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 ان و انقالب فرانسه مدارسنت :اول ۀجلس

 ومکانات از تمام ا و ندکنمیارتجاعی هستند، در دنیاي جدید زندگی  جریانی کامالً »انمدارسنت«

ي تجدد هاهدر عین حال موضع سختی نسبت  به دنیاي جدید و بیراه، برندمیبهره  جدیدخدمات دنیاي 

ه ب مشکلی ندارند،   ندکنمین زندگی آبسیاري جهات  با دنیاي جدیدي که در  از »هاسنتی«ولی . دارند

ته به گذش تا ما را ندکنمیان تمام تالش خود را مدارسنت اما؛ ند به گذشته برگردندخواهمینوعی ن

 »نصر سید حسین« ،شودمییش دراینجا ترجمه هاو کتاب یمشناسمی ایرانموردي که در  .برگردانند

هاي ستاوردد ۀدر عین حال منتقد هم د وکنمیاست، که نمونۀ کامل فردیست که در دنیاي جدید زندگی 

د شاي جدید هایی که، در جهت پیشروي، در دنیمعتقد است،  باید به تمام تالش نصرد. باشمین نیز آ

ر هو  ،فتیماهه رو به مقیاسی که از سنت دور شدیم به بیر ،را، پایان دهیم و به گذشته و سنت برگردیم

ر اروپا ابتدا د این جریانی از فکر جدید است که این بیراهه خواهیم رفت.  شویم بیشتر درچه دورتر می

سئلۀ مدر پنجاه سال گذشته تحوالت دیگري پیدا کرده است، که  در داخل مسیحیت شکل گرفت و و

 .شومحث نمیباین  وارد که فعالً ،یی داشته استهابازتاب همرهائی مثل ما من نیست ولی در مورد کشو

از اولین مخالفان سرسخت انقالب فرانسه، از این نظر جالب توجه است که از دیدگاه  1»مستْرژوزف دو «

کشد. کتابش براي انسان امروزي کمابیش  ن را به نقد میآد وکنمی ي درانقالب فرانسه نظرمدارسنت

برخوردم. چون او   مشکل، به گویدمیخواندن است. در ترجمه و انتقال بسیاري از جمالتی که غیرقابل

ات به در مورد تمام وجوه انقالب به کرّ رکیک و بد ممکن را کلمات منفیِ یا تمام کلمات زشت و تمام

بیست یا سی کلمۀ رکیک داریم که تمام  (ما تقریباً .نیست برایشان معادلیبرد، که در فارسی کار می

او فرانسوي  مهمی است. بسیارنویس وفرانسه دانحقوق ،ترو بعد دوباره باید تکرار کنیم). دومس شودمی

 ،خوانده بود. ( اهل جائی به نام ساوا است که در مرز سوئیس و فرانسهزادة حقوقاصیل نبود ولی اشراف

غم رزمان انقالب فرانسه این استان ب ي فرانسه است). درهاکه به هرحال در یکی از استان

از  و بردفئودالیته بسر می ةاین استان کمابیش در دور بودن در تسلط سلطنت فرانسه نبود،زبانفرانسوي

، از بیرون، به مسترژوزف دو بنابراین در ایتالیا بودند. ساردنیاوابسته به شاه  ،ندکردمینظر بیعتی که 

براي دنیاي  .  خواندن کتابش، خصوصاًدهدمیوقایع پاریس را مورد بررسی قرار  نگرد، ومیفرانسه 
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م، خواندن کتاب ایکردهو تحول در همۀ شئون عادت  هاجدید بسیار مشکل است. ما که به انواع انقالب

د توانمیدم آد براي ذهن کنمیبودن خود دفاع ارتجاعی اندیشد و ازکسی که اینقدر ارتجاعی می

گیرد، بسیار کفرآمیز ضمن این که در داخل الهیات مسیحی صورت می ازسخنانشزاردهنده باشد. برخی آ

 است. 

تأمالتی « نوشتند تحت عنوان فرانسهانقالب  ةن دوره دربارآیی که در هاکتابی نوشته بر خالف کتاب

د خواهمی، تردومس .دربارة فرانسه استتأمالتی  بلکه کتاب دربارة انقالب فرانسه نیست،، »دربارة فرانسه

فرانسه   یکی از شئونش است. تري شده است، که انقالب،نشان دهد که فرانسه دچار یک شرّ اساسی

انقالب، یک مهرة کوچک در مجموعۀ  اللتی گردید، که باید آن را توضیح داد.دچار یک گمراهی و ضَ

دیکال ابسپیر رمثل ر ترسومتوضیح است. ژوزف دد، که نیازمند باشمیگمراهی و ضاللت فرانسویان 

در نقطۀ مقابل او، قرینۀ او، در جناح  ترزف دومسوبسپیر طرفدار انقالب بود، ژاست، به همان شدتی که ر

 ضد انقالب است. این نکتۀ اول.

 و به مسئلۀ سیاست کاري ندارد. اگر دقت کنید، استاهل الهیات مسیحی  ترمسودوم،  ژوزف د ۀ نکت 

د مسئله را به صرف جنبۀ سیاسی انقالب خواهمین، انقالب فرانسه نبرده است در عنوان کتابش نامی از

یک کاتولیک، فرانسه تا چه  د نشان دهد که از دیدگاه الهیات سیاسیِخواهمیفرانسه تقلیل دهد. بلکه 

 م که هرکنمیشخصیت صحبت  در این جلسه و جلسۀ بعدي در مورد دو .حد دچار گمراهی شده است

تمام  ،به عنوان یک کاتولیک ترژوزف دومس اما یکی کاتولیک و دیگري پروتستان.  دو مسیحی هستند،

تباهی رسیدند که بیراهه رفتند و پاي خود را  بهزمانی  کوشش  خود را کرد تا نشان دهد که فرانسویان 

که ادموند بِرك به عنوان یک پروتستان، حالیدر .اندراط مستقیم مسیحیت کلیساي روم فراتر گذاشتهصاز 

چون  ما اید،خاطر کاتولیک بودنتان به راه تباهی افتادهه ، که شما بدهدمیفرانسویان را مورد خطاب قرار 

الهیات  کومت قانون ما، همه، مبتنی بر نظام پروتستانی، حزادي ما و ، آیم، قانون اساسی مااپروتستان

از این   ،شودمیی انگلستان است. در این دو کتاب دو دیدگاه بسیار مهم  مطرح ینظام کلیساپروتستانی و 

ي متناقض و متعارض زد و از چه هاحرف توانمینظر مهم است که به نام دین و از دیدگاه دینی  چقدر 

این  کهخواهیم دید  و هستندو در مقابل هم  ،ع کرد. که این دو کردندادف شودمی ،مواضع سیاسی

 .شودمیی توضیح داده ببه چه ترتی ،هاتعارض
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بحث  ،دکنمیکتابش مطرح  نکتۀ اولی که درآغاز ،و اهل الهیات مسیحی همتألبه عنوان  ترژوزف دومس 

معجزه در فرانسه  است. بعد به عنوان یک فرد مذهبی به توضیح معجزه می پردازد، که در دنیاي عادي و 

ي اشدهامر شناخته ،ب علت بر معلول نیزهر چیزي علت و معلولی دارد و ترت هازندگی روزمرة ما انسان

است. هوا سرد است. درختان برگ ندارند، میوه ندارند، گل ندارند. به خواب زمستانی رفتند. در بهار با  

اي معجزهاینجا دیگر «: گویدمی. ندکنمیگیرند و رشد بهتر شدن هوا درختان دوباره زندگی از سر می

اگر کسی در چلۀ زمستان به درخت بگوید میوه بده و  ،گویدمی. »ب علت بر معلول استتُّرَنیست، این تَ

درخت شروع به دادن برگ و شکوفه و میوه کرد، مردم خواهند گفت معجزه شده است. در فرانسه هم  

یم. چرا کنمیت ستایش نن اسآالهی را که انقالب فرانسه معجزه  تمعجزه شده است ولی ما دست مشی

 بوده  ما ناشناخته یش برهاکه علت هستیم یی روبروهالمعجزه است؟  چون در انقالب فرانسه ما با معلو

 تردومس .رخ داده است ايعادتی صورت گرفته و معجزه خرقتوضیح نیستند. بنابراین باید بگوئیم قابل و

را  نآي ضدانقالب ها(تئوریسین نظمی استانقالب بی ،که ندکنمیاغلب فکر  گویدمی انقالبدر مورد 

اساسی است که در تقدیر ملت  ینظمی نیست، بلکه انقالب تحولنه، انقالب بی .ستند)دانمینظمی بی

معلولی را برهم زد، و انقالب  فرانسه صورت گرفته است، و خداوند از طریق مشیت خود، نظم علت و

را  به معناي  epoch. کلمۀ شودمیغاز آجدید  ین، دورانآرد، که با اي تبدیل کفرانسه را به معجزه

ن یک آاساسی است، که با  یبرد. یعنی، انقالب فرانسه تحولدقیقش که دوران جدید است بکار می

نظمی نیست بلکه نظم انقالب بی«: گویدمیشکافی در تحول تاریخی صورت گرفته است. بنابراین 

در . »کردند) که جاي علت و معلولش روشن نیستانقالبیون هم اینطور تعریف می(خود  جدیدي است

. یا به تعبیري که شوندمیدچار کنديِ در عمل و اثر  هاهستند،  این معلول هااثرات معلول هااصلِ انقالب

 از قضا سرکنجبین صفرا فزوده است. درواقع شما در مورد انقالب،  چیزي را تجویز مولوي گفته،

رابطۀ علت و  ،چون در انقالب فرانسه گویدمی .دهدمی عکسهیچ، نتیجۀ  دهدمیکه نتیجه ن ید،کنمی

ند. بنابراین نظم کردمیهاي پیش از انقالب را ایجاد نهمان معلول هاعلت ،معلول دستخوش تغییر شد

ست جلوي توانمیکه  عاملیآن  ،انقالب نظم جدیدي را ایجاد کرد، که باعث شد قبلی بهم خورد و

ستند جلوي توانمیانقالب را بگیرد، دیگر عمل نکند. در واقع تمام کسانی مانند شاه و هیئت حاکمه که 

ن آانقالب را بگیرند و مانعی در برابر آن ایجاد کنند، برعکس با عمل غلط و اشتباه خود به شتاب 

 جلوگیري از انقالب را نداشت، چون افزودند. بنابراین تمام موانع انقالب موجود بود ولی قدرتمی

(نکتۀ اصلیش اینجاست) مشیت الهی ایجاب کرده بود که انقالب بشود. چرا مشیت الهی اینطور خواسته 
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بودند، از صراط مستقیم  مردم فرانسه چون گناهکار«: گویدمیجالب توجه است،  تربود؟ توضیح دومس

مانند  تردومس .»نها را تنبیه و مجازات کندآالب از طریق انق خواستدور افتادند، دست مشیت الهی 

که آغازِ آزادي   شودمین  دوران جدیدي آغاز آتاریخ است، و با  یضرورت انقالبکه  گویدمیبسپیر نر

کرد ولی نه مشیت الهی، ر هم مشیت را وارد مییالبته ربسپ د.کنمیانسان است. بلکه مشیت الهی را وارد 

این  گویدمید. کنمیمشیت الهی را وارد  تر، دومسکردمیمشیت تاریخی یا جبر تاریخی را وارد  بلکه

 نها گماشتآضرورت داشت. چون مردم گمراه بودند. خداوند کسانی از طرفداران انقالب را بر انقالب

ب را به عنوان یک که انقال آیدمینظر ه نها را به خاطر تباهی و گمراهی مجازات کنند. بآتا  (انقالبیون)

یک قدم در تحریک خواننده،  ترکه  اثرش مجازات مردم گناهکار است. دومس دکنمیئید أاتفاق خوب ت

ورد و آنرا آرود و توضیح بسیار بدبینانۀ الهیات مسیحی را میدر خالف آمد عادت حرف زدن،  فراتر می

دست ه نها را بآپیدا کرده بود که خداوند عمق  نقدرآشان د، تا بگوید این مردم تباهیکنمیتر پررنگ

مجازات کرد. منظورش این است که فکر نکنید وقتی گفتم انقالبیون  خودشانتر از ي پتیاره وتباههاانسان

( تعبیر چنگیز خان است که گفت من عذاب الهی هستم که بر  شما نازل  آوردند اینهاعذاب الهی را بر 

یمان این تعبیرها را داریم. چنگیز خان مردم را در جائی جمع کرد. فکر کنم اهشدم. ما در خیلی از کتاب

در بخاراست. تعداد کمی که مانده بودند در میدان اصلی جمع کرد و گفت مردم بدانید که من عذاب 

کارهاي بد کردند، نقدر آکارهاي بد کردید و بزرگانتان نقدر آام. چون شما خدایم که بر شما نازل شده

جالب توجه  همین مفهوم در اینجا است.  دقیقاً .وند مرا بر شما گماشت که شما را مجازات کنم)خدا

ام که شما را مجازات اي هستم و آمدهکه من موجود بدي هستم، پتیاره گویدمیاست که چنگیز خان ن

کردیم و از آن میی است که گناه یهاکه آدم خوبی است. بهتر از ما ایرانی کردمیاو فکر  کنم. طبیعتاً

بد نقدر آشما « گوید:میچیز دیگري  ترکند! ولی ژوزف دومس اتطرف مغولستان آمد که ما را مجاز

شما را مجازات کرد. شما را باید بدتر از شماها  شدمیي خوب هم نهابودید که حتی به دست آدم

م پرانتزي باز کنم که توضیح دهم و خواهمیبرم اجازه اي که من به کار میاین پتیاره. »کردندمجازات می

. از طرف یمکنمیبه فساد ترجمه  ي اروپائی معموالهادر زبان corruptionکلمۀ  معموال :آن این است

از  ،تردقیق معناي واژه پتیاره را  . منرودمیدیگر در عرف عامۀ ما کلمۀ پتیاره در مورد زن بدکاره به کار 

 ي اروپائی خصوصاهاگیرم. در بعضی از کتابن پهلوي است، از آنجا میتر آن که از زبامعناي قدیمی

، آنجا کلمه را فساد برندمیرا به کار  corruptionئی که موضوع بحث من است، که، کلمۀ هاکتاب

همۀ ما به نوعی فساد  .م، چون پتیارگی تنها فساد نیستکنمیم بلکه پتیارگی ترجمه کنمیترجمه ن
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د. همۀ جوامع ممکن و موجود هم به نوعی کنمیش فسادي اهر انسان معمولی در زندگی. یعنی یمکنمی

، یکی سر دیگري گویدمید، یکی دروغ کنمیدچار یک فسادهائی در یک جاهایی هستند، یکی دزدي 

ي هاگذارد، اینها فسادند. ولی یک جوامعی هستند که از نظر تاریخ اندیشۀ جدید، یک نظامکاله می

. مورد فساد ندکنمیکشند و نه این که فساد هستند که پایه و اساس روابط اجتماعی را به فساد می ارزشی

ممکن  جاي دیگر ولی در ،با خود فساد متفاوت است. بنابراین ما یک جا با فساد یک فرد روبرو هستیم

به عبارت دیگر نظامی . یا دکنمیولی ریشۀ فساد را آنجا ایجاد  ،نشود داست که خود  فرد مرتکب  فسا

همان معناي قدیمی (. گویندمید منجر شود. این را پتیارگی توانمیکه آن نظام جز بر فساد ن دکنمیایجاد 

که در مقابل نظم الهی، اهورائی، کردار نیک،  ،در مقابل نظم الهی در باورهاي قدیمی زرتشتی ما هم بود

چون در نظام پتیاره  بنابرایناند. تباه شده هاریشهجا گفتار نیک، درست نقطۀ مقابل آن است. یعنی این

 .)شودمیجز فساد و تباهی  ظاهر ن هاهستید از آدم

ئی بودید فاسد، ولی مشیت الهی کسانی را بر شما هاشما آدم«: گویدمی مسیحیاز نظر الهیات  تردومس

بد نقدر آاند تا مجازاتتان کنند که از پتیارگانند. ( جملۀ شاهکارش این جاست) براي این که شما گماشته

این  دکور یا . »پست و شوم باشد دکنمیبودید که خداوند خواست حتی عدالتی که شما را مجازات 

صل انقالب و بعد از این  توضیح الهیاتی که به ا دکنمیمطرح  ترفضاي اصلی است که در واقع دومس

و رهبران انقالب هستند که انقالب  ندکنمیفکر کردید که انقالب را مردم هدایت « گوید:می، گرددمیبر

که معلوم نیست، یکی گفته است که انقالب خود به خود پیش  دکنمیاز کسی نقل  »؟برندمیرا پیش 

رود و انقالبیون را هم با خودش پیش این حرف درستی است. انقالب پیش می«: گویدمیرود. می

 بسپیر در مرکز حوزة شرّر ،تر. براي دومسندکنمینه که فکر کنید آنها هستند که این را هدایت . »دبرمی

شر در نظر. این دو را، که یکی در حوزة نظر و دیگري در ة سو در مرکز حوزودر عمل قرار دارد، و ر

انقالب را  دکنمیاین ربسپیر رذل که تصور  گویدمید. خوانشیاطین محض می، حوزة عمل هستند

شما گماشته بود که با  بلکه او را هم مشیت الهی بر  ،یمکنمیکرد، ما بیخود چنین تصوري هدایت می

رود، و ما که انقالب پیش می گویدمیحکومت ترور و وحشتش شما را مجازات کند. و از طرف دیگر 

اند. یک چنین تباهی که از انقالب صادر و ظاهر شد، با هستند که انقالب کردهفکر نکنیم که انقالبیون 

و اساسی است که هر  دارچنان ریشهآن این تباهی  ،گویدمی پذیر نبود.امکان تعیین شده طرحی از پیش

یک  و شدنی نبود ،عمل کند تباهی را در یک جا جمع ونقدر آست فکر کند که توانمیچه قدر بشر 
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رسید. این طرح خداوندي بود که به این صورت موزون به مورد اجرا گذاشته طرحی به نتیجه نمیچنین 

از جمله  از آن جائی که در نهایت همه چیز«: گویدمیطرف دیگر در مورد همین انقالبیون  شد. از

انقالبیون عبارت بازي است که  لعبت  ،و در واقع مشیت الهی ، گرددمیانقالب فرانسه به مشیت الهی  بر

انجام  آنهاو به دست  آنهاو کار خودش را از مجراي  آورد،را دانه دانه در مینها آن، آان کباشند از لعبت

: گویدمی .باز به تعبیر خیام است)ان و لعبتکاندازد (لعبتدهد و بعد به داخل صندوق اجل میمی

ي هاآورد و به دست آنها طرحنها را میآو  .»نداانی هستند که آلت دست مشیتکلعبت هاشخصیت«

ي هاشخصیت«: گویدمی دکنمی. هگل وقتی در مورد ربسپیر و ناپلئون صحبت دکنمیخودش را اجرا 

نها آئی هستند که وقتی یک بار از لوله تفنگ رهایشان کردیم چیزي که از هامهم تاریخی مثل فشنگ

 دربروندند درجایی توانمییک بار  ي فشنگند.هاربسپیر و ناپلئون پوکه گویدمی. »ماند فقط پوکه استمی

هم همین  ترحرف ژوزف دومس .. کار ربسپیر و کار ناپلئون تمام شده استشودمیو دورة آنها تمام 

تحول تاریخی مشیت الهی است. طرحی است که خداوند آن را طراحی کرده و خودش «: گویدمیاست. 

از بسیاري  گویدمیبه این دلیل هم است که  . »ي تاریخیها، منتها به دست شخصیتدکنمین را اجرا آ

ردند قابل بخشش کیم که کاري که هواداران انقالب کردند، به نوعی انقالبیون وییم بگتوانمیجهات 

ینکه آلت فعل مشیت بودند و بعد با ا آنهانها  نبودند که چنین کاري را انجام دادند. آکه  است. چرا

پرسیدند که تو روي کار آمدي که اگر از ربسپیر می«: گویدمید، خوانَهمیشه ربسپیر را تجسم پتیارگی می

نه. ولی وقتی  گفتمی دم را اعدام کنی حتماآحکومت ترور و وحشت و گیوتین راه بیاندازي و این همه 

این حکومت ترور و وحشت را برقرار  که را کرد و تا آخرش هم فکر نکرد هاکاردر آن مقام بود این 

گفت که گناهکار  شودمیو به نوعی . »کرده است، بلکه به عنوان آلت دست خداوند عمل کرده است

 .است عملی که انجام داده مرتکب اشتباهی نشدهدرولی  ،نیست. به لحاظ وجودي البته گناهکار است

، دي کاتولیکی است که هنوز هم  وجود داراهسنتی البته یکی از نکات مهم فکر کاتولیکی و خصوصا

شدنی نیست. البته این براي ما و دامنش پاك شودمی. انسان یک گناه اولیه مرتکب استمفهوم گناه اولیه 

یک  تردر اسالم این مفهوم را نداریم. ولی چیزي که مهم است و ژوزف دومس، قابل فهم نیست چون ما

 هاي خوب در بعضی اوقات گرفتار بدترین بالهااین است که حتی آدم گیردمینتایجی هم از این 

نشدند بلکه به  هابه عنوان آدم خوب دچار این ذلت اینها«: گویدمیبراي توضیح این مشکل  شوند.می

این عاقبت به شر شدن از تبعات انسان بودن است، اگر اینطور . »شدند هالتذعنوان انسان دچار این 

 ، روندبدون هیچ مشکلی روزي از دنیا می ي بد پتیاره در رفاه و آسایش و آرامش وهاآدم ثالشویم، ممی
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ي شدند به عنوان انسان شدند نه به عنوان ئی که دچار عاقبت به شرّاینها«: گویدمیبراي توضیح این 

را از هم جدا کرد، روشن نیست.  اینها شودمیجداست. ( حاال چطور با این  ن حسابش آ .»انسان خوب

بنابراین ربسپیر به عنوان طبیعت شرور انسان باید این کارها را  ).توجیه دارد کامال الهیاتولی از نظر 

 که انجام داد و از بین رفت. انجام می داد،

 انقالب ،امکان نداشت که، روحیۀ انقالبی نبود راگ« :گویدمیست ا دومسترنکتۀ دیگري که در رسالۀ 

تحول در روابط و مناسبات اجتماعی نیست که ، که ،دکنمیاینجا مفهوم جدیدي را مطرح .  »موفق شود

مسئله این نیست که در انقالب فرانسه روابط و مناسبات  گویدمی، شودمیدر یک جائی به انقالب منجر 

یا شاید بشود گفت ایمان به نام روحیه انقالبی که یک چیزي ، این است مهم چه بودند  بلکه مسئله

ست که براي ابا ایمانِ انقالبی بود که انقالب اتفاق افتاد.  ایمان انقالبی  گویدمی .انقالبی شکل گرفت

که به این  وتحولی  موج. »انقالب کرد توانمیبا روابط و مناسبات عینی ن«  گوید:میانقالب مهم است.  

یک تحول روحی در ما  درواقع  باید  اعتقاد پیدا کنیم، ابتداچون  ،شدنی نیست ،شودمیصورت ایجاد 

بود،  چنین در فرانسه  گویدمی. شودمیصورت بگیرد که باید انقالب کرد، بعد انقالب به دنبال آن ایجاد 

آنها میرابو، الفایت و دیگران، به جاي این که ل و از طرف دیگر کسانی که آلت دست انقالب بودند، مث

حرکت  مردم با این روحیۀ انقالبی که ایجاد شد ، خودبه حرکت درآورند، بر عکس راي مردم هاتوده

مشیت است که  دست، این است که به دنبال فساد، تباهی در یک جامعه بر نظرش طبیعتا ،. البتهندکنمی

. اینجا یک دکنمیست که خودش را در تحوالت انقالبی ظاهر اخداوند  ،دکنمی. بعد اضافه دکنمیچنین 

توضیح مختصري الزم است که این ظاهر شدن خداوند در تاریخ براي ما کمی قابل فهم نیست؛  چیزي 

که به صورت انتقال پیغام الهی یا احکام الهی از طریق یک واسطه که  گوئیممیلهی اکه ما به آن وحی 

ي اروپائی هم این کلمه هاوحی. در زبان گوئیممیبه این  و ،دباشمی عبارت باشد از جبرئیل به پیغمبرش

وحی. ولی چیزي که در مورد مسیحیت  گوئیممیاسالم  مورد. ما در وجود دارد Revelation یعنی

عجیب است این کلمۀ وحی به معناي آشکار شدن خداوند است و نه وحی به معناي دقیق ما. چرا؟  

د. در شناسمید. رابطۀ خدا و فرزند خودش را سشنامیچون مسیحیت این رابطۀ بین خدا و پیغمبر را ن

از طریق تبدیل شدن به  از طریق تجسد، و است. بنابراین خداوند incarnationمسیحیت رابطۀ تجسد 

وحی به این معنا که ما داریم،  در نتیجه دکنمیجسم در فرزندش عیسی مسیح  خودش را در عالم ظاهر 

در مسیحیت  شریعت  ندارند. مفهوم مشیت در اینجا معناي  نهاآبه همین دلیل  نداریم. و در مسیحیت 
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متفاوت است با آنچه ما در اسالم  ، مفهوم مشیت در مسیحیت کامالدکنمیتري پیدا تر و اساسیعمیق

دو  گویم که بدانید که دستگاه فکري ما متفاوت است. دستگاه مفاهیمی که اینداریم. این را با تأکید می

واقع   درمورد اسالم  متفاوت است. مشیت در ،دهندفهمند و عالَم را توضیح میدین خودشان را می

در مسیحیت خداوند  که حالیدر  .. یعنی خداوند اینطور خواسته استشودمیصورت تقدیر ظاهر هب

ست،  اخودش را در مشیت خودش ظاهر کرده است. بنابراین چون همه چیز ظهور خداوند در عالم 

 و مشیت خداوند است.، بنابراین حتی روابط و مناسبات اجتماعی و سیاسی هم به نوعی ظهور خداوند

 خداوند خودش را و خداوند بود مشیتهم است اتفاق افتاده ن آنچه که در آانقالب فرانسه و نتیجهدر 

  سیاست  وارد شدند،  نسبتا. در اسالم وقتی عرفا  در موارد محدودي که در سیاست دکنمینجا ظاهر آدر

، نوع صفات دارد. یکی صفات جالل خشنی بود. چرا؟ علتش این است که عرفا معتقدند که خداوند دو

 کنند،خداوند توجه می به جمال هابعضی از عرفان . وع عرفان داریمصفات جمال است.  دو ن دیگريو 

ي جمال هااین عرفان توجهش به جنبه . گویندمیمثل شمس تبریزي،  که به آن عرفان عاشقانه 

خداوندي است که عالم زیباست چون تجلی خداوند است.  خداوند به این دلیل رحیم است و خیلی 

مال خداوندي جاز  را بخشد و همه را خواهد بخشید چنین نتایجی. همیشه میدکنمیمجازات ن

بعضی از عرفا که وارد سیاست  .است نوع دیگر عرفان توجه به صفات جالل و قهر خداوند ند.اهگرفت

بنابراین دو نوع شاه داریم.  ،خداوند روي زمین است، شدند، گفتند چون شاه هم عین خداوند است

همانطوري که  دو نوع صفات خداوندي داریم. شاهان جمال، شاهانِ جالل. شاهان جمال شاهانی هستند 

شاهانی  ،(جالل)شاهان قهار  و انوشیروان عادل است. معروف آن لاکه رفتار خوب و مهربان دارند. مث

هم نمایندة  اینهاخشم خداوند هستند.  ،ندکنمیشاهانی که فقط مجازات ، دتش می بارآکه از شمشیرشان 

خدا هستند. خدا دو نوع نماینده دارد، اگر خوب بود خواهیم گفت که نمایندة خوبش است. اگر بد بود 

 نوع سلطنت و دو ،خوب خود د. در نهایت  ما به نسبت اعمال بد وباشمیخدا بد  ةخواهیم گفت نمایند

 یا حکومت باالي سرخود خواهیم داشت.

