاهی و میلیون بیست دو فرانسه گویدمی گاهی خودش. نفر هزار دویست

 سه دو و بیست حدود گویدمی بنابراین. نبود درستی سرشماري ،نبود معلوم خیلی هارقم چون است نفر

 چرا. ماند می همان  طبقۀ متوسط  کنیم کم آن زا را نفر هزار دویست این اگر فرانسوي داریم و نفر ونیمیل

 را فرانسه در انقالب هايپایه از یکی چرا ،بود مهم خیلی خودش زمان چرا در  است؟ مهم  رساله این
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 ،مثل انگلستان دیگر، هايکشور در که است مهم اینجا از  است؟ مهم  آتی تحول براي که دهدمی تشکیل

 نوع این در که شکل گرفت،  غیره و سلطنت روحانیت، اشرافیت، مردم، میان عامۀ تدریج  به تعادل نوعی

 در.  شد تأکید در فرانسه بعداً  که معنائی بهشد تاکید می ملت کلمۀ روي کمتر انگلستان خصوصاٌ کشورها

 Herگویندمی. اعلیحضرت رعیت گویندمی کنندمی صحبت هاانگلیسی از وقتی هنوز فرانسه

Majesty’s subjectاست.  ملت بر تأکید فرانسه درNation  نه است و.  subjects   

 هايدمآ یک گروه کثیر چون دوگروه ممتاز در فرانسه بودند و گفتم عوام به معناي عامه مردم است، 

 از قبل ماه چند. کردندمی دفاع آن از همچنان و داراي امتیازاتی بودند قدیم از  گروه دو این ،معمولی

 عرض به را شانمشورتی نظرات  صنف سه هر داد تا را اصناف مجلس تشکیل دستور شاه  فرانسه انقالب

 و بقه به تدریج از هم صنفانشان  براي انتخاب  نمایندگان دعوت کردندط سه وقتی این . برسانند شاه

مالیات مساوي  باید حالت بهترین در کهکردند فکر می اشرافیت خصوصا ممتازه طبقات، مجلس تشکیل شد

مورد اعتراض  اصلی مسائل از مالیات یکی. بپردازد مالیات دیگران با مساوي طور بهبا دیگران بپردازند 

 رابطۀ و نظم علیه بر به تدریج  براي اولین بارتشکیل  مجلس  دادند،عامه مردم  وقتی  عامه مردم بود.

  شد تمام اشعلمیه حوزة تتحصیال وقتی که بود یکشیش یزسیه.  کردنداعتراض  طبقات میان موجود

 با و بیرون آمدکسوت روحانیت  ازاما با شروع انتخابات  حانیت انجام وظیفه کرد.مدتی در کسوت رو

 .شدتبدیل  انقالب مهم پردازاننظریه از یکی بهشد  چاپ بار چندین که کوچک رسالۀ سه نوشتن

 متفاوت گروه دو امتیازات ریشۀ از کهاست   امتیازات دربارة ی کوچک ءرساله یک. نوشت مهم رسالۀ دو

 امتیازات این: گویدمی بودند، امتیازاتی داراي سنتی که بطور کندفرانسه صحبت می در اشرافیت ویژه به و

 متفاوتی دنیاي دنیا، امروز. است دیگرگذشتهن آزمان  تاریخ، که از ايدوره به گرددبرمی . نیست موجه

 طور به را امتیازات این باید بنابراین .است رفته بین از هم قبل مناسبات ،است کرده تغییر چیز همه. است

.  کندمی مطرح را مهم موضوع چند رساله این.  است مهم خیلی که دیگري دارد  رسالۀ .برد بین از کلی

 بود کشیش یِزسیه. بردمی کار به سیاسی علوم در جدیدش کامال معناي در را ملت مفهوم بار اولین براي

بر  است نیمبت که است. مسیحی الهیات مقدمات باشد، پذیرفته ستبایمی که ايفلسفه مقدمات طبیعتاٌ و

هاي خداوند چون از آفریده جامعه وسطی قرون در. داند طبیعی می  را امري جامعه که ارسطوئی، نظریۀ

 یعنی .ستا نظمی داراي  خدا آفریدة این .ستا هم قدسی امر نوعی بلکه نیست، طبیعی امري فقط است،

 کردند می صحبت عدل به راجع وقتی هم قبالً، دارد جائی هرکسی و ستا آفرینش نظام مثل اجتماع نظام
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 که است ارسطو حرف گفته، در شعرش  هم این را مولوي آن، موضع در شی وضع یعنی عدل گفتندمی

 و دارد جائی چیزي هر چون .کردند را بحث همین هم اینجا در دیگري نوع به .شد اسالم جهان وارد

. بنابراین عدالت عبارت است از یک نابرابري موزون .کردند تعیین برایشفرینش آدر نظام  قبالٌ را جااین

 بر قدیم هاينظریه ادیان و تمام. شد ایجاد که است نابرابري نظم این نزدن برهم عدالت به عبارت دیگر،

 یا که ستا نظمی  زدن برهم خود قدیم معناي در انقالب. دست زدن آنباید به  که بودند، این عقیده 

فکر  بود در قرون وسطی تعبیري که در قدیم و به این دو بایستمی یزسیه طبیعتاٌ. است الهی یا و طبیعی

 بن و بیخ از است، روشنگري انسان عصر یعنی است، هجدهم قرن اواسط انسان یزسیه ولی کرد. می

  طرف از. است نابرابر کامالً این نظم طبیعی  از بسیاري، یزاز دید سیه. ندارد نظم طبیعی  هیچ به اعتقادي

 ولی ،زد هم براین نظم را  باید گفتندنمی رسماً اگرچه. است خُرافات بر مبتنی ئولوژیکاید لحاظ به دیگر

 در عین حال یزسیه. کرد راه را بسیار کوتاه میدر واقع زدن بود ویک گام به برهم داشتندبرمی که قدمی

 بیندمی روشنگري عصر هايدیدگاه از را دنیا. است روشنگري عصر تاثیر تحت  کامالً، است کشیش که

 و از اول آدمپردازان سلطنت مطلقه برخالف نظریه گفتند،دیگران  و روسو. برابرند و مساوي همه که

 و زن بر ه باشد کهداشت اقتداري پدر، عنوان به آدم بعد و نهاآ فرزندان بعد که،نشده استآفریده  حوائی

در  وتحت عنوان شاه پدر ملت است  انتقال پیدا کند و آدم به آدم ،اقتدار این و . کند  عمالا  فرزندانش

نظریه  مبنايگردد  آن اقتدار به این اقتدار تبدیل می حوزه اجتماعی شاه جانشین انسان در خانواده است و

 در مفصلی  کتاب در فیلمر رابرت  جمله از یخیلی مهم پردازاننظریه در انگلستان  .سلطنت مطلقه شود

 است که الك مربوط به جان بعدي نظریۀ. است را مورد بحث قرار دادهنظریه این  مطلقه سلطنت توجیه

 یک در افرادي که از است عبارت جامعه ،گویدمی  بعد و زندمی را انسان اقتدار پایۀ یه نظر این رد با

 یک نیازمند  آنها مناسبات و روابط. کنند زندگی توانندنمی تنها که دیدند و آمدند، گرد هم دور جائی

 بلکه. باشد آفریده خداوند که نیست چیزي بنابراین. کردند ایجاد را نآ بعد که ،است  قوانینی و ضوابط

 انقالبی نظریۀ این که نرفتند پیش اینجا تا انگلستان در.  دهدنیاز باشد تغییر میزمانی که  وآفرید آنرا انسان 

 روسو. زد هم براین نظام را  شودمی که افتاد  جااین نظریه  هجدهم قرن در  تدریج به ولی مطرح کنند، را

 بعداٌ و ندبود آزاد آغاز در اه انسان که، بود اعتبار  این به کردند مطرح را طبیعی وضع نظریۀ که دیگران و

 صورت اینجا اساسی انقالب یک بنابراین.  دادند دست از را آزادیشان ،اجتماعی مناسبات تحول اثر در

 .آن را تغییر داد توانمی  پس. شد ایجاد بعداٌ بند، اینو است انسان آزادياصل بر که گرفت
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 مطرح آن را دوباره انقالبی متن یک در و گرفت دیگران روسو و از یزسیه که است مقدماتی این درواقع،

. است داده تحویل ما بهسنت   که است قدیم نظام به متعلق دارد، وجود که امتیازاتی تمام ،وگفتا. کرد

  هم با  جائی  در بعداٌ. شدیم آفریده آزاد همه ما آغاز در: گفت. ندارد قبول را سنت آن کسیامروز،

 طریق از طبیعی وضع از و کردیم  ایجاد را ايجامعه . کنیم رفتار متفاوتخود که در میان  بستیم قراردادي

 به ،اجتماعی وضع اینتدریج هب. شدیم اجتماعی وضع یا،اجتماع حوزة وارد اجتماعی میثاق یا قرارداد

 هم بر بر، اصل  پس. برد بین از را هاآن شودمی که شد وارد آن بر هائیآسیبآمد ودر نابرابري صورت

 امر یک امتیازات گویندمی هااین: گویدمی. کندمی مطرح را همین یزسیه. است موجود مناسبات زدن

 به هاآن چرا: گویدمی. گذاشت احترام نآ به به ما منتقل شده است و باید سنتی طور به که است قدیمی

 بازگشت ما اگر. شد درست امتیازات این جائی یک در بعداً و نبود امتیازي که کنندمین مراجعه آن از پیش

 طور به ما که برنگردیم آنجائی چرا به گوئید،می شما که گردیمجائی بر باید به چرا کنیم خویشتن به

 آنجا به چرا. بودند گفته دیگران و روسو الك، جان که است جدیدي چیز .دهیم توضیح توانیممی تاریخی

 بسط و نظریه ارسطو پایۀ ،نظریه این با در واقع  یزسیه.  است آزاد انسان که برگردیم جائی به برگردیم،

 جامعه ،آمد وجود به عدم از عالَم که طور همان :گویدمی. کندمی نسخ کلبه  را مسیحی الهیات دورة در آن

 عالَم هابز نظریۀ براساس  .ستا تبدیل و تغییر قابل و آمد، وجود به عدم از بلکه نیست طبیعی امر هم

 انسانی جامعه ،دارد نظارتبر آن  باال از و ،است کرده تنظیم راآنخوب  بسیار خداوند که است ماشینی

 انسان .است اصالح قابل کندمی عمل بد اگر ،است شدهو تنظیم  درست جائی در مثل ماشین است که هم

تغییر وضع موجود صادر  جوازدر واقع با این نظریه  .دارد را عالَم در خداوندنقش  همان اجتماع حوزة در

 . درآمد صورت این به بعداً که بود، هگونچبرگردیم و ببینیم اولیه  قرارداد آن به باید گویدمی یزسیه شد.

 حفظ و انسانی ارادة از است عبارت انسانتا بگوید گیرد کار میهب را روشنگري دورة مباحث تمام یزسیه

 .ببندند خودشان ضرر به قراردادي توانستندمین بستند قرارداد وقتی هاانسان :گویدمی. خودش حیات

 جنگلوضعیت مانند  اجتماع، ماقبل شرایط .بیشتر ذات صیانت و حفظ درجهت بستند قراردادي بنابراین

 مناسبات ،هاي آزاد براي خارج شدن از این وضعیتانسان ،نبود حاکماي ضابطه قانون و  هیچ که بود

 و حفظ وجود ذات، صیانت تا در وضعیت طبیعی ایجاد کردند، قرارداد میان خودطریق جدیدي از 

 سلطهآنها  شاه بر  اّفرض شخصی که نکردند نظرصرف خودشان آزادي ازها انسان .شود بیشتر هایشانآزادي

و هیئت اجتماعی  جامعه کند. تظابهترین وجه حفانسان به  آزاديازکه  استشاه  این براي شاه. کند پیدا

 نظرشان نویسندگان دیگر دنبال به یزسیه بنابراین  .نه براي انقیاد او ،انسان ایجاد شدآزادي براي حفظ 
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 ،گویدمی یزسیه بنابراین. اندقرارداد اجتماعی شده بهتر وارد ذات  ها براي صیانتبراین است که انسان

 وضعیتتداوم  معناي به اصناف مجلس اگر ولی. کنیم درست اصناف مجلس گفته شاه که است درست

 مورد قبول ما نیست.، است قبلی نابرابر

ا مجلس م : گویدمی درادامه یزسیه و کنندیعامه مردم در مجلس اصناف شرکت نم به دنبال این نظر، 

 خواهیم. میمجلس ملی  بنابراین اصناف را قبول نداریم و

طبقۀ گانه است. محل تجمع سه اصناف سهنشست  ی،عبارتبه ، در واقع مجلس نیست مجلس اصناف،

م که به ظاهر سه مجلس داری  .دنبرب ملی بکار میمجلس را با ترکی بعد از این،که  .مردم فرانسه است

مجلس  نمایندة هشتادوپنج هزار نفر و دیگري  نمایندة صد و بیست هزار نفر وولی یک مجلس  مساویند،

ملت فرانسه هستیم.  بقۀ عوامِ فرانسه نیستیم  بلکهط ما گفت: یزسیه میلیون نفر است. 23-24ندة نمایسوم 

Nation   هم  لت یعنی من، اوطوري که لوئی چهارده گفته بود دوبرد.  ملت یعنی ما. همانرا به کار می

-وسهبیست گفت بقیه مسئلۀ خودشان است. ما نمایندة؟ شود می گفتند پس بقیه چه. گفت ملت یعنی ما

اند. خورند. بقیه  اضافهکنند و از دسترنج خودشان نان میمیلیون مردم فرانسه هستیم  که کار می چهار

بدون دو طبقۀ گوید: میسه جاي این رساله -در دوکنند. امتیازاتی دارند و روي امتیازاتشان زندگی می

میلیون نباشیم آن دو طبقه ملت نیست،  23یعنی اگر ما  .فرانسه است ملت ،،عامه مردماشراف و روحانیت

مجلس ما هستیم. آن دو طبقه اگر پس فرانسه هستیم  ولی اگر آنها نباشند ما ملتیم. چون ما نمایندة مردم

شوند باید امتیازات خود را بیرون این در بگذارند به بپیوندند و جزو ملت فرانسه به ما که   خواسته باشند

بعد ازاین آن دو مجلس است،  هتشکیل شد مجلس ملی در فرانسه شوند. مجلس مردم وارد عنوان عامه

نه ما طبقه   .بعد از این اصناف هم منسوخ است  .ت ظاهر شدملت تشکیل شد، مل: گویدمی تعطیل است. 

توانند در مینهایت، که همه سومیم و نه آنها  دوطبقۀ  دیگر هستند. یک طبقه وجود دارد با تقسیم کار بی

در مقابل شاه  ظاهر  ملت گیرد وصورت می ی است کهانقالبنکته مهم واساسی در اینجا، آن وارد شوند. 

 شود. می

در  .شکل گرفت دو مجلس اعیان و عوام ،شاه در مقابل ن صورت گرفت  ودر انگلستا که بر خالف آنچه

بل هم صف کشیدند. این، دو تحول از بین رفت. ملت و شاه در مقا سه طبقات از بین رفت. امتیازاتفران

 .د به نقاط دیگر بسط پیدا کردو بع بود که در اروپا صورت گرفتمهمی  و متفاوت
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 ب شدند انتخابراي حضور در مجلس ملی گفتند کسانی که   .در فرانسه اعالن شد که ما  ملت هستیم

ما این کلمات را  ساز است.هستند. این کلمۀ نمایندگی  مسئله سه میلیون فرانسوي-نمایندة بیست و دو

 ر این کلماتدانیم که این کلمات چقدر بار معنائی دارند و چه اتفاقاتی پشت سمین ولی کنیممیترجمه 

سرها پشت سر این در واقع خیلی از ،جنایتجرم و بیسرها بریده بینی بی گفت،است.  حافظ می افتاده

 بریم. ب کارهاین کلمات را به این شکل ب و ما بیافتنداین کلمات جا  شد تا کلمات  بریده

. مفهوم کردمیها و مطالبات آنها را بیان هوکیلی داشتند که خواستدر مجلس قبال هر یک از اصناف   

بز به (ها ان در مواردي به کار رفتدر انگلست مطرح کرد، قبال نمایندگی مفهوم  کامالٌ نوئی است که روسو

 ساز بود؟ چون در نظریه روشنگريولی چرا این کلمه مسئله. ند)بردورتی و الك به نوع دیگري  بکار ص

شود میکه ن یی است انسان داراي یک سري هواهاي نفسانی و نیازها گفتند که اصالت انسان مطرح شد و

که نظر خود  دة اوست،ااست که انسانیت او به ار ايو بیش از آن انسان داراي اراده ن گرفتآنها را  از انسا

در واقع  پایه اومانیزم همین نظریه  که. ید را مطرح کرداین صورت انسان جده بکند، روسو را اعمال می

کلمه اومانیزم  کنندمطرح معموالً خیلی ابتدائی و مبتذل  ها را بحث تخصص دارندکه  در ایران .روسو است

که نود  ندسازو بعد داستان می  کنند.تفسیر می برجایش نشست است که را به خدا دیگر نیست و انسان 

 غلط است.  معموالًدر صدش 

 اي است  که در جهت تامین آن اراده بعد ها و نیازهاي او است وهمان خواسته مفهوم جدید انسان درواقع 

فکر   .بینانه از انسان  استمانیزم همین دیدگاه واقعودر واقع یک تعبیر ا گیرد،می کارهها بها و خواستهنیاز

ند و با کو در تمام عمر معنوي زندگی میید آمینکنید انسان موجود قدسی است که با معنویت به دنیا 

واقعیت تاریخی    .ه نیستبینانهم یک ساحت از انسان است ولی خیلی واقعاین رود.میمعنویت از دنیا 

 کنند.رحمانه منافع خودشان را دنبال میهاي خود هستند و بیدنبال نیاز معموالًها دهد که انسانمینشان 

د که نآزاد درست  کن ايجامعه دنها  بخواهاگر انسان،رح کردند و گفتند مطدیگران اراده انسان را روسو و

بین تعادلی را  باشد و هامنافع و مصالح انسان  ءکنندهتامین ونباشد اساس آن بر سلطه و اقتدارِ خودکامه 

و  رکت کنند شاجتماعی  میثاق و در یک پیمان و باید دور هم جمع شوند ،منافع و مصالح آنها ایجاد کند

 رسانند که این تعادل را ایجاد کند. بقوانینی را به ثبت 
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میان منافع ایجاد تعادلی  ،از یونان تا امروز، کمابیش  غربهاي  سیاسی در هساسی تمام  اندیشمسئله ا 

ها در حوزة اندیشه سیاسی به نوعی، تمام نظریه .یک جمع، یا یک ملت استعمومیِ فرد و مصالح 

هم منافع  که چگونه این تعادل را درست کنیم که هم منافع فرد حفظ شود وبه این مسئله  گردندبرمی

جنگل است.  اگرمنافع عمومی را نفی کنیم، فع فرد را نفی کنیم استبداد است.عمومی تامین گردد.  اگر منا

نظریه  .مسئله درست شدند ها براي توضیح همیننظریه تمام باید در جایی این تعادل را ایجاد کرد. بنابراین

مصلحت هائی سروکار ندارید که فقط شما، با  انسان چون ،درست است ومانیستی به معنایی که من گفتما

 ن راآخواهند، ولی باید بتوانید هائی سروکار دارید که  منافع خود را میبا انسان بلکه عمومی را بخواهند.

اگر انسان را معنوي تلقی کنیم   د کنید. تري وارد کنید، یک تعادلی میان این دو ایجادر یک مصلحت عام

  .کرددرست  سیاسیاندیشۀ  شودمین، اندیشدمیکه فقط به مصلحت دیگران 

شود. پس میدربند جامعه ودر مناسبات اجتماعی در  بعداً، در آغاز آزاد است انسان روسو اعالن کرد  

قانونی  تابعذارند، و ارادة خودشان قانون بگ براساسباید در جائی جمع شوند و  خودآزادي حفظ براي 

اجتماعی و  ،مرحلۀ دیگري از انقالب فکري »اراده«با این کلمه  .باشند که ناشی از ارادة خوشان است

همیشه از بیرون ، نونقا نداشتند ها نقشی در تدوین قانون انسان ،تا آن زمان .رفتسیاسی  صورت گ

بودند که  آنها  وآمد میاعیان  شاه و به تعبیرهاي مختلف  از یا و خدا یا از کلیسا، ،طبیعت یا از آمد. می

. روسو گفت چون اساس انسان است هاآنها و اجراي قانون این اعمال دولت هموظیفۀ  نوشتند،میقانون را 

عبارت از ارادة انسان و این اراده ناظر بر حفظ منافع و صیانت ذات اوست، پس بنابراین اگر ارادة انسان 

از  شد،مطرح  توسط مارکس ودیگران  بعداًکه  بحث از خود بیگانگیاو بگیریم دیگر انسان نیست. ( را از

 که ، استآزاد زمانی  نانسا از نظرروسو، ).تحت تاثیر روسو بودند رکس و دوستانش ماسو است. چون رو

هیچ  گوید،می رود،به هوا می کلیسا و قرون وسطی تمام بنیان  ،جملهتبعیت کند. با این  از ارادة خود

: گویدمیهمین  در ادامه یزسیه .ارادة من از اراده ما نباشد. قانون یعنی تبلورناشی  که  اردانونی وجود ندق

 بیان ارادة ملت.  قانون یعنی 

اول به عنوان عوام، بعد در یک ، ما اینجا جمع شدیم، همین مسئله مطرح شد.گفتنددر آغاز انقالب فرانسه 

انسان  ازنظرروسو،. باشد بیان ارادة ملی ندارد جز قانونی که قانونی وجود بعد ازاین.اي شدیم ملتستحالها

باید ، همه شوندمیوقتی در یک دموکراسی جمع  بنابراین کند.میتبعیت  از ارادة خودش واراده است 

شدنی نبود.  این امر در جاهاي پرچمعیت  اراده بیان  شود و بعد تبعیت کنند. اما حضور داشته باشند تا
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 – 22با  فرانسه، اما  نفرجمعیت داشت.نو بود. ژنو جاي بسیار کوچکی بود که ده هزار روسو شهروند ژ

دموکراسی در جاهاي  از نظر روسو،بود.  اروپا زمانکه یکی از بزرگترین کشورهاي آن ، میلیون جمعیت 23

م است، چون بیان اراده باید مستقی پذیرکوچک شدنی است. حکومت شورائی در جاهاي کوچک امکان

درواقع از خود سلب دهم، را به دیگري انتقال می مکنم وارادة خودنماینده انتخاب می، مناماوقتی  باشد.