که انقالب فرانسه ظهور خداوند در عالم است، منتهی  دکنمیاین مسئله را مطرح  تقریبا ترژوزف دومس

شد چون انسان فرانسوي  دچار  ظاهر ظاهر شد. ولی چرا ظاهر شد؟ جاللشیا  دراینجا با صفات قهرش

تباهی بنیادین و اساسی بود، ( لغات بنیادین و اساسی در خود متن است. تأکیدش روي چیزي بسیار 

این  گویدمی). ه استعمیق و اساسی است. فکر نکنید که فساد مختصري برروي زمین صورت گرفت
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ین خداوند به ناچار خود را ظاهر کرده بنابرا تباهی و ضاللت فرانسوي یک چیز اساسی و بنیادین است. 

،  مجازاتمان کند. ولی خداوند چرا اینطور ندکنمیاز طریق این پتیارگانی که بر ما حکومت  تااست 

با استفاده به این علت خداوند  گویدمی؟ دکنمیبه این صورت بسیار خشن مجازات  ؟ دکنمیمجازات 

تا ما را به حیات مجدد برگرداند، تا ما را  دکنمیي پست و داراي نحوست ما را مجازات هااز وسیله

ست ما را توانمیو از طریق شاهان و فرمانروایان خوب ن ،چون با چیزهاي کوچک تزکیۀ اساسی کند. 

 کرد تا مامیبایست از طریق پتیارگان ما را مجازات بنابراین می مجازات کند، چون گناه ما اساسی است، 

و ، دکنمیمشیت الهی  خودش را ظاهر  گونه است کهاین ما را به زندگی دوباره برگرداند.  را تزکیه کند؛ 

مربوط به   زندمی. مثالی که دکنمیو به دست دیگران عمل  دکنمیالبته همیشه هم ناشناس عمل 

عصر روشنگري اتفاق افتاد.  ،هجدهقرن  دهۀالمعارف است. انقالب فرانسه در آخرین هدائراصحاب 

ش اهدف اصلی تربنابراین ژوزف دومس .نویسان استالمعارفهعصر روشنگري در واقع عصر دائر

 ر در رفته بودند در انقالب کشته شدند. اتفاقاسقکه  اینهاالمعارف است. یکی دو نفر از هدائراصحاب 

دست مشیت، این پتیارگان را که عامل ایجاد چنین نقدر آ .همین است گویدمیزند و می همین را مثال 

به عنوانِ نتیجۀ اعمال  اي بودند که منجر به انقالب شد،  نگه داشت که به دست انقالبیون وروحیه

به همین دلیل است که مشیت الهی ناشناخته عمل  ،دکنمیخودشان از بین بروند بعد این را هم اضافه 

است  به دانش و مقام و مرتبه این افراد هیچ اعتنائی ندارد. برایش مهم  ولی چیزي که عجیب ،دکنمی

این روحیۀ انقالبی را ایجاد کردند؟  اینها. چرا هستند دانشمندان بزرگ یا فیلسوفان بزرگ اینهانیست که 

که  »کُندرسه«در مورد  زندمیاند که این روحیه را ایجاد کردند. مثال پتیارگان تاریخ فرانسه اینها گویدمی

وقتی گفت که  ،دکنمیة روشنگري است، از او چیزي را نقل ریکی از نویسندگان و فیلسوفان مهم دو

عجب حرفی است که آزادي به  گویدمیبگذارید صد هزار نفر کشته شوند به شرطی که ما آزاد باشیم. 

لبته مشیت این حرف را ا گویدمی. دکنمیو بعد این جملۀ عجیب را اضافه  قیمت صد هزار کشته، 

یرفتم که صدهزار نفر بگذار کشته شوند اما تو هم از ذاحسنت تصویر تو را پ« گوید:میشنود و به او می

تصویر تو را قبول کردم که صد هزار  ،پذیرفتم گویدمییعنی خطاب به کُندرسه ! »شمار آنان خواهی بود

این است که البته خودش هم کشته شد. بعد از  جالبنکته تو هم از شمار آنهائی.  ،نفر کشته شوند ولی

از اشراف فرانسه  تربزرگان که بگذریم پاي ملت را به وسط می کشد. همانطور که گفتم  ژوزف دومس

 است که است و از طرف دیگر مسیحی، بنابراین نسبت به مفهوم مردم حساسیت خاص دارد و معتقد

کشد. را به وسط می اینهاو بعد پاي  دهند،انجام می را هاسادف اغلبو  ،مردم هم جاهلند هم نادان
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چون ملی است پس نقش ملت  در آن بسیار  اي ملی است. این فاجعۀ انقالب فرانسه فاجعه گویدمی

اساسی است ؟ دوباره نقدر آچرا نقش مردم  . دکنمیمهم است.  در واقع با این کلمات ملت و ملی بازي 

مردم را به میدان آورد که به فاجعۀ ملی که  خداوند اتفاقا گویدمیکشد. وسط می مسئلۀ مشیت را به

بعد به دست همان ملت،  ملت را مورد مجازات قرار دهد.  عبارت باشد از انقالب فرانسه،  دامن بزند و

جا بعد از کشتن پادشاه یعنی لوئی شانزدهم است. این  تراند. اوج عصبانیت ژوزف دومسچون بدکاره

ما همه جور پتیارگی، بدي و رذالت شنیده بودیم ولی اینکه شاه را بکشند و بعد زنش ، در تاریخ گویدمی

در  بارک یین تصور بود که این هم اتفاق افتاد. البته قبل از ارا هم بکشند، این دیگر غیرقابل هاو بچه

این مورد استثنائی است که شاه را در بدترین  گویدمیکه کرامول شاه را کشت. ولی ، اتقاق افتاد اروپا 

به دست  را درواقع  وسط هیاهوي اوباش او خیابان و و شرایط ممکن محاکمه کنند و در وسط شهر

هر قطرة «: گویدمی .و این براي ما جالب است گیردمیاوج  کمی در اینجا صحبتش  گیوتین بسپارند.

فان از آن بلند خواهد شد و ملت فرانسه باید بدانند که خونی که از شاه بر روي زمین ریخت، صد طو

شد، جان سالم به در خواهد ئی که از هر قطرة خون او ایجاد هارا خواهند داد. از این طوفان آن تاوان

گویم که چهار میلیون فرانسوي من می«: گویدمی، و بعد پیشگوئی عجیبش این است و »نخواهند برد

منظورش یک پنجم جمعیت فرانسه آن زمان است. به عنوان تاوان این اتفاقی که . »کشته خواهند شد

افتاد، این فاجعۀ ملی، چهار میلیون فرانسوي کشته خواهند شد. که البته بخشی از این پیشگوئی تحقق 

 ودشمیرویم بد هم نبود. هم چنان که در رساله پیش می یافت. تعداد کشته هم به اینجا نرسید ولی نسبتا

انقالب « گوید:مید. برمیلحن بیانش را یک پرده باالتر  تر،گفت در هر صفحۀ رساله ژوزف دومس

ست که فقط باید آن را مشاهده کرد و انظمی یک نظمی اینطور نیست. دراین بی اصال ؟نظمی استبی

نظمی، این است که در مشیت الهی کشندگان نظمی در بی گوید:می. »دست مشیت الهی را ستایش کرد

آنهائی که  گویدمیبه کشتن داد. منظورش باز در مورد ربسپیر است.  خودشانرا به دست شریکان جرم 

 را کشتند، کسانی بودند که خودشان شریک جرم ربسپیر بودند زمانی که در ربسپیر و اطرافیان ربسپیر

که در پاي گیوتین  ندکنمیکشته شد. از ربسپیر نقل  و عجیب است که به دست آنها بودندحکومت 

 شید؟  گفتند همان قانونی که خودت گذاشتی.کُگفت مرا به مجوز کدام قانون می

، که گفتم ربسپیر هاالبته که ژاکوبن« گوید:میرود و ش باالتر میا-provocationباز یک پرده  تردومس  

ئی بودند که در انقالب فرانسه هاترین پتیارهپتیاره ،بود و جناح بسیار افراطی انقالب فرانسه بود آنهااز 
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شرکت کردند. ولی از خالف آمد عادت هم این است که دست مشیت الهی عجیب است که فرانسه را 

شاه فرانسه  گویدیمهستند که باعث شدند فرانسه نجات پیدا کند.  اینها. »نجات داد هاباز به دست همین

این همه رذیلت را در یک جا پیدا کرد  توانمیپیمانی در اروپا نداشت. در صحنۀ تاریخ نهیچ  شاه هم

این انقالب شماست. (این نکات را که با چنین تأکیدي  گویدمیکه در یک صحنه ظاهر شده باشد و 

 م.) کنمیماده آدارم مقدماتش را  ن بگیرم وآاي از م یک  نتیجهخواهمیگویم می

شما  گویدمیبه صورت خطابی  چون معموال د.کنمیاستدالل هم  انقالبیوندر مقابل  در مواردي تردومس

خواندند شهروند می citoyen رابدید. یکی از مواردي که باید توضیح بدهم این است. انقالبیون یکدیگر 

سلطنتی همه هاي حکومتما رعیت بودیم و حاال شهروند شدیم. در  ند این کشف ماست،  قبالگفتمیو 

در نقد  .تبدیل شدیمبه شهروند  مااین تحولی که صورت گرفت با رعیت شاهند. ادعایشان این بود که 

که کلمه قبل از این وجود داشت. این کلمه مورد  اوال گویدمیدهد این است. توضیحی که میآن 

نویس ونویسندة معروف فرانسه از راسین است که نمایشنامه زندمیاستعمال در فرانسه داشت. مثالی که 

مضمون آن مصرع  پسر او در شعري که ساخته بود خطاب به شاه و در مدح شاه، ( حدوداً گویدمیاست 

ی که شهروند است، همه شهروندان هم شاهند. و از این جمله استناد ی شاهیاین است که تحت فرمانروا

رفت.) و از طرف دیگر در فرانسه و در زبان فرانسه براي کسی به کار می قبالً که کلمۀ شهروند دکنمی

قبل از  گویدمیکردند. داد او را شهروند بزرگ خطاب میکه کار و خدمت بزرگی براي وطنش انجام می

البته با جمالت خیلی بدتري که  شهروند را، همه چیز را به لجن بکشید و از جمله این کلمه  این که شما

د، ی، همه چیز را به لجن بکشخود  گذارنۀمجلس عیاشی قانونبا قبل از اینکه  ،من در ترجمه نمی گویم

  ،را دکردیاین خراب  این کلمه وجود داشت. ولی شما خراب کردید.،  هتک حرمت بکنیداز همه چیز 

 polis یونانیازکلمه  politesseاین کلمه در زبان فرانسه  قبال گویدمیاینجا استداللش مهم است.  

که وارد زبان فرانسه  ها. بعدکلمۀ وندکلمه شهروند را ما درست کردیم با  و مدینه  و یعنی شهر آیدمی

که االن به معناي ادب است. پس شهروندي در واقع به معناي ادب  politesseشد تبدیل شده بود به 

قبل از این که شما  ،گویدمینها آدر مقابل دومستر  .شدمیشهروندانه بود. ادبی که در شهر رعایت 

به معناي ادب بود، به صورتی که از یونان کلمه  این ، خطاب کنید را شهروند هااوباش و الت ولوت

صورتی که شما از این هتک حرمت کردید. بعد دوباره به مسئلۀ روشنگري  بر  گرفته شده بود. در

کتاب برك هفت هشت سال جلوتر  .است رك انگلیسی در این مورد بحث کرده. که قبل از آن بِگرددمی
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دهد. شناخت و یکی دو جا به این کتاب ارجاع میاین کتاب را می ترنوشته شد و دومس تردومس کتاباز 

 طلبیک ضدانقالب  با یک اصالح نظر، و فرانسوي را خواهیم دید و از طرف دیگر یفرق انگلیس بعدا

قرن مکانیک است و قرن  هجدهمید که  قرن دانمی .گویندمیچه خواهیم دید، که در مورد انقالب را 

ي هاترباند. پدربزرگ گفتمیاوتومات  ي کوچکی ساختند که به آن ها، ماشینبحث علمی جدید است

را انجام داده  يکار چنین  رفت. چونآورد. راه میخواند، صدا در میزد، آواز میکنونی است. آهنگ می

اگر انسان حیات را  ،که اصل بر این بود ،کردند که طبق اصول فلسفۀ مکانیکی آن زمانبودند، فکر می

 .بتواند آواز هم بخواند وباشد  عروسک مانندکه  کندي شبیه انسان درست هااوتومات تواندمی بشناسد

.  اگر فرقی ندارد موجود است اعم از زنده و غیرزنده ساختاربنابراین مسئلۀ اصلی در همه چیز شناخت 

 سیاستدر حوزه  نتیجۀ عجیبی مدلیم عین آن را هم بسازیم. از روي این توانمیآن را بشناسیم 

عین  ،وقتی تشخیص بدهیم .هاي دیگر فرقی نداردساخت و با ماشین شودمیهم  که دولت را .گرفتندمی

سازیم که بهتر زنیم و دوباره میجائی هم که خوشمان نیامد دولت را بهم می هر ساخت.خواهیم آن را 

 عمل کند.

                       دولت که دکنمی مطرحرا  بحث این »لویاتان« کتابدر  در آثار متعددش خصوصاً »هابز«

در مقابل اصل ارسطویی که تا زمان خودش حاکم بود را بحث ست. این اساخت قابل یک اوتوماتی نیز

طور به ما همین کهامور طبیعی هستند از دولت، شهر، مدینه، همۀ  صورتگفت، مطرح کرد، که می

امور در  تصرفما حق منتقل کنیم. به نسل بعدي را حفظ کنیم و بعد  آنهاما باید بتوانیم  و رسندمی

و   دهیم  تغییر اساسی یم درآنتوانمیولی ن نیم اصالح ک یم توانمی. جامعه را نداریم  را طبیعت و جامعه

  یم بسازیم.توانمین خصوصا

مورد انتقاد اساسی  ،خصوصا ،بز به این طرف انقالبی در فلسفه صورت گرفت، و اصل ارسطوئیها از

بدانیم چیست.  راتمام مصنوعات عالم قابل ساختن است.  فقط باید مکانیزم آن   ، خیر،گفتند .واقع شد

افکار روشنگري  تأثیر. انقالبیون فرانسوي بسیار تحتبسازیمآن را  عینیم توانمی ،وقتی مکانیزم را بدانیم

 کردند. تبعیت می هابودند و به نوعی از این نظریه

ید توانمییز اتومات است، همه چیز را چید همه کنمیشما فکر  که استاین  آنهابه  ترژوزف دومسایراد 

ربط و شدنی حرفی است بی ،و دولت و قانون اساسی را یک شبه ایجاد کنید کشورجعل کنید و از جمله 



۱٥ 

اي را بکارد و درخت د هستهتوانمیالبته انسان «زند: با توجه به دیدگاه الهیاتی خودش مثالی می نیست. 

ه، تا به حال دیده نشدولی « گوید:می. »ي مختلف آن را پیوند بزند و از آن حفاظت کندهاوهشود. به شی

د ایجاد توانمید تصرّفاتی کند ولی درخت را نتوانمیکه انسان بتواند درخت را ایجاد کند. در درخت 

. این نتیجه دکنمیولی انسان در آن تصرف  دکنمیکه خدا درخت را ایجاد ، گیردمیاز اینجا  نتیجه . »کند

که گذار کنیم. قانون جعل اساسییم قانون توانمیما ن، گویدمیدهد. تعمیم می، را در حوزة سیاست

و   هاآن قانون.  وظیفۀ ما تبعیت از دکنمیرا ایجاد  هااوست که قانون خدا، وجود دارد. عبارت است از

، در دست زد شودمیبه اصل قانون ن است. مختصر اصالحی در آنها   با توجه به شرایط تاریخی احتماالً

گذاري در حوزة صالحیت ما چون قانوناز طرف دیگر  .گذاري کردقانون شودمیحوزة سیاست ن

رود و می از اینجا به مورد فرانسه .رونده هستندشکننده، زودگذر و از بین هااین قانوننیست،  هاانسان

کدام سه قانون اساسی نوشتند. سه قانون نوشتند ولی به هیچ ، پنج سال بعد از انقالب فرانسه«: گویدمی

بعد چیزي را از . »خوردمیئی بود که به درد نهاشکننده بود و قانون اینهانتوانستند عمل کنند، چون همۀ 

 اندآسانی شهرهگذرانی و تنبه خوش هافرانسويعجیب است که «: گویدمیو  دکنمیادموند بِرك نقل 

آدمِ کاري نقدر آکارترند)، ملت تنبل ولی  لمان و انگلستان کمآنوز هم در اروپا فرانسویان از مردمان ه(

قانون  14479اي که از انقالب فرانسه گذشته، در عرض کمتر از یک دهه«: گویدمیچرا؟ . »در آن است

نقدر آولی در عین حال ، چنین چیزي با این ملت تنبل ممکن نیست شد. اصالدرمجلس فرانسه تصویب 

 گذارند؟ چرا این همه قانون می اتفاقا« :گویدمیبعد  »!کار کرد که اینهمه  قانون درست کرده است

رود، از آن طرف قانونی ربط که به مجلس میگذار نیست و این همه طرح بیعلتش این است که قانون

تدریج  بیش از پیش مردم از ه که ب گیردمیاینجا در واقع نتیجه  از. »که قابل عمل نیست آیدمیبیرون 

به  که مسافرانییا  اند وهمۀ کسانی که به فرانسه رفته« :که دکنمیروند و بعد اضافه دموکراسی در می

اینجا . »خواه نیستجمهوري آن درکه  جمهوريکه فرانسه تبدیل شده به  گویندمیاند فرانسه رفته

پایۀ اجتماع انسانی مذهب است و نه «: گویدمیبه مسئلۀ الهیات سیاسی خودش و  گرددمیبر تردومس

 د، اطالقش به فلسفۀ روشنگري است. برمیکلمۀ فلسفه را که اینجا به کار  –. »فلسفه

روشنگري از دور به نوعی به مباحث نویسندگان ما   ةي  دورهام. همین بحثکنمیبه عنوان پرانتز اشاره 

ند در فرنگستان حکما گفتمیمنتقل شد وقتی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی و غیره در دورة ناصري  

 . منظور از حکما،  یعنی فلسفه وشودمیدهند. طبق نظر حکماست که قانونشان با مجلس درست نظر می
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و  ندکنمینها با فلسفه کار آند که گفتمیدر واقع نویسندگان ما  .روشنگريبه معناي دقیقش فالسفۀ 

در واقع نظرشان به سمت چیزي است  .ولی مال ما مبتنی است بر دین ، قوانینشان مبتنی است برفلسفه

 .گویدمین زاویه آاز  ترکه دومس

د گوئیمیشما « : گویدمیدهد و دین را در مقابل فلسفۀ روشنگري که نفی دین است قرار می تردومس

ولی نکتۀ مهمی که . »اصل بر فلسفه است در حالی که اساس اجتماع انسانی و دولت بر دیانت است

اندیشۀ دینی اعم از این که درست یا نادرست باشد اساس همۀ « گوید:میاین است.  دکنمیاضافه 

که دین درست یا  گویدمی ترتعصبی مثل دومسولی چرا در اینجا آدم م. »آوردنهادهائی است که دوام می

ست.  مسیحیت براي اولین بار ا هاید که  قرن هجدهم  در عین حال قرن مسافرتدانمی –نادرست؟ 

نان مسیحی ؤمم ي دیگر هم وجود دارند. طبیعتاهامتوجه شد که بیرون از حوزة مسیحیت انواع دین

یعنی اطالعاتی  -طور است. هم همین هاحتی  آنجا گویدمی –نادرست است  اینهااعتقاد دارند که همۀ 

نها آ« :که گویدمی –آورد از طرف دیگر از جهان اسالم می زندمیکه از جوامع یهودي که خودش مثال 

وبه عنوان مومن  . »آورندیشان چون بر اساس دیانت است دوام میهاو شاهنشاهی هاهم امپراطوري

معنایی ه نهادها با دین نادرست بهتر از فلسفه ب اینولی باز  دین نادرست است،این «: گویدمی مسیحی

 یکس نیالبته روسو بدتر – داشته قبول روسو یحت را مطلب نیا گویدمی. »ورندآم میواکه گفته شد د

بعد اضافه  -بوده است  روسو يوجود داشته است  چون جوهر و اساس روشنگر نهایا ياست که برا

روسو، مردي که در عالم شاید بیشتر از همه دچار اشتباه شد، اینجا جانب انصاف را گرفته و «: دکنمی

ي محکمی بودند و به همین دلیل  دیانت یهود هاي موسی ( یعنی حضرت موسی) قانونهاگفته که قانون

  گویدمی .داندمیدر دنبالۀ این مطلب دیانت را در واقع سیمان جامعه . »داشته است تداومهمچنان 

د بماند. هیچ چیزي که انسان درست کرده باشد در توانمیا نالّ د بماند وتوانمیفقط با این سیمان جامعه 

د دوام بیاورد. نکتۀ مهم دیگرش انتقاد از حقوق بشر است که در قرن نوزدهم اثرات توانمیجامعه ن

هیچ  و شودمیشامل همه  بدیهیات است وبراي ما جزو  البته حقوق بشر که امروز .طوالنی مدتی داشت

زندان «از سقوط  بعد، انقالب فرانسه است يهادستاورداز  ،غیره د آن را نقض کند وتوانمیدولتی هم ن

بالفاصله اعالمیۀ حقوق بشر را نوشتند و قرار بود که  فرانسهقانون اساسی در  نوشتنقبل از  و »ستیب

چندین بار نوشته و  اعالمیهید که این دانمیاشراف داشته باشد.  یندهآ قانون اساسی بر اعالمیۀ حقوق بشر

و امروز قانون حقوق بشر در سازمان ملل است ، قبل از فرانسه در امریکا نوشته شده بود بازنویسی شد. 
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دین ولی در قرن نوزدهم بسیار مورد انتقاد واقع شد. به تدریج به منتق .یراتی ازفرانسه گرفته شدیکه با تغ

ادموند . »ستمعنابیحقوق بشر «: گویدمیمذهبی است  که آدمی کامال تراشاره خواهم کرد. ژوزف دومس

کار انگلیسی بود او هم اعالن کرد که حقوق بشر حرف مفتی است.  بعد از او هگل از بِرك که محافظه

ارد. و اوج این تحول م حقوق بشر چیست. حقوق بشر معنی نددانمیمتفاوتی گفت که ن زاویۀ کامال

ي مختلف به حقوق بشر هاست. همۀ اینها که از زاویهمعنابیبعدي مارکس است که گفت حقوق بشر 

 ترنچه ژوزف دومسآست. معنابینگاه کردند، هرکدام از دیدگاه خاص خودشان گفتند که حقوق بشر 

حقوق بشر «: گویدمیچنین است.  ،هگل نوشته است هاکه کمابیش شبیه این جمله را بعد دکنمیبیان 

: گویدمی. »به حیث اینکه بشر است داراي این حقوق است ادعایش این است که بشري وجود دارد و

ام که هم شنیده منتسکیوام و از طریق من در زندگی خودم فرانسوي، ایتالیائی، روس و غیره دیدهـ

که یک فرانسوي  گویدمی منتسکیوي پارسی هامهاین جملۀ معروفی است که در نا -. »ایرانی بود توانمی

 گویدمیفرانسوي   ایرانی هستم. گویدمیو می پرسد کجائی هستی.  خوردمیاي به یک نفر بر در کافه

بعد از انقالب هم سرِ این خیلی مانُور دادند که انگار   ایرانی بود. شودمیعجب آقا ایرانی هستند چگونه 

اند و بحث کردند که چگونه باره نوشتهاو فهمیده بوده که ایرانی بودن مشکالتی دارد. خیلی در این

گفته که ایرانی  منتسکیوي پارسی است، که بله هابه این نامه تراشارة ژوزف دومس  -ایرانی بود؟  توانمی

منظورش این است که فرانسوي یک حقوق دارد، ایتالیائی یک  –تا به حال بشر ندیدم.  ست ولی مناهم 

چون اگر  .گفته او هم یک حقوق دارد، ولی حقوق بشر نداریم منتسکیوحقوق و اگر ایرانی هم باشد که 

و اگر مال ایرانی است شامل فرانسوي  شودمیاین حقوقی است که مال فرانسوي است شامل ایرانی ن

رك هم شش هفت سال قبل از این نوشته کتاب بِ ، که قبل از او که گیردمی. این ایراد عمده را شودمین

. و در مجلس هم بحث بسیار طوالنی دکنمیشروع  که این بحث رااست شده بود، اولین نفر برك بوده 

است و تأکیدي که  نوشته شده  1789رسال شده است. و حاال تحقیقات مفصلی در مورد این اعالمیه که د

کرد و آنجا خیلی اش شده انجام گرفته که به چه ترتیبی دانه دانۀ این کلمات تغییر پیدا میروي هر کلمه

 ل شدند چیست.ئبحث کردند که این بشر چیست و این حقوقی که برایش قا

ن  آیش از و هم نمایندة مجلس بود. و ب دانحقوقرك اولین کسی بود که این بحث را کرد چون هم بِ

ها هم داراي چنین داراي یک سابقۀ طوالنی مباحث نظري دربارة حقوق هستند.  فرانسوي هاانگلیسی

ید انقالب هیچ نسبتی دانمیطوري که ولی با انقالب در فرانسه همه تعطیل شد. همان هستندسوابقی البته 



۱۸ 

تعطیل   هاگفتند که ما براي حقوق آمدیم ولی اولین چیزي که انقالب هابا حقوق ندارد. البته همۀ انقالب

مدن انقالب تمام مباحث آبا حقوق انقالب کرد. بنابراین با  شودمیکردند حقوق بوده است. چون ن

ي متعددي برجا مانده بود تعطیل شد و جالب است که هادانحقوقحقوقی که از قرون وسطی توسط 

تعطیل شد. ربسپیر وکیل بود و بسیاري از نمایندگان مجلس طبقۀ متوسط  هادانحقوقبدانید به دست 

ي مختلف  هابر سراین حقوق که چیست از دیدگاه و وکیل در جاهاي مختلف بودند. دانحقوقاکثرشان 

که ما چون موجودي  دکنمیدر فرانسه اولین کسی است که  اشاره  تردومس ي طوالنی  کردند. هابحث

قابل اجرا   ،نیمراگذئی که ما براي بشر میهاپس همۀ قانون .حقوق بشر هم  نداریم طبعاً، ر نداریمبنام بش

هم قابل اجرا باشد،  هانخواهد بود. چون قانونی که براي همه قابل اجرا باشد و در همۀ اعصار و زمان

ابل استفاده است و در یک مقطع تاریخی خاصی ق قانون نیست. چون قانون همیشه مال یک ملت است و

در همۀ  ها. ما قانونی نداریم که از آغاز بشریت تا آخر بشریت براي همۀ بشردکنمیبعد تحول پیدا 

 اینهاد وجود داشته باشد. توانمیچنین حقوق بشري ن گویدمیدرست و قابل استفاده باشد. پس  اعصار

صرف انتزاع است و یک تمرین ذهنی است. و در فضاهاي خیالی که انقالبیون در آن ساکنند فقط در 

. پس قانون اساسی قانون یک ملت خاص است. شما شودمیدر اینجا ن او الّ شودمیآنجا شامل انسان 

 هاست که بعدید یک قانون اساسی جهانی درست کنید چون چیزي توخالی خواهد بود. ایرادي اتوانمین

خواهد گرفت. این از دیدگاه مذهبی بیان  دیگريهگل در مورد کانت و آن طرح صلح جهانی از زاویۀ 

 گویدمیو  ،دهد در مورد انقالب فرانسهمقداري شعار می تر، او از نظر اندیشه سیاسی. بعد دومسدکنمی

این  اش شده است.  ازچند صدسالهیک عنصر الهی وجود داشته که باعث دوام  در نظام سلطنتی فرانسه،

مسیحی شد. چون کلمۀ  رسماً رومکه فرانسه در اروپا اولین کشوري است  که بعد از  گویدمینظر 

یک عنصر الهی در «: گویدمیبنابراین  –دختر بزرگ کلیسا  گویندمیفرانسه مونث است، در عرف کلیسا 

نظام سلطنتی فرانسه وجود داشته  و این نظام  چیزي دارد که عبارت است از تعادل یا ترکیبِ متعادلِ 

church and state  چون قبل از او بِرك این  گویدمیچرا به انگلیسی . »)گویدمی(اینجا را به انگلیسی

انگلستان کلیسا جزء مهمی از دولت به شمار در نظر مردم « گوید:میبرك است که  –حرف را گفته بود. 