 شدبه انگلیسی  که بعداً بردبکار می aligner( این انتقال اراده را با کلمه فرانسوي. کنماراده می

alienatoin .شود آزاد در ژنو می: اي گفتدر جمله به همین دلیلبعداً روسو  یعنی از خود بیگانه شدن

مدتی به پاریس آمد و در  دمکراسی در پاریس  شدنی نیست. روسو در پاریس برده، چون لیبود و

 .نیست خیلی  با نظراتش  جور کم کم متوجه شد پاریس .کران پاریسی رفت و آمد کردهاي روشنفسالن

پرداز را نظریه روسوبرخالف کسانی که ه. بنابراین نوشت اینجا آزاد و آنجا برد و ، برگشت به شهر خود

هاي اخیر روسو را مورد مطالعه قرار دادند و یکی از مفسرین ها درسالبعضی ،انقالب فرانسه دانستند

اجرایش  اي رسید کهو به نظریهروسچون بختی.فیلسوف نگون ،عنوان جلد سوم کتابش را نوشت ،شاخیر

 بست رسید. به بننظریه روسو در واقع  .انقالب کرد شدمینظریه ن باآن و عملی نبود

 راه را به نحو دیگري باز کردند. مفهوم نمایندگی را که روسو گفته بود شدنی نیستیِز و دیگران سیه اما

در  یزهاي مهمی که سیِهبنابراین یکی از بحث .شدنی استکردند و گفتند به شرط و شروطی  مطرح

 نماینده و مخالف انتخاب اکثریتی که تحت تأثیر روسو، براي ی باز کندکند تا راهاش  مطرح میرساله

-ما سیصدادي هستیم. هاي آزانسان ،ما: گفت او. مسئله نماینگی است اراده خود به او بودند. انتقال

باید توضیح نمایندگی  در. نمایندگان ملت فرانسه هستیم ،ایمي که در مجلس ملی گرد آمدهچهارصد نفر

انسان آزاد، انسان دارايِ اراده، وقتی به کسی  کنند.میمنتقل نهاي آزاد ارادة خود را به ما انسان ،گفت

 قانون تدوین کند، این نمایندگان دهد که به نمایندگی از طرف او در مجلس حضور پیدا کند و وکالت می

ما  به عنوان نماینده د. نگذاري کنقانون توانند برخالف ارادة آزاد کسانی که به او نمایندگی دادندمین

و با توجه به   ها هستیم و براي حفظ منافع آنها،. ما نماینده ارادة آنکم کنیمآنها چیزي ازارادة  توانیممین

 ظام اجتماعی فرانسه،ن ي دادند و مصلحت کلیکه به ما رأ يمیان منافع خصوصیِ افراد، مصلحت عمومی

 گویدمی. در مورد نمایندگی است یِزسیه  همان توضیح ، انقالب دوم، نابراینب .یک تعادلی ایجاد کنیم

کند. با این تبلور پیدا میدر قانون  افراد و هم تجسم ارادة آنها، کهچیزي است هم وراي منافع ، نماینده

یز در دورة بسیار مهمی توانست سیه. شودمیکرده بود، رفع  بستی که روسو در آن گیربن یز،توضیح سیه
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از یک نظام ترکیبیِ التقاطی  درست کند که  ،بوداز پیشینیان خود گرفته دو سه مفهومِ اساسی که  طرح با

از  الهیطرف و نظریۀ سلطنت دیدگاه کلیسا و الهیات سیاسیِ از یکدرنفی روشنگري هاي امی دیدگاهتم

 گذاري براي قانون به مجلسِ ملی شست عامۀ مردمِ فرانسهن تا راه را براي تبدیل  ،بهره برد طرف دیگر

 شودروع میش یزسیهکه با مهم است یکی قانون  و دیگري  جمهوري  بعد از این دو اصطالحِ .کند هموار

این در عرف وخصوصاً زبان فرانسه و  فرهنگ انقالبی از نوع فرانسه ( . شوندمیتثبیت بسپیر ر بعداً با و

شوند. یعنی به یک موجود متشخصی هم در واقع تبدیل می، بیش از آن که مفهومی باشنددو اصطالح 

فهمیم میجمهوري، همان چیزي نیست که ما  گویدمیگوید قانون و به ویژه وقتی میوقتی فرانسوي 

نویسند چیزي است وراي جمهوري، که آنرا با آرِ بزرگ می  .دانیممیحکومتی جمهوري را یک شکل و

در یک موجود غیر ، ملت فرانسه هايِ خصوصیِاراده شکلِ حکومتی. جمهوري یعنی تجسم و تبلورِ همۀ

 این اصطالح .بردندمیکار هب ،در مقابلِ  جسم ِما اصطالح  جسم لطیف  در قدیم ازمادي که اثرِ مادي دارد. 

کار میرود کُورپس هالتین ب ها معموالًاین اصطالح که در همۀ زبان .است از کلیسا گرفته شده

توان آن را بکار می یعنی جسمِ لطیف، که  بعداً در مورد دولت هم  ؛است corpus mysticumمیستیکوم

است   corpus mysticum، به قول ما جسم لطیف و به قول آنها لطیف از نوعِ ما نیست جسمِ برد. این

 مادي اکه اثرات یک موجود مادي را دارد.  ست ولی مادي نیست،بیرونی دارد مثل یک موجود همۀ اثرات

ه در سابقۀ ریش پردازي خاصی است کهکلمۀ جمهوري در زبان فرانسه همین حالت را دارد. یک نظریه

گوید چیزي میکند واقع نامیرا است. فرانسوي وقتی جمهوري را استفاده می که درجسمی   مسیحی دارد 

مبارزات ، زیر لوایش هستیم در چه چپ و چه راست کند. همۀ ماوراي ماست. از باال بر ما حکومت می

 یان دارد نه در مورد آن. آن جردر ذیل  ماو رقابت 

، در وضعیت طبیعی داریم.در وضعیت طبیعی خیلی مهم  قانون دو از او ترقبلخیلی  و روسواز قبل   

که با  در یونان بودیکی  . فتندگآن را قانون طبیعی می اکم بود که در طبیعت امور بود وقانونی بر عالَم ح

قانون  طبیعی نداریم، در اسالم  قانون .مسیحیت آمده است در، کاري نداریم. دومین قانون طبیعیآن 

ت اعتقاد داشت ولی مسیحی .ن استموضوعه داریم و یکی از اختالفات مهم در اصالح دینی اسالم همی

باشند، مده آادیان و  حتی قبل از اینکه شریعت نازل شودکه قانون است  وجود دارد که بعضی چیز ها

گفتند. میخداوند یک  مناسباتی را، یک حسن و قبحی را، در نهاد عالم گذاشته که به آن قانون طبیعی 

تو زنا نخواهی  –که تو نخواهی کشت ، است یعنی آن ده فرمانی که در کتاب مقدس در عهد قدیم آمده
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 ،پذیردمیرا هر عقلی  آنو قبح یعنی حسن  شد.گفته میقانون طبیعی  به اینها وغ نخواهی گفت،تودر –کرد 

این ، تو نخواهی کشت ه دین آمده باشد چه نیامده باشد،چه به خدا اعتقاد داشته باشد چه نداشته باشد چ

قوانینی  و شرایع، یعنی ادیان آمدند بعداً .کندمیقانون طبیعی است. عقل انسان به حسن و قبح آن حکم 

نوان حکم شرعی در حوزة حسن و قبح آنچه ادیان به ع ،که، در مسیحیت اصل بر این است را آوردند. 

  .است با قانون طبیعیمطابق کنند، بیان می

 : جلسه چهارم

یح خواهم داد. ترِ بعدي، که توضهايِ خیلی دقیقاي است بر بحثاین جلسات مقدماتی در واقع دیباچه

ها اگرچه یک یک حادثۀ سیاسی است. و انقالب ،به ناچار باید به شما بگویم که برايِ ما هر انقالبی ولی

که اولین  ،انقالب فرانسه  خصوصاً شان حادثه سیاسی نیستند،ین وجهترحادثه سیاسی هستند ولی مهم

بیش از هر چیز موجی که پس از خودش ، فقط یک حادثۀ سیاسی نیست، انقالب مهم دوران جدید است

. در دوراِن جدید کنیم که حقوق بگیریممیچون انقالب پردازي روي حقوق است. ایجاد کرد، نظریه

با آن حقوق توان به آن رسید و نسبت انقالب و چگونه با انقالب می، کنیم چیستمیحقوقی که مطالبه 

تن از  در مورد  دو تن از انقالبیون و دو کنم.راجع به این مقدمات صحبت می در دوجلسه بعدي چیست.

کنم تا ببینیم  براي توجیه نظریۀ انقالب هر دو را مقابل هم مطرح می دهم ومیمخالفان انقالب توضیح 

هفته بعد دو تن از افراطیون و بعد دربارة مخالفان انقالب یا  و –تن از معتدلین  گفتند. ابتدا دومیچه 

م کرد و از ادموند برك صحبت خواه اًبعد .پردازانِ ضدانقالب بحث خواهم کردضدانقالبیون یا نظریه

پردازي روي  حقوق را مطرح هنظریآغاز به وجود آمد که دهم که جریانِ دیگري از همان توضیح می

دربیرون واقع  درحول مهم تو بود، ئالیزمِ آلمانی به یک معناکرد که مسئله بسیار مهم انقالب و همۀ ایدهمی

گفت همچنان سیاسی  وشاید هم بشودن صورت گرفت.  فرانسه که همچنان سیاسی ماند در آلما فرانسه و

تجربۀ انقالب فرانسه به آلمان منتقل شد  و در آنجا  متفکر مهمی در فرانسه نداریم.ست. به همین دلیل  ا

هگل،  اًبعداي گرفت و سابقهبا فیشته اوج بی وآغاز شد روي آن پردازي اساسی با کانت بود که نظریه

   .دادندمارکس و دیگران هم نظرات دیگري 

کرد تا مجلسِ اصناف در واقع  به مجلس ملی تبدیل  شود که  هموار راه را یزسیهاشاره کردم که  هفتۀ قبل

در تحول انقالب فرانسه، ظاهر شدنِ مفهوم ملت خیلی اساسی بود.  در واقع از زمانی که مفهومِ ملت ظاهر 

البته در ظاهر  سلطنت  .قع سلطنت  ساقط شددر واو ه پایان رسید.بدر حوزه نظر  یزسیهبا شد، سلطنت 
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سلطنت به پایان رسید، و مجلس  عمالًشاه را محاکمه و اعدام نکرده بودند، ولی ، هنوز سقوط نکرده بود

 .درانقالبِ فرانسه تبدیل شد گیري و کانون مدیریتملی (کنوانسیون) به قلبِ تصمیم

ها روها بر میانهافراطیدر جلسه قبل اشاره کردم که با تحوالتی که در داخل کنوانسیون ایجاد شد به تدریج 

و بعد  اوت بود 4در  یکی دو تاریخ را به اشاره گفتم که موضوع ِ لغو و نسخِ تمام امتیازات .پیشی گرفتند

الفانِ خود را از مجلس همۀ مخ، موفق شدو  که ربسپیر بانی آن بود آغاز شدور و وحشت از آن حکومت تر

اکثر آنها را به گیوتین سپرد. بقیه را هم خنثی کرد. بعد خودش و یکی از دستیارانش به نام و بیرون کند،

هفت ساله بود)  و -وششسالی بود (وقتی با ربسپیر اعدام شد بیستوسنژوست که یک جوانِ کمسن

ماه  16این دو در واقع بر مجلس (کنوانسیون) حاکم شدند و حدود  اي در انقالب بود.سخنران برجسته

جا داشت  .بعد توسط خود مجلس  به چوبۀ اعدام سپرده شدند حکومت ترور و وحشت را پیش بردند و

کردم. ولی با کمال تاسف آنچه از او دارم در میژوست که آدم بسیار مهمی است صحبتی که در مورد سن

هم در سیاست مهمی دم آت و در اینجا چیزي از او متاسفانه در دست  نیست. چون انباري در فرانسه اس

. ند رسالۀ مهم در حقوق عمومی نوشتفرانسه چ که براي و از اولین کسانی بود هم درحقوق بود و

ازحد و بیش علتش کم سن و سال بودن و پخته بودن شود صحبت کرد.متأسفانه چون منبع نیست نمی

ولی یکی از  بسیار افراطی بودند، انپردازز نظریۀا دو ژوست هرربسپیر و سن رغم اینکههب اوست.استثنائی 

اشتند دو  د که هر است چیزهائی که خیلی مهم است و براي من جاذبۀ خاصی دارد  حضور ذهن عجیبی

هایی سانترین اندر واقع کمیابکه  در درست کردن جمالت داشتند. است  و از طرف دیگر دقت خاصی

. بیان کنند مثل یک جمله قصارترین حرف را در یک فرمول خیلی کوچک که بلدند در کجا دقیقهستند 

 ها  حضوري گفتهدر سخنرانی، جلدي آثارش است10مجموعۀ ودر هائی که ربسپیر زد،بخشی از حرف

اشاره نها آاي است. بسیار دقیقند و در طی کار به بعضی از جمالت قصار فوق العادهنها آ، برخی از است

دهد یا شاید هم من دهد، الاقل براي من نمیها را نمیکنم. متأسفانه زبان فارسی اجازة این دقتمی

 .منتقل کنمتوانم این ظرایف را مین

یک وکیل ، که اسم کوچکش ماکسیمیلیان است با تبدیل مجلس اصناف به مجلس ملی، ربسپیر ،به هر حال

ۀ مخالفان ( کلوب ژاکوبن ها) بود، توانست همفرانسه هايترین باشگاهو عضو یکی از مهم، دعاوي حقوقی

  .و بر اوضاع مسلط شود ،از بین ببرد را از مجلس بیرون کند،
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سال بعد از انقالب  40حدود ، نویسندگان سیاسی دو قرن گذشته استترین یکی از مهم توکویل که 