) کلیسا را هم چون بنیان قانون هااز هم جدا کرد. آنان ( یعنی انگلیسی توانمیو این دو را ن آیدمی

. »ند که با خود قانون اساسی و با هر جزئی از آن به طور جداي ناپذیري وحدت دارددانمیاساسی خود 

کم « گوید:میا عین دیانت ماست. دولت ما عین کلیساي ماست. برك یعنی به عبارت دیگر سیاست م –

دولت و  گویندمی .افتد که مردم انگلیس یکی را جدا از دیگري بکار ببرند. بگویند دولت مااتفاق می
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همانطور که او گفته در مورد فرانسه هم اینطور  گویدمیو  گیردمیاز برك  تراین را دومس –. »کلیسا

است و اگر به یکی از این اجزاء دست بزنیم به کل خدشه وارد خواهد شد و از بین خواهد رفت. 

اگر «: گویدمینظرش این است که در فرانسه که به آن دست زدند، با لغو کلیسا، دولت به باد رفت. 

را بکنند که به کلیسا دست بزنند، دولت آنها هم بر باد  هم این جرأت -که انگلیس باشد -رقیب ما

ي جالب توجه است و هاکه از نکته گویدمییعنی کشور به باد خواهد رفت. بعد چیزي را . »خواهد رفت

مثل کلمۀ شهروند،  شودمی. وقتی چیزي رایج شودمیآن این است که در فرانسه همه چیز از مد ناشی 

از آنجائی که در فرانسه همه چیز مد است، خراب  دکنمید، و بعد اضافه که آن را به لجن کشیدن

گویم که . البته این نکتۀ جالبی است که هنوز هم به نوعی کشور مد است. این را به این دلیل میشودمی

جزو مد است. به این  شودمیاي که از فرانسه به ایران وارد شصت در صد از فلسفه ،بخشی از پنجاه

پشت سر  هااین قانون اساسی گویدمیرود. براي همین اشاره کردم. د و بعد مییل که چند سال می مانَدل

رود. بعد مسئلۀ و می آیدمی، اینها هم مدي است که مثل بقیۀ چیزها شودمیولی اجرا ن شودمینوشته  هم

به  گویدمیکه به آن اشاره کردم. ولی نکتۀ مهم آخري عبارت است از این که  دکنمیشهروند را مطرح 

یم که در فرانسه دانمیالبته  –در فرانسه  یک قانون اساسی وجود داشت  گویندمیرغم آنچه که انقالبیون 

وي استداللش مهم است و براي ما هم جالب  .آورد فرانسهقانون اساسی به معناي جدید را انقالب 

ي هادر فرانسه مثل اغلب کشور –ست، به خصوص در مورد اصطالحات در حوزة اندیشۀ سیاسی ا

. این چیزي است که ما fundamental  lawsي بنیادین وجود داشت  هاقانونپدیده اي به نام اروپائی 

را  وقت نداشتیم. در دورة اسالمی نداشتیم و به همین دلیل است که معادلشیم بگوئیم هیچتوانمی

ست توانمیي اروپا چند قانون بنیادي وجود داشت که کسی نهانتوانستیم درست کنیم. در همۀ سلطنت

. یا اگر نبود کسی شاه شدمیمرد باید پسر بزرگ شاه، شاه به آنها دست بزند. از جمله  وقتی شاه می

لستان که دختر هم ترین بود. یا در جاهائی مثل انگکه از نظر خونی به شاه اصلی نزدیک شدمی

را  اینهاست توانمیچند قانون بود که کسی ن  .شدمیست شاه بشود، اگر پسر نبود دختر شاه توانمی

در بعضی  ي اروپائی  چند صد سال وهاي سلطنتی در کشورهاعوض کند. و یکی از مواردي که نظام

دلیلش   ،ورده استآزارسال  دوام ي سلطنتی بسیار طوالنی سلطنت کردند  بیش از ههاکه خانواده، جاها

ست دستش را بلند توانمیاین است که هر فرزند شمشیري ( همانطور که در مورد نادرشاه بکار بردند) ن

ا غاصب والّ ،نظام سلطنت توضیح می داد کند و بگوید من شاهم. باید نسبت خودش را با خون شاهی، و

شویم. اتفاق افتاد که کرامول آمد و وارد آن بحث نمی. که یک مورد در انگلستان آمدمیبه حساب 
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 قانون اساسی« گوید:می. »ي بنیادین استهاي اساسی یا قانونهافرانسه داراي قانون« گوید:می

constitution -  درست . »ي بنیادین نیستهاچیزي جز این قانون  -د برمیبه معناي جدیدش به کار

 ن کردند ومدو را بعدا نهاآتدریج ه ي اساسی، بنیادینی بود که بهانونست. چون در انگلستان یک قااهم 

 به قانون اساسی در معناي جدید خودش تبدیل کردند.

. شما اگر خوردمیبه درد ما  هااینجا باید پرانتزي باز کنم، چون در مواردي بعضی از این بحث

 اند که ایران کشوري خودکامه است وآنها همه گفتهبینید که می ي اروپائی را باز کنید معموالًهاسفرنامه

دهد. این وضعیت را از اروپا قیاس یا کشور ملک طلق شاه است و هر کاري که خواست انجام می

ي بنیادین به این صورتی که در هااینطورند. اشاره به اینجاست که در ایران قانون اینهاگرفتند و گفتند که 

ست هم توانمیولی  شدمیشاه  د. البته سنت این بود که فرزند اول ذکور معموالاروپا بود هرگز ایجاد نش

سرایان خواجهکه   ،در دورة متأخر خصوصاً ،بستگی داشت نبه ای نشود. جاي چونه هم بود. بعدش هم

 و آمدمیخوشش  همسرش. از طرف دیگر بسته به این بود که شاه از کدام آمدمیاز چه کسی خوششان 

شاه و درمورد ناصرالدین. از خانوادة باالتري بودند که فرزند او ولیعهد شود هاکدام یک از زنیا 

 شدمیرا  اینها که کامال شدمیبنابراین عواملی وارد   .محمدشاه همین اتفاق افتاد که با مشکل مواجه شد

به فرستادة خلیفه  بر حسب زمان و مکان در شرایطی جابجا کرد. و چون اینطور بود یعقوب لیث صفار

چون . »دکنمیتو را چه کسی خلیفه کرده جز شمشیر؟ حاال همین شمشیر مرا هم شاه «گفت که 

ال، صد سال قانون نبود، شکننده بود، در دورة اسالمی ما هر چهل پنجاه س ي سلطنتی ما مطابق باهانظام

دلیلش این است.   ،ورده باشدآاي نداریم که بیش از دویست سال دوام و نهایتش دویست سال، خانواده

در این مورد که بحث  حاال که او شاه نیست من هستم. ما معموال گفتمی، شدمیمحمود افغانی پیدایش 

ي استعماري دارند هادارند. البته که دیدگاهي استعماري نسبت به ما هاکه اینها دیدگاه گوئیممی یمکنمی

که تمام  شودمیحرفشان از دیدگاه اندیشۀ سیاسی درست است. چون استعماري هستند دلیل ن ولی ضمناً

ي هاي بنیادین نداشتیم. در عمدة کشورهاحرفشان نادرست باشد. ما هیچوقت در دورة اسالمی قانون

سه نسل  هاکه در جهان اسالم حکومت گویدمیابن خلدون بیخود نیست که  .است اسالمی هم نبوده

ي بنیادین بود و این هاآورد به دلیل این قانونآورند. به این دلیل است و آنجا اگر دوام میبیشتر دوام نمی

به همین دلیل   و .ي اساسی شدهادر انگلستان تبدیل به قانون خصوصاً ي بنیادین بود که بعداهاقانون
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آنجا سابقۀ بیشتر دارد. و آنجاست  چون در .ستاي سلطنتی مشروطه هم هاالگوي تمام کشور انگلستان

 یم.شناسمیما این تحول را ن .است که این تحول صورت گرفته

ي بنیادین هاقانون نبود. چون، استبداديد فرانسه گوئیمی، به رغم آنچه شما دکنمیاشاره  ترژوزف دومس

ند. جوابش این است که در این صورت شدمیاجرا ن هاخواهید گفت که این قانون گویدمیداشت. بعد 

ایراد از مردم فرانسه است که مردم آزادي نبودند که شاه را مجبور کنند قانون را اجرا کند. ایراد از 

، نوشتمی 1794 سال ررمیدماه ت که وجود داشتند. وقتی که این کتاب را در هاشماست نه از قانون

ن آنتایج کلی از ترکه ژوزف دومس تربسپیر اعدام شد و مردم نفسی کشیدند و تحولی صورت گرف

ترمیدر داستان کوتاهی  9مردم فرانسه فکر نکنید که اتفاق مهمی افتاده است. داستان « :گویدمی .گرفت

هستند.  است. یک مشت حرامی جانشین یک مشت حرامی دیگر شدند. اینها همان جنایتکاران سابق

که شاه باید برگردد، انقالب سلطنتی باید  گیردمیاز اینجا نتیجه . »دستیاران همان جنایتکاران هستند

که یک ضدانقالبی بسیار رادیکال است  تردمی مثل ژوزف دومسآدر واقع  جمله مهمی که گفت و .بشود

خواند به این طلبانه میتبیانیۀ بازگشت به سلطنت است، و خودش آن را بیانیۀ جنبش سلطن کتابش و

اگردر جائی انقالبی شود امکان بازگشت به پیش از انقالب دیگر  رسد  که در دوران جدید،نتیجه می

پذیر نیست. حتی اگر آن چیزي که بود برگردد افتد که بازگشتش امکانوجود ندارد. با انقالب اتفاقی می

در این مورد نویسندگان زیادي چنین نظري دادند که  آن چیزي نیست که بود، چیز دیگري است.

 د باشمینها آتوکویل یکی از 

شناسی گذاران جامعهشناس بسیار مهمی است، از پایهدربارة توکویل صحبت خواهم کرد که یک جامعه

کوشش براي بازگرداندن رژیم سابق  که اصال گویدمیسیاسی است.  حتی به عنوان یک مخالف انقالب 

این است که طرف نفهمیده چه اتفاقی افتاده است. بلکه انقالب آغاز  ةدهندبیخودي است و نشان کار

نظرش نسبت به سلطنت  ترپذیر نیست. ژوزف دومسدورانی است که دیگر بازگشت به قبل از آن امکان

مند اه فرهما ش ،نظریۀ بسیار کهن است. در واقع نظریۀ سلطنت الهی است که براي ما شناخته شده نیست

فرانسه چنین  ي ما زیاد آمده است. در اروپا وخصوصاًهایم که فرة ایزدي داشته و در کتابشناسمیرا 

ستند که مثل پیغمبرشان عیسی، دمِ دانمیداراي حاالت پیامبرانه  نیست. شاه را موجودي شفابخش و

 .کردمیالتیام پیدا  مسیحائی داشت و معتقد بودند که اگربه زخمی دست می زد،
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ر ما ئی که بهاشاه برخواهد گشت و مردم فرانسه باید برخیزند و با دستش این زخم«: گویدمیاینجا  

نسویان که فرا اینک حقیقت بزرگ دکنمیمهم اینجاست که اضافه  ۀولی نکت. »وارد شده را التیام ببخشد

. دکنمیي به انگلیسی باز counterبا کلمۀ ند دریابند. بازگشت سلطنت اینجا توانمین ند ودانمین

قالب، یعنی عکس ان در خالف جهت.است ، انقالبی شودمیآن چیزي که ضدانقالب خوانده « گوید:می

ریف ش را تعدر واقع خود. »ضدانقالب نخواهد بود بلکه انقالبی در جهت ضد خواهد بود انقالب، ضد

نقالب ا دضبه عبارت دیگر ضدانقالب،  این انقالب خالف انقالب نخواهد بود.  گویدمی. دکنمی

ب قبلی انقال ضد انقالب، نه انقالبی در خالف جهت  نخواهد بود. یعنی ما با انقالب مخالف نیستیم.

ن ت. ایاگر بشود گف ،بلکه خالف انقالب خواهد بود. یعنی انقالبی خواهد بود که انقالب نیست

 ري این رسالۀ مهم است.گییجهنت

یا بود ساردن که متعلق به فرانسه نبود بلکه جزو سلطنت کردمیاي زندگی در منطقه ترگفتم ژوزف دومس

اي بیانیه وست. وامانوئل شاه آنجا بود. مدتی بعد، به ساردنیا رفت و به نهضت ضدانقالب پی که ویکتور

را به  سابق فرانسه شاه هنوزي سلطنتی هانظامنوشت که ضدانقالب را سازماندهی کند. چون اغلب 

 چندین نجاآدر پطرزبورگ روسیه رفت. شناختند، از طرف او به  عنوان وزیرمختار به سنرسمیت می

پ دو جلدي دربارة قدرت پا کتاب ز آنها خیلی جالبند. بخصوص یکا نوشت و بعضی مهمکتاب 

اتیک ردموکردراین کتاب یک نظریۀ بسیار غی .البنوشت، که صد رحمت به رادیکال بودنش در مورد انق

 بعد باالخره مرد. استثنائی است. و دارد که کامال

 :جلسۀ دوم

باز . »تأمالتی دربارة انقالب در فرانسه«که عنوانش است  2»ادموند برك«رسیم به رسالۀ بعدي از می

 انقالب فرانسه. گویدمین

پردازي در حوزة متفاوتی است. انگلیسی و اهل نظریه آدم کامال ترنسبت به ژوزف دومس ادموند برك،

سیاست است، در عین حال چند دوره نمایندة مجلس عوام انگلستان بود. وقتی که در فرانسه انقالب 

را به خود جلب کرد تا  انگلیسیکار محافظه ایننظر  شد، چون در چند کیلومتري انگلستان بود طبیعتاً

خانوادگی با  نسبتیک پسر جوان فرانسوي که یک  .در فرانسه در حال وقوع است بفهمد چه اتفاقی
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اي نظر در نامه گرددمیادموند برك داشت در اوایل انقالب پیش او بود. وقتی که این جوان به فرانسه بر

ر دهد و بعد این نامه را دبه او جواب می ايپرسد. برك در نامهبرك را نسبت به حوادث فرانسه می

اي است که به آن جوان فرانسوي دهد. در واقع این کتاب نامهاي بسط میکتابی سیصد، چهارصد صفحه

یک سال و چهار ماه  از انقالب   .نوشته شده است 1790جالب است بدانید این کتاب در نوامبر  نوشت. 

در واقع   دام نشده است.محاکمه و اع ر هنوز سرکار نیامده و لوئی شانزدهم هنوزیربسپ گذرد.فرانسه می

 کارمحافظهست. ولی دیدگاه این انگلیسی اکمابیش سر جاي خودش  سلطنتهنوز اوایل انقالب است و 

در هیچ جاي دنیا نه چندان  شناخته شده  که ترانگیز است. برخالف کتاب دومسحیرت فرانسهبه اتفاقات 

ي هاولی کتاب ادموند برك از کتاب که دیگرامروز نیست. هاجز براي خود فرانسوي، نه جالب بود و

ي اروپائی، آلمانی، ایتالیائی و غیره ترجمه شد و هازبان دیگر خیلی مهم بود. بالفاصله به زبان فرانسه و

ي مهم اواخر قرن هجدهم و هارساله زاثر بوده است. و هنوز هم یکی ؤم در تاریخ اندیشه سیاسی بسیار

 ةدربار گفتم که کتاب به صورت نامه نوشته شده خطاب به آن پسر فرانسوي و .نوزده استاوایل قرن 

. در قسمتی گویدمیرا  خودشودر مواردي هم نظر  دکنمیبه تفصیل بحث  فرانسههمه مباحث انقالب 

ینی باتفاقات بعدي را پیش کامال - د به این صورت بماند. توانمیوضعیت فرانسه ن گویدمیاز نامه 

 - هر سرنگونی  با خشونت همراه است او متوجه شد که انقالب همراه با سرنگونی است. و .دکنمی

از  .ن نخواهید بودآسترش گمانع  کنترلش از دست خواهد رفت و، دامن زدید راخشونت  شماوقتی 

راجع به اعدام شاه و البته  صریح  .شودمینمتوقف اینجا در انقالب فرانسه  گویدمیو  شودمیاینجا وارد 

 .شودمی. ولی روند انقالب را متوجه گویدمیقدرت گرفتن ربسپیر ن

سیاست بر خالف آنچه فالسفه در قرن هجده «: گویدمیسیاست است و  پردازد،به آن می کهنکتۀ اولی 

مابعدالطبیعی نیست. یک بحث انتزاعی فلسفی  انتزاعسیاست یک  –منظور روشنگري است  -گفتند 

. موضوع سیاست تجربۀ مناسبات اجتماعی است. هر بحثی در مورد آیدمینیست. بلکه از تجربه بر 

د انجام توانمی جامعهمناسبات قدرت در جامعه با توجه به اوضاع و احوال و با توجه به شرایط آن 

صورت اتومات ه در همه شرایط ب در همه جا و ود وماشینی نیست که درست ش سیاست همانند. »شود

صِ هر ملتی در هر مقطع تاریخی بلکه  سیاست مناسباتی است که  محدود به زمان و مکان خا عمل کند.

هر طرحی که ما در  و .civil and political schemesهر طرحی از یک نظام سیاسی و مدنی   .است

اندازیم، این طرح در شرایط سیاسی اجتماعی خاص است که میحوزة سیاست و مناسبات مدنی در
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د سودمند یا مضر باشد. به عبارت دیگر اگر بخواهیم با اصطالحات خودمان مطرح کنیم، باید توانمی

فرض  ید،کنمیحسن و قبحِ عقلیِ ذاتیِ طبیعی نیست. یک نهادي را درست  ،بگوئیم  در حوزة سیاست

. یا در جائی سلطنتی دکنمی، ولی در جاي دیگري عمل ندکنمیمل کنید دولت جمهوري، در جائی ع

ي حکومتی، سودمندي هابنابراین روابط و مناسبات و شیوه . دکنمیو در جاي دیگري ن دکنمیبهتر عمل 

نها را باید سنجید. از این مقدمه آد و در زمان و مکان باشمیتابعی از زمان و مکان  آنهایا ناسودمندي 

 تردومس – دکنمیمسئلۀ علت و معلول را مطرح  –آزادي  گویدمیاین است.  گیردمیه نتیجه چیزي ک

،   شدمینتیجه گرفته  ئی که قبالهاهمان معلول هاگفت در زمان انقالب از علت هم به نوعی مطرح کرد و

در حوزة فرد  آزادي «: گویدمی. دکنمیبرك بحث دیگري  –و گفت این، معجزه است  .شودمیگرفته ن

من دوست دارم بروم بگردم، آزادم  –. »عبارت است از توانائی انجام هر کاري که طبع آدم به آن میل کند

 –که بروم و بگردم. یعنی آن چه طبعم به آن راغب است، آزادي این است که من بروم و بگردم. 

تفرج. به  . آزادي و رفتنآیدیماینجاست که علتی وجود دارد که یک معلولی هم از آن بیرون  گویدمی

.  »وقتی در حوزة جمعی وارد می شویم، آزادي توانائی انجام کار نیست بلکه قدرت است« :گویدمی

ئی هستیم در حوزة جمع وارد هایعنی چه؟ یعنی وقتی ما به عنوان فرد که هر کدام از ما داراي توانائی

 شودمیشان تا آنجا که دیده نظرند و هیچکداماهل هاآنها.. که . شویمشویم، در یک جماعتی وارد میمی

اي عملی از ادارة امور عمومی ندارند. قدرت نو در دست اشخاص نوخاسته است و اشخاص تجربه

م) به اهل نظر بودن آراسته هستند ولی به تجربۀ در عمل نه. این کنمی(من اضافه  اي که به ایرادنوخاسته

برد در ادامۀ بحث ی که این را به کار مییم و خواهم کرد، هر جاکنمیجا تکرار نظر و عمل که من این

ي هانظر منظور کسانی است که از واقعیتاهل گویدمیبه جنبۀ منفی دارد. وقتی  روشنگري، همیشه نظر

براي  دکنمیکدام از اینها تجربۀ عملی حکومت نداشتند و بعد اضافه هیچ گویدمیخبر هستند. موجود بی

یعنی   Science of Government گویدمی دکنمیاینکه علم سیاست که البته از این کلمه استفاده ن

ولی حکومت چون موضوع بارز علم سیاست است، به این دلیل گاهی اوقات  .درواقع علم حکومت

یا فارغ  ت،: علم سیاست وعلم دانش نظري ما قبل از تجربه نیسگویدمیم به علم سیاست. کنمیترجمه 

و آن دانشی است تجربی  ؛از تجربه نیست. بلکه عبارت است از علمِ تشکیل، اصالح و تجدید حکومت

 و امري  نیست که کسی در کتاب یاد بگیرد و در عمل آن را تجربه نکرده باشد. 
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و براي ترجمۀ آن مشکل داریم، کلمۀ  آیدمیي انگلیسی هاکلمۀ مهمی که نیاز به توضیح دارد و در کتاب

Commonwealth  المنافع. در عرف جدید به این نحو ترجمه ي مشتركهاکشور گوئیممیاست. امروز

یم بفهمیم که منظور توانمیاش با سابقه کلمۀ بسیار قدیمی است و کلمه، ولی در زبان انگلیسی، . ندکنمی

قبل از آن  ي یونانی  در قرون وسطی به زبان التینی می نوشتند، هاچیست. در زبان التینی، در ادامۀ بحث

که عبارت باشد از شهر و مدینه براي  polisاي که در زبان یونانی بود مسیحی، کلمه در رم و بعد در رمِ

 این بحث خصوصاً.  »امر عمومی«یعنی    Res respublicaبهکردند ما ترجمه کردند، این را ترجمه می

ن را آي کالمی ما مطرح بوده است، من از این طریق هاد که در کتابباشمیامامت در اسالم شبیه بحث 

ند که آیا امامت گفتمیکردند، و فرق امامت سنی و شیعه م، وقتی راجع به امامت صحبت میکنمیترجمه 

، ما شودمیاز مصالحِ عامه است یا نه؟ اهل سنت اعتقاد دارند که از مصالح عامه است یعنی به ما مربوط 

باید وجود  ربطی ندارد. نص ما. شیعه اعتقاد داشت که نه، به یمکنمیدور هم جمع می شویم و انتخاب 

 res امر همانیم  بگوئیم مصالح توانمی ، تقریباًکرد][معرفی  داشته باشد در مورد امام. پیغمبر امام اول را

برداري تهراز این گَ بینید که عینایعنی عامه است. این کلمۀ انگلیسی را که نگاه کنید می publicaاست و 

اول که  ،. در زبان انگلیسیاست resهمان  wealthي التین است و -publicaهمان  Commonشده. 

ند. وقتی کردمینوشت.  بعد به تدریج به انگلیسی هم ترجمه مثل هابز که التین مینوشتند، به التین می

ترجمه بکند چون کلمه نبود و در زبان  خواستمیوقتی  .respublicaنوشت نوشت، میهابز التین می

پس به معناي دولت یا کشور  .Commonwealthکرد به انگلیسی هنوز جا نیفتاده بود، این را ترجمه می

که زبان  یک چیز است. بعدا داًنشدند. دولت و کشور حدو متمایزکامالً هنوز  اینها. در آغاز آیدمی

این   – شوندمیدتر و مفاهیم مجر شودمیدتر د، زبان مجرکنمیاندیشۀ سیاسی تجرید بیشتري پیدا 

سلطنت هنوز  گوئیممیم، وقتی ایکردهبراي ما قابل فهم نیست و ما هنوز این تحول را پیدا ن تحول اصال

 فهمیم. شاه سلطنت نیست و سلطنت هم شاه نیست. این تجرید براي ما ایجاد نشدهبه معناي شاه می

به تدریج این اصطالحات متفاوت شد. است ولی در آنجا که تجرید ایجاد شده  -است 

Commonwealth  بعد اصطالح دیگري که از طریق زبان ماکیاوللی از یک رودمیدیگر کمتر به کار .

طرف، از طرف دیگر از زبان نویسندگان یک گروه از نویسندگان اندیشۀ سیاسی که به آنها به انگلیسی 

 اینهاگفت مصلحت نظام که در فارسی چیزي از  شودمی حدوداً reason of stateطرفدارانِ  گویندمی

ایتالیائی، که کتاب معروفی نوشته که براي زمان خودش  3»وترُ«وده به نام نداریم. اولینشان شخصی ب
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. از اینجا به دکنمیاو گفت که نظام یا دولت دالیلی دارد که با دالیل دیگر فرق  .است بسیار مهم بوده

را به کار برد که بعد از این به تدریج  lo statoهم کلمۀ لی لماکیاوبه کار برده بود. را بعد است که این 

یم از اینجا درست شد، به فرانسه شناسمیانگلیسی که  stateي مختلف جا افتاد و کلمۀ هااین در زبان

از  را در زبان انگلیسی گرفت و کمابیش آن را Commonwealthهمینطور. این کلمه جا افتاد. جاي 

المنافع امروزي درآمد. ولی تا آخر قرن نوزدهم همین مشتركور خارج کرد در عرف جدید و به معناي د

 .رودکار می به حکومتمعناي  به Commonwealthهم این کلمۀ 

حرف برك این است که علم حکومت یا علم سیاست عبارت است از علمِ تشکیل، اصالح یا تجدید 

درست کرد و چطور  توانمی. پس مسئله این است که دولت را چگونه Commonwealthحکومت 

این بحث عملی است و ربطی به عالم نظر ندارد. این بحثی نیست که ما  گویدمیاصالح کرد.  توانمی

علم سیاست  گویدمیدر عالم نظر انجام داده باشیم، و بعد در عمل هم بتوانیم انجام دهیم. بنابراین  قبال

 -شودمیینجاست که دوباره وارد فرانسه از ا –تجربی است، غایتش هم تجربه است و بیشتر از آن 

عمر یک نفر هم حتی   معموال ست. از طرف دیگر تجربه هم طوالنی است واچون تجربه  گویدمی

اي است طوالنی، این دانش، دانشی است  دهد که همه چیز را یاد بگیرد، پس این تجربه، تجربهاجازه نمی

 یم دولت درست کنیم. توانمینیاز دارد که یاد بگیریم. با خواندن چند کتاب فالسفه  ن هاو به نسل طوالنی

این مجلس کارش پیش نخواهد رفت و دوام  گویدمیکشد و در ادامه بحث مجلس فرانسه را پیش می

مده است. آایست که بطور تاریخی بدست خالف جهت تجربه دکنمیورد چون هرکاري که آنخواهد 

یک قدم جلوتر  .د و نمایندگانش در خالف جهت تجربه هستندکنمیس بر مبناي نظر عمل این مجل

این مجلس براي کسب قدرت است. نمایندگان این مجلس، براي گرفتن قدرت «: دکنمیرود و اضافه می

چارند نرا حفظ خواهند کرد؛ و براي ادامه دادن، ناآاند؛ و به هر قیمتی این قدرت را خواهند گرفت وآمده

چرا؟ چون انقالب یعنی سرنگونی، . »را فسخ کنند آنهاي موجود را در هم بریزد وهاقانون ۀهم

پس انقالب   پذیر نیست؛ و خشونت هم با قانون سازگار نیست.کردن هم جز با خشونت امکانواژگونه

این طور نیست که «: گویدمیگذارد و هم با قانون سازگار نیست. ( از نظر او) یک گام دیگر فراتر می

نها برخالف وظیفه اصلی نمایندگی که باید آنظر به اصول پایبندند و با عمل کاري ندارند.  ةنها در حوزآ

ند، فقط به منافع خودشان توجه دارند. باش مینمایندگان مصلحت عمومی و حافظان تأمین مصالح عمو

: گویدمی. »خصوصی خودشان دفاع کنند پس باید از منافع  شان حفظ قدرتی است که گرفتند.ضابطه
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، تمام ندکنمیند قدرت را به دست بیاورند از تمام اصول کسب قدرت استفاده خواهمیآنجائی که «

. ولی وقتی ندکنمیرا رعایت  آنهاي ممکن و تمام اصولی که براي کسب قدرت وجود دارد، هااهرم

بایست مصالح عمومی را رعایت کنند؛ براي مجلس، میقدرت را به دست گرفتند، به عنوان نمایندگان 

ند منافع خصوصی خواهمیبا اصول کاري ندارند. چون  اینجا دیگر«: گویدمی. »تأمین آن کوشش کنند

ند به خواهمیند قدرت را بگیرند، تابع اصولند؛ ولی وقتی که خواهمیخودشان را حفظ کنند. پس وقتی 

 وراولین د از. »ا حفظ کنند، آنجاست که دیگر تابع اصول نیستندقیمتی منافع خصوص خودشان ر هر

این مجلس، مجلسِ برآمده از انقالب است ولی « :که گیردمینمایندگان مجلس ملی فرانسه چنین نتیجه 

ادارة کشور مستلزم تجربۀ « :ش کهابه مطلب اصلی گرددمیبازبر. »مجلسی براي ادارة کشور نیست

ن، آشنائی با اصولی که از طریق تجربۀ گذشتگان، از آامور عمومیِ کشوراست؛ و بیش ازطوالنی در ادارة 

 که قبال دکنمیاینجاست که مسئلۀ سنت را وارد . »و عرف و عادات به ما رسیده است هاطریق سنت

ات رّهم به ک اشاره کردم. گفتم که مسئلۀ سنّت براي تمام نویسندگان انگلیسی مسئلۀ اساسی است. بعداً

خواهیم دید.  سنت را اینجا در مقابل نظر و در مقابل اصول یا تجریدات متافیزکی، مابعدالطبیعی قرار 

موخت، چون درعمل بکار گرفته نشدند آاین اصول چیزي  از شودمیاز یک طرف ن« گوید:میو  دهدمی

تا براي این که در عمل به کار نرفتند  .است اي نشدههیچ تجربه گرفتنها نتایجی آ از شودمی ببینیمتا 

وجود یک ، آن چه در حوزة سیاست مهم است«: گویدمی. »نتایجی گرفت یا نه اینهااز  شودمی کهببینیم 

در کشورهائی که « گوید:می. »انگلستان و کمی فرانسه جاریست خصوصا، سنتی است که در کشورها

سنتی جاري شده است، عرف و عادتی وجود دارد، که این تجربۀ طوالنی در ادارة امور عمومی دارند 

براي . »این اصول را عمل کرد یا نه توانمییا آاي است که ما بفهمیم که معیار و ضابطه  ،عرف و عادت

 .بهتر است بگویید اینطور امروز کم کنید و راید مالیات توانمیشما ن مثالً ،زندمثال می، این که ما ببینیم

دهد که آیا چنین به ما نشان می ،شرایط تاریخی ما بحث شده است و گذشتۀ تاریخی ما، هادر کتاب

نه.  پس بنابراین مسئلۀ اساسی که برك مطرح  این کار را انجام داد یا شودمی ،ست یا نهااجرا کاري قابل

یا سنت به ما  اند و در تجربۀ تاریخیاین است که سیاست مبتنی بر اصولیست که از عمل برآمده دکنمی

اند یا نتایجشان منفی بوده است. ایرادي که از که این تجارب نتایج مثبتی به همراه داشته دهندنشان می

، چنین است. چون انقالب کردند و انقالب هم براي گیردمیاین زاویه به نمایندگان مجلس اول فرانسه 

به زبان  . مشکالت راشوندمیویارو ن، و با مشکالت رهستپس براي فسخ قوانین هم  ،سرنگونی است

خورند به سنت و تاریخ تحول ادارة کشورهر جائی که به مشکل بر می« گوید:می .زنندور میعامیانه د 



۲۸ 

اند. با این مشکالت که در این موارد چه تجاربی وجود دارد، در گذشته چه کرده ندکنمیمراجعه ن

نها را نادیده آگان مجلس اول، مشکالت را کنار می گذارند، وچگونه روبرو شده اند. به این دلیل نمایند

از جمله  دیگريافراد  هاو بعد دکنمیاینجاست که چیزي را در واقع بیان  . »ندکنمیگیرند و عمل می

در عوض آنها که  د گفت، کهانقالبیون ناشکیبا هستند ونو با تعبیر دیگري خواه دیگريشرایط  هگل در

، من براي روشن گویدمی( برك این را ن اهل صبرند. آنهامدت است. کارشان طوالنی ندکنمیاصالح 

گذارند. مشکالت را به کنار می اینها« گوید:میست. اگویم). ولی این مضمون در آن شدن چنین می

علتش این است که حوصلۀ این که به طور منظم و مداوم  مشکل را تحلیل کنند و همۀ جوانب آن را 

 . »شوندمینگري ، دچار سطحیندکنمیبسنجند، را ندارند. بنابراین آن را کنار می گذارند. چون چنین 

 

 

 

 جلسه سوم:

که در موردش انجام گرفته است با شما ئی هاتفسیر وقبل از این که  در مورد برك و ادامۀ بحثش 

لمانی صحبت کنم ولی به دلیل نوع بحث و ادامۀ آ الیسمایدهن در باره آفکرکردم پس از ، صحبت کنم

پرداز بسیار مهمی است صحبت تري است و نظریهبحث فکر کردم که دربارة توکویل که نویسندة اساسی

آلمانی از  الیسمایدهافتیم، چون بحث اریخی کمی جلو میکنم. توضیح را از این بابت دادم که از نظر ت

 ي پیروزي انقالب فرانسه شروع شد.هاهمان سال

، فرانسه ن در موردآبه بعد شروع کرد به نوشتن کتاب خود در مورد امریکا و بعد از  1835توکویل از 

 حترجی ،گنجدبحثی که تا حاال کردم می ۀاي با انقالب دارد و در ادامچون از نظر تاریخی یک فاصله

نوع  در مورد دو .گرددمیدادم که اول به توکویل بپردازم و از طرف دیگر به اهمیت خود توکویل هم بر

این بحث همچنان  »درموردانقالب« رنتآانقالب که تاکنون کمی در موردش صحبت کردم و تا کتاب 

توکویل   ن خواهم پرداخت.آي هاانقالب و اثرات و پیامد نوع بیشتر به تمایزهاي این دو ادامه دارد و

اي که  میان و از طرف دیگر در مقایسه ،نوع انقالب شد هاي این دواولین کسی بوده که متوجه ویژگی

اُسوة  انقالب فرانسه به عنوان الگو و وي جدید هااُسوة دموکراسی و الگوتحول امریکا به عنوان 
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زمانی که او در  رسد.پردازد به یک سري از نتایج خیلی اساسی میخشونت میي توأم با هاانقالب

سیس جمهوري امریکا نگذشته بود که او متوجه گرایش اساسی تحوالت أامریکا بود بیش از سه دهه از ت

 1853سال اجتماعات جدید آنجا شده بود. گر چه توکویل هم زمان مارکس بود. ولی خیلی زود در 

ي کارگري بود هاکه ازاولین انقالب، 1848انقالب  تی که اوج فکري مارکس بعد از آن  بامرد. در صور

 نوعی از تفکر مارکسی جا افتاد. که  ،بود 1870-1 سالدر کمون پاریس در اوجشن آ ۀامددر ا و

با سوسیالیزم  و بعد از آن تفکر مارکسی کامال جا افتاد ونهایتاً اول و دوم يهاالمللبا بین خصوصا

، با شکست اردوگاه سوسیالیزم کهور خارج شد؛ تا یکی دوسه دهۀ اخیر توکویل به کل از د ،مارکس

م کنمیبنابراین در این رویاروئی توکویل خیلی مهم است. من جلوتر بحث   توکویل بار دیگر ظاهر شد.

نجا وارد آلمان آکه در واقع از  1793تر به سال گردم به عقببه لحاظ تاریخی و بعد از آن دوباره برمی

شویم. چون دو سه نفر از فیلسوفان مهم آلمانی در آن زمان زنده هستند. کانت هنوز زنده است. می

نویسند. بنابراین از توکویل رساله می ،نها براي توضیح انقالب فرانسهآدو  فیشته هنوز زنده است. هر

بعد از آن به صورت ، دهممهم کانت و فیشته را مورد بررسی قرار می رساله و دو 1793گردم به برمی

 پردازم.به هگل و مارکس هم می اگر امکانش بود بعدا رویم.از نظر تاریخی جلو می ترطبیعی

مهمی را بعد از  ۀن کردم.  گفتم که رسالآي مقدماتی به هااشاره گردم به بحث ادموند برك که قبالبرمی

ي اروپائی آن وقت هابه همۀ زبان اهمیتشچهارده ماه از پیروزي انقالب فرانسه منتشر کرد که به دلیل 

مدل انگلیسی و امریکائی او را مقایسه کنم، ادموند  توکویل اشاره کنم و بهترجمه شد. قبل از این که 

این رساله را  . دکنمیاي نست اشارهاغازش آدر البته برك در مورد امریکا که   .ن پرداخته استآبرك به 

که نظر او را دربارة انقالب  استاي مفصل به یک جوان فرانسوي نوشته به صورت نامهادموند برك 

العملی با عکس بسیار مهم است در کارمحافظهپرداز فرانسه پرسیده بود. برك که به هر حال یک نظریه

داخل  ن جوان است ولی در واقع پاسخ به کسانی درآنامه به  ظاهراً. البته نویسدمیتفصیل به آن 

انگلستان هم بود که نظرشان به مسئلۀ حقوق بشر و انقالب فرانسه و تحوالتی که در سلطنت صورت 

که ترس از این دارد تحوالت فرانسه به انگلستان  دکنمیدر کتاب اشاره  گرفت جلب شده بود. چند بار

این در درجۀ اول براي جلوگیري از سرایت انقالب فرانسه به انگلستان است که سرایت کند. بنابر

در یک انجمن سیاسی به نام دکتر کرایس پروتستانی  یاز کشیش ايهانتشار رسال ،دلیل دیگرش. نویسدمی

اي قرار خواند. برك این رساله را بهانهمهمی میۀ ن وقت است که در تجلیل از انقالب فرانسه خطابآ
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وارد بحث انقالب  ،وردآعمل میبه انتقادهائی که به دیدگاه  این کشیش پروتستانی  ضمندهد تا می

 .شودمیفرانسه 

در کشور ما یک تحولی  قبال گویدمیآورد و د، نقل قولی از کرایس میکنمیاولین چیزي که مطرح 

صورت گرفته بود که در فرانسه صورت نگرفته بود، و آن این است که ما با شاهمان قراردادي داریم و 

اي که کشیش . پس همین اولین نکتهدکنمیما فرمانروائی و سلطنت  شاه انگلستان طبق قراردادي بر

حث از همان آغازش غلط است. بنابراین این ب گویدمیدهد و العمل نشان میبرك به او عکس گویدمی

چنین چیزي وجود ندارد و ما  نادرست است؛ چرا که اصال گیردمیتمام نتایجی هم که از این بحث 

ی یما فرمانروا هرگز با شاهمان قراردادي نبستیم. این حرفی جدیدي است که شاه بر طبق یک قرارداد بر

نت موروثی است و شاه ما به طور طبیعی سلطنت را به . نظام حکومتی در انگلستان نظام سلطدکنمی

راند ولی ما با او قراردادي ما فرمان می بنابراین چنین قراردادي وجود ندارد. او بر .است ارث برده

طور است. یعنی به عبارت دیگر همان کارمحافظهنداریم. نکتۀ مهم این بحث اینجاست که برك نویسندة 

، محافظت کند. بنابراین اصل منتقل شده است به نسل او کهسنتی از د خواهمی، آیدمیکه از اسمش بر 

ي عبارت از این است که سنتی وجود دارد و این سنت به ما منتقل شده است و وظیفۀ ما کارمحافظهمهم 

این دو را برك در مقابل هم . است که اساسش بر تغییر، در مقابل، انقالب فرانسه  حفظ این سنت است.

به بدعت ترجمه  به کار رفته که من طبیعتا innovation. در کتاب یکی دوبار کلمۀ دهدمیگر قرار دی

یم و هنوز برمیزمانی که ما هنوز در دورة سنتی به سر  .ش بدعت استاخواهم کرد. امروز یک از معانی

به اصطالح  به معناي innovationست اوارد مدرنیته نشدیم که  اصل بر نوسازي و تغییر دائم 

، که در نظام سنت بد آیدمیرود که امر بدیعی است که در عین حال بدعت به شمار ترش بکار میقدیمی

. دهدمید. برك دو اصطالح کلیدي را در مقابل هم قرار باشمیداراي بار معنایی منفی  و آیدمیبه نظر 

. آیدمیي از اینجا کارمحافظهو، است یعنی حفظ conservationدر انگلستان اصل بر  گویدمی

ولی انقالبی کسی است که  .نچه معتقد است حفظ کندآ، که به شودمیبه شخصی گفته  کارمحافظه

innovation فریند. این آچیزي جدیدي می یعنی از هیچ، د.کنمیچیز نو خلق ، . یعنی از هیچدکنمی

که منظور من از حفظ به این معنی نیست که هیچ  دکنمیالبته بالفاصله برك اشاره  بعدطرح بحث است. 

تغییري در آن چیزي که سنت به ما منتقل کرده است انجام ندهیم؛ بلکه اگر حفظ به معناي درستش 

حفظ معنایش چیست،  – یمکنمیداریم صحبت  سیاسیکه ما االن در حوزة اندیشۀ  –فهمیده شود 
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غور و ضوابط این دو را باید روشن ثاست. منتها حدود و متوجه خواهیم شد که در واقع حفظ عینِ تغییر 

، متضمن یک هاي رويِ دولتکارمحافظه سیاسینظریۀ  ،کارمحافظهکه دولت  گویدمیکرد. بنابراین 

ي تغییر در آن تعبیه هااین است دولتی که ابزار دکنمیاي که اضافه ست. و جملهانظریۀ تغییر دولت هم 

حفظش هم در واقع وجود نخواهد داشت. بر مبناي این نظر وقتی که به فرانسه  يهانشده باشد، ابزار

در فکر  گرفت. در فرانسه  انقالب شد، چون تغییر در ضمن حفظ صورت نمی گویدمی ،پردازدمی

 شودمییک دیالکتیکی وجود دارد، که  کمی جدیدتر، برك به تعبیر يکارمحافظهسیاسی برك، درنوع 

ان افرادي باشند کارمحافظهي است نه اینکه کارمحافظههمین اساس  و گفت دیالکتیک حفظ و تغییر،

در  واقع  -بودن نیست  مدارسنتتوضیح دادم که سنتی بودن عین  ري مخالفند. قبالیکه با هر تغی سنتی،

الزامات سنت تن  که ضمن اینکه به تمامی گیردمیاي در اینجاست که برك یک موضع بسیار پیچیده

اي ا مردهو الّ دکنمیحال اعتقاد دارد که سنت چیزیست که تغییر پذیرد ولی در عینو آن را می دهدمی

دوران  یک پایش در برك از این نظر  –که مثل قدماست ، ايگیري پیچیدهبیش نخواهد بود. موضع

د و هم با اسلوب کنمیدر واقع هم با اسلوب قدما بحث  ، پاي دیگرش در دورانِ قدیم جدید است و

  گویدمیتوضیح دهد.  رارابطۀ میان تغییر و حفظ  دیالکتیک  ست که سعی کند، اپس نیاز   متأخرین،

وابسته و چسبیدة به سنت هستند و مخالف  انی که کامالمدارسنتانقالبیون از نوع فرانسه و اهل سنت یا 

اند. درانگلستان این دیالکتیک روي یک سکه به این اعتبار دو ند،باشمیري در سنت یهرگونه تغی

  د.کنمیاند آن را درست کنند. بعد به انقالب شکوهمند اشاره توانسته هاانگلیسی و ،است پذیر شدهامکان

از طرف دیگر  انگلستان که یکی دو شاهی آمده بودند که از این خاندان نبودند و 1688به  تحول سیاسی 

بودند، آمدن کرامول و تحوالت بعدي که منجر به بازگشت سلطنت  هاو از نظر مذهبی هم جزو کاتولیک

در انگلستان دوباره بازسازي شد و تا  1688اي که در سلطنت مشروطه ،به عبارت دیگر .پیشین شد

در  revolutionنقالب یعنی امروز هم چنان این سلطنت ادامه دارد،  از نظر برك ضمن این که کلمۀ ا

، کلمۀ انقالب را به گویدمیموردش به کار بردند ولی با تلقی برك در مقابل چیزي که در مورد فرانسه 

رو کردن و تخریب  د و به معناي جدیدي که ما امروز می فهمیم یعنی زیر وبرمیمعناي قدیمش به کار 

اي است که من از آن صحبت دوره يهاابهامد. البته این از برمیکلی نظام سابق، مطلقا به این معنا به کار ن

بار معنائی جدید  م؛ یعنی اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم هنوز بسیاري از کلمات کامالکنمی

کلمات هنوز میان دو دنیاي قدیم و جدید قرار  کلمات هنوز لغزنده هستند.  .پیدا نکردند راخودشان 

با توجه به  و بستگی دارد که شما کجا باشید، و ،ندکنمیحمل  معنائی را با خودشاندو بار  .دارند
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. بنابراین در این رساله گویدمیفهمیم که چه می حدودا ،بافت فکري نویسنده جمالت و خصوصا

ستند توانمییکی در مورد انقالب فرانسه که گفت چون در فرانسه ن ،رودمیانقالب به دو معنا بکار 

اصالح کنند، تخریب کردند، یعنی انقالب کردند. در مورد انقالب شکوهمند انگلستان وضع این طور 

بنابراین  نبود بلکه بازگشت چیزي بود که از قبل بود، اصالحی شد بعد از تخریبی که صورت گرفته بود. 

و  رودمیدر دو معنا به کار در اینجا انقالب به معناي بازگشت نظمِ کهن است و نه آغاز یک نظم جدید. 

انقالب شکوهمند ترمیم آن چیزي بود که در نظام  گویدمیوجود دارد. اینجا این ابهام در واقع  زهنو

ي کارمحافظه گویدمی. دکنمیانگلستان معیوب شده بود. بعد از اینجا یک بحث مهم اساسی را باز 

را باید حفظ کنیم؛ و فروعی دارد که تغییر  معنایش این است که یک اصلی وجود دارد که ما آن اصل

به آن اضافه کرد. فهمیدن این دیالکتیک میان این دو است که بسیار اساسی است.  شودمیو  ندکنمیپیدا 

اصل نبود، اصل را مورد تردید قرار ندادند،  بردنآن چه در انگلستان صورت گرفت، از بین  گویدمی

ئی را که بر اثر تحوالتی در نظام سیاسی انگلستان، هاکردند آن قسمتاصل را طرد نکردند، بلکه سعی 

در مورد یک تحول  و دکنمیمعیوب شده بود را تصحیح و ترمیم کنند. اینجا برك یک بحث فردي را باز 

ن آاصل وجود یک درخت است؛ وقتی ما پیوندي به ، یک درخت همان طور که در گویدمیطبیعی عالم 

یعنی فرع، ، زنیمیم درخت را ببریم بلکه به درخت پیوندي میتوانمین ، رشد بهتر الح وزنیم براي اصمی

خوانی داشته باشد، بتواند به تنۀ این درخت جوش بخورد. که با آن اصل که عبارت باشد از درخت هم

و  . اصل چیزي است که طبیعت آن را آفریده، ایجاد کردهدکنمیپس اصل چیزي است که تغییر پیدا ن

 یم آن را اصالح کنیم نه اینکه آن را از بین ببریم. اگرتوانمینسل به نسل منتقل کرده است. ما فقط  ،بعد

انجام داد.  شودمیوجود نداشته باشد کاري ن اصلی هم اگر از بین بردیم دیگر اصلی وجود ندارد. و

قبالً  گفتم در سرودشان حتی می خوانند تابلو را پاك کنید و دوباره   اش به انقالب فرانسه است.اشاره

بنویسید در واقع. سرود مارسییز یک مصرعی از شعرش این است که پاك کنید و از سر بنویسید. انقالب 

اگر شما پاك کردید، چیزي وجود ندارد که دوباره بنویسید. بنابراین شما باید  گویدمی –فرانسه این بود 

که براي ما  دکنمیوانید آن اصل را حفظ کنید. پس در مورد انقالب شکوهمند به نکتۀ مهمی اشاره بت

وقتی انقالب شکوهمند  ،گویدمیبرك  جالب است و در پرانتز بیرون از این بحث خواهم گفت.

نیکی ي ارگاهاترمیم کند، به دنبال یک سري از مولکول نظامی که دچار اشکال شده بود را خواستمی

ملتی نرفت که از هم  disbanded peopleي ارگانیک هاد) یا مولکولبرمیکه ( این اصطالح را به کار 

انقالب شکوهمند براي اصالح کردن به دنبال فرد  گویدمیارتباطی با هم ندارند.  هیچ و استگسیخته 
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م به صورتی از کنمیترجمه ، ancient organized statesبه صورت قدیمِ ، نرفت بلکه بازگشت

  دهدمیدر انگلیسی آن وقت هم معنی دولت  stateاصناف که از قدیم تشکل پیدا کرده بودند. این کلمۀ 

ست که یک ا etatکه در فرانسه همان  ،آیدمیولی از فحواي کالم این طور بر  دهدمیو معنی اصناف ن

به معناي اصناف بکار  که کامال آیدمیبه نظر  stateکوچک می نویسند. بنابراین در اینجا کلمۀ  eبار با 

 د.برمی

انتخابات عمومی انجام  ،که بعد از پیروزي پرانتزي که قرار بود باز کنم مربوط است به جنبش مشروطه،

 نشد بلکه انتخابات اصناف صورت گرفت.

ي هاندارد، مثل دانه نها ارتباطی وجودآهستند،  بین  disbandedانتخابات مردمی که  گویدمیبرك  

ي جدا شده که کارایی خاصی ندارند. البته حاال  انتخابات هاجداشده تسبیح هستند، یعنی انبوهی از توده

دادند، اصناف نماینده انتخاب رأي می ،اصناف هامشروطه آغاز ولی در شودمی صورت عمومی برگزاره ب

عمومی به معناي امروزي  شدند و انتخابات ترو به تدریج در تحول تاریخی اصناف ضعیف ؛ندکردمی

 جاري شده است.

ي هايپردازنظریهنکه  آپرانتزي که در مورد مشروطه باز کردم خواستم توضیح دهم در مشروطۀ ما بی 

ئی را متوجه شدند و هابه صورت یک شعور عمومی در میان نخبگان چیز، اساسی صورت گرفته باشد

ن تدوین شد. اهمیتش در این است که ما آ بود و نه بعد از اشمتأسفانه نه نظریهدرعمل انجام دادند که 

متوجه بودند جا آدر حالی که  .ندارد من نظره کاري انجام دادیم که تئوریش وجود نداشت و هنوز هم ب

نها در مشروطه  تجربۀ آبه صورت غریزي عمل کردند. از این نظر گفتم که کار  آنها. ندکنمیکه چه 

یی است هاعقب مانده بود، از نوع صحبت وقتن آمهمی بود و تمام انتقادهائی که به مشروطه شد که 

چون  تاریخ ، دکنمیصحبت  اساسا راجع به چه چیز داندمی، چون  ندکنمی که روشنفکري ما معموالً

یم توانمیاست، اتفاقات کشور را ن ن متمرکزتجربیات خودما ةدر محدود یم تقریباًدانمیاي که ما اندیشه

انتقاد یا حسن و  بفهمیمچیست و بعد  اینهاتري قرار دهیم تا بدانیم اهمیت تر و تاریخ عامدر تجربۀ عام

ربط بی گیریم معموالًیی که میهاجداي از دنیاست و نتیجه ،ي ماهابسیاري از چیز قبحش در کجاست. 

و ما  این تجربۀ تاریخی خیلی مهمی است ؟چرا در مشروطه اصناف رأي دادنداست. انتقاد کردند، که 

در اولین  وقتی شما  همه را وارد مجلس کردید و، گوئیممیو  یمکنمیخود را با انقالب فرانسه مقایسه 
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اي وجود ندارد، چیزي، جز تخریب از آن بیرون نخواهد آمد. همه با دور مجلسی که هیچ تجربه

ي نفسانی. همه با هواهاي نفسانی هایعنی هوا passions گویدمی آنهاتصوراتی خواهند آمد که برك به 

ي هائی که انتزاعهائی که از روشنگري گرفته و با همۀ بحثهاتاثیر دیدگاهتحت خصوصاً خودشان و

جز انتزاع برنیاید. چون تحول  هااز حاصل جمع این انتزاع طبعاً وارد مجلس شدند، و ،فلسفی بودند

وقتی  در جهت بهبود اصالح کرد. شدمیاجتماعی در جهت بهبود است با این مجلس چیز مشخصی را ن

هم چنین چیزي وجود نداشته باشد تخریب براي تخریب است که در واقع فضیلتی نیست. این نکته مهم 

 ت. پرانتز من بسته.اس

زادي کهن ما بود آانقالب شکوهمند هدفش این بود که ما را به نظام قبلی که مبتنی بر گویدمیبعد 

نوعی بازگشت به آنها بود و بعد  هاآزادياین  ،ئی که به طور سنتی به ما رسیده بودهاآزادي .برگرداند

. و بعد هاآزاديما بازگشتیم به آن  .مثل میراثی بود که از پدرانمان رسیده بود هاآزادياین  گویدمی

نظام پیشینی که به ما منتقل شده بود  را حفظ وضمنا آن را ترمیم  و هاآزادي ،انقالب شکوهمند گویدمی

بعد اینجا  د.شومیمنتقل  ید که یکی از مبانی مهم سنت، میراثی است که از نسلی به نسل دیگردانمیکرد. 