چون ولی  هم تراز مارکس بود، او توضیح خواهم داد. طور مفصلهب در موردش نوشت  که بعداً ،فرانسه

آنکه  او توکویل دیده نشد. بعد ازسایۀ  زیردر، همچنان زنده بود تا بیست سی سال پیش سایۀ  مارکس

رویاروئی بسیار  به عنوان رقیب این، شد، توکویلن تاریخ سپرده از بین رفت و به گورستا شبح مارکس 

گوید دیکتاتوري می. خود مارکس ظاهر شد ،مهم میان دموکراسی و نوعی از دیکتاتوري پرولتاریا

 موردش مفصلبعداً در  .ره ظاهر شددوبا با تجدید بحث دمکراسی،دموکراتیک پرولتاریا. این رویاروئی 

یک جلد را  منتشر  .کتاب بسیار مهم  در دو جلد نوشت صحبت خواهم کرد. در مورد انقالب فرانسه یک

. کامل نشدآن جلد دوم    .شد ترجمه» انقالب فرانسه و رژیم پیش از آن«به نام  ، هم کرد.به زبان فارسی

از دورة ترور، اصناف و آغ در مورد پایان مجلستوکویل ست، از قسمت اول این رساله اکنم، آنچه نقل می

 خواستند مناسبات طبقاتی را درمیاول که مجلس اصناف تشکیل شد، : او گفت. سخن خیلی مهمی گفت

بحث از دموکراسی ، تدریجبه و ،بعداًتعادلی ایجاد کنند. ولی  ،بین طبقات یا اصناف و فرانسه تنظیم  کنند،

 تدریجهشد، ولی بنظرات مونتسکیو بحث میروي  ، در آغاز مجلس کند، که،میناب شد. توکویل اشاره 

چرا توکویل  تمام تحول انقالب فرانسه را   .انقالبآموزگار  شد ،و روسو ،به سمت روسو متمایل شدند

و در  دهد؟ چون مونتسکیو طرفدار نظام سلطنتی مشروطه از نوع انگلستان بود.به این ترتیب  توضیح می

 .ا  جمهوري ایجاد کردهتوان در امپراطوريمیتوضیح دهد که چرا ن است  سعی کرده القوانینروح

 کنند.مینخوب عمل  هاکشورهاي بزرگ اروپائی، جمهوري در در امپراطوري و مونتسکیو معتقد بود که

وط ها باید سلطنت از نوع مشروطه شوند. مشرسلطنتی ،مدل انگلیسیطبق  تنها راه ممکنی که وجود دارد،

پاك کنیم و از سر  ر مقابل او، روسو اعتقاد داشت که باید تابلوي موجود را. ولی داساسی باشندبه قانون 

از نظر  .ها)یعنی پرنسیپ ( principles.  را مطرح کردمسئلۀ اصول  روسو  بنویسیم. به عبارت دیگر،

 ریاضیات، مثل دقیقه علوم در که طورهمان: روسوگفت  ست،اها پرنسیپ  تثبیت   اصلی مسئله روسو

 اجتماعی حوزه علوم در.  گیریممی آن از را نتایجی بعدو  ،کنیممی وضع را موضوعه بطور انتزاعی اصول

 را نتایجش بعد کنیممی وضع و مطرح را اصول ما . داد انجام  را کار شود  این می هم سیاست حوزة و

 گسسته و گسیخته اصول، و تاریخی تجربۀ یعنی تاریخ میان رابطۀ، با این نظریه، بنابراین. گیریممی

 تاریخِ بلکه به قول روسو و به تبع ربسپیر نیست، تاریخ از ناشی اصولاز نظرروسو   به عبارتی،شودمی

از که، کار ما دهد،می توضیح اجتماعی قرارداد کتاب در روسو، به همین دلیل.است بردگی تاریخِ انسان،

 . است غیرِتاریخی یعنی ناب یک نظریۀ دموکراسیِ طرح، طریق اصول
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 باید ،که به این نتیجه رسیدند،، فرانسه و کسانی که در مجلس بودند در انقالبیون، توکویل بنابر گفته

    . بیفکنند را ناب دموکراسیِ یک طرحِ بتوانند تا، کنند ایجاد تاریخ از گسستی

 قرارداداي است که در اول کتاب همان جمله ،کندمطرح میبه عنوان اصل مسئله  ربسپیر موضوعی که

آید میانسان براي آزادي به دنیا  گویدمیآید. ربسپیر انسان آزاد به دنیا می ،که، از روسو گرفت اجتماعی

انسان برده است. ، گوید ولی به طور تاریخی، در تاریخمی ربسپیر گفته روسو همه جا در بند است.هولی ب

شود. نتایجش ظاهر می است اینجا تعارضی بین تاریخ و طبیعت انسان و طبیعتی که انسان را آزاد آفریدهدر 

 خواهدمی که ،همین بودهايِ انقالب که یکی از بیراهه ،خواهیم دید که مخالفان انقالب ابراز کردند اًبعدرا 

 به و فرهیخته شده است جدا کرده و متمدناز بشرِ تاریخی یعنی انسان متمدنی که در تاریخ  ،انسان را

طبیعت برگرداند. یعنی به ماقبل تاریخش برگرداند. این ایراد را بعدا خواهیم دید که خواهند گرفت و 

ن را تکرار کرد و هم آربسپیر اي چه عوارضی دارد. به هر حال روسو این نظریه راداده بود و نین نظریهچ

آید.  پس بر میاین بود که انسان همه  جا  آزاد به دنیا ، روسو  گرفتبعد نتیجۀ خیلی مهمی که به دنبال 

ن  از مناسبات اجتماعی شود. تباهی انساولی در جامعه  فاسد می، انسان موجود خوبی است، حسب طبیعت

که  هر نهاد ،گویدمی او است . کند که یکی از جمالت خیلی مهماي  اضافه میجمله ،ربِسپیِر اینجا است.

 institution( اینجا  آن نهاد معیوب است. که مردم خوبند و هیئت حاکمه فاسد،مبتنی براین فرض نباشد 

شکالی است که ما  گاهی در ترجمه اتوان آن را ترجمه کرد. این کنم که به دو نحو میرا به نهاد ترجمه می

بار معنی یک constitioو    instititioد هاي اروپائی  که ریشۀ التینی دارنداریم. این نوع کلمات در زبان

یعنی ایجاد یک نهاد، یعنی ایجاد  institutionبار معناي غیرفعال یا منفعل دارند. این فعال دارند و یک

کردن، یک بار هم نتیجۀ  ایراد آن نهادي است که وجود دارد. منظورم اینست که به دو طریق قابل تفسیر 

این هیئت  دهد من به این صورت ترجمه کردم.فهمید. ولی چون فارسی اجازه نمیتوان آن را و دو نوع می

انگلیسی  magistrateیا   mgjistratالبته  اشکال دارد. کلمه ماژیسترا حاکمه که ترجمه کردم  هنوز

 ،اعالن میکندربسپیر غاز از همان آ هم حکومتی و دولتی را دارند. یعنی تمام افرادي که مناصب م .است

 ایم، اصل بر این است که مردم خوبند وهیئت حاکمه بددر تأسیسی که با ایجاد جمهوري فرانسه کرده

دهد گیرد خیلی مهم است. از همان آغاز  دو گروه از مردم  را در مقابلِ هم قرار میمی. نتایجی که وفاسد

 peupleیک طرف  کلمه  کند . ازبخش از مردم وارد می و یک نوع ثنویت و دوگانگی را در بین دو

برد. ما مشکل در ترجمۀ آن داریم.  چون در درجۀ اول به انگلیسی را به کار می peopleفرانسه را یا 
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بنام  خَلق. ، است درست کردهن آمعناي مردم است ولی اصطالحات سیاسی ما یک کلمۀ دیگر هم براي 

ند. بنابراین همه کرا به کار میبرد  چنین چیزي( خَلق )را به ذهن متبادر می peupleربسپیر  وقتی 

مردم  آن که یک طرف ،مبتنی است  بر تعارض و تنش میان دو گروه، از همان آغاز هاي ربسپیرخطابه

که هستند کسانی ، دشمنان مردم، خواهد گفت ادامه این خطابه،در، مردمدشمنان  است وطرف دیگر

و از نظرِ سبک  . بنابراین دو صف متفاوت وجود داردرا پس بگیرندمردم  آمده، حقوق بدست خواهندمی

آورد. تمام می مدر صف مرد طبیعتاً شناسی خیلی مهم است. تمام صفات خوب راسبک نوشتاري و

ند خواهد صف مردم را از یک گروهی دیگر جدا ک، چون میصطالحات و صفات بد را در جهت دیگرا

به این مردم و دشمنِ مردم هنوز ، تا زمان انقالب فرانسهو مردم را در مقابل دشمنان خودش قرار دهد. 

به در حوزة اندیشۀ سیاسی ظاهر نشده بود. در اندیشه سیاسی ، صورت که در کنوانسیون فرانسه ظاهر شد

این  .ولی نه به این صورتی که در کنوانسیون مطرح شده است ،دنگویمیکسانی خودکامه یا خودکامگان 

کارل اشمیت از نویسندگان  تر کهست براي یک نظریۀ جدیداي اسابقه، نظریه،یک نظریه جدیدتري است

 است.  مطرح کرده بزرگ معاصر

کامالً تمام قرن بیستم را  دان متخصص حقوق عمومی در آلمان بود که تقریباًکارل اشمیت یک حقوق

راستی حقوق عمومیِ بود که با دست پردازِدیده است. نظریه از نزدیک زندگی کرد و اتفاقات مهمی را

سوسیالیست  نشد ولی پرداز ناسیونالنظریهکارل اشمیت با آنها داشت. گرچه  هم ارتباطی آمدن هیتلر،

خیلی از  . شد ولی در آلمان ماندبعد از جنگ  از کار برکنار سیار به نظریات آنها نزدیک بود،نظراتش ب

سی  خود کارل اشمیت  کمابیش ناشناخته ماند، تا هاي آلمان بودند و هستند ولیشاگردانش در دانشگاه

، که او مطرح کردهاي مهمی کردند. یکی از بحث ترجمه ثارش را آ سال پیش که به تدریج در کل  اروپا

جوابش  ؟ساحت یا نشئۀ سیاسیِ درهیئت اجتماعی چیستامر سیاسی، گوید: میمسئلۀ دشمن است. وقتی 

کند. اینست که مطرح کردنِ  یک دشمن. توضیحِ اینکه دشمن کیست. سیاست را با دشمن تعریف می

 اي است که دشمن وجود دارد.سیاست حوزه گویدمی

کارل  وسطت در قرن بیستم، وجود داشتر آلمان قرن نوزده کم و بیش راستی که داین نوع فکر دست 

در واقع ، بینیدمیهمین نگاه را در ربسپیر هم  عرضه گردید، به صورت یک تئوري تجدید شد و  اشمیت

ر د کند،ت قدرت را مدیریت مین  نیست، ولی چون  قدرت و مناسبابه معناي دقیق آ ،پردازنظریه، ربسپیر

وقتی ما در شرایط بحرانی وارد  مناسبات قدرت  شدیم،  ،شود، که بگویدرانده می سمت این نهایت به
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خیلی  شناسیدشمن جا مسئلۀ دشمن وینا، کنیممیت قدرت را مدیریت وقتی در شرایط بحرانی  مناسبا

حتی  ،به نوعی این مسئله را مطرح کردند و این فکر رانده شدند، سمت به ،هاهمۀ انقالب مهم است. البته 

، مورد ربسپیر خیلی مهم است . بودهمین حوزة عمل حرفشان اگر در حوزة نظر مطرح نکرده باشند در 

کشی کردند و مدیریت انقالب یا مدیریت دو گروه در مقابل هم صف از همان آغاز اعالن کرد، چون او

از  اي که من دو خطابهم. از جمهوري فرانسه االن منوط به این است که ما چطور مسئلۀ دشمن را حل کنی

از اینکه ربسپیر  یک سال پس حدوداً، 1793دسامبر  25شود به بوط میخطابۀ اول مر ،کنمآن صحبت می

اصول حاکم بر انقالب و  ،کندسعی می اداره کنوانسیون را به عهده دارد. در درجۀ اولو  به قدرت رسید