 .تحولی هم در آن ایجاد کردیم نآبراي ترمیم  ي کهنمان را با این نظام جدید حفظ وهاآزاديما  گویدمی

که ارثی به او رسیده و آن است درست مثل کسی  گویدمیزند و ولی از بین نبردیم. و این مثال را می

بین  از گوید:می –تا در مقابلِ خاطرة پدرانش، اجدادش، شرمنده نباشد.  دکنمیارث را نفله و ضایع ن

، درست مثل پایمال کردن ارث پدر است. است و نظامی که از اجداد ما به ارث رسیده هاآزاديبردن 

ها و نظام پیشین به ارث ديآزا نچه ازآدرست نقطه مقابل انقالب شکوهمند در انگلستان (که  گویدمی

 Spirit of .خوانند عمل کردندن را بدعت میآکه  ايتوجه به روحیه با هاحفظ کرد) فرانسوي رسید را

innovation ست در حالی که نقطۀ مقابل آن در انگلستان عبارت است از دو اصطالح اش اانگلیسی

conservation   وtransmission. اید ولی دیده اولی را قبالtransmission  تأکید  مهم است که با

که حاصل یک نظام حکومتی معقول است، میراثی است که گذشتگان به ما  ،هاآزادي گویدمیآورد. می

یکی  دکنمی. از مفاهیمی که به مفهوم سنت ربط پیدا شودمیانتقال می دهند. سنتی است که انتقال داده 

د است. بعد بار دیگر در یعنی انتقال دادن چیزي از نسل گذشته  به نسل جدی  transmissionهمین 

یطی اتغییر داد به شر شودمیو فرع هم است. فرع را  اصلنظام سیاسی داراي  گویدمیمورد نظام سیاسی 

که گفتم،  نسبت آن را با اصل درست کنیم. بنابراین کل یک نظام سیاسی از این کل که امري است 
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ست ایعنی از اجزائی فراهم آمده که داراي انسجام درونی خودش  .مرکب و نه بسیط تشکیل شده است

 گویدمی. شوندمیولی در عین حال امور بسیاري هم وجود دارد که، اجزائی هم دارد که در این کل وارد 

مسئلۀ اصلی در نظام سیاسی عبارت از این است که آن انسجام درونی و آن ترکیب اصلی، صورت اصلی 

از بین  ن متحول شود ولی اصل باقی بماند وآیدا نکند. با توجه به اجزاء و ترکیب ترکیب کل تغییر پ

ما سلطنت موروثی را که اصل است حفظ  گویدمینرود. به عبارت دیگر در مورد نظام سلطنتی انگلستان 

کردیم ولی این سلطنت موروثی هم چنان در حال تغییر است چون نسبتی با اشرافیت، با مجلس و با 

ی است هم چنان حفظ مانده ثمتغییر است ولی آن اصل که سلطنت مورو اینهاکه  دکنمیایجاد  هانونقا

 است. 

، و گیردمیاز ارث قیاس  قواعد انتقال قانون اساسی یا تداوم قانون اساسی  در یک نظام حکومتی را باز 

در مورد قانون اساسی هم  ، : همان قواعدي که ما در مورد ارث داریمگویدمی. دکنمیبا آن مقایسه 

. نسل جدید باید بتواند دکنمیدر واقع میراثی وجود دارد که انتقال پیدا  کمابیش به کار برد.  توانمی

باید تغییري در آن ایجاد کند که اصل از بین نرود.  ،اما  براي  حفظ این میراث .میراثش را حفظ کند

از بنا و ساختمان قیاس  توانمیاین را  گویدمیو  ندزمیاینجاست که یک مورد طبیعی دیگري مثال 

گرفت. قانون اساسی و نظام حکومتی انگلستان مثل بنائی بود که برخی از جاهایش تخریب شده بود. ما 

کردیم. چیزي را ما درست کردیم که با اصل کردیم. ما باید آن را ترمیم میباید آن را درست می

از بعضی از جهات، یکی از  آیدمیکه به نظر خیلی عامیانه هم  زندمینامتناسب نیست. این مثالی که 

  روید،شما وقتی در شهرهاي اروپائی  می ،ستاکل اروپا  ي درکارمحافظهي مهم نوعی از فکر هانکته

ي هابعضی از بافت ،سال قدمت دارند 800ل، بعضی از جاها سا 600 در قسمت قدیمی شهر که مثال

، ن را ترمیم کردندآاند ون افزودهآیی به هاتدریج چیزه نها بآشهر هیچ تغییري نکرده است. چرا؟ چون 

 ولی اصل را در آن معماري و شهرسازي حفظ کردند.

نداریم، جز دهات بزرگی که به هم چسبیده در واقع ما شهر  .باز به خودمان برگردیم و یک پرانتز باز کنم

االن ظاهرش شهر است،  ،شدند. فرض کنید تهران که چندین ده بزرگ است که به هم چسبیده است

نمی بینید. درواقع  گذرد،سال از پایتخت شدنش می 217تداوم این شهر که  ولی شما هیچ چیزي در

 ندارد.  وجود حتما اي که شما ده سال پیش دیده بودیدمحله
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اي از مسئلۀ از بین برد. اصل را نباید از بین برد. یا اگر بخواهیم سوء استفاده شودمیاصل را ن گویدمی

گفت آن چه که اصل است زیباست.  شودمی ،کوچک زیباست، بکنم گویندمیاقتصادي جدید که 

نظام حکومتی   گویدمیتر است زیباترست. این قاعده را از آن گرفت. یعنی آن بنائی که قدیمی شودمی

حفظ شود، و شما   نظام حکومتی هم یک اصلی دارد که  باید آن جا باشد و گویدمیهم همین است. 

این یک دیدگاه  .که هماهنگی آن با اصل از بین نرود  ،تغییرات را در جایی مثل بنا، به نوعی انجام دهید

تأثیر گذاشته است. این دیدگاه  فقط  جهات بسیارينقالبیون از حتی ا فکر انه است که  درکارمحافظه

یا الاقل بخش غربی اروپاست.  بعد  انه ندارد بلکه اصل بسیار مهمی در تداوم اروپا،کارمحافظهجنبۀ 

بلکه طبیعت  .نه پیر و نه میانسال این کل همان طور که در طبیعت همه چیز نه جوان است، و گویدمی

ي هانظام گویدمیست. اینهااي از ي جوان و پیر و میانسال. یک ترکیب و مجموعههاعبارت است از چیز

ست. از قدیم و جدید،  این تعادل و اطورند. این کل نظام حکومتی همه چیز در آن حکومتی هم همین

 دکنمیکه این هماهنگی را ایجاد هماهنگی میان این مجموعۀ قدیم و جدید، جوان و پیر و میانسال است 

آزادي داراي « گویدمییک نکتۀ آخر در این بحث این است که   و زیبائی این تعادل هم در این است.

نامه دارد. این جور نیست که شما با تشکیل مجلس و تصویب قانون اعالم کنید شجره. »نامه استنَسب

 که طورهماننامه دارد. چنین اتفاقی نخواهد افتاد، آزادي همیشه شجره اصالً. زاد هستیدآشما  که از امروز

کجا بودند، مثال از  از معلوم است که نامه هستند وداراي شجرهي قدیمی از چند قرن پیش هاخانواده

 گویدمید، برمیاي که به کار کلمه –طور است. در مورد آزادي هم همین گویدمیآورد، بعد می اینها

our liberties ،گویدمیو  گرددمیبر  اینهاات به است. به کرّ هاي ما، منظورش ما اانگلیسیهاآزادي 

، از قرن دوازدهم به این طرف، در دعواي بین زندمیرا به تدریج گرفتیم،  مثال  اینهادارد، ما  نامهنسب

که  روابط و مناسبات را اي، معروف به اساسنامۀ بزرگ تنظیم شد اشرافیت و سلطنت، یک اساسنامه

را براي مردم به رسمیت  شناختند؛ و رابطۀ میان سلطنت و مردم و  هاآزادي.  یک سري کردمیدرست  

و  برندمیاز قرن دوازدهم نَسب  ي ماهاآزادي گویدمیاشرافیت به نوعی تنظیم شد، براي اولین بار

تمام این مسائلی که تا اینجا  گویدمیاند. از کجا آمده اینهایم که دانمیبنابراین یک چیز قدیمی است و 

اند چون صالحیت اصالح انقالب کرده هاستند. فرانسويدانمیمطرح شد، فرانسویان این مسائل را ن

واقع  این شجاعت در ،نامندنداشتند. در واقع تئوري اصالح را نداشتند. آنها شجاعت انقالبی را تحول می

 اصالح است. حجاب عدم توانائی 
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بخواهیم بفهمیم که  هااگر ما انگلیسی گویدمی. دکنمیبه انگلستان و نکاتی را مطرح  گرددمیباز بر

اشاره کنم که  هاباید در مورد روانشناسی انگلیسی. ن بفهمیمآباید از طریق نقیض ، انقالب فرانسه چه بود

در حوزة اخالق،   مارسد. اخالقی جدید به ما میکنیم که افتخار کشف یک قانون  ادعا یمتوانمینما 

 کشف جدیدي کرد. شودمیدر حوزه اخالق  م اصالًدانمیاصل جدیدي کشف نکردیم. ضمن اینکه ن

. از و همانی که بودیم هستیم م ایکردههیچ تغییري ن هاچهار قرن است که ما انگلیسی، دهدمیبعد ادامه 

کلیساي  متمایز از فرانسه و ما هویت انگلیسی وکه چهار قرن است به نزدیک قرون وسطی به این طرف 

نه افتخار کشف  و دراین چهارصد سال نه تغییر کردیم و مایکردهکاتولیکی پیدا  يدر واقع فرانسو روم و

واعظان و  ، و ملحدان اصل اخالقی جدیدي را داریم.  بنابراین ما مقلدان روسو، ولتر و هلوتیوس نیستیم

ما  گویدمی. دکنمیو بعد کم کم حقوق بشر را وارد بحث  .ملت ما نیستند گذارانقانون، نگاندیوا

، پوشال پرکنند مان را با کاه و ووحش نیستیم که شکمحیات ةمانند پرندگان و حیوانات موز هاانگلیسی

شدند. پس بنابراین ما یمان  به طور سنتی به ما منتقل هاآزاديبلکه حیوانات زنده در طبیعت هستیم که 

تأکیدش  با کاه حقوق بشر پرکنند. راشان حیوانات مردة حیات وحش نیستیم که شکم ،مثل فرانسویان

ترسیم. با محبت به پادشاهان، با احترام به ما از خداوند می گویدمی است. براحترام گذاشتن به نظام سنتی

گذاري نسبت  به صاحبان مقامات، با ستایش به روحانیان و با تواضع نسبت به اشراف مجالس، با حق

 . یمکنمینظر 

کدام از مباحث دنیاي قدیم همخوانی ندارد و اساسش بر گفتند مشروطیت با هیچ هابعضیباز، پرانتز

تعارضی  گویدمی ،پردازان سلطنت مشروطۀ جدیدیکی از مهمترین نظریه ولی .تجدد است، بله موافقم

تاریخ اندیشه در بیرون ، واقع چون ما این تلقی ماست، در .بیندقدیم نمی دنیايبین مشروطیت و مباحث 

یم تحوالت خودمان را در نسبتی با تحوالت جاهاي دیگر قرار توانمییم و ندانمیاز مرزهاي خودمان را ن

 پرانتز بسته.  یم.کنمییی را مطرح هادهیم، چنین بحث

البته  گویدمی. برك ندکنمیپر  با کاه حقوقِ بشر هاشکم  فرانسویان را مانند پرندگان مردة موزه گویدیم

حق  هامن آخرین شخصی خواهم بود که با حکمت حقوق انسان مخالفت کنم. از نظر من همۀ انسان

منتقل کنند. فرزندشان را بر طبق  دارند زنده بمانند، مالکیت داشته باشند، میراث گذشتگان خود را

گذارد استفاده کنند. اموالشان را به هر می آنهامیلشان بزرگ کنند، از تمام مواهبی که جامعه در اختیار 

این  گویدمی ترند استفاده کنند. این موضوعی است که من قبول دارم ولی مثل دومسخواهمیترتیبی که 
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م حقوق دانمیداریم ولی من ن هابه عنوان مثال ما انگلیسی حقوق انسان است. حقوقی است که ،حقوق

 م که معناي بحث من روشن شود.کنمیبشر چیست. این طرح مسئله است. اینجا پرانتزي باز 

گفتم که نویسندگان  قبال . یم ممکن است دچار لغزش مهمی شویمدانمینچون ي بیرون را هابحث  

پردازان جدید حقوق نسبت ي جدید و نظریههادانحقوقخیلی مهمی ازهگل و مارکس گرفته تا دیگران، 

گویم چون هر کدام از یک زاویۀ خاصی البته کلی می .شکال گرفته و اعتراض کردندبه حقوق بشر ا

ولی همه    ،متفاوت است هادانقحقوحرف مارکس با حرف هگل و بسیاري از  ،بحث کردند. و بنابراین

وقتی   در جاهائی وجود دارد. هااین انتقاد کمابیشبه نوعی از اعالمیه حقوق بشر انتقاد کردند. امروز هم 

اول حقوق بشر یک مفهوم سیاسی   باید به دو چیز توجه کنیم.  یمکنمیما در مورد حقوق بشر صحبت 

نجانده شده گقانون اساسی فرانسه  ۀسندي با هجده اصل درمقدماست که بعد از انقالب فرانسه به عنوان 

قانون اساسی فرانسه باید با توجه به این اصول فهمیده  شراف دارد ورانسه افکه بر قانون اساسی است 

توضیح تفصیلی آن در قانون اساسی و دیگر  ي همگانی هستند که بعداًهاآزاديشود. این اصول شامل 

طبیعی است که این قوانین را در لحظۀ انقالبی براي تثبیت حقوق شهروندي  قوانین فرانسه آمده است. 

ایتالیائی یا هر کجاي دنیا  ،یعنی جداي از این که فرانسوي ن را گذاشتند حقوق بشر. آنوشتند و نام 

 ،شودمیو مذهب و آئین و سرزمین و ملیت باشیم این حقوق شامل ما نژاد  چهاینکه از  جداي از ،باشیم

که در فالن کشور  دکنمیپس یک جنبۀ مبارزاتی و ایدئولوژیکی سیاسی دارد. وقتی جامعۀ اروپا اعتراض 

فشاري می آورند که حقوق  سیاسی ۀاز جنب ن کشورآو به این سبب  به  ،شودمیحقوق بشر رعایت ن

مطرح  است. اعالمیه   بحث حقوق بشر درن ایرادي است که آ این یک جنبه از . بشر را رعایت کند

اي است که یک سري حقوق را براي انسان، براي حقوق بشر همانطور که از عنوانش پیداست، اعالمیه

که ما چیزي به نام حقوق ، به حقوق بشر ایراد گرفتند زاویهاز این  هادانحقوقاست.  کردهبشر مشخص 

دولتی وجود ندارد که به آن مراجعه کنید  .حقوق بشر فاقد ضمانت اجرائی است کهگفتند  و .نداریم بشر

ي هاحقوق نیست. بخشی از این حقوق در اندازه ،و تضمین کند. پس حقوق بشر جدا از عنوانش

به  شودمیکشورها وارد شده است. به عنوان مثال، نن آقوانین  دري مختلف هادر کشور مختلف و

تمامیت جسم یک نفر متعرض شد و آسیبی بر او وارد کرد، این بخشی از همان حقوق است که در 

یا اگر انگشت کسی را بریدید طبیعی است که  .ي اروپائی به رسمیت شناخته شده استهاقوانین کشور

فهم ن صورت قابلي موجود ما،  مسئله به ایهابرابر قانون . اما دردکنمیشکایت  ضمانت اجرائی دارد، و
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. اما دکنمیمن در دعوا انگشت کسی را قطع کردم، طبیعی است که قانون مرا مجازات  نیست. یعنی اگر

ی وجود ندارد. یعنی چیزي است که به یبرَد، آنجا دیگر ضمانت اجراوقتی خود قانون  دست دزد را می

 درافریقا و و ،شودمینوعی فهمیده . در داخل و محدوده حقوق ما به شودمیدو صورت حقوقی فهمیده 

 گیردمیبینید بحث سیاسی حقوق بشر در می کهاینجاست  .شودمیي دیگر به نوع دیگري فهمیده هاجا

آن  گوئیممی مقابلباید حقوق بشر را رعایت کنید، ما در  شماآورد که و پارلمان اروپائی فشار می

ولی اگر یک  حقوق ما به شما ربطی ندارد. و مواردي که شما به آن ایراد دارید،  جزو حقوق ماست. 

نگاران آزادند، به بیاورند، ما اینجا  حرفی براي گفتن  نداریم، چون روزنامه نگار را بگیرند و فشارروزنامه

تعارض  قوانین ما با قوانین اروپا در نشینیم. اما فرض کنید دست دزدي را بریدند، اینجاناچار عقب می

گیرند، که به حقوق بشر ایراد حقوقی می نهاییآ دلیلشویم. به همین ما دچار مشکل می است و

بنابراین . ندارد ي مختلف،هاو زمان هاچون ضمانت اجرائی در کشورهاي مختلف، در مکان گویندمی

ضمن این که حقوق نیست  ،حقوق به معناي دقیق کلمه نیست. ولی با این همۀ  اعتقاد دارند ر،حقوق بش

مبارزه کرد. پس مسئله  حقوق بشر تحققبراي  ،به عنوان یک امر ایدئولوژیک سیاسی شودمیولی 

گرفت  ترپردازم. ایرادي که دومسنمی هابنابراین من به جنبۀ ایدئولوژیک و سیاسی این ایراد دوتاست. 

مهم است چون اگر به حقوق بشر اعتقاد داشته باشیم به اشکاالت    دکنمیمهم نبود ولی بحثی که برك 

 خوریم.حقوقی غیر قابل رفعی بر می

که بصورت  ندکنمیما را نهادهاي سیاسی تضمین  يهاحقوقو  هاآزاديبرك سعی کرد توضیح دهد.  

این  گویدمی  ،مایکردهایجاد  آنهااند و ما تحولی در تقل شدهسنتی از گذشته به عنوان میراثی به ما من

ند. چون حاصل یک تحول اجتماعی اي اجتماعی هستند که حاصل یک تحول اجتماعیهانهاد ،هانهاد

در زمان به ما  و ندکنمیهستند، موضوع گذشت زمان در آن خیلی مهم است. چون در زمان تحول پیدا 

چون این امر اجتماعی است پس این نهادها  گویدمی .بنابراین زمان با سنت رابطه دارد، شوندمیمنتقل 

جماعی ا در زمان است که ، ندکنمیتحول پیدا  زماندر  و شوندمیایجاد  اجتماعیدر اجتماع و مناسبات 

. برك ندکنمیرسند و به آن عمل و به تدریج به نتایجی می  گیردمیمیان اقشار مختلف یک جامعه شکل 

قبال اشاره کردم که گفت علم سیاست علمِ تجربه است نه  –این تحول همیشه گام به گام است.  گویدمی

م؛ ایکردهداریم باید یک لحظه بایستیم و بسنجیم که چه بنابراین ما هر قدمی که برمی –صرف علمِ نظر. 

پس بنابراین ایستادن و  و اگر مطمئن شدیم که قدم اول درست بود، بر مبناي آن، قدم دوم را برداریم. 
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نقطۀ مقابل  آنهائی که می آورد، همۀ هاو مثال هااگر دقت کنید این تعبیر –سنجیدن مسئلۀ مهمی است. 

اي اگر هم نقشه  .جوري بسازندند یک خواهمیبعد  ندکنمیانقالبیون اول خراب  روحیۀ انقالبی است.

وقت در عمل تجربه نکردند که چطور باید بسازند. مسئلۀ اصلی تخریب هیچ ،براي ساختن داشته باشند

برداشتن قدم دوم منوط به درستی قدم اول است نه این که  تا ته خط  برویم و بعد  گویدمی –بناست. 

ن آهستۀ اصلیِ  و ،رویم. اصل حکومتیم و پیش میسنجی: پس میگویدمیافتد. ببینیم چه اتفاقی می

این اصل چیزي  گویدمیتغییر نیست. ولی در عین حال، خیلی هم غیرقابل گویدمی ،تغییر استغیرقابل

آن اصل . »پذیرطبیعت انعطاف«یک  elastic natureاست که بعضی از فالسفه اسم آن را گذاشته اند  

یک امر طبیعی است، یک طبیعت است، ولی انعطاف هم دارد. چرا؟ چون عامل زمان را در سنت وارد 

ي از یک طرف و مدارسنت یم ونه ربطی با مسائل ما دارد.شناسمیي را کارمحافظه. ما نه این نوع دکنمی

 . وندکنمیسنت نفی  زمان را در عاملنها آاي که در بعضی جاها  وجود دارد،  هردوي ماندهسنتیِ عقب

سید حسین نصر طرفدار سنت هستند. آنچه در سید حسین نصر  مثلافرادي  یمکنمیفکر  از طرف دیگر

نها اولین فرزانگان هند، سلمانِ پاك آازنظر . عامل زمان است شودمیو افرادي از سنخ او در نظر گرفته ن

نها صورت نگرفته است. سنت آن چیزي آتحولی در  نتیجهدر  و چه و چه مشمول عامل زمان نشدند و

 elasticیک  ندکنمیان از آن صحبت مدارسنتیعنی سنتی که  .به ما منتقل شده است است که عیناً

nature اینکه  شودمیمنجمد است یا به عبارت دیگر متحجر است که به ما منتقل  نیست. بلکه یک چیز .

از این ، ایمبهرهي وارد شده است بیکارمحافظهن تجددي که در فکر آ از آن جنبه روحی جدید و ما

انعطاف است،  طبیعتی طبیعت قابل ،سنجیدن با توجه به تجربه است. قدم دوم ،زاویه است. پس قدم اول

 کرددر فروعش تغییر ایجاد  شودمیاین طبیعتی که  گویدمیدر فروعش، تغییر ایجاد کرد.  شودمی که

. دکنمیي درونی خودش عمل هايقانونمندي درونیِ خودش است و با توجه به آن هايقانونمندداراي 

 گویدمیادموند برك است،  به عبارت دیگر اگر بخواهیم به مسئلۀ انگلستان برگردیم که مورد نظر

 هر ي درونی و ذاتی خود در جهت تأمین و تضمینِهايقانونمندسلطنت در انگلستان اصلی است که، با 

تحول پیدا کند، در  و تحول پیدا کرد. پس باید اجازه داد که این طبیعت تغییر مايِ هاآزاديچه بیشترِ 

باکی خود این تغییر و تحول نقطۀ مقابل اقداماتی است  که فرانسویان  آن را نشانۀ بی گویدمیعین حال 

این بی باکی  گویدمی - .شودمید شروع ند.  در سرود ملی فرانسه مارسییز با شعر تفنگ را برداریدانمی

است. چون وقتی که من از طبیعت کالسیک و  اصالح درشما دلیلی بر فقدان صالحیت شما 

 .که این طبیعت چیست، م،  شما متوجه نیستیدکنمیپذیري صحبت انعطاف
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در مورد  صبر  و حوصله است. چندین بار اي را مطرح کنم و آن مسئلۀ صبربایستم و مسئله بایداینجا 

مفهوم یا «هگل خواهد گفت   چیزي است که بعدا که عینا دکنمیدر مسائل سیاسی اجتماعی صحبت 

د در توانمیکسی ن گویدمی. »و حوصله است صورت معقول متضمن صبر« گویدمی، »صورت معقول

پیدا کند. کسی که هنوز به یا آن را  و، یا در نخستین مرحله به صورت معقول امور دست یابد همان ابتدا

ي قبل از فلسفۀ دیالکتیک هافلسفۀ دیالکتیکی، یا به فلسفۀ مثال متعالیه، نرسیده است عجله دارد.  فلسفه

العاده مهمی نوشته که عنوانش فوق کتاب، اند، ولی فلسفۀ من فلسفۀ صبر است. فرديي عجلههافلسفه

در تمایزش با انقالب فرانسه و بعد  ،در برك راکه عین همین حرف . »صبرِ صورت معقول« است:

من تا اینجا به تفصیل در مورد اصل حکومت  گویدمید که یبینمی ،شودمیدرجائی که وارد حقوق بشر 

مفهوم حقوق بشر است. به عبارت دیگر دو الگوي حکومتی داریم. دو  ،صحبت کردم و نقطۀ مقابل آن

ی مبتنی بر حقوق بشر، دومی مبتنی بر اصل حکومت است که رویکرد نسبت به حکومت وجود دارد. یک

، اصل حکومت گویدمی. دکنمیگیري بعد نتیجه در موردش صحبت کردم. یک بحث مقدماتی و قبالً

را هم تاریخ نشان داده است، در حالی که  آنهاي گذشته است، و درستی هافرآوردة تجربۀ تاریخیِ نسل

  Metaphysical abstractionحقوق بشر را فیلسوفان جعل کردند.  .چنین نیست مورد حقوق بشر

تجربه در آن دخیل نیست. تجربه و سنتی نیست که جاري شده باشد و ما از آن کسب  ،است، بنابراین

من  گویدمی .به عبارت دیگر تاریخ تجربه به ما نشان نداده که گام اول درست بوده است کرده باشیم.

باید اجتماعی سیاسی   گویدمیولی  –نیستم. من مطلقا منکر آن نیستم  realر راستین البته منکر حقوق بش

مند شوند. پس به این اعتبار کند و همه حق دارند که از این خیرِ عمومی بهره مینأتمنافع انسانی را 

 حقوق بشر را قبول دارم.

د.  برمیرا به کار  civil societyکه غایت ایجاد اجتماع سیاسی تأمین منافع است.  اینجا کلمۀ ، گفتم

 .  شودمیاین کلمه امروز به معناي جامعۀ مدنی فهمیده 

ند کیویتاس یا گفتمیقرن هفدهم براي بیان چیزي که در التین به آن  دررا  civil societyکلمۀ 

. گرچه است لیس یک واحد شهريِ سیاسی بودهو( پ لیسِ یونانی بود.وپکه معادل  civitasیتاس  وسی

یعنی به عبارت  .است غلط است. چون شهر بوده ولی دولتی نبوده شهر که کامال-ترجمه کردند به دولت

دولتش در شهرش ادغام شده بود. در درون شهرش دولت بود.) وقتی این عبارت را ترجمه کردند  ،دیگر

به نوشتن به زبان التینی، مثل سیسرون، که مباحث یونانی را به التینی می نوشت، معادل و شروع کردند 
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اي در کلمه، نآدولت. در مقابل  یعنیبرد. با توجه به تجربۀ رم کلمۀ کیویتاس را به کار می راآن 

که ازقرن شانزدهم به  civil humanismند اومانیزمِ مدنی گفتمیي اروپائی که در سنت  به آن هازبان

 ،دبرمیکه ماکیاوللی به کار  – lo statoبعد در ونیز و فلورانس یک اصطالحی درست شد به ایتالیایی 

ي خودشان را به هاو جان الك نوشته بزهاوقتی  ،بنابراین ي دیگر هنوز تثبیت نشده بود.هاولی در زبان

ند چون زبان اصلی علم کردمیند، یا به التینی فکر کردمینوشتند و به انگلیسی ترجمه زبان التین می

نوشتند، معادل دقیق براي کیویتاس وجود نداشت، معادلی که درست کرده به انگلیسی می التین بود، و

یم باید به کنمیبرخورد  civil societyوقتی ما   هابود. بنابراین در این نوشته civil societyبودند 

ترجمه کنیم. بعد از آن در نیمۀ دوم قرن هجدهم در اسکاتلند یک جنبش  »جامعۀ اجتماع سیاسی«

روشنگري بود. چون روشنگري  شقوقاقتصاديِ مهمی شکل گرفت که یکی از -فرهنگیِ سیاسی -فکري

نجا آي مختلفی ظاهر شد. تا هاي مختلف فرهنگی به شیوههاي مختلف اروپائی و در حوزههادر کشور

یا در انگلستان  lumie’res گویندمی هاتفاوت است. به عنوان مثال فرانسويم یشانهااسمکه حتی 

enlightenment لمان آ و یا درaufklaerung ي هاي مختلف با توجه به سنتها. در حوزهگویندمی

از یک سنخ بودند. آن چه در  اینهاي متفاوتی به وجود آمد. هر کدام از هاروشنگري ،فکري متفاوت

بود نداشت. در اسکاتلند اتفاق مهمی افتاد. یک  ،به عنوان مثال ،آلمان بود هیچ ربطی به آن چه در فرانسه

با انگلستان، متفاوت است و ریشۀ بسیاري از  کامال حتی ي دراسکاتلند وجود دارد کهانوع روشنگري

بود که اولین کتاب  4»اَدم فرگُسن«به نام  شخصیي مهم انگلیسی، اسکاتلندي است. دراسکاتلند هابحث

اي که همان کلمه را نوشت وEssay on the History of Civil Society »تاریخ جامعۀ مدنی« به نام

ساز خودش دولت و سازفرگُسن در آن کتاب دوران ،سیاسی بکار برده بودند ۀقبل از آن براي بیان جامع

گویم همان کلمه را از حوزة سیاست به یک حوزة دیگري منتقل کرد و گفت این چیزي که من به آن می

civil society اتفاقاً با دولت متفاوت است، و state اي است که در حوزه ،چیزي است که دولت نیست

ن آاصطالحی که در اینجا به کار برد بسیار اساسی بود، این اصطالح تا  یددانمیبیرون دولت جریان دارد. 