ما موفق شدیم وغلغله ، یروزیمکه ما پ گویدمیدر آغاز خطابه . توضیح دهد در این کتاب کنوانسیون را

میان  بعد از پایان انقالب  اش به ائتالفی است که(اشاره .شادي پیروزي ما گوش فلک را کر کرده است

که با فرانسه به مقابله برخیزند. انگلیس یکی از گرفت هاي سلطنتی اروپا صورت تمام شاهان نظام

رد و از جمله وارد مدیترانه اش به بعضی از نقاط فرانسه حمله کبا نیروي دریائی قويکشورهائی بود که 

ها توانستند تولون را و بعد از جنگ فرانسوي تسخیر کرد و بندر تولون را که از بنادر مهم فرانسه بود شد

خواهند میمردم که  پس نمایندگان ،گویدمیکند.) صحبت میها پس بگیرند. به دنبال این واقعه از انگلیسی

باید در سکوت( نقل قول است)  هواهاي نفسانی خود ، قانون وضع کنند، مجلس قانون گذارياین در 

این لحت عمومی باشد. توجه کنید،گوش به فرمان عقل بسپارند  و قوانینی بگذارند که براي تامین مص

 به فرانسه  کنمبه اجبار ترجمه میفریاد، کرکردن و بعد سکوت مهم است. این کلمۀ هواهاي نفسانی که 

passion ن  به انگلیسی  وشپpassion  و سطوح معنائی که دارد مشکل  ترجمه آن با بار معنائی ،است

تر انفعاالت نفس انسان است.( دکارت کتابی دارد که به فارسی میشود انفعاالت روح)  می. لغت قدیاست

بار معنائی  ،کلمه آنها افزوده شد،و الیه هاي جدیدي بر فکر یدا کرداروپا از نظر فکري تحول پکه  ولی بعداً

گوییم   و براي ما  همیشه میدیگري هم پیدا کرده است. چون اولین معنایش همان هواي نفسی است که ما 

 تحولی، جنبۀ منفی ندارد. علتش در زبان هاي اروپائی اصالً passionمنفی دارد ولی کلمه  معناییبار

ما همچنان در پارادایمِ فکر عرفانی  .اما در فکر ما صورت نگرفت است، که در فکر آنها صورت گرفت.

بد است. در حالی که اروپا از قرن هفدهم  ،از نظر ما آیدمیدینی هستیم. بنابراین هرچه از نفسانیات آدمی بر

 پس .سان براین پشن هاستها. چون اساس انpassion به این طرف گفته است که انسان یعنی همان  

دهد و در حقیقت راه  کویري را در مقابل خود جواب نمی ،در سیاست و اقتصاد دیگر، اندیشه عرفانی

کلمۀ ، ران به این طرفروید. از جان الك و دیگمیکند که هیچ چیزي که اجتماعی باشد در آن نایجاد می
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passions اگر  انسان تبدیل شد.، در این دنیا اهل بقاست بلکه ،به اساس انسانیت انسان که اهل فنا نیست

هیچ اتفاق ، گوته در اول قرن نوزدهم گفت بعداًاست. هبا همین پشن بتواند انجام دهد، این  دنیا در کاري

زنیم، که انسان تا این ی است که ما میدرست نقطۀ مقابل حرف افتد. (مین passionsبی  در دنیا،مهمی 

کنیم ترجمه میوقتی از زبان اروپایی  به همین دلیل .از بین نبرد انسان نیست ها راپشن و هواهاي نفسانی

 فهمیم.)میها منظورشان را نخیلی وقت

با تاکید . ها باید خاموش شوند passion، که ما پیروز شدیم حالبسپیر هدفش این بود که بگوید ر 

، گویدمیبا تاکید بعد از این  باید به فرمان عقل گوش دهیم تا مصلحت نظام را درست کنیم. ،گویدمی

، در حالی که، دهندمنافعِ خصوصی سوق می سمت ما را به ،این هواهاي نفسانی، خواهد گفت چون بعداً

پشت کردن به حفظ نظام انقالبی از طریق  است. و ما حفظ جمهوري و حفظ نظام انقالبی مسئله اساسی

پذیر است. باز یک اصطالح دیگر را باید به اجبار برایتان بگویم چون دو ترجمه و هواهاي نفسانی امکان

که یک بار   interest و اینترِست انگلیسی interetبرم به یک معنا. کلمۀ اَنترِ فرانسوي کلمه بکار می

آورند. میگویم نفع یا منافع وقتی با خصوصی آورند و یک بار میمیگویم مصلحت وقتی با عمومی می

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 

شود و به تدریج در عمل که خیلی بیان نمی ،چیزیست خطابۀ ربسپیر،پشت این اینجا اشکالی ندارد. ولی 

مصلحت براي تامین ، افع خصوصی خودتانشما باید روي من ،گویدمیبه عنوان مثال  .شوددیده می

واقع ربسپیر از طریق ایجاد  . درسرپوش بگذارید ،آن هستمنمایندة که، عمومی،که عبارت است از من

در مقابل من قرار گرفت در کسی که که من نمایندة مردم هستم و گویدمی، دشمنانتمایزي میان مردم و 

مقدماتی را که ، براي ایجاد حکومت ترور و وحشت ،بنابراین ت. طرف دشمنان مردم و دشمنان آزادي اس

ین دهید براي تأمشما باید به عقل گوش ، گویدمی کند.اینجا مطرح می، از روسو و دیگر نویسندگان گرفت

، تمایندگان را از گذشته قطع کند)کند بند ناف براي پیشبرد حرف خودش سعی می( .مصلحت عموم

اي نیست. انقالب ما انقالبی استثنائی در : انقالبی که ما کردیم چنان استثنائی است که آنرا نظریهگویدمی

. نظریۀ نظریۀ این انقالب نگردیداسی به دنبال هاي فیلسوفان و نویسندگان سیتاریخ است و شما در کتاب

که من دارم  گویدمیست. ( یا به عبارت دیگر دارد قدر نو است که خود انقالب نو ااین انقالب همین

برگردید. (چون  نویسندگان  به فیسوفان و ،توانیدمیدهم. چون شما ننظریۀ انقالب را به شما توضیح می
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بود که فرانسه  این بر ها نظرشانخیلی ) گفت،گشتند.میبر به مونتسکیو یا حتی روسو تعدادي دیگران 

گوید: می ه اینست که خود انقالب پس چیست؟. حاال مسئلشودجمهوري نمی، یک امپراطوري است چون 

براي  براي ایجاد جمهوري نوآئین فرانسه جمعی، یک عمل سیاسی، انقالب عبارت است از یک عمل

زمانی که انقالب تحولی براي استقرار جمهوري است، هر کسی که در  اعالن جنگ دائمی به دشمنان. از

مقابل انقالب  باشد دشمن جمهوري است و بنابراین یکی از اهداف مهم انقالب عبارت است از اعالم 

گیرد که چرا من این حرف را میجنگ علیه دشمنان جمهوري. و بعد از اینجا این نتیجۀ خیلی مهم را 

ست که وضع بحرانی است یعنی وضعیت فوق العاده است. این را با تاکید در این خطابه زنم؟ علتش اینمی

قانون اساسی  1789کند در همان سال را میاین خطابه که  1789آورد دلیلش اینست که در دسامبر سال می

د قانون گویند که ما بایمیفرانسه در همین کنوانسیون به تصویب رسیده است و نمایندگان معتدل مجلس 

البته که قانون اساسی مهم است ولی قانون اساسی قانون وضعیت گوید: میاساسی را به اجرا بگذاریم. 

(یعنی بازگشت به  العاده قرار داریم. پس قانون اساسی تا  اطالع ثانويعادي است. ما در شرایط فوق

تمام  زند. ( ربسپیر چند مثال میعد ب  البته طبیعی بود که مخالفان نپذیرند.وضعیت عادي) تعطیل است. 

، زنندمیتوانند به میدان بیایند، مثال میبا مفاهیم ن و، توانند بحث نظري کنندمیوقتی نهاي سیاسی آدم

ها همیشه راه فرار وجود دارد که شما بتوانید از موضع  نظر دور شوید. لغزش گاهی وجود چون در مثال

شود. ربسپیر همین کار را با مثال ي و طرف شما متوجه این مسئله نمیلغزید به چیز دیگرمیدارد که شما 

سازند که در اسکله بماند؟ یعنی قانون میمگر کشتی را : گویدمیزنند اینست. میدهد.) مثالی که انجام می

د سازمیاي کشتی بله، ولی مگر هیچ دیوانه، اساسی را وضع نکردیم که بماند. کشتی براي دریا رفتن است

 .طوفان بخوابددارد تارا در اسکله نگه میآنکه بتواند در یک لحظۀ طوفانی  آن را به وسط دریا ببرد، نه، 

انقالب فرانسه از اولین روزها با  ب فرانسه در اینجاست.پس قانون اساسی تعطیل است. پارادوکس انقال

فرانسه حقوق را تعطیل نکرد. هر جا که انقالب به اندازة شد و هیچ انقالبی هم از غآاعالمیۀ حقوق بشر 

روي بیش از هر چیزدر انقالبی که ، جالب است بدانید. تعطیل تا اطالع ثانوي پذیر بود، گفت، فعال امکان

بدون شهود و بدون بازرسی حکم اعدام  وسریع و فوري ، یشهادر دادگاه چنان آنشد، حقوق تأکید می

ربسپیر از اینجا به بعد یک تمایزي  اش را نخواهید دید.در جایی مشابهکه  ،شد همانجا هم اجرادر  و صادر

منظورم  civilهاي مدنی است ( یعنی قانون ناظر بر آزادي: گویدمیکند میان دو نوع آزادي. را وارد می

هاي سیاسی است. البته اینجا باز مشکل مختصري براي که غایت حکومت انقالبی آزادياست)، درحالی

 انگلیسی است اینجا کلمۀ  liberty یا همان liberteبرد وجود دارد که کلمه اي که بکار می ترجمه



٤۹ 
 

liberte publique  برد کلمۀ پوبلیک آن چیزي است که ما در حقوق عمومی داریم و به آن را بکار می

از نظر د، گیرحوزة  حقوق عمومی جا میست که در هائی اگوئیم. منظور از آن آزاديیحقوق عمومی م

وقتی وضعیت عادي است ما ، گوید ما دو چیز داریممی است. هاي سیاسیتأمین آزاديمعنی  هب ،مضمونی

 چون . ولی در انقالبهاي اجتماعی استر آزاديتبه زبان امروزي کنیم. میهاي مدنی  ي آزاديمبارزه برا

هاي عمومی این اجازه را به ما آزاديهاي عمومی است. پس آزادي، انقالبموضوع ، فرق میکندوضعیت 

تعطیل اعالن کنیم چون ما باید در مقابل دشمنان آزادي،  که حقوق به معناي قانون اساسی را فعالً ،دهدمی

را چنین ترجمه    پروتکسیون ناسیونال protection nationaleمردم را تحت حمایت ملی قرار دهیم. ( 

: باید منتظر شد تا گویدمیبنابراین  ردم حمایت کنیم). یعنی در سطح ملی و ملت ما باید از م –کنم می

بعد  لحن تهدیدي بیان خودش را یک پرده ، دریا آرام شود تا ما کشتی قانون اساسی را وارد دریا کنیم

نجا  آبه  کاريهر جنایتبدي است که قانون اساسی مع ، اینطور نیست که فکر کنید،گویدمیبرد و باالتر می

که دشمنان مردم و آزادي در پشت ، مقدس نیست چیزي  پناهنده شود و در امان بماند. بعد از این براي ما

شناسد که  عبارت باشد از میآن خود را مخفی و پنهان کنند. پس حکومت انقالبی یک قانون اصلی را 

، دوباره درمقابلِ دشمنان آزادي یا به قول خودشها یعنی نجات مردم. در اینجا چون ترین قانونمقدس

برخی از نمایندگان و  : گویدمیگیرد و میدشمنان مردم قرار دارد دوباره بحث هواهاي نفسانی را  از سر 

، هاي خودشان هستندلبیها و اعوان و انصار آنها به دنبال جاه طگروه ائتالفی شاهان و خودکامگان، ژنرال

نفسانی این  هواهاي ها و طلبیاست بر دهن همۀ جاهکردیم، انقالب، افساري  که نقالبیبا ا که در حالی

دهد.  دوگروه را از هم تمیز می وکند دوباره مسئلۀ مصلحت عمومی را مطرح می، ها. در مقابلگروه

کار هبچون گذرگاه عافیت ( به تعبیري که حافظ : گویدمیبرد جالب توجه است. کار میهاصطالحاتی که ب

پس باید به این  ،تنگ است راه تأمین مصلحت عمومی باشد،در  که کسی برد) در سیاست، براي می

در دهیم، باید کنند که  باید اعتدال به خرج کسانی هستند که ادعا میگذرگاه با دقت بیشتري نظر کرد. 

در اینجا دو چیز را از هم  ، البته که اینطور است. اماگوید. میخوب نیستو افراط ، باشیم روامور میانه

البته که اعمال قهر انقالبی با اعتدال سازگار نیست، ولی با کدام اعتدال سازگار گوید: میکند. جدا می

خیلی اي که هستند (کلمه  moderantismاي هستند که طرفدار نیست. دو نوع اعتدال داریم. اولی عده

، یاد آوریدهببازرگان را لی هم دقیق نیست. ولی اگرروي که خیکنم به میانهمصطلح نیست و من ترجمه می

، نها گفتندآ فی که در آن دوران نزد  انقالبیون پیدا کرد،گام است و آن معناي منبهگفت  سیاست من گاممی

گوید بله ما یک میسازي کرد). قرینه با آنشودمی که است، چیزي این .وادادن گام یعنی بهگام
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moderantism  داریم و یکmoderation  .نسبت  گوید: میداریم یعنی اعتدال در معناي خوب آن

گویند ، میکنندکه در واقع مدرانتیزم توسعه می، داري.  اولی هااینها  مثل نسبت ناتوانی است به خویشتن

گیریم.  این دو میداریم وجلوي خودمان  را یشتنومدراسیون یعنی در واقع ما توانائیم ولی خ .ما ناتوانیم

تمام خودکامگان از این نظر و هواداران گوید: میکند. کند و با تعارض با هم بازي میمیاصطالح را وارد 

مدرانتیزم را ، هستندگام بهآنها ( یعنی دشمنان آزادي و جمهوري) از این نظر طرفدار  سیاست گام

روي را از این نظر پیشنهاد خواهند راه بردگی را براي مردم باز و هموار کنند و میانهپذیرند، که میمی

گوید گام میخودشان بتوانند در شرایط دیگري به افراط دست بزنند، افراطی عمل کنند.  کنند که بعداًمی

به عبارت دیگر وقتی مردم، نیروهاي  .اعمال خشونتراي حجابی است برقصد بعدي اینها ب، به گام بودن

و بعد به موقع با خشونت عمل خواهند  شوندمیکه اینها از این طریق وارد نجاست آانقالبی فروکش کنند 

ضد انقالب از این نظر با افراط مخالف است که : کند کهکرد. بعد دوباره همین مسئله را باز مطرح می

کند و گروه زیادي ازاهل خودش به افراط دست بزند. ( حال چون در مجلس صحبت می خواهد بعداًمی

کاله قرمز شباهتش به پاشنۀ  : گاه،گویدمی) .کندانتقاد میمجلس هم همین نظر را دارند که ربسپیر از آن 

 bonnet rougeروژ کند  بنهکنیم. اینجا دو اصطالح استفاده میمیاست که ما تصور  یقرمز بیشتر از آن

 یروژ را داشتند و از طرفولی عالمت انقالبیون این بود که بنه، برد یعنی کاله یا شب کاله قرمزکار میبه

همه جا قرمزي به یک معنا نیست. این که شما  در  گویدمی. هایشان قرمز بودکه اشراف پاشنه گویندمی

نقالبی بودن، چه بسا که شما به اشراف قرمز پوش با اید و کاله قرمز برسردارید به عالمت امجلس نشسته

 ید تا به انقالبیون. اکفش قرمز بیشتر شبیه

تواند بگوید مین را متقاعد کند آنها باید به لحاظ نظري  کنددر مجلس و در برابر مردم صحبت می نچو

طور و تفریط بد است و همان البته که افراطگوید: میکنم  کنم و خشونت را ترویج میکه من دارم افراط می

دانید که می .دانیم از نظر اخالقی باید  میان افراط و تفریط حد وسطی باشدمیکه از ارسطو به این طرف 

بله ولی حوزة گوید: میاخالق ارسطوئی است که به اخالق دورة اسالمی ما نیز به نوعی وارد شده است. 

حوزة اخالق فردي حوزة منافع  .اخالق جمعی متفاوت استاخالق فردي با حوزه سیاست و با حوزة 

آید. میدو منطق متفاوت بر  دو حوزه، خصوصی است، حوزة مناسبات سیاسی حوزة مصالح عمومی. از این

پس بنابراین  حد وسط میان افراط و تفریط در سیاست آنجائی نیست که در اخالق خصوصی است. این 

آورد چون گفت شما در کتاب ها دنبال نظریۀ انقالب میاین را با تاکید  طلبد. ( چرایک تعریف دیگري می
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خورد. به گمانم میهمهنگردید، انقالب چیزي است متحول، انقالب رابطۀ نیروهائی است که در هر لحظه ب

ا در نیروها یا تعادل ناپایدار نیروها. ) تعادل نیروه گفت رابطۀ ناپایداراصطالح از باکونین است که می

سیاست همیشه ناپایدار است. چون چنین است مثل اخالق نیست که یک جائی را مشخص کنید که حد 

هستیم، الزامات و متقضیات زمان است که  وسط بستگی دارد که ما در چه شرایطی وسط اینجاست. حد

 را روشن میکند. آن

اما انسان اندازد بدون اینکه فکر کند، میانسان متهور (بی باك)  خودش را به خطر  بود، ارسطو گفته 

تثبیت شده بود. ربسپیر  و توضیح داداینها را همه سبب است و نه ترسو. ارسطو نه متهور بی شجاع،

اي وجود دارد و آن ضابطه عبارت ولی یک  ضابطه، تعریف خاصی نداریم: در حوزة سیاست گویدمی

د حقیقت. حقیقت چیست؟ طبیعی است که  در است از تامین مصلحت نظام یا مصلحت عمومی و بع

در حوزة مناسبات سیاسی  گویدمیخطابۀ او روشن نیست که حقیقت  چیست. حقیقت به معنائی که او 

در انقالب یک  نیروئی  چون انقالب آتشین مزاج است، و اصوالًگوید: میشود. بعد است که تعریف می

در  وسط میان افراط و تفریط پس بنابراین توضیح حد، نیست یونو ضدانقالب ینمخالف وجود دارد که در

قالبیون و ان وظیفه  بنابراین که در حوزه بیرون از سیاست است.نیست  آنطور ،مشکل است حوزه سیاست

نها آجاست. البته شما خواهید گفت که کنند که حد وسط ککه این ضابطه را تعیین  ستهواداران آزادي ا

البته که چنین است. انسان زنده  گویدمیجائی به خشونت دست زدند و اشتباه کردند. کنند. در اشتباه می

کنند گوئید که دشمنان آزادي هم گاهی اشتباه میمیکند. بعد شما اشتباه نمیاست که کند، مردهاشتباه می

گوئید حسن نیت داشته یعنی منظورش میشاه آدم کشته و شما  و در اشتباهشان هم حسن نیت داشتند. مثالً

زنید. میگوید چرا همین حرف را در مورد انقالبیون نمیدفاع از کشور بوده ولی چند نفر کشته شدند. 

انقالبیون هم اشتباه کردند و میکنند و همین حسن نیت بر اینها هم جاري است. و از طرف دیگر شما مرده 

ده است و با تمام مشخصاتش و از آن به اندازة زنده که ما انقالبیون را با زنده مقایسه میکنید. آن رژیم مر

ایم علتش اینست که ما چون زنده، زنیممیشود. این که ما دست به خشونت حرکتی ساطع نمی ، باشیم

شود تا مرده. پس ضابطه تري گاهی اوقات صادر میشود و حرکت خشنبیشتر حرکت ازش صادر می

کند. ما انقالبیون امانتداران از اینجا به بعد وارد می پرستی که خصوصاًمیهن، میهن عبارت است از عشق به

ضابطه  گویدمیآورد. میپرستی هستند. پس ضابطه هم مائیم. منتها دو چیز را در کنار هم عشق به میهن

حساب شده و دقیق  متفاوتند. ولی آگاهانه، پرستی و حقیقت.  (این دو مقولۀ کامالًعبارت است از میهن
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کنیم میپرستی و چون ما در قدرت هستیم این را ما تعیین . حقیقت عبارت است از میهنآوردمیاین را 

شما که : گویدمیچنین تفسیر کرد). ، شودولی می گویدمیالبته چنین عریان نپرستی چیست( که میهن

فتد. اکاران بیی به دست نامحرمان و تبهت انقالبکاري  نکنید که حکوم، نمایندگان ملت فرانسه هستید

اینجاست که آزادي از بین خواهد رفت و انقالب و نیروي آزادي به ضد خود که عبارت باشد از سم 

ضابطۀ  مهلکی به آن تبدیل خواهد شد و ملت فرانسه را از پاي در خواهد آورد. پس قدم بعدي، وقتی که

داران، حافظان و پاسداران انقالب و حکومت امانتمشخص شد که   وروشن پرستی حقیقت و وطن

این وظیفه را نیز بر عهدة شما گذاشته ، که حکومت انقالبی، ماند اینستمیپس آنچه  ،انقالبی ما  هستیم

است که همۀ شجاعت و سیاست الزم را براي لگدمال کردن آنان (ضدانقالبیون) و به ویژه حفظ وحدت 

مخالفان کار را انجام دهید.  هاي بزرگی که به آن نیاز دارید، اینرساندن هدفدر میان خود براي به انجام 

 . لگدمال کنید خودتان را

همانطور که در جلسه اول ودوم   ترور و وحشت را  اعالن کرد، ست که ربسپیر حکومتیک سال ا تقریبا

رجی کمابیش داخلی و خاتوضیح دادم اوج حکومت ترور و وحشت درست زمانی بود که تهدیدات 

پیروز شده  در جنگ  زمانی ایراد شد که فرانسه ،جلسه گفتم که این خطابه در شروع این .کاهش یافت

:اینجا که گویدمیاینجاست که اتفاقا خود ربسپیر  .بود. بخشی از فرانسه از دست قواي انگلیس آزاد شد

: گویدمیدرست  در اینجاست که ، است  نفیر پیروزي ما گوش فلک را کر کرده من با شما سخن میگویم،

ترین کلمات و بعد با خشن، دست به افراط بزنیم. باید براي از بین بردن دشمنان آزادي و جمهوري اتفاقاً

، شودتري بیان میبار عاطفی خشن ت بیشتري وآئیم کلمات با خشونبه تدریج که در این خطابه جلوتر می

گردد که تمامی میبرد. بعد دوباره به این مسئله بررا به کار می لگدمال کردن چندین بار سرکوب کردن و

ائتالف میان پنج قدرت بزرگ اروپا که عبارت باشد از انگلستان، به  واروپا در مقابل ما صف کشیدند. 