لمانی و کمی بعد به زبان آمهم بود که بالفاصله بعد از انتشارش به زبان نقدر آوقت وجود نداشت. کتاب 

فرانسه ترجمه شد. در فرانسه خوانده شد ولی بیش از آن در آلمان خوانده شد و هگل بود که براي 

رنظرش به این مفهوم جلب شد،  هگل چون توجه خاصی به مسئلۀ اقتصاد و مناسبات اقتصادي اولین با

پرداز مهم دولت جدید است و شاید بشود گفت اولین داشت، متوجه این مسئله مهم شد.  هگل نظریه
                                                           
4 Adam Ferguson 
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اي روي دولت همچنان نیز هست. هگل اولین شخصی است که نظریه پرداز دولت جدید بوده ونظریه

، دباشمیهنوز در اصولش کمابیش درست  ،استآورده و به رغم همه تحوالتی که صورت گرفته  جدید

 ،انقالبی بودن این مفهوم شد ۀآمیز است ولی مهم نیست. هگل اولین کسی بود که متوجکمی اغراق

جامعه یعنی ، دکنمیو استقاللش را نسبت به دولت اعالن  دکنمیاي را از دلِ دولت جدا چون، حوزه

طوالنی  هاجامعۀ مدنی. این بحث گوئیممیو  یمکنمیاینجا چون ما نداریم، ظاهرش را ترجمه   .مدنی

اي است که جامعۀ در آغاز دوره ،نوشت این کلمهکتاب خودش را می بركاست و بمانَد. ولی وقتی 

 political societyلِ در مقاب civil societyشدن است. یعنی مدنی در تمایزش با دولت در حال تثبیت

 ظاهر شد و متمایز است.

که همچنان  آیدمیشناخت ولی به نظر من می ست. این اصطالح را هم طبیعتاًدانمیرا  اینها برك طبیعتاً

برد. پس مبهم برد. به عنوان اجتماع سیاسی به کار میرا به عنوان دولت به کار می civil societyکلمۀ 

. ولی شوندمیاست و در آغاز جدا شدن این دو راه است. دو مفهوم در تمایز نسبت به یکدیگر آشکار 

م. زیاد این را توضیح دادم، کنمیاش اینطور ترجمه من با توجه به مجموعۀ بحث برك و محتواي رساله

ولی چون جائی راجع به  دنکمینکند از جامعۀ مدنی صحبت  کهعلتش تردیدي است که هنوز دارم، 

گفت    توانمیکه  ،شودمیئی پیدا هاو در جاهائی قرینه دهدمیاین امکان را به ما  دکنمیدولت صحبت ن

م  که ابهام اولیه را همچنان حفظ کرده کنمیبه هر حال  اجتماع سیاسی ترجمه  اجتماع سیاسی است.

هم نگاه کردم. مترجم هم که در  به فرانسه شده را اي کهترجمه .ستاباشم. ابهامی که در رسالۀ برك 

چون این اصطالحات در فرانسه ، ستادقیق   ولی در بعضی جاها نسبتاً ،بعضی جاها خیلی دقیق نیست

ن استنباط آم نتوانستم از ه و من دهدمیهم تلقی خودش را توضیح ن خیلی به هم نزدیکند، بنابراین او

   .خاصی داشته باشم

 گویدمیکه من چنین ترجمه کردم. بعد  advantageاجتماع عبارت است از تأمین منافع  دگویمیپس 

خیریه.  گوئیممی گفتم خیررسانی. چون ما معموال beneficence ست برايادر عین حال اجتماع نهادي 

باید مطابق گیرد را تضمین کند. پس هر کاري که انجام می جامعه براي این است که خیر ما گویدمیبعد 

من  گویدمی( همان طوري که برك  رسیم به اینکه منِ داراي حقوقخاص عمل کند. بعد می ءقاعده

قبول دارم که همه حقوق دارند) من که داراي حقوق هستم معنایش این است که انسان حق دارد هر 

 انري اقدام کند که به دیگریا اینکه انسان حق دارد به کا کاري  که به زیان دیگران نباشد را انجام دهد و
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که در جامعه تولید  هاتالش مجموعۀ انسان ثمرات و از طرف دیگر، انسان حق دارد از .ضرري نرساند

طبیعی است که اینجا اصل بر برابري حقوق  گویدمیولی  .اي عادالنه از آن ببردبهره ندکنمیثروت 

است. یعنی همۀ افراد برابرند که حقی داشته باشند، از ثمرة تولید ثروت اجتماعی سهمی داشته باشند. 

یعنی معنایش این است که پول نفت را  –. »این حقِ مساوي به معنی بهرة مساوي نیست« گویدمیولی 

ما همه حق داریم ولی  گویدمیخالصۀ قابل فهمش این است.   -  یمکنمیبه تساوي تقسیم ن مردمبین 

اري براي ذگ) سرمایهشخصی که دو شلینگ ( دو ریال مثال زندمیهمۀ ما سهم یکسان نداریم. بعد مثال 

ند سهم برابر ببرند. برابري توانمین است، اري کردهذگبا کسی که دو تومان سرمایهاست،  کاري کرده

دیگران داراي حقوق  ن مجموعه حق و سهمی دارم که باید داده شود. من وآآنجاست که من که در 

یک نوع حقوق دارم. ولی اینکه  ،نصف تهران مال اوست کهمثال من با کسی  به عنوان، مساوي هستیم

ما مطابق است با  . سهم هریک ازشودیماینجا متفاوت  است، آوردم و او چقدر آورده سرمایه من چقدر

مسئلۀ اصلی حق  گویدمیاي که آوردیم. اینجا البته خیلی در موردش بحث  نیست. ولی آن مقدارسرمایه

مساوي در قدرت است که مسئله است. همۀ ما به عنوان شهروندان جامعه داراي حقوقی هستیم ولی این 

گفت که همۀ ما به عنوان انسان  سهمی در  شودمین تعمیم داد. قدرتدر مورد   شودمیحقوق را ن

این از حقوق اولیه بشر نیست که سهمی در قدرت داشته باشد. ولی  گویدمیقدرت داریم.  چرا؟ 

باز به نظریۀ سنتی  .این دو مسئلۀ، متفاوت است گویدمی .مخالف مشارکت ما در قدرت هم نیست

 فیلسوفان عصر و اجتماعیطرفداران قرارداد  کهاینطور نیست  گویدمی. گرددمیسلطنت در انگلیس بر

دولتی ایجاد کردیم و شخصی را  که ما روزي دور هم جمع شدیم و، گویندروشنگري قرن هجدهمی می

که  گفتمیاز آن قرارداد بیرون بیایم. برك ن خواستیمیم در هر زمانی که توانمی دادیم و ن قرارآس أدر ر

 زادي به ما انتقال یافتهآدر یک جائی این قدرت و  گفتمینامه دارد، بلکه ما نسبي هاآزاديقدرت و

یک جائی بگویم سهم  ولی اینطور نیست که من سهمی در سلطنت و قدرت  داشته باشم که در است،

روشنگري قدرت را به عنوان حاصل قرارداد توضیح  گویدمیبروم. این شرکت نیست.  ،مرا بدهید

ن مشارکت ( این کلمه را آنظام طبیعی سنتی است که ما در اداره امور  ،ما در انگلستان نظام ، ولیدهدمی

 این کلمه جدیدتر است) داریم ولی حقی در قدرت نداریم.  –برد البته به کار نمی
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ي جدید اندیشۀ هاکه انقالب فرانسه، حقوق بشر و غیره و در واقع تمام نظریه، نظریۀ حقوق طبیعی

ن  جان الك گفته آ از ترقبل که روي آن متمرکز بود؛ توسط روسو و دیگران  بسط داده شد وسیاسی 

 بود.

بیش از همه روي آن تأکید کرد که ما وارد قراردادي  سیاسیجریان روسوئی اندیشۀ  در فرانسه خصوصاً 

چون ما  گویندمییم و به وضعیت اجتماعی سیاسی وارد شویم. یشویم تا از وضعیت طبیعی بیرون بیامی

آزاد بودیم، از اینجا نتیجه گرفتند که انسان در حالت طبیعی داراي حقوق طبیعی هم بوده  طبیعت همه در

. یعنی گویندمیمن حق دفاع از خود را دارم که به آن دفاع مشروع  است. آن حقوق طبیعی چیست؟ مثال

من از خودم دفاع  کردمیمن حمله تشکیل دولت در حالت طبیعی، اگر کسی در جنگل  به  قبل از

م. این حق طبیعی من بود شدمیکشتم یا بالعکس کشته او را می طبیعتا کردمیم، اگر کار بیخ پیدا کردمی

که از خودم دفاع کنم. از طرف دیگر انواع این حقوق را شمردند که چند نوع حقوق طبیعی داریم که 

 civil society این اجتماع چیست؟ این گویدمی .که درحالت طبیعی داشتند شودمی هاانسان شامل

. یمکنمیمعنایش این است که ما از برخی از حقوق خودمان اعراض  یمکنمیاجتماع انسانی که ما ایجاد 

حمله  مورداو را بکشم و بگویم چون  ،م هربار که کسی به من حمله کردتوانمییعنی چه؟ یعنی من ن

حق طبیعی من بود که از خودم دفاع کنم. این دیگر شدنی نیست. این حق طبیعی را که من ، دمشواقع 

هر باري که  .به نیروي انتظامی منتقل کردم  .منتقل کردم حکومتیدر وضعیت طبیعی داشتم، به نظام 

این کاري م غیر از توانمیدهم. نشخصی به من حمله کرد، در درجۀ اول به  نیروي انتظامی اطالع می

دهند، دادگاه تشخیص می هادانحقوقی که البته این را یانجام دهم جز در موارد خیلی خیلی استثنا

و کسی هم با تفنگ  رسد،ی نمییی که کسی نیست و دستم به جایکه شاید در جا دهدمیتشخیص 

در یک   سنگی را  ببینم و اتفاقیاي ندارد. احتمال دارد که من ، و جیغ و داد من هم فایدهدکنمیتهدیدم 

د توانمی دانحقوقلحظه از آن استفاده کنم و به سرش بزنم. این احتمال هم هست که فرد در جا بمیرد. 

کشت.  او مرا می، زدمتشخیص دهد و در دادگاه ابراز کند که این دفاع مشروع بوده است. اگر من نمی

یک حقوقی داریم که در وضعیت اجتماع  اشتیم. ما  یک حقوقی داریم که در وضعیت طبیعی د گویدمی

ما بخش مهمی از حقوقی که در وضعیت  ر،سیاسی داریم. وقتی وارد اجتماع سیاسی شدیم طبق این نظ

ایراد عمدة اساسی این  گویدمی .یمکنمین جامعه منتقل آطبیعی داشتیم را به  نهادهاي سیاسی اجتماعی  

جتماع سیاسی شوید و هم بیرون اجتماع سیاسی باشید. یعنی آن ید هم وارد اتوانمیاست که شما ن
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ید آنرا با خودتان به اجتماع سیاسی بیاورید. برك توانمیحقوقی که شما در آنجا داشتید را دیگر ن

د ما در وضعیت طبیعی قبل از تشکیل اجتماع سیاسی گوئیمیاگر نظر شما درست باشد و شما  گویدمی

ید آن حقوق را در وضعیت اجتماعی سیاسی با خودتان بیاورید. یعنی توانمیا نداراي حقوق بودیم، شم

شما چنین مجوزي را ، اما در اجتماع سیاسی ست منجر به کشتن یک فرد شود،توانمیآنجا دفاع مشروع 

 ،دولتی، باید در درجۀ اول نهادهاي اجتماعی .ندارید. حتی اگر خطر کشته شدن شما را تهدید کند

ایم، از ا وارد کنید. پس بنابراین ما بخش بزرگی از حقوقی که در وضعیت طبیعی فرضی داشتهسیاسی ر

د بگوید که ما آن حقوق را هم آنجا داشتیم و هم خواهمیم. در حالی که حقوق بشر ایکردهآن اعراض 

و این دو نوع حقوق است. چون شما از یک طرف دفاع مشروع از خود دارید ولی از طرف  ؛اینجا داریم

. این دکنمیدیگر نهادهاي انتظامی هم دارید که باید از شما دفاع کنند. این دو حقوق با هم تعارض پیدا 

سئله به این م اصال گویدمیولی  .که برك گرفت، رفع کرد. این ایراد اساسی است توانمیرا به چه نحو 

حکومت اختراع یا ابداع شعور انسانی است براي اینکه  گویدمیصورت قابل طرح نیست. در واقع 

: هر فردي با توجه به هواهاي نفسانی که دارد، گویدمیئی را ایجاد کند. منظورش چیست؟ هاودیتدمح

passions  خودش،  خصوصیبه تأمین هر چه بیشتر منافع  دکنمیم، گاهی میل کنمیرا اینطور ترجمه

، این میل به تأمین منافع خود باعث شوندمیوقتی این مجموعۀ افراد انسانی در یک اجتماعی وارد 

نها به آ؛ و این امکان وجود دارد که دکنمینظم ، آن جامعه را بیشودمین جامعه آی دریهانظمیبی

کار اصلی دولت ایجاد   گویدمی .اساس نظام اجتماعی را برهم زنند ،ي  بزرگی تبدیل شود کههاگروه

اگر  گویدمیی  در برابر تأمین بیش از حد منافع است تا نظم نظام اجتماعی متالشی نشود. یهامحدودیت

به  جزء حقوق بشر است، از شمار حقوق بشر هاهم وجود داشته باشد، این محدودیت حقوق بشر

ست، یعنی اکه انسان داراي حقوقی ، ی که من می فهممیبه معنا گویدمیارت دیگر . به عبآیدمیحساب 

ی که براي این تأمین منافع خصوصی افراد ایجاد یهاست، محدودیتادنبال منافع شخصی خودش 

ي هاید بگوئید حقوق، شما باید بگوئید محدودیتتوانمیهم جزو حقوق است. شما فقط ن شودمی

حقوق  ییدگواین را تغییر دادند و گفتند حقوق و تکالیف شهروند. چون وقتی شما می البته حقوق. بعدا

قبل از  هایعنی که فقط حق دارم ولی در مقابل آن، تکلیفی هم در مقابل اجتماع دارم.  این بحث، من

جزو حقوق بشر است. یعنی ما اول تثبیت حقوق  هامحدودیت گویدمیي جدید است. ولی هابحث

چون برك در انگلستان است، مسئلۀ آزادي مالکیت و  .یم البته که حقوق تا اینجاستیگو، بعد مییمکنمی

شاید  . بعدادکنمیاز مسئلۀ مالکیت صحبت  كمقدس بودن آن یک اصل بسیار اساسی است. همه جا بر
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رانسه نظام مالکیت را ترین انتقادش به انقالب فرانسه این است که انقالب فبه این اشاره کنم که بزرگ

ست و ابهم زد.  البته که آزادي مالکیت، آزادي مالکیت است ولی معنایش این نیست که چون مال خودم 

بکارم و هر کاري هم که خواستم  خواستمدر زمین خودم هر چه  متوانمیمالکیت هم مقدس است، پس 

درست کنید، آنجاست که حقوق بشر  بکنم. به عنوان مثال اگر شما خشخاش خواستید بکارید که تریاك

. شما حق ندارید این کار را بکنید چون شودمیچون محدودیت اینجا وارد  .گیردمیجلوي شما را 

ید بکنید ولی هر نوعی که بخواهد به نظام توانمیدرست است که همه نوع تصرف در زمین خودتان 

حقوق بشر این محدودیت را وارد  گویدمی. شودمیاجتماعی آسیبی برساند، آنجاست که دولت وارد 

د این محدودیت را وارد کند. مسئلۀ محدودیت از حقوق بشر است. حاال فرض کنید که توانمی. ندکنمین

، من به دکنمیاین فرض را ن -را وارد کرد، ایراد اصلی برك اینجاست.  هاحقوق بشر هم این محدودیت

هم حقوق و هم محدودة حقوق امري انتزاعی نیستند که شما  گویدمیولی  –این صورت بیان کردم 

ی وظایف را هم یمن در یک جا است، بگوئید اشکال دارد، چون در اعالمیۀ حقوق بشر وظایف را نگفته

. اینها را دکنمی. اینها را زمان و مکان تعیین هاند و نه محدودیتانه آن حقوق انتزاعی گویدمیمی آورم. 

به آن  توانمیی یهایم داشته باشیم وچه محدودیتتوانمیکه ما چه حقوقی  دکنمیتعیین  مقتضیات زمان

. ندکنمیبه مقتضاي زمان و مکان تغییر پیدا  ها، حقوق و محدودیتهاآزادي گویدمیپس  .وارد کنیم

سیاسی، اینجاست پردازي غیرتاریخی درحوزة اندیشۀ در واقع نظریه ،ایراد اصلی برك به انقالب فرانسه

اند و مفهوم تاریخ را در اندیشۀ سیاسی وارد در جاهاي دیگر کسان دیگري هم این ایراد را گرفته که بعدا

کردند که هنوز در آن، زمان وارد نشده بود. هنوز در انتزاعیات بود. برك در واقع بدون اینکه این بحث 

طریق تلقی خاصی که از سنت دارد، که در سنت و از  شودمیرا مطرح کند از طریق مفهوم زمان وارد 

ما نظام حکومتی مجرّد نداریم،  گویدمی، از اینجاست که شودمییک بعد زمان وجود دارد که متحول 

یم  نظام حکومتی مربوط به یک ملت خاص است با توجه به مقتضیات زمان. یگوبلکه ما همیشه می

. گویندمی ،مجرد بحث کرده بودندمثل روسو که یی آنها چیزي که کمابیش دیگران هم گفته بودند حتی

ي هر کشوري از آداب و رسوم و هاقانون گویدمیبرد. بکار میدر فرانسه روسو کلمۀ لوقس را 

دتی که اینها در واقع وارد . آنها گفته بودند، ولی نه به این دقت و حشودمیاخالقیات آن کشور ناشی 

مطابق با  هاقانون گویدمیرا دارد  منتسکیوولی برك که  نظر  .دکنمیوارد  شترالبته بی منتسکیو. ندکنمی

، رودمیي ما در موازات هم هااي هستند که با بحثجاده دومثل  هااین بحث .اخالقیات یک ملت است
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، بعد جدا شودمی، بهم وصل شودمیجاده به هم نزدیک  با فاصله از هم، ولی در یک جائی این دو

 .شودمی

دو جادة موازیند ولی در تاً مانند وضعیت این جاده را دارد که عمد هابا بحث مشروطیت ما، این بحث

م. کنمی. اینجا من یک پرانتز باز ندکنمیی تالقی پیدا یی، هر چند کیلومتر یک بار، در جاهاییک جاها

 بود، گفتهکوچکی  ءدر یک رسالهگرفتند که  »االسالمثقه«به خواهان خیلی مهم مشروطهیک ایرادي که 

ي تبریز هاروحانیِ از شیخی یک یددانمی،  بود اصطالح مشروطۀ ایرانی را بکار برده و، »مشروطۀ ایرانی«

وارد تبریز شدند، در  هااست. او یک شیخی تبریز بود که از حامیان مشروطه بود و در روزي که روس

که عنوان رساله هم جالب ، »الالن« . در رسالۀ کوچکی که به نام رسالۀدورة استبداد صغیر اعدامش کردند

چنین باشد،  می خواند، به نظر من البته، این تفسیر من است و نه اینکه حتما »الالن« است که آن را

د صحبت کند. توانمیعلتش این است که مشروطۀ ایران هنوز الل است به نظر من، هنوز به زبان نظریه ن

یم، مشروطه چیست؟ آنجا این کلمۀ مشروطۀ ایرانی را به کار برده خواهمید بگوید که ما چه خواهمی او

 که جاي بحثش اینجا نیست.بود 

 

 

 

 

 :جلسه چهارم

پردازي صرف  یم که نظریهرسمیبعد از جمع بندي و افراط و تفریط موافقان و مخالفان انقالب به بخشی 

جدید در علم  يهانظریهتأسیس  و تدوینبراي  که نتایجیدر مورد انقالب فرانسه است و برخی 

 سیاست گرفتند.

حقوق بشر است. مسئله  ردومدر  اي که در مورد ادموند برك مانده که باید به آن اشاره کنم،دو سه مسئله

این نیست که انسان حقوقی داشته باشد. بلکه مهم است  که  اصلی حقوق بشراز نظر ادموند برك مسئلۀ 

آورد، چگونه از این حقوق ، به چه ترتیبی این حقوق را به دست میدکنمیچه  حقوقبدانیم با این 

اینجا برك  با مذاق این انسان سازگار است. با مقتضیات زمان و حقوقاین  و چقدر دکنمیمحافظت 
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يِ صرف در مورد سیاست. دوباره پردازنظریهکه علم سیاست علم تجربه است و نه علم  دکنمیاشاره 

با اجسام  شودمیحقوق بشر مثل نوریست  که وقتی وارد جامعه  گویدمیو  نگاهی دارد به حقوق بشر

و  هاو تمایزهائی که سرشت انسان دکنمیموانعی که جامعه ایجاد  گویدمی .شکندد و میکنمیبرخورد 

 ي شدهپردازنظریهبه آن صورتی که در مورد حقوق بشر  شودمیدارد، موجب  هاطبیعت و فطرت انسان

اي است، و جامعۀ انسانی چون طبیعت بشر، طبیعت پیچیده گویدمیبه مورد اجرا گذاشته نشود.  است

 شودمیبنابراین ن  تر از سرشت خود انسان است.پیچیده ،ي متفاوت استهاکه فراهم آمدة از انسان

این  .در حوزة نظر حقوقی براي انسان  مشخص کنیم و همان حقوق را در جامعه تحقق ببخشیم صرفاً

ِي انتزاعی در مورد پردازنظریههرنوع  ،است چون معتقد، که دکنمیاین نظر وارد  پیچیدگی را برك از

صورت تحقق پیدا کند. جملۀ د به این توانمیدر عمل ن و حقوق محکوم به شکست است، و سیاست

هائی مثل روسو پردازنظریهمنظورش به . »هر حکومت ساده معیوب است« گویدمیمهمش این است که 

ي هاچون پیچیدگی هااین نوع حکومت گویدمی .بود هاست که حکومتی را در عالم نظر درست کرد

منظورم این  گویدمیرسد. به جائی نمیگیرند بنابراین معیوبند و طبیعت انسان و جامعه را در نظر نمی

نیست که حقوق بشر به طور کلی نادرست است بلکه معتقدم که حقوق بشر از نظر متافیزیکی و در 

. ندکنمیچون حقوقی که در مورد انسان است را ثابت درست است فلسفی و ي نظري هاحوزة بحث

مطلب را از هم جدا  دواین  در واقع  .، نادرست استولی در حوزة اخالق و سیاست چون شدنی نیست

 دو  درمورد  بعدا از جمالت بسیار مهم این رساله است. ،که در رسالۀ برك آمده .  این جملۀ کوتاهدکنمی

همین  کانترساله  نوشته شد صحبت خواهم کرد. اتفاقاً 1794سال دراز کانت و فیشته که رسالۀ مهم 

در مورد همۀ  است يپردازنظریهکه خیلی مهم است، یک نوع  دکنمیمسئله را از دیدگاه فلسفی مطرح 

در نظر چیزي درست  شودمیآیا « گویدمیخود  ۀکانت در رسال. با تجربۀ انقالب  فرانسهولی  هاانقالب

 دکنمیاین رساله خیلی مهمی است و این مسئله را مطرح  »باشد ولی در عمل نادرست از آب در آید؟

باشد، حقوق  باید ريبآزادي باید باشد، برا گویدمیکه انقالب فرانسه به لحاظ نظري درست است که 

د مخالف آزادي باشد. ولی در عمل توانمیدر حوزة نظر کسی ن ،بشر و غیره. همه اینها درست است

ک جسم مثل نوري است که به ی گویدمیاین چیزي است که برك  ؟افتدچه؟ در عمل چه اتفاقی می

. برك این مسئله را از رودمینوري که ما ثابت کردیم در طبیعت  مستقیم  .شکندو می خوردمیمتکاثر بر 

را  آنهاآنکه بتواند مثل کانت بحث فلسفی کند، چون مقدماتی الزم دارد که نه برك بی دکنمیدور اشاره 

و نقد  گیردمیصورت در آلمان توسط کانت ودیگران  ست و نه به آنها اعتقاد داشت. این کار بعداًدانمی
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فرانسه، معاصر است با انقالب و فیشته چون اوج پختگی کانت . شودمیانقالب فرانسه در آلمان اغاز 

بود و  علمیهحوزة  ۀزمانی که طلبیعنی ش اکه انقالب در دورة جوانی است هگل، دوآن بعد از

در  راجع به آن صحبت خواهم کرد. این بحث بعدا و. اتفاق افتاد کشیش پروتستان شود خواستمی

است که ي جدید درمورد حقوق در آلمان پردازنظریه. به عبارت دیگر شودمیآلمان است که مسئله 

 انگلیس و فرانسه  به این صورت  مطرح نشد. در  ،دکنمیاهمیت پیدا 

، و شودمیبا هگل آغاز  مثل هابرماس،  گفتند که تجدد و دوران جدید با آلمان و خصوصا هابعضی

بزرگ  آلمانی با هگل متفکر الیسمایدهجریان فکري اوج متفکر بزرگ اندیشۀ تجدد هگل است، یعنی 

یک  . اینجاشودمیتبدیل  به مسئله لمانآتجدد است، از این زاویه است که موضوع  حقوق در  اندیشه

 م که تأکید مرا متوجه شوید.کنمیپرانتز باز 

هیچ جاي دیگري را سراغ نداریم که حقوق به مسئلۀ جز در حوزة تمدن اروپایی  ،در آغاز دوران جدید

ي پیش از آن، و هاو انسان با حقوقش تعریف شود. تمام تمدن تبدیل شده باشد. نظري بسیار مهم

ف که  برآمده از ادیان هستند، همۀ آنها انسان را در درجۀ اول مکلّي حقوقی هاادیان، و نظریه خصوصا

. آیدمیکه باید انجام دهد، عبد به حساب  ،. یعنی انسان تکالیفی دارد نسبت به خداندکنمیتعریف 

ي هااي و اصلی و بنیادین نظاماگرچه در مواردي تکالیف مبتنی بر حقی هم هستند. ولی مفهوم گره

تکلیف است. با حق نیست، بلکه ست، اشامل آنها  که حقوق ما هم  کامال، دوران جدید حقوقی قبل از

ي عمدة حقوقی مبتنی بر هانظام انقالب فرانسه است که  آن شکاف عمده و اصلی، در سد سکندرِ

انسان است خود . و از طرف دیگر حقوق ناشی از شودمیشکند و انسان با حقوقش تعریف تکلیف  می

 . این انقالبی بود که پیش از همه روسو انجام داد. قبالًگرددمیکه از بیرون به او تحمیل  چیزيو نه 

که انسان وقتی آزاد است  ،هم خواهم گفت که روسو بود که نخست گفت اي به روسو کردم. بعداًاشاره

خودش  ،اشد تا  بتواندقانون باید ناشی از انسان ب بنابراین .که خودش می گذارد کندکه از قانونی تبعیت 

انجام داد، و بعد از طریق کانت وارد آلمان شد  این انقالبی بود که روسودرواقع تبعیت کند.  قانون نآ از

البته در ، هگل و شلینگ کانت، فیشته و خصوصا توسط آلمانی الیسمایدهدر  ي جدید خصوصاًهاو نظریه

 ما .ان بسیار مهم حقوق جدید هستندپردازنظریههمه در حوزة فلسفه از  انجام گرفت و ان،اوایل عمرش

، همین شودمینزدیک ها آنآلمان را نداریم. برك در یک مواردي به  وضعیتمشابه درجاي دیگري، 

برك   ؛گیردمیولی زود، از این دیدگاه جدید فاصله  شودمیاي که گفتم، به دیدگاه جدید نزدیک جمله



٥۱ 

دوران جدید  تحوالت راجع به مباحث و .دوران جدید است نویسندههم است که یک از این نظر م

ولی با توجه به مبانی حقوق قدیم و برخی مبانی  دکنمیانقالب در انگلستان و فرانسه بحث  خصوصا

 این رفت و آمد میان قدیم و جدید در مورد  برك هنوز وجود دارد. ،بنابراین .اندیشۀ سیاسی قدیم

 با توکویل در فرانسه است که خواهیم دید دوران جدید، اندیشۀ تجدد کامال بعدانگلستان و  او در بعد از

. به عبارت دیگر پارادایم جدید، تجدد، در فرانسه از دکنمیخودش را در مقابل پارادایم قدیم تحمیل 

. برك هنوز در مواردي دشومیتثبیت  آلمانی است که کامال الیسمایدهروسو تا توکویل و در آلمان با 

 دکنمیدر مورد مباحث جدید بحث  قدیم باسلوگاهی اوقات با  ی در جدید دارد ویو پا قدیمی در یپا

حقوق بشر در حوزة متافیزیک و فلسفه، یعنی در حوزة  گویدمیبنابراین  وقتی که  .که خیلی مهم است

از  یا و  است و قابل دفاع نیست. درست است ولی در حوزة عمل در اخالق و سیاست نادرستر، نظ

که آن یک حد وسط میان  شودمی، جائی پدیدار شودمیکه حقوق بشر جائی ظاهر  گویدمیطرف دیگر 

ند آن را از خواهمی ي قدیمی است که صرفاهاي نویسندگان جدید و تفریط نظریهپردازنظریهافراط 

یک چیزي در این میانه  قابل توضیح است. ولی حقوق  گویدمیتاریخ و تحوالت اجتماعی در بیاورند. 

که به این  گویدمیروشن کرد، خودش  شودمیغورش را ثبشر قابل تعریف منطقی نیست، اما حدود و 

من طرفدار حقوق  ،از آنجا که چندین مورد گفت .و حقوق انسان هستم من طرفدار حقوق بشر اعتبار

به نام ، عنوان اعالمیۀ حقوق بشر در کردند، عنوان حقوق بشرترجمۀ بدي در فرانسه بشر هستم، ولی 

حقوق  گویدمی نویسدمییعنی بشر انتزاعی. برك در عین این که انگلیسی  است، انسان مفرد به کار رفته

تا موجود انتزاعی  دکنمی. یعنی مفرد را به جمع تبدیل   right of manو نه right of men افراد انسانی

در جامعه  تبدیل کرده باشد. در واقع این نکته هم در  واقعیي موجود و متحول هابشر را به انسان

چیزي است که در حوزة سیاست و  گوئیممیآنچه به آن حقوق بشر  گویدمیاش وجود دارد. پس نوشته

. یعنی حقوق بشر را با توجه شودمیتعریف است و عبارت است از منافعی که از آن ناشی حکومت قابل

. یعنی یک محاسن و منافعی که از عمل به حقوق بشر به دست دهدمیتوضیح  advantagesبه منافع 

حقوق بشر عبارت است از این منافع ولی آن منافع عبارتند از حاصل تعادلی که  میان  گویدمی. آیدمی

مسئلۀ اصلی در حقوق  گویدمی، دو منفعت. یک منفعت یک ضرر یا دو ضرر.  شودمیدو خیر ایجاد 

درمقابل وقتی که بشر این نیست که ما بطور انتزاعی ثابت کرده باشیم که انسان حقوق دارد. بلکه انسان 

ه این منفعت است ک . ضابطۀ انتخاب،دکنمییکی ازآن منافع را انتخاب  و گیردمی در اجتماع قرار منافعی
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ما گاهی در مقابل دو منفعت قرار می گیریم و یکی را انتخاب  گویدمیمسئلۀ مهم سیاست است. 

. حقوق یمکنمیو گاهی خیر و شر، منفعت و ضرر و گاهی هم میان دو ضرر یکی را انتخاب  یمکنمی

چیزي که  نه آن ،گیردمیاي که دراینجا صورت و مصالحهو، بشر عبارت است از این تعادل میان این د

ي فکر انگلیسی هانکتۀ مهم حرف برك  که از ویژگی .حقوق بشر به طور انتزاعی تألیف کرده است

د مبتنی بر کنمیمیان دو خیر یا دو شر یا یک خیر و یک شر، انتخاب  کهخرد سیاسی  گویدمیکه  ،است

گویم خیلی ن میاصل محاسبه است. یعنی عقل عبارت است از حساب کردن. در زبان ما چیزي که م

این دو جنبه را  ندکنمی، علتش هم این است که کلمۀ التینی که اینها با توجه به آن صحبت دهدمیمعنا ن

، وقتی چیزي یمکنمیاست، این کلمه که ما عقلی ترجمه  rationalیک چیزي  گوئیممیدارد. وقتی 

که   ratio »راتیو«م و سودش از ضررش بیشتر است. چون کلمۀ ایکردهعقالنی است یعنی حساب 

rational  ست.  بنابراین عقل از یک اش حساب کردن هم ادر زبان التینی یکی از معانی آیدمیاز آن

طرف عاقل است یعنی سفیه نیست و قدر مالش را  گویندمیطرف حساب هم هست. وقتی در فقه 

را با دو ریال عوض نکند. کسی که این کار را انجام دهد از نظر . یعنی بلد است یک تومن داندمی

. ارزش اموالش را داندمی. یعنی کسی که ارزش خیر و شرّ را نشودمیحقوقی و فقه سفیه خوانده 

انگلیسی که  که در زبانِ خصوصا دکنمیبه این اشاره  . اینجا دقیقاداندمی. وقتی عاقل است یعنی داندمین

یا بهتر بگویم  rational گوئیممیاالن خواهیم دید که این مسئله مهم است. در زبان انگلیسی وقتی 

reasonable  در زبان انگلیسیreason اي رویش که مسئلۀ حساب، محاسبه گرددمیبه این جائی بر

یعنی حساب خیروشرّ. و ، حقوق بشر یعنی با محاسبه وارد شدن در زندگی اجتماعی گویدمی. شودمی

 گویدمیي حقیقی اخالقی در توضیح سیاست سروکار داریم. هاما با همین محاسبات کمیت گویدمیبعد 

ما با اینها سروکار داریم. قبل از این که دوباره  ،ند بلکه در حوزة اخالقاند و نه متافیزیکااینها نه ریاضی

و آن مطلبی است که از  دکنمیکتۀ مهم دیگري اشاره به مسئلۀ عقل به این معنا برگردم، برك به ن

ي دموکراتیکی، مردم توان هاي آزاد، حکومتهادر حکومت گویدمی منتسکیو .است گرفته منتسکیو

اشکال  گویدمیبعد  .نبسته استدستشان را  هاحکومت در بسیاري از جا چونانجام همه کاري را دارند، 

نجاست  که قدرت مردم را در انجام خیلی از کارها، یا در همۀ آي دموکراتیک هااصلی در این حکومت

که چون در یک حکومت دموکراسی حق انجام  ندکنمیگیرند. تصور کارها، با حقوق آنها اشتباه می

که حقوق هم داریم. یعنی به عبارت دیگر  ندکنمیهرکاري را داریم و دولت دست ما را نمی بندد، فکر 

: این طور گویدمیبه حقوق ما. یعنی در همۀ مواردي که آزادیم حقوق هم داریم.  گرددمیدي براین آزا
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ي آزاد توان هامردم در حکومت گویدمیگرداند و بعد نظر خودش را برمی منتسکیونیست. مسئله را به 

ایجاد  اندیگر نباشند و اخاللی در حقوق انانجام هر کاري را دارند، البته در صورتی که مزاحم دیگر

به ، وقتی انبوه مردم با توان انجام همه کار گویدمیندارند. بعد از این  همنکنند، ولی تمام حقوق را 

نها باشد. اگر بتوانند با تمام قدرتی که دارند به عنوان حقوقشان آ د جلودارتوانمیچیزي ن د،نحرکت درآی

انبوه مردم، عامۀ « گویدمیپاشد. اجتماعی فرو می از آن استفاده کنند و هر کاري را انجام دهند، نظام

،  فضیلت به دکنمیبعد که  فضیلت را تعریف . »که مبتنی بر فضیلت باشد دارندمردم فقط آن حقوقی را 

بلکه تقواي  ،یم که معموالً از فارابی به بعد به معناي تقواي اخالقی استبرمیمعنائی نیست که ما به کار 

ی حق دارند وارد یجاآنتا  و ندتوانمیی یافراد، انبوه مردم فقط تا آنجا گویدمید. باشمیمدنی و سیاسی 

یعنی  با هر امري که عقالئی  باشد مخالفت نداشته باشند. reasonableعمل شوند که با هیچ امري که 

یک چیزي عقالنی است و  گوئیممیاست. تأکید من از این نظر روي کلمۀ عقالئی است که ما یک بار 

تا خیلی فرق نمی گذاریم  ولی  ي معمولی بین دوهادر گویش عقالئی است. ما معموال گوئیممییکبار 

که  گوئیممییک بار در زبان انگلیسی  .ي اروپائی هم همین طوراستهایک فرق اساسی دارد. در زبان

معادل این دو تا  ست. در فرانسه هم عیناا  reasonable گوئیممیاست و یک بار  rationalیک چیزي 

است یعنی یک نظریۀ فلسفی حقوقی  rational گوئیممیوجود دارد. فرقشان در این است که وقتی 

ي هااین مطابق است با آن نظریۀ عقالنی کلی. فلسفه گوئیممینسبت به عقالنی بودن آن داریم و بعد 

خواهد  آلمانی مبتنی بر چنین تلقی از عقل است. هگل بعدا الیسمایدهي میانه، هاقدیم از یونانی، سده

، تحقق پیدا گیردمییعنی آنچه که در تحول تاریخی تاریخ صورت . »واقع، معقول است«گفت که 

، آن مطابق است با نظم عقل، با تلقی که او دارد. در حوزة فلسفۀ انگلیسی این نظریۀ عقالنی به دکنمی

متأخر که مبتنی بر نظریۀ اصالت تسویه  گفت که در نزد بسیاري از نویسندگان خصوصا شودمیاین معنا 

در موردش بحث کرد، نظریۀ عقالنی وجود ندارد، بلکه آنها چیزي دارند که ما به  شودمیاست که اینجا ن

در علم اصول  قشدقییم؟ عقالئی را ما در معناي برمی. عقالئی را ما در کجا به کار گوئیممیآن عقالئی 

یک چیزي عقالئی است، به این معنا نیست که با تمام عقل جهانی و اینها  گویندمییم. وقتی برمیبه کار 

دارند؛  common senseئی که عقل سلیم دارند، به انگلیسی هامطابقت دارد؛ بلکه چیزي است که آدم

یک چیزي بنا  گویندمی برندمیاین خوب است. اصطالح دیگري که در علم اصول به کار  گویندمیآنها 

این کار  گویندمیي باشعور که  دیوانه و سفیه نیستند، اگر این را به آنها عرضه کنیم هابر عقال. یعنی آدم

 بحث عقالنیتدروغ گفتن کار عقالئی نیست. یا دزدي کار عقالئی نیست.  مثال گویندمیخوبی است. 
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وقتی به  ي معمولی که ما باشیم معموالهاآدم یا که عقال  یمکنمیبحث را  ، این بلکه یمکنمیاینجا ن در

د. جامعه سر پا نمی مانَاین  ، دیگراگر بنا باشد همه در جامعه بدزدند ،گویندمی ،ندکنمیاینها مراجعه 

اند و دیدند که ضرر دروغ و اینها حساب کرده بناي عقال این است که دزدي بد است. یعنی گویندمی

به این صورت باید انجام داد.  از  reasonable گویندمیدزدي از خیرش بیشتر است. این را به انگلیسی 

بودن است. الك به کّرات از  reasonableجان الك به این طرف اندیشۀ سیاسی مبتنی بر این 

reasonable reason  عقلی که گویدمیعقلی که عقالئی است. ولی ن گویدمی. دکنمیصحبت 

rational  اینجا  كبه آن حساب ضرر و نفعش که اشاره کردم. بنابراین بر گرددمیاست. عقالئی بودن بر

ند افراد انجام دهند، حق دارند که انجام دهند، محدود توانمیآنچه که به اصطالح در جامعه  گویدمی

اینکه هر کاري را بتوانند انجام دهند. باید سودش از زیانش بیشتر باشد. این  است به عقالئی بودن نه

 تلقی انگلیسی است. البته این تمایز در انگلیس وجود دارد. 

ترجمه  ما معموال و دکنمیصحبت  rationalوقتی ماکس وبر از  باز در پرانتز بد نباشد که بگویم که

. در واقع آن گویندمی، ندکنمی هاي ما که از این بحثهاکه تولید باید عقالنی بشود، االن روزنامه یمکنمی

یم عقل چیست؟ مسئلۀ وبر دانمیعقالنی شود. ما در حوزة اقتصاد چون ن شودمیهم باید عقالئی بشود ن

 rationalي مدرنیته هاگییکی از ویژ گویدمیزیان را بکنیم. آن که  و این است که ما باید حساب سود

که ما باید حساب کنیم که  بیشترین   گویدمیدر واقع  ، اقتصاد تخصیص منابع است ةبودن در حوز

. به عبارت دیگر تجدد آیدبدست می ري در کجاست و به چه طریقی با حساب سود و زیانوبهره

ما را با سود کاري  گویدمی. شخصی که شودمیعبارت است از حسابی که به بیشترین سود منجر 

نیست، مندرج از دیدگاه همیشه جدید، مندرج در تحت سفاهتی است که در فقه خودمان داریم. مثل 

یم یک کارخانه درست کنیم، زیان هم بدهیم مهم نیست. پس این عمل با خواهمی گویدمیکسی که 

 .دهیم که ضرر داردرا انجام نمی کاريد و دهیم که نفع دارست. ما کاري را انجام میمعنابیدیدگاه تجدد 

در کجا جریان  هاجلب کنم که ببینید این بحث خصوصاً هامنظورم این است که نظر شما را به این واژه

ولی تنها چیزي  ندکنمیکسانی در بارة اقتصاد صحبت  بسیار مهمند. مثال ها. چون مسئلۀ واژهدکنمیپیدا 

که در آن نیست اقتصاد است. مجبورم یک پرانتز کوچکی باز کنم. شخصیت بزرگی که یکی از 

جمهور ما هم صدر بود و اولین رئیسو حقش را خوردند بنی است ي معاصرهاداناقتصادترین بزرگ

یم اینها گفتمی. به او زدمی ،اي که دانشجو بودیمزد، قبال در پاریس، در دورهبود. حرفی که در ایران می
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چون او از حوزة خودش   یم البته.اما سفیه کردمیدقیقاً عینِ سفاهت است. بعد او فکر  گوئیمیرا که تو 

 .کل گسیخته و گسسته استه با بیرون هیچ ارتباطی ندارد. یک آدمی است که ارتباطش با  جهان واقع ب

ی که کنمیی دارد و نه اقتصاد است. از جائی  بحث را شروع زنید، نه معنیم حرفهایی که شما میگفتمی

فهمید و نه شما یک بحث دیگري دارید. این مفاهیم را نه می، د از اینجا شروع کندتوانمیاقتصاد ن اصال

 فهمید.  ابعد

تحلیلی که از تاریخ انگلستان دارد. شاید بشود  و انتقاد برك از انقالب فرانسه  مبتنی است بر دریافت او

شما چرا این کار را نکردید  گویدمی .استگفت یکی از ایرادهاي برك قیاس گرفتن فرانسه از انگلستان 

که فرانسه عین انگلستان است بعد  کردمیگفتند او باید اول ثابت  هاکه ما در انگلستان کردیم. بعضی

نکردید، شاید این کار شدنی نبود. حاال  ایرادي است به برك  بماند. من  این کار راشما چرا  گفتمی

چند  و–فیلسوفان شما  وشما،  گویدمی، گرددمیبا آن  کار ندارم. ولی دوباره به مورد انگلستان برخیلی 

  –)برد (همۀ اینها را به معناي تحقیري به کار می که چند کلمه فلسفه و متافیزیک خواندند  ،پردازنظریه

. آنها حساب یمکنمیکسانی هستیم که حساب  هاولی ما انگلیسی. ندکنمید که در هوا بحث نکسانی هست

. آنها اسباب  و مقدمات ندکنمیسوزي سازي است؛ ولی آنها سببنکردند. کار ما در اندیشۀ سیاسی سبب

باید ببینیم  گویدمیبه مورد انگلستان و  گرددمیند. بررسمیبنابراین به نتایجی ن ؛ وبرندمیرا از بین 

در کجاست؟  هاو ما انگلیسی هاکجاست؟ فرق شما فرانسوي انگلستان چه کرد. فرق شما با ما در

ي هاآزاديعالن کرد، ائی که انقالب فرانسه از طریق امثال ربسپیر هاآزاديي شما، هاآزادي گویدمی

را  به معناي درست  fabricationم  کنمیمن جعل ترجمه اي که  جدیدند و جعل جدید هستند. کلمه

ش به کار ابرم. مثل جعلِ اسکناس، بلکه در معناي فلسفیکردن است، جعل به معناي حقوقی بکار نمی

فکر اینکه  گوید:میم که خداوند وجود را جعلِ وجود کرده. یعنی آفرید؛ از هیچ آفرید، به این معنا. برمی

کل بیگانه است. هیچ انگلیسی ه است براي ما ب fabricationحکومت یک جعل جدید است، یک 

حکومت را ایجاد کرد. حکومت ما بسیار قدیمی  شودمید چنین تصوري را داشته باشد، که توانمین

از همان  یدگومیم. کنمیاش اشاره که من فقط به یکی دو نکته گویدمیاست و بعد مقداري تاریخ 

قبل از مغول است، در آن است  اگر بخواهیم با خودمان مقایسه کنیم که خیلی مهم  – 1215آغازسال 

ن منشور آکه دریک منشوري داده شد،   5»سر ادوارد کوك«انگلیسی به نام  دانحقوقدوره به وسیلۀ یک 

                                                           
5 Edward Coke 
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روحانیت، بورژوازي در حال تکوین و ي متنفذ، اعم از اشرافیت و نیز هارابطۀ میان اشرافیت، گروه

 پادشاه انگلستان که عبارت باشد از جان، را روشن کرد. یعنی یک زمانی که براي ما معادل هست حدودا

می بینید  هابا اواخر سلجوقیان، در آنجا ما اولین منشور آزادي را  به زبان التینی دادیم که در همۀ کتاب

بزرگ. این به معناي  magna وبه معناي منشور  carta. که شودمیاطالق  magna cartaبه آن 

منشور بزرگ در اول قرن سیزده میالدي براي انگلستان نوشته شد که رابطۀ میان شاه و رعیت را تصویب 

ي کهن انگلیسی را به رسمیت شناخت. یعنی وقتی از تاریخ سطنت مشروطه هاآزاديکرد که شاه 

اش براي ما زمان سلجوقیان است. اول قرن در انگلستان اولین سند مهم تصویب شده یمکنمیصحبت 

ي هاتاریخیم و یکی از دالیلی که دانمیسیزدهم یعنی هفت قرن جلوتر از ما، که البته ما تاریخش را ن

یب مشروطه را بد نوشتیم همین  رابطۀ میان شاه و رعیت در اول قرن سیزده در انگلستان است که تصو

ي کهن انگلستان را به رسمیت شناخت. شاه قبول کرد که هاآزاديشاه  گویدمیشده بود. بعد درآنجا 

یشان هاوقتی به ایران آمدند در سفرنامه هاکه اروپائی گویندمیدر حوزة ما گاهی  .نیست همه کاره کشور

، تا هاد و از این داستانبد نوشتند، چون نژادپرست بودند، چون مخالف ما بودنخیلی و غیره از ما 

یم توانمیند را ندانیم، این حرف را آمدمیبه ایران تاریخ آنها را ندانیم و ذهنیت  آنهایی که که ما نیماز

ششصد حدود ، یعنی آمدنداز آنجا می بزنیم. واال مسئله به نحو دیگري خواهد بود. وقتی در قرن نوزدهم

گفت پادشاه ایران کشورش را به نحوي اداره و می آمدمیایران  سال بعد از این اتفاق، یک انگلیسی به

. بعد تعبیر دیگري که دهدمید انجام توانمید که گوئی سرزمین اشغال شده است. یعنی آنچه که کنمی

 کارد.که در ایران کشور ملک طلقِ شاه است، اگرخواست زمین را می گویندمینوشتند،  هابعضی

دارند. این وضعیتی بود که ما در قرن نوزدهم، اش را برمید یا بهرهرَبدرخت را می سوزاند.نخواست می

سال بود آزادي  600ند از این زاویه که آمدمینهایی که به ایران آ .داشتیم مشروطهمدن آتا  واقعودر 

کهن را به ي هاآزادي گویدمیید که برك دانمی .ندکردمینگاه  خودشان به رسمیت شناخته شده بود

ئی که از قبل بود هاآزادي  گویدمیرا شاه به مردم انگلستان داد.  هاآزادياین  گویدمیرسمیت شناخت. ن

در یک اعالمیۀ دیگري که به آن گفتند  1628در  ،تجاوزکرده بود را به رسمیت شناخت نهاآو شاه به 

petition of right ادر شد خطاب به شاه. در آنجا شاه اي است که از پارلمان انگلیس صیعنی عریضه

د، بدون اجازة مجلس هیچ مالیاتی از مردم، از رعیت گرفته نشود؛ بدون مجوز قانونی کسی را کنمیقبول 

اي پارلمان انگلستان به درجه ،زندانی نکند و محکمۀ نظامی هم  برقرار نکند. بنابراین در اول قرن هفدهم

و همین  .شد لینفع مجلس انگلستان تبدبه  ینیروی بهاز اعتبار و اقتدار رسیده بود که در رابطه با  شاه 
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حقوق کهنی که حتی در آغاز قرن سیزدهم کهن و قدیمی بود باز دوباره در آنجا تثبیت شد و در تمام 

 گویندمیانقالب شکوهمند  آنکه به  1688تحوالت بعدي که آخرین و مهمترین آنها عبارت است از 

 300براي همیشه تصویب شد. یعنی  ،رابطۀ میان شاه و مجلس  یعنی مردمدرواقع مشروطیت انگلستان، 

 .در انگلستان کامل شده است هکه تصویب شد و این تحول همچنان ادامه دارد. مشروط است سال

لسوفان نشسته باشند، فکر کرده باشند نبود که فی fabrication ي جعلیهاآزاديي ما هاآزادي  گوید:می

را ما در عمل به طور تاریخی در رابطۀ نیروي میان  هاآزاديو به ما توضیح داده باشند که ما آزادیم. این 

ما سعی کردیم   ،خوردمیتعادل میان شاه و مردم بهم  کهگرفته بودیم و هر باري  مجلسشاه و رعیت و 

که در واقع ما در  نویسدمیصالح و تثبیت کنیم. خیلی بعد از این طالبوف ا ،که این تعادل را به نفع مردم

ی تقلید بکنیم و چیزي یاد بگیریم، همانا انگلستان بود که قانون اساسی ییم از جاخواستمیمشروطه اگر 

ي دنیاست. که حرف بسیار درستی است و هامادر همۀ قانون اساسیدر معناي جدید، قانون اساسی آن 

طالبوف یکی از معدود روشنفکران ایرانی بود که مسئلۀ حقوق برایش مهم بود. کمی کتاب حقوق 

دیگران هم   خورد.مییش به چشم هادر نوشته اشخوانده بود و بعضی مالحظات حقوقی به نوع ساده

منابع  اهمیت نیست. از طریقولی از نظر حقوقی قابلاند زاده دربارة حقوق صحبت کردهمثل آخوند

در مورد انگلستان  .زد که در این ارتباط هیچ اهمیتی نداشتاي از روسو میي روشنفکرانههاروسی حرف

به  هاآزادياین  گویدمیي ما قدیمی است. ما اینها را گرفتیم و مهمتر از هر چیز هاآزادي گویدمیبرك 

بان ما میراث کمتر این فکر را به ما در ز . »آزادي عبارت است از میراث« گویدمیما ارث رسیده است. 

میراثی است که به ما رسیده -ي ما ثروتهاآزاديد که میراث یعنی ثروت. قانون اساسی ما کنمیالقاء 

یم آنرا از بین ببریم و ضایع کنیم چون ثروت است. تأکیدش بر این است که توانمیاست. بنابراین ما ن

ثروتند و میراثند، بنابراین به ما انتقال پیدا کردند. چون انتقال پیدا کردند، با خودشان  هاآزاديچون 

،  شودمیحرمت گذشتگان را آوردند، مثل هر چیزي که در حوزة سنت است و از گذشتگان به ما منتقل 

ن چیزي بود که آ راهی رفتید که خالفه شما  ب گویدمیباید بتوانیم آنرا حفظ کنیم. در مورد فرانسه باز 

در زمانی که باورهاي دینی تضعیف شده بود و اقتدار شاه هم سستی  گویدمیدر انگلستان اتفاق افتاد. 

 گرفته بود، اهل فلسفۀ شما سعی کردند به این امر دامن بزنند.

ل از ي قبهادر دهه گویدمیاز اینجاست.  گیردمیاهل فلسفه  ایراد خیلی اساسی که برك به اهل نظر، و

هم نیروي مذهب که یک سیمانی است که اساس  هم قدرت شاه تضعیف شده بود ودر فرانسه انقالب 
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این دو تا تضعیف شده بود، شما به جاي اینکه  گویدمید. کنمیو شالودة انتظام یک اجتماعی را حفظ 

پاشید و زوار ساختار دامن زدید تا آنجائی که  نظام فرو این دو نهاد را تقویت کنید، به تضعیفش بیشتر

دادید و این اتفاق باید همه چیز را از دست می طبیعتاً دیگر غیرقابل کنترل بود و اجتماعی در رفت، و

با وضع انگلستان متمایز نبود. اینجا  خیلی شماوضع اگر درست نگاه کنیم  اتفاقا گویدمیهم افتاد. 