صف در مقابل ما م اینهاگوید تمامی .کندعلیه جمهوري فرانسه اشاره می ، پروس، ایتالیا و روسیهریشتا

 .کنیم سرکوب به بهترین شیوه  ممکن  ،که جمهوري فرانسه را از بین ببرند. بنابراین ما باید، اندکشیده

 مردم و، که بینیممیبحث را قرینۀ بحث اول  دوباره  کند.لطنتی را نقد میهاي سدیدگاهدوباره ، در ادامه

برد. به بحثش یک وجه ر میفضیلت را در مقابل رذیلت بکا، گذاردمیرا مقابل دشمنان آزادي   آزادي

که  کانونش ، در مقابل  رذیلتیونان و رم) بود هاي قدیم (ت را که در جمهوريدهد و فضیلاخالقی می

 باستاندوران هاي گوید: راه ما بازگشت به فضیلتمیدهد و قرار می، تمام دربارهاي سلطنتی است در
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دشمنان  از باز ست. هاي سلطنتی ادر نظام، کانونش ، کههاي  دوران جدیدبردن رذیلتبینبراي از، است

هاي دیگر طلبان و همۀ گروهکند بار دیگر به مسئلۀ مجازات مخالفین، سلطنتجمهوري که صحبت می

اند و توانستند در تمام نهادهاي حکومت فرانسه کند که اینها خودشان را مخفی کردهپردازد. و مطرح میمی

در کنار دولت ما دولت درست کردند، در کنوانسیون نفوذ کردند (چون قرار است جمع جدیدي  .نفوذ کنند

گوید) در داخل هم نفوذ کردند. کسانی هستند که میاز کنوانسیون را در واقع به گیوتین بسپارد اینها  را 

پرستی به دسیسه یهناند و زیر نقاب مدهند و در تمام شئون اجتماعی ماهم نفوذ کردهمیهمان نظرات را 

. نکتۀ مهم شودروز هم بر شمار آنها افزوده میبهو روز ،و البته شمار آنها اندك نیست ،اندچینی پرداخته

سردمدارانی دارند که آزار و اعدام و شکنجۀ یک تن از هبران آنها از کشتن صد تن از ، نهاآاینجاست که 

مورد قوانین موجود فرانسه که با وضع بحرانی فعلی سازگار  دوباره در .اهمیت آنها بهتر استهواداران بی

که حدود پنج ماه کنم اشاره میبه یک نطق دیگري  پردازم،میکند. من  به آن نستند مفصل صحبت  مینی

سرش را به باد دهد بیان  حدود دو ماه قبل از اینکه خود ربسپیر 1794ماه مه سال بعد یعنی ، بعد از این

( چون بحرانی در کنوانسیون و کمیتۀ  .ربسپیر است خرآدو سه نطق  بسیار مهمی است یکی از. نطق دش

شود.) ولی این خطابه، دهد و خودش اعدام میشود که ربسپیر قدرت را از دست مینجات ملی ایجاد می

ب فهم کند که از بااي است، در آنجا چیز دیگري را مطرح میسی صفحه اي  نسبتا مفصل وهکه خطاب

 تحوالت آتی فرانسه مهم است. و آن اینست:

انقالب ضد مسیحی و ضد دینی هم بود. ، انقالب فرانسه اولین انقالبی بود که ضمن ضد سلطنتی بودن   

(جمهوري فرانسه کنونی)، ، کنونی فرانسه را رژیمدینی انقالب فرانسه است که به دنبال همین  ویژگی ضد

هاي اروپایی که اینکه حکومت فرانسه رابرخالف حکومت .با همۀ نظام هاي اروپائی متفاوت است تقریباً

 گفتم که روحانیت .  قبالًبه این دلیل استگویند مینامند و به چنین نظامی الئسیته میسکوالر هستند الئیک 

اي یک فئودالیته شود گفت می و خصوصأ امالك بسیار وسیعی داشت. برخوردار بودامتیازاتی از  در فرانسه

و کلمۀ  .شد همۀ این امالك با انقالب مصادره هاي موجود در فرانسه بود کهدر داخل فئودالیته

خارج کردن ، دهدمیجدا از عرفی کردن که در حوزة الهیات معنی ، سکوالریزاسیون که اولین معنایش

در واقع  ملی کردن است. ، نآو دنیوي دادن به وجنبه عرفی ، استاموال کلیسا از حوزه دیانت و روحانیت 

ل کنوانسیون این دنیوي کردن چیزیست  که اُخروي است. در داخ در واقع  معنی اولیه سکوالریزاسیون

حتی در درون روحانیت ، زدائی کنند. عدة زیادي در فرانسهزدائی یا مسیحیتکه مسیحی بحث شروع شد،
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به انقالب پیوسته بودند، به دشمنان بزرگ مسیحیت و کلیسا تبدیل  هاي طبقۀ پائین کهو بخشی از کشیش

  .یک پرانتزي اینجا باز کنم .شدند

ام که قیاس از مسائل خودمان نگیرید که بتوانیم این کنم، بارها هم اشاره کرده( این مسائلی که مطرح می

 خصوصاًمایز بود و روحانیت گفتم  روحانیت در مسیحیت یک طبقۀ مت مسائل را بهتر درك کنیم. قبالً

 روحانیت هم همین وصعیت را داشت ، و پائین دارندطبقه، مثل تمام طبقات که  باال  ینا يبخش باال

داران بزرگ و کوچک. فرض کنید طبقۀ متوسط باال و پائین، یا بورژوازي بزرگ و متوسط یا پائین، سرمایه

سوپرمارکت بیست متري داشت و دیگري یک  یهر دو بورژوا بودند ولی یک اّدر بسیاري موارد ظاهر

ین را گفتم.  روحانیت در کارخانۀ چندصدمیلیاردي دو بورژوازي متفاوت است. براي تقریب به ذهن ا

 و خصوصاً داشت. نزدیک  چنین بود. روحانیت باال با تمام طبقات باالي جامعه و هیئت حاکمه ارتباط اروپا

د. حتما پاپی برس توانست به مقام اسقفی، کاردینالی ویا خصوصاًمیبعد از رنسانس یک آدم معمولی ن

تا به این مقامات ، باشند ت پول و ثروت و قدرت و غیرهمرتبط  با مناسبا و بایست از طبقات ممتازمی

ها از مدیچی که پاپ مثالً دانیدمیاگر چیزي در مورد رنسانس و ایتالیا خوانده باشید   برسند. خصوصاً

ساختند.  پاپ هم  در قرن شانزدهم  از ایتالیا رامهمی  مدیچی خاندان بزرگی بودند که بخشبود. خاندان 

با  آمدند و بعدمیشد. طبقات پائین روحانی بودند که از ده این مناسبات قدرت می پاپ وارداز آنها بود. 

 اها  بر اثر روشنگري خصوصهمین کشیش مهمی ازشدند. بخش یک تحصیل مختصري کشیش ده می

و روابط ي از این کشیشان  که داخل کلیسا تعداد. تر بر اثر روشنگري به انقالب پیوستندطبقات متوسط

که جلسۀ قبل از او صحبت  یزسیه .به مخالفان بزرگ کلیسا تبدیل شدند، مناسبات کلیسا را از نزدیک دیدند

پرداز نظریه از آنجا  به انقالب پیوست و نقش بسیار مهمی در انقالب داشت  و خودش راهبی بود که  کردم

هاي روحانیت، حکومت گرفتن امتیازات روحانیت بود. به دنبال لغو امتیازات و سکوالریزاسیون زمین

دینی دینی است اگرنه بیهیچ نسبتی با دیانت ندارد. حکومت فرانسه حکومت غیر کرد کهعالن ا فرانسه

دینی را اعالن کند. اُرتیگا اگاست نویسندة مهم اسپانیولی، است. ربسپیر ادعایش بیش از این بود که فقط بی

خداست. ربسپیر باهوشتر از این بود که نویس اسپانیولی گفته است که فقط خداست که بیفیلسوف ومقاله

گفت ادعاي بیشتري داشت  که می . اودر مقابل خدا بگوید که خدا وجود ندارد، یا پیغمبر خدا نیامده است

خواهد  این را اعالن کند. میمن خودم نوعی خدا هستم و پیغمبر خودم هم هستم و این خطابه  به نوعی 

گویند دین بی دین. من خودم دینم. من خودم میکه این ابلهانه است و اینها آدم هاي کوچکی هستند که 
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ها در همۀ شئون وارد دینهمیتش به این است. بعد گفت این بیاین خطابه ا .در واقع دین تعیین میکنم

هم است؟ والبته  مسئلۀ را از ریشه فاسد کنند. چرا این مسئله م فرانسه خواهند اخالقیات مردممیاند و شده

 ست. روسوئی هم ا

اي جامعهقرن هجدهم گفته بودند که هیچ در ههم و. هم روسو، هم مونتسکیو دهممیتوضیحی کمی این را 

اي که خصوصاً روسو و همینطور نیست که بر اخالقیات (به معناي عامش) استوار نشده باشد. کلمه

ترجمه  به اخالقیات  این صرف اخالق خصوصی نیست، بلکهو جا انداختند کلمۀ مورس است. که مونتسکی

کند، اعم از اینکه متدین هن اخالقی هر یک از ما را درست میوجه ذ کنند. یعنی مجموعۀ آنچه کهمی

گوید که خرد انسانی نصفش میباشیم یا نباشیم، به این یا آن اخالق اعتقاد داشته باشیم. به تعبیر دیگري 

روشن شده ولی نصفش در ظلمات است. علم و دانش بسیار پیشرفت کرده ولی ما در مسائل اخالقی 

نمایندة خداست. این بدان معناست که عقل انسانی  کنیم که شاه مامیبسیار عقب افتاده ایم از جمله فکر 

 رفته ونیمی از اروپا پیش گوید: خصوصامیاست.   به بلوغ نرسیده، است هنوز به اندازة کافی پخته نشده

از کجاست! چرا  وخرفتی نبوغ : این ترکیبگویدمی در جاهائی بسیار عقب مانده است.  دیگر آننیم 

انسان براي اینکه در هنر،  .دو دلیل دارد: گویدمیم بسیار ابله و خرفت است. انسان هم بسیار داناست و ه

 بنابراینش برود. اعلم و فنون پیشرفت کند باید پشن خود را دنبال کند، به دنبال خواست و هواهاي نفسانی

 وهنر به سمت دانش همان است که ما را .رودمیهاي نفسش طور طبیعی به دنبال خواستههانسان هم ب

، و هواهاي نفسانی خود  مسلط است که ما  بر پشنآن مستلزم  ،قوقدهد. ولی دفاع از حمیسوق  بیشتر

 .هاي خود را در جهت منافع شخصی دنبال کنیمخواست شویم. دو تعارض در ما وجود دارد یکی اینکه

هاي نفسانی خودمان بگذریم. از طرف دیگر تأمین مصلحت اجتماعی مستلزم اینست که ما از خواست

به نوعی در سابقۀ عرفانی ما وجود   –انسان (آدمیزاده طُرف معجونی است  کز فرشته سرشته و از حیوان) 

ن)، پس باید آن فرشته را مسلط کنیم بر این حیوان، ولی  در غرب جدید و آدارد. ( البته در جهت خالف 

اي وجود ندارد فرشته اگر حیوانی بر ما مسلط نشود،. کندمیاندیشه سیاسی جدید مسئله تعادل رامطرح 

فرشته است که شکست  شود و معموالًاصل بر این است که حیوان  مسلط می کنید.  که شما بر خود مسلط

جدید درست کردن چگونگی  تعادل بین سیاسی مسئلۀ اندیشۀ ، خواستند چنین شودمین، خورد. چونمی

پیشرفت در یک قلمرو مستلزم تن دادن به : گویدمیوان بتوانند کنار آیند. بود تا فرشته و حی این دو

از طرف  .باعث پیشرفت است درحوزه دیگر مهار هواهاي نفسانیولی  نی است.هاي هواهاي نفساخواست
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یک دلیل دیگر هم دارد،  : ستروشنگري اوست، چون آدم سیاسی هم االبته این توضیح : گویدمیدیگر 

خواهند که ما به حقوقمان برسیم. علتش اینست میخواهند. چون شاهان نمیو آن اینست که شاهان چنین 

ترسند، میترسند، از هنرمندان نمیدهند، چون از دانشمندان نمیهنرمندان را پر و بال ا دانشمندان وکه آنه

فعان آزادي و مدافعان حقوق انسان، فیلسوفانند، که شاهان . ولی مداهستند چون اینها در خدمت پادشاهان

کنید. (اگرچه در جاهائی پیدا میکنید ولی فیلسوف پیدا نمیترسند. در دربار شما هنرمند پیدا از آنها می

کار هاینکه من این زبان را ب: گویدمیشده است که بماند. در روسیه و پروس که بماند و مسئلۀ ما نیست ). 