هم  منظور لوئی شانزدهم است که بعدا –شاه شما  گویدمیتوضیحی دارد که توضیح تکنیکی است 

شاهی بود قانونی، مشروع و مهربان. بر چنین  گویدمی ،نویسان به انواع مختلفی توضیح دادندتاریخ

شاهی شوریدید و آن چنان شوریدید که هیچ ملتی تا حاال بر خونخوارترین خودکامگان هم چنین 

اینجا باید یک توضیح مختصري را بدهم و پرانتزي را باز کنم. در انگلستان همانطور که  .نشوریده است

گشت به وضعیت خاص انگلستان ي قدیم مسئلۀ مهمی بود.  این برمیهاآزادياشاره کردم مسئلۀ  تداوم 

یر نوعی و فهمی که تحت تأث گوئیممی که نظام فئودالی خود را حفظ کرد. کلمۀ فئودالی که ما معموال

مارکسیسم در تاریخ این طرف دنیا یاد گرفتیم با فهمی که در غرب از  کلمۀ فئودالیته به عنوان یک مقولۀ 

ان پردازنظریهدر مورد توکویل  صحبت خواهم کرد و یکی از بزرگترین   .دباشمیتاریخی دارد متفاوت 

، حتی او هم توضیحش مبتنی براین نیز هست دموکراسی در طول  تاریخ اندیشۀ سیاسی بوده و تا امروز

ئی که در اروپا وجود داشت و دارد،  برخاسته از نظام فئودالی است. ما البته اینجا چون هاآزادياست که 

یک دارانی داشتیم که در خیلی از موارد و نه همیشه برجان و مال مردم حاکم بودند و  به عبارتی زمین

آنها هم در منطقۀ دهشان انجام  کردمیهمان کاري که شاه  شاه کوچولو در منطقۀ خودشان بودند و

 نیچن  یفئودال يمعناکه در اروپا  یدر صورت که معناي  فئودالی این است. یمکنمیدادند، و ما فکر می

در  .یم ممالک محروسهگفتمی. ما در ایران شدمیي متعددي تقسیم هااروپائی به ایالت يهاکشور است،

ممالک محروسۀ ایران بود. یعنی چه؟ یعنی ایران تشکیل شده ، آخر قاجار هم پول رایجي تا هااسکناس

ي هاي مختلف یا ممالک مختلفی که در یک مجموعه قرار دارد. مشروطۀ ما که انجمنهااست از ایالت

م بتواند که نظااز آن بود  شتریممالک  محروسه  پوالیتی و ایالتی را درست کرد از این بابت بود که این  

ست  این وحدت در کثرت کشور را حفظ کند. اروپا هم توانمین را حفظ کند. یعنی به عبارت دیگرن آ

لردان یعنی بزرگان که   lordsکمابیش اینطور بود. در انگلستان این وضع ادامه پیدا کرد از یک طرف 

به  ي دیگري که  بعداهاوگروهمالکین بزرگ هم بودند، از طرف دیگر شاه و از طرف دیگر روحانیت 

ي مختلف ایجاد هانظام سیاسی انگلستان عبارت بود از تعادلی که میان این گروه .آنها بورژوازي گفتند

، این تعادل نیروها درواقع شدمیي متنفذ، رعیت و شاه ایجاد ها. رابطۀ نیروهائی که میان گروهشدمی
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به نظام سلطنت مشروطه تبدیل شد و اولین نظام دموکراسی  نظام سیاسی انگلستان را درست کرد،  و بعد

رابطۀ نیروها در کشور عبارت بود از نه وحدت؛ یا بهتر بگویم نه وحدت کلمۀ  .وردآمهم دنیا را بوجود 

بلکه با به  ،دولت، به آن تحمیل کرده باشد کهباال  همۀ اقوام آن و استهالك آن اقوام در یک وحدت از

ي مختلف، و بعد هاو حساسیت هاینیي ممالک محروسه، اقوام و آهاآزاديرسمیت شناختن تمام 

یک جمع  کراسی در غرب محصول  وحدت این کثرت درووحدت این کثرت در یک جمع باالتر. دم

زنی که به عنوان و ،فئودالیته در رسیدن به این دمکراسی نقش مهمی داشته است .دباشمیباالتري 

حقوق و  تحمیلاي که با شاه براي و چانهتند ی که داشیهاآزادينشین، و ي مناطق مختلف فئودالهانظام

را به رسمیت بشناسد. بنابراین در ها آزادياین حقوق و  شاه را متقاعد کنند تا کهآزادي خود می زدند 

االن داریم و در جاهاي  مای که یها. این دموکراسیشودمیدموکراسی ایجاد ، تعادل رابطۀ نیروهااین 

در پائین هیچ تحول پیدا ، نه از پائیناست از باال متحول شده  ،مختلف دنیا درحال درست شدن است

بهم  وقتیست که انها با اروپا در این است که درآنجاها رابطۀ نیروها طوري آنکرده است. فرق تمام 

 هم بخورد. د بتوانمیبه نفع هیچکدام از آنها ن خوردمی

م هاز زمان  لوئی چهاردهم در قرن هفد فرانسه خصوصاً در .کامال متفاوت است ، وضع در مورد فرانسه 

که معروف است (نقش اشراف و روحانیت بسیار مهم بوده در انقالب فرانسه که کمتر به آن بها دادند. 

 خواستمیچون یک کلیشه مانندي را درست کرده بودند که بورژوازي بود و در مقابلش فئودالیته. آن 

بقیه  به قول مارکس. ارتجاعی بودند منهاي بورژوازي که بالنده بود  هابر این پیروز شود. همۀ گروه

از جمله روحانیت، اشراف و غیره بهم پیوستند در مقابل انقالب و این طرف هم  هامیرنده بودند. میرنده

ی که بر روي تنه انقالب فرانسه زده شد، برك یهاطور نیست.). اتفاقاً اولین جوانهکه این ... بورژوازي و

لوئی چهاردهم اشراف را در  فاقاً به این دلیل که خصوصا، از اشراف است. چرا؟  اتگویدمیهم همین را 

ی که تا آن زمان میان یواقع به ورساي که نزدیک پاریس است منتقل کرد و با این عمل تمام رابطۀ نیرو

و بعد  .ي مختلف فرانسه، و دربار جریان داشت، به داخل دربار منتقل کردهاممالک محروسه، ایالت

نوکر دولت اصطالحی است که در دورة قاجار  –را به نوکران دولت تبدیل کرد. اشراف و اعیان فرانسه 

گفت من نوکر دولتم. یعنی کارمند دولتم. امیرکبیر نوکر دند. یعنی حتی صدراعظم هم میبرمیبه کار 

. و سرش را به باد داد چون آن کردمیباید اجرا  ناصرالدین شاه بود، یعنی شخصی بود که فرامین او را

لوئی چهاردهم  با وارد کردن اشراف در داخل دربار که  –. کردمیفرامین را به آن صورت نوکرانه اجرا ن
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کوچک  مسئلۀ مهمی است و مقدار زیادي کار تحقیقاتی خیلی اساسی روي همین ورساي که ظاهرا

 .ده استغیره یک اتفاق بسیار مهمی بوواست، صورت گرفته که از نظر تاریخی، اجتماعی، سیاسی  

اینکه یک طرف رابطۀ نیرو باشند تبدیل شدند به نوکران شاه. به عبارت دیگر آن رابطۀ بجاي اشراف 

نجا تعادل آدر  و منتقل شد در دربار کردمیی که در سطح کشور اتفاق می افتاد و تعادلی پیدا ینیرو

ي زیادي هادر دربار بود. کتابافتاد همه چیز خودش را پیدا کرد. پس در بیرون، و در کشور اتفاقی نمی

در مورد اتفاقات درون دربار نوشتند  از گذشته هم بعضی از اینها را در ایران ترجمه کردند که نشان 

در زمان ناصرالدین شاه  دهند چه اتفاقاتی منجر به انقالب در فرانسه شد. بعد از انقالب فرانسه خصوصا

ند تا به ناصرالدین شاه بفهمانند که  کردمیترجمه  را هااین رماندر اینجا  نوشتند، ورا می هاکتاباین 

اي نداشت. ولی این اتفاق بسیار مهمی بود که در که البته فایده شودمیاگر دربار اینطور باشد اینطور 

که رابطۀ نیروها در فرانسه منتقل شد به داخل دربار و  دکنمیآنجا صورت گرفت. برك به این اشاره 

. به همین علت  اول شدمی. در سطح کشور این تعادل ایجاد نشدمیین در بیرون این تعادل ایجاد نبنابرا

بعضی از  گویدمیبرك  .به جریان انقالب پیوستند گویدمیبخشی از اعیان که برك به آنها اعیان گمراه 

ید دانمیمهم است.  این گمراهان اول پیوستند. به چه ترتیبی پیوستند که این هم باز در تاریخ خیلی

ست. علت  این هایش مثل سالنهاست.  کافههابود. هنوز هم به نوعی کشور سالن هافرانسه کشور سالن

همۀ آن اعیان بزرگ در  ها و چه در والیات قصر داشتند وخصوصابود که اعیان بزرگ چه در شهرستان

است، اینجا مرکز  هاپاریس هم قصرمانندي داشتند که بخش بزرگی از پاریس هنوز از این ساختمان

دادند یعنی در پاریس بودند سالن ترتیب می با رفاه بسیار زیادي، وقتی بزرگانبود. یعنی اعیان و  هاسالن

یشان را هاند، نوشتهشدمیغیره که در آنجا جمع ند به نویسندگان، شعرا، فیلسوفان و دانمیبارعامی 

آغاز راه را در  گویدمی گیرد همین است که،ند. ایرادي که برك میکردمیخواندند و با هم بحث می

ئی از نوع روسو و هاآدم هادر این سالن .یشان در فرانسه هموار کردندهابا سالن اعیان همین اتفاقاً

نظراتشان در انقالب فرانسه بسیار مهم  و موثر  ئی بود که بعداهاتجمع تمام آدمدیگران بودند. آنجا محل 

نها تخریب را از اینجا آغاز کردند. اولین کسانی که به انقالب پیوستند در آد بگوید که خواهمیبود. برك 

ما در زمان . مقدمات انقالب در واقع به این ترتیب  آماده شد ،واقع اشراف گمراه بودند، به قول برك

در موردش صحبت کردم.   ،  قبالدهدمیتشکیل  مجلس اصناف را  لوئی شانزدهم هستیم و او دستور

که عبارت باشد از اشراف، روحانیت و عامۀ مردم  گفتم مجلس اصناف از سه صنف بزرگ در فرانسه بود

مهمترین اشتباهی که  گویدمی برك گفت طبقۀ سوم یا متوسط. دستور انتخابات داده شد. شودمیکه 
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عوض کردن قانون ، ي فیلسوفان روشنگري که همه برابرند و غیره انجام گرفتهاثیر دیدگاهأتحت ت

نفر از عامۀ مردم انتخاب شوند در حالی که دو صنف  600انتخابات به نفع طبقۀ سوم بود. تأیید شد که 

نفر انتخاب شوند. تا آن زمان این سه مجلس جدا تشکیل  600دیگر یعنی روحانیت و اعیان  با هم 

ت جدیدي که  صورت گرفت یک بدع .اندندرسمیو عرایضشان را در مجلس جداگانه به شاه  شدمی

نفر  600نفر عامۀ مردم و  600مجلس جدید را سه صنف با هم  تشکیل دهند.  پس  شداین بود که قرار 

که کافی بود که چند نفر در جناح مقابل رأي ندهند یا بپیوندند به  گویدمیاز اعیان و روحانیون. برك 

. این اتفاقی بود که با پیوستن  خوردمیمردم بهم  نوقت  تعادل مجلس  به نفع عامۀآ این طرف یا نیایند،

در داخل مجلس رابطۀ نیرو به نفع مواضع عامۀ  بخشی از روحانیان و اشراف  به عامۀ مردم افتاد، طبیعتا

 مردم تغییر پیدا کرد و آنها برنده بودند.

د. کنیم یشناسجامعه دور از یکم رفتند مجلس به که یمختلف يگروها نیا از برك که نجاستیا

شناسانه و با تحقیق میدانی توکویل با دید جامعه اگر از نزدیک نگاه کنیم، بعدا ،اوال ،گویدمی

 600اگر ما نگاه کنیم اکثریت  گویدمیرا تأئید خواهد کرد،  هاشناسانه و دقیقتري برخی از همینجامعه

نفري که  از طرف عامۀ مردم انتخاب شدند و به مجلس رفتند کسانی بودند که به نوعی با کار حقوقی 

د که براي ما کمی ترجمه کردنش  مشکل است. کنمیارتباط داشتند. اینجا البته یک تمایزي را وارد 

 هادانحقوقدر میان اینها نبودند. حاال چرا مسئلۀ ي مهم هادانحقوقمنظور من این  نیست که  گویدمی

، اروپاي غربی مرکزي اساسش که اروپا خصوصا ي قبلی که کردم علتش این است،هامهم است؟ با اشاره

 بر حقوق است. مسئلۀ مهم حقوق است. حتی در نظام دانشگاهیشان هم  تا این اواخر به این نحو بوده

ي فرانسه و هااز قدیم در شهرحتی . آمدمیبه حساب  هاقل دانشکدهکه دانشکدة حقوق مرکز ث است 

هنوز هم  لباس رسمی  و در جلسۀ دفاع از تز –سال سنت دانشکدة حقوق دارند  600 –انگلستان

ان بزرگ اعم از دانحقوقبه مجلس آمدند. در میانشان   هادانحقوقکسانی که از  گوید:مید. نپوشمی

نفر عامۀ مردم  بودند،  600قضات، وکال و غیره تعدادشان بسیار کم بود. ولی اکثریت کسانی که از 

یعنی اهلِ عملِ در حقوق. ولی توضیحش این است. ما معادل  practitioners of the lawاینها  گویدمی

دادگستري  است. ما قبل از انقالب درآن را نداریم. تنها چیزي که پیدا کردم که براي شما بگویم این 

حاال دیگر نداریم.  .ندگفتمیکارگشا وکیل دادگستري رسمی، یک کسی هم بود که به او  ایران  در کنار

 هاگرفتند.  بعدتر بودند بعضی از کارها را یاد میی که باهوشیآنها .کارگشا در واقع پادوي حقوقی بود
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در مورد وکالت گفتند کسانی که مدتی  خصوصا، کافی نبود ةبه انداز در اوایل دادگستري ایران  که وکیل

ند با یک امتحان و تأیید توانمیتا حدودي به کار وکالت آشنایی دارند،  پیش یک وکیلی پادو بودند و

کارگشاي حقوقی.  ندنوشتي ایران روي تابلو میهاشهر اغلبدر  ی بگیرند.یپروانۀ کارگشاچند وکیل 

ی که موضوع آنها از یدعواها ستند به عنوان وکیل در دعاوي شرکت کنند. یعنی مثالتوانمیاینها تا حدي 

 ستند این دعاوي را مثل وکیل دنبال کنند. این کلمۀ کارگشا تقریباتوانمینباشد.  ده هزار تومان  بیشتر

برد براي من کم و بیش معادل این به کار میکه  practitionerمعنی تحقیري هم دارد. این کلمۀ 

 گویدمی. به عبارت دیگر شودمیهم  هاکارگشاست. البته این شامل کارمندان دفتري دادگاه

ي خرده پا یا پادوهاي حقوقی یا کارگشایان حقوقی بودند که به مجلس رفتند.  ایرادش هادانحقوق

نوز مسئلۀ عمده است. یعنی شهروند واقعی کسی ی است که مسئلۀ مالکیت هیکجاست؟ برك در دنیا

مارکس گفت در مانیفست حزب کمونیست  است که مالک است. به عبارت دیگر هنوز چیزي که بعدا

هنوز  به ارزش تبدیل نشده بود که  که کارگران جز زنجیرهایشان چیزي براي از دست دادن ندارند،

یزي براي از دست دادن نداشته باشد. برك هنوز بگویند آدم حسابی کسی است که جز زنجیرهایش چ

ترین آدم که آدمی که جز زنجیرهایش چیزي براي از دست دادن نداشته باشد، خطرناك کردمیفکر 

ولی  گویدمیصریح  مبتنی بر هیچ چیزي نیست.  اینها را تقریبا زندمیممکن است. براي اینکه حرفی که 

اینها کسانی بودند که رفتند به مجلس  دریغ از  گویدمیم. کنمیمن براي شما به این صورت ترجمه 

ید که مسئلۀ مالکیت تا نیمۀ اول قرن بیستم دانمیاینکه یک مالک در این مجلس شرکت کرده باشد. 

یم به معناي عمومی شناسمیی که ما یدر بسیاري از جاها انتخابات عمومی به معنا .مهم بوده است ۀمسئل

ند و بسیاري از اینها کسانی بودند که  حد کردمیبلکه اصناف مردم شرکت  انتخابات وجود نداشت. 

در  الكاستداللی بود که جان  ؟اینقدر مالیات باید بدهد. چرا یعنی .داشتندنصاب مالیاتی باید می

که کسی که  گویدمیرك در واقع همان را انگلستان کرده بود  و بعد از آن هم کمابیش ادامه پیدا کرد. ب

زیان را در نظر  . سود وزندمی. حرف پا در هوا نزندمی حرفمالک باشد با مصالح و منافع مالکیت 

یعنی این  .دهدمیي که به آن اشاره کردم اینجا باز خودش را نشان -reasonable. همین گیردمی

ی که به مجلس آمدند کسانی بودند که هیچ ینهاآهمۀ  گوید:میحرفش مبتنی بر حساب و کتاب است. 

نوع مالکیتی نداشتند که هیچ ( و البته خیلی تحقیر آمیز)، حتی  عادت نکرده بودند که به خودشان احترام 

شهرتی نداشتند. یعنی شهرتی کسب  گویدمیستند بگویند. و بعد توانمیبگذارند. بنابراین همه چیز 

اینها کسانی  گویدمیبدهند. به عبارت دیگر وارونۀ حرف مارکس را اینجا گفته.  نکرده بودند که از دست
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زنجیرهایشان چیزي نداشتند که از دست بدهند. بنابراین قانون اساسی درست کردند که ز جبودند که 

جاد بود. قانون اساسی بود که جز تنش در جامعه ای هاو تناقض هاالنۀ تنش ،قانون اساسی پرمناقشه بود

این طبقه نبود. چون دو گروه دیگر  ۀفقط مسئل گویدمی، چون بلد نبودند. این طبقه عوام که بعد کردمین

که  در این مورد هم چون اکثریت روحانیان،  گویدمیهم در مجلس حضور داشتند.  در مورد روحانیان 

یا مسجد  هکه داراي یک نمازخانکشیشان ده بودند  پا بودند به عبارت دیگر اکثریتشان ازروحانیتی خرده

یک کشیش ده  اطالعات اکثریت کسانی که انتخاب و به مجلس رفتند کشیشان ده بودند و گویدمیبود. 

و مفاسد آن کلیساي ده منحصر  مصالحصفر بود. افق دیدش به  از بیرونِ کلیساي دهش تقریباً ،هم

مردم نبود. اینها هم چیزي نداشتند که با  . بنابراین وضعیت روحانیت هم بهتر از وضعیت عامۀشدمی

چون طبیعتا اصل کلیسا و روحانیت بر فقر بود، البته بخشی از  عقالئی فکر کنند. توجه به آن بسنجند، و

. ولی از کردمیو در تجمل بیش از حدي زندگی  آمدمیروحانیت بسیار باال که  از اشرافیت به حساب 

اینها در  گویدمیبرك   ند.کردمی، در فقر زندگی راصل مسیحی فق این که بگذریم بقیه به تقلید از

hopeless poverty  ند. یعنی هیچ امیدي به بهبود وضع اینها نبود. کل کردمیزندگی  »فقر سیاه«یعنی

 دادند و کل اطالعشان از جهان هم در همین حد بود. اینها طبیعتامرغی بود که مردم میتخممدشان آدر

وقتی به مجلس رفتند به عامۀ مردم پیوستند. از طرف دیگر برخی از اشراف که عبارت باشند از اشراف 

ي هاتأثیر دیدگاهگمراه، آنها هم به این دو طبقۀ دیگر، به این ناراضیانی در واقع پیوستند که  تحت

ند. کردمییط نابرابر زندگی قرار گرفتند. همه به دنبال برابري بودند. چون همه در شرا روشنگريانتزاعی 

 نها تحمیل شده بود. آهمه  گرفتار نابرابري بودند و نابرابري به 

دو نوع هستند.  بر هادهم. با توکیل خواهیم فهمید که انقالبایستم و چیزي را توضیح میاینجا کمی می 

با توکویل  ، ودکنمیمورد انگلستان را باز  ،و براي آزادي.  کتاب آرنت که به آن اشاره کردم  براي برابري

زادي بود. تمام حرف برك این است که از آغاز آ ۀمسئل اصلی، ۀمورد امریکا را خواهیم دید که مسئل

حفظ  ي کهن و قدیمی ما انگلیسیان است که گرفتیم و باید آن راهاآزاديانگلستان مسئلۀ  ما در ۀمسئل

انتقالش به نسل  ن وآل بعدي منتقل کنیم.  وظیفۀ ما نگهداري از به عنوان یک میراث به نس و کنیم،

 اي وجود نداشت. صورت مسئله بعدي است. در فرانسه مسئلۀ آزادي حل شده بود به این معنا که اصال

چیزي که برابر تقسیم شده بود فقر بود. پس بنابراین   صورت مسئله را سلطنت مطلقه از بین برده بود.

شدند، بنابراین نتیجۀ بحث چنین مجلسی   جمعن مجلس آ نمایندگان تمام طبقاتی که در فقر بودند در
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فهمیم و حرف برك مهم به بر سر برابري است و نه بحث بر سر آزادي. اینجاست که حرف برك را می

ما قابل بحث است که این آزادي وجود داشته باشد و به عنوان میراث . آزادي وقتی براي شآیدمینظر 

نرا خلق آ  شودمیزادي وجود نداشته باشد، از هیچ که نآی که چنین ین را منتقل کنید. جاآبخواهید که 

این آزادي را خواهد بلعید.  کرد. اگر چه ممکن است شما اول شعار آزادي را بدهید ولی برابري اجباراً

است که تا امروز  اساسی خواهید دید. مسئلۀ خیلی خیلی مهم و که درانقالب فرانسه  افتاد. بعداً اتفاقی

اینجا راجع به ایکس  قتینژاد وها و سوسیالیست و غیره هم چنان ادامه دارد.  دکتر غنیدر نظریات لیبرال

یکی از مباحث  مهم روي همین متمرکز است. و یکی از کسانی است که بیشترین نظریه  دکنمیصحبت 

ترین نظریه را روي این پرداخته که در واقع نظري هم به برك دارد. آزادي موضوع مجلس نبود و مهم

جاست در این گویدمیئی که وارد مجلس شده بودند و هابلکه برابري بود در مقابل فقر سیاه تمامِ  گروه

گویم  می م چطور ترجمه کنیم.  من  حدودادانمیي ایجاد کرد. ن-momentumکه  این مجموعه یک  

باکی، پرمدعائی و عطش به یک چیزي به حرکت درآمد که آن عبارت بود از تودة متراکمِ نادانی، بی

بود که در آنجا ایجاد شد.  momentumآن ترکیبی که در مجلس ایجاد شد این بود. این  .غارت

در وضعیت کشور و در وضعیت اجتماع داریم . ( »ستند چون دانستن یعنی اداره کردندانمین« گویدمی

و بدانند. پس نادان  ،ستند چون مالکیتی نداشتند که آن را اداره کرده باشنددانمی)  نیمکنمیصحبت 

 گویدمیو  دکنمیباك هم بودند. در جاهاي دیگري روي این مسئله تأکید بی ،بودند. چون نادان بودند

 در مورد ربسپیر که قبال. »تر باشد، همان برنده استمحتواتر و افراطیهر چه شعار بی«در چنین مواردي 

شیم. این کارش را داد. گفت همه را بکُ هاترین شعاراي بزرگصحبت کردیم گفتم، ربسپیر در یک دوره

ستند و هرگز اداره دانمیپرمدعا هم بودند. چون ن ضمنا گویدمیورد حمایت همه قرار گرفت. بعد م

چون چنین بود، مخرج  .ي اداره کردن چیست، عقل عقالئی چیستهانکرده بودند که بدانند پیچ و خم

انی  که اولین کس گویدمیدر مورد کلیسا  مشترکشان عبارت بود از غارت همه چیز براي حل مشکل.

گویم و رد شعار دادند که کلیسا باید اموالش مصادره شود خود کشیشیان بودند. این را در حاشیه می

شما اگر نگاه کنید به کلیسا به آن صورتی که در  گویدمی. زندمیشوم، برك حرف خیلی اساسی می

راهبان مثل  روحانیت و گویدمیفرانسه بود، خواهید گفت چه حماقتی بود که شما انجام دادید. چرا؟  

 اي ببرد. چون اساس اینها بر فقرد بدون این که خودش بهرهکنمیزنبوري هستند که تمام عمرش را کار 

اش را کار کنند. یک اصطالح التینی که اي از صبح نماز بخوانند و بقیهبوده است که در یک صومعه

نماز   orare et lavorare ندکنمینیم که اینها دو کار بییش را ما میهاند هنوز نتیجهکردمیاستفاده 



٦٥ 

ند و چیزي هم کردمیاینها براي شما مجانی تولید  گویدمیزنند. خوانند و شخم میخوانند، دعا میمی

، که بهترین نفع را ندکنمیید پیدا کنید. همه کار توانمیاینها کارگر ن دند. شما بهتر ازبرمیخودشان ن

چون شما  ست،ای که در اختیارشان بود و کمابیش هنوز هم همینطور یهاببرند. این همه زمینخودشان 

  رویش نوشته شده است. هاتاي آن نام  این کشیش 200نوع پنیري که در فرانسه می بینید، الاقل  350از 

را  هاومعهو ص ها، راهبهااب هم که حدودش بیشتر از اینهاست باز اسم خیلی از کشیشردر مورد ش

بزرگی مد آدر. آنها براي اولین بار به اینها رسیدند و پیدا کردند که شودمیدر آنجا تولید  و بینیدشما می

ند. البته طبیعی است که مثل همه کردمیاینها براي شما مجانی کار  گویدمی .تبراي اقتصاد امروز اس

 شودمیولی ن .دنکردمیتا قالتاق هم بین آنها بود که از مزایاي غیرقانونی استفاده  چند جاي دنیا حتما

همه چیز را آتش زد. شما چیزي را تعطیل کردید که یکی از منابع ثروت  ،دم دزدآبراي وجود چند 

صادره ی که شعار اول را دادند که میآنها گویدمیید که چه کردید. اینجا دانمیمجانی براي شما بود و ن

اهل کلیسا بودند، یا یک بخشش آنها بودند. بعد که این راه افتاد،  باید گردد، اینها کسانی بودند که اتفاقا

براست و راکه آن شعاري که در آنجا داده شد و گفتند که چون روابط ناب دکنمیاینجا یک نکته وارد 

انقالبِ برابري است پس باید همه هم سطح شوند، هم تراز شوند، همه برابر شوند، از  ،چون انقالب

اي در انگلستان دارد، ولی در فرانسه کمتر. در انگلستان  یک که سابقه دکنمیاینجا دو اصطالح را وارد 

سیاسی بود.  یک جریان مهم اجتماعی liberersمساوات طلبان  گویندمیجریان رادیکالی بود که به آنها 

یعنی  to levelاینطور نباید فکر کرد که که هر کسی که شعار  گویدمیبرد. اینجا دو کلمه را به کار می

کند، این دنبال برابري است.  equalizeد که خواهمی، این دهدمی، مساوات دهدمیکردن را ترازهم

د.  چون برابري یعنی نابرابري. و خواهمیبرابري را ن ،دهدمیطلبانه تاهر کسی که شعار مساو گویدمی

ي اجتماعی که همۀ اینها یک نواخت نیستند. هاترازي و مساوات یعنی یک نواخت کردن همۀ گروههم

را هم ازجنبه نظري توضیح دادند و هم درعمل اتفاقی که افتاد و تمام  موضوعهمه یکی نیستند. این 

نها سعی کردند با هم سطح کردن  آیل این کار را انجام دادند. ي سوسیالیستی در واقع در همان اواهاگروه

مدیر کل با کارگر دستشویی  به نابرابري که وجود دارد پایان دهند. در یک موارد زیادي این هم سطحی 

ید وضعتان خواهمیزدند این بود که اگر ئی که مثال میهاموجب شده که در شوروي سابق یکی از چیز

یم چه