بردم، که دیانت مهم است، این را به این اعتبار گفتم که هنوز بخش بزرگی از اروپا دچار خرفتی است که 

شود با توجه میکند. پس در آنجا هنوز نشاهان ایجاد کردند. مناسباتی است که سلطنت از آن حمایت می

البته این نیست : گویدمیند). به مفاهیم جدید روشنگري حرف زد.( به عبارت دیگر آنها به دین احتیاج دار

که در فرانسه هم این وضعیت باشد، فرانسه در سه چهار سال گذشته به اندازة دوهزارسال پیشرفت کرده 

دینی بیرون آمده است، پس ما باید  –سلطنتی  -است. پس بنابراین ملت فرانسه از ظلمت قرون وسطائی 

مسئلۀ مدیریت دیانت (امر  ، کنداین صورت مطرح می به زبان دیگري صحبت کنیم و آن زبان دیگر را به

توانید به نظام دینی یک کشوري دست بزنید ودر نظمش میدینی) در اجتماع کار بسیار سختی است. شما ن

را  divinityتوانند (اینجا کلمۀ میکسانی که : گوید میزند و اخالل  ایجاد نکنید. اینجا حرف مهمی می

گوید که چه چیزي را میالوهیت جامعه کنند  (ن لوهیت ) چیز دیگري را جانشینبرد یعنی اُبکار می

زنند بی آنکه چیز میآنها غایتی از نبوغند. ولی آنهائی که  به دیانت یک کشور دست ، جانشینش کنند)

ما چون در فرانسه هستیم و من   ند. طبیعتاًادیگري را جانشین آن کرده باشند آیتی از حماقت و خرفتی

درحالی که  همسایۀ ما ، استپیش رفته  است که  زنم براي ملتی که دوهزارسالربسپیر دارم حرف می

دوهزارسال است که در ظلمات است، و از طرف دیگر انقدر هم ابله و خرفت نیستم که ادعا کنم 

توانند چیزي را جانشین دین بکنند و آیتی از میدهم که دین، پس خودم را در ذیل کسانی قرار میبیدین

شود دربارة کلیسا، و اینکه کلیسا نبوغ باشند. من از آنها هستم. از اینجا به بعد یک بحث مفصلی شروع می

هائی است که سلطنت و خودکامگی و تمام رذیلت ها، پشتوانۀ استبدادکانون سفاهت، مرکز انواع حماقت

نظام  طلبانی پیوستند که برعلیه جمهوري فرانسه وطوح باالي کلیسا به سلطنتدارد. از طرف دیگر چون س

طلبان هستند. (هفتۀ شان روشن است. آنها هم در اردوگاه سلطنتتیپس  وضع ،کردندمیمبارزه زادي  آ

فرانسه  پردازي مهمی که در جبهه ضد انقالب علیه انقالب آینده دربارة یکی از اینها خواهم گفت که نظریه

ث کردند. این بحمییکی از آنها مبتنی بریک الهیات سیاسی بسیار مهم بود، و دفاع مسیحی از سلطنت ، شد
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هاست و بنابراین ما کلیسا را به کلیسا مرکز رذالت: گویدمیست. بنابراین ربسپیر ناظر بر این مسئله هم ا

دانید میشناسیم. و آن میة آنست به رسمیت نچیزي را که کلیسا نمایند ،شناسیم. و بیش از آنمیرسمیت ن

که  است  گوید در تورات آمده، میستدر کتاب هاي مقدس که مال ما هم ا دانید کهمی -چیست؟ 

گوید کشیشیان (یعنی روحانیت) خدا می(از این استفاده میکند).  خداوند انسان را به صورت خود آفرید

کند الگویش خودش است. و چون به کلیسا از آن حمایت می را به صورت خود آفریدند. این خدائی که

گوید که میصورت خودشان آفریدند، در واقع  در جائی هم ادعا کردند که  شاه همان خداست. ( منتها ن

که خداي شما خداي این روابط و مناسبات : گویدمیدرست شد). بعد ن آاصل خدا بود و این از روي 

سلطنت در فرانسه است ( پس بنابراین نه کلیسا را به  -نت و مناسبات روحانی م با رذالت نهاد سلطاًتو

که  ،کندرود این مسئله را مطرح میپذیرد و نه خداي کلیسا را). از طرف دیگر جلوتر که میعنوان نهاد می

دیانت رسمی در اروپاست)  که دینی نباشد. دیانت (منظورش مسیحیت رسمی و، اي نیستهیچ توطئه

کند و به عبارت دیگر شعارهایش طبیعتا بحث نظري می توانۀ اصلی توطئه علیه آزادي است. از یک نظرپش

خواهیم دید در انگلستان شروع کرده بودند به اینکه  کند. بعداًدهد، ولی به واقعیت هم اشاره میرا می

جالب اینکه  .خیلی آسان نبود )دادن به آن زمان تبعاتی داشت که تندینی در آندینند. (بیفرانسویان بی

سختی بودند و  ها کاتولیک سفت وها پدرکشتگی دینی داشتند. چون فرانسويها و انگلیسیفرانسوي

اند که نوعی اصالح دینی و حرکتی پروتستانی است. بنابراین اینها ها به کلیساي آنگلیکن وابستهانگلیسی

کدام دیگري را قبول هیچدرواقع دانستند. میستند یا بی دین دانمیآنها را رافضی و آنها اینها را رافضی 

دینی به ما هائی که خودشان آنگلیکنند  و ما کاتولیک، نسبت بیگوید عجبا همین آدممینداشتند. بعد 

دانید در شبی که حرکت لوتر و کالون راه افتاد در شب میدهند و ادعایشان اینست که شاه متدین بود. می

بارتلینی چه کشتار وسیعی از زن و بچه و همه کردند و جمعیت بسیار بزرگی بعد از آن مجبور معروف سن

که شاه پروس براي ست. روشن است ز در برلین هنوز کلیساي فرانسوي اشد که مهاجرت کند. حتی امرو

 س و خصوصاًاست. در انگلیفرانسوي ها هنوز برایشان کلیسا ساخت. اسم فرار کردند،آلمان کسانی که به 

هایی هستند که از کشتار شاه شنوید که فرانسوي است. اینها بقایاي پروتستانمیهایی  در هلند هنوز اسم

پس پشت هر توطئۀ سیاسی یک جنبۀ دینی هم وجود دارد. از طرف دیگر : گویدمیفرانسه فرارکردند. 

زنند  میزدایی  دامن داخل به مسیحیت بعضی ها در : این مسئلۀ الحادي که در فرانسه را افتاد وگویدمی

زنند. و انقالبیون میانجا از شاه کاتولیک دم  درها گیرند. انگلیسیمیکسانی هستند که از انگلستان دستور 

گوید)  در میاز طرف دیگر از طریق عوامل خودشان ( البته این را ربسپیر  کنند.ی متهم میدینبی را به 
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 .زنند. پس ربسپیر باید  براي دیانت موجود جانشینی پیدا کندمیزدائی دامن حیتفرانسه به الحاد و مسی

حاکم کنیم  که عبارت است از کیش وجود  دهد که باید در فرانسه یک کیشِ خردگرائی راپیشنهاد می

عین گوید ما باید آن را که عین حقیقت است و میگوید خدا)  میمتعالی یا وجود برتر  ( دیگر به آن ن

کند باید به آن کیش برگردیم. و از طریق آن احساس حکم ِعقل است و چیزي است که عقل به آن حکم می

را به دنبال انسان  نقص انسانی در بسیاري از جاها خودمان را تصحیح کنیم. چون اگر موجود برتري نباشد،

شی را برقرار کنیم که کیش وجود ما باید دامن بزنیم و کیپس  ،طور استچون این برد.اي نفسانی میهواه

 متعالی است و درواقع آن را جانشین کلیسا و دیانت رسمی کنیم.

جاي کلیسا معبد وجود داشته باشیم  پس ههر دینی نیاز به نوعی آداب و مناسک دارد. اگر ما ب نکتۀ آخر، 

و تحقیقات مهمی روي بحث بسیار مهمی است ، کندشود؟ چیزي که  مقابل آن پیشنهاد میمناسک چه می

، با تقویم مناسک مذهبی کنیم. بعد از اینجانشین آداب و  هاي ملی را ما باید  جشن گوید:می .آن شد

گرفتند میهائی را جشن هاي مختلف مناسبتکنند که به شیوهروزهائی را مشخص می جدیدي که ساختند

که یک نقطۀ آغاز تحول دیگري  در فرانسه و در (فت ناسیونال).  گفتندمی هاي ملی جشن به آن که بعداً

بعضی  طورکه ما همین، هاي ملی از این نظر مهم استسکوالریزاسیون فرانسه بود. تأکید من براین جشن

ها وضعیت علتش اینست که ما ایرانی، نو بودنش براي ما قابل فهم نیست م که اهمیتش ویگویمیچیز ها را 

اروپا در گذشته. چرا؟  ه جهان اسالم و هم نسبت به بسیاري از جاهاي دیگرمتفاوتی داریم  هم نسبت ب

جشنش روشن است، درعین حال در  روزهاي عزا و ما یک دین الهی داریم که طبیعتاًنکه آچون به رغم 

هم چنین است. وچون چنین  هاي ملی بگوئیم و هنوزتوانیم به آنها جشنما روزهائی داریم که مین آکنار 

درهمه جاي دنیا وهمیشه هم اینطور بوده است. ولی هیچکدام از ادیان دیگرچه که کنیم میفکر ، بود

البته وضع یهود در اینجا متفاوت است، جائی براي مراسم ملی نگذاشته بودند. چون  مسیحیت، وچه اسالم،

جشن  است  ولی گفته بزرگ ما بود،نویسندگان غزالی از  هر چیز ملی یعنی بازگشت به دورة جاهلی. مثالً

نوروز گرفتن حرام است چون از آداب مجوس است، یعنی به دورة جاهلی تعلق دارد. حتی گفت که 

متدین واقعی ما غزالی است. ولی بقیۀ ما که غزالی را  .جشن نوروز هم حرام است ادوات فروش  آالت و

مآب نیستیم، از اینجاست که همۀ  گوییم که غزالی از ماست، ولی هیچکدام هم غزالیمی دوست داریم و

از قدیم هائی که ما به آداب جاهلی خودمان هم اعتقاد داریم. یعنی جشن مهرگان، نوروز، انواع  جشن

که دو نوع جشن بگیرند. یک بار فطر یا عید  ی  نبود،وضعیتي دنیا چنین هیچ جا کنیم. مانده را برگزارمی
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گویند عیدالکبیر یعنی عید فطر، عید میدر کشورهاي عربی فقط  .انقربان بگیرند، وبار دیگر نوروز و مهرگ

کل از شان که مال دورة جاهلی بود به یت قبلیدیگري ندارند. عید ملی ندارند، چون ملی نیستند، چون مل

به رم صورت گرفت؟  . در فرانسه چرا بازگشت به یونان و خصوصاًه است. در اروپا هم چنین بودبین رفت

ها رمی لسمبدر فرانسه  خصوصاً، ها در فرانسه و بسیاري از کشورهاي دیگر هملسمباري از هنوز بسی

کرد گذاري میهاي فرانسوي رمی است. چرا ناپلئون وقتی تاجها رمی است، بخشی از نقاشیاست مجسمه

–که سابقه ملی ،هاي ملی خود راجشن، خواستند در مقابل مسیحیتمیبه هیئت رمیان درآمد؟ چون 

شویم و این حرفی که خیلی به اجمال از میرا زنده کنند. ما متوجۀ نو بودن این مسئله ن دارد  جاهلی

از نظر تحوالت اروپا مهم است که با انقالب فرانسه و به ویژه با ربسپیر که یک کیش  ربسپیر نقل کردم، و

ورة جاهلی اروپا به نوعی تجدید شد و ماند. جدید را مطرح کرد، پیغمبر یک دین جدیدي بود، در واقع د

حیت، واقع  یکی از معناهاي سکوالریزاسیون همین زنده کردن بخشی از دوره جاهلی بود که توسط مسی در

.  البته ها چیره گردیدیت در همۀ عرصهکل  از بین رفته بود و مسیحژرمنی به -امپراطوري مقدس رمی

ود، ولی با انقالب شروع شد که اومانیزم یا بازگشت به دورة کالسیک برنسانس  باید گفت که این اتفاق از

هائی  در حوزة مذهب شدند که ها وهیئتهاي ملی جانشین  دستهتثبیت شد. جشن، یتاین وضع، فرانسه

افتاد و میها هستند راه در قرون وسطی و همین االن هم در بعضی از شهرهاي اروپا در مواردي این دسته

هاي ملی لسمبهاي ملی و طور کلی از بین رفت و جشنهاز انقالب فرانسه ب نی داشتند و بعدجنبه دی

 .جانشین آن شد
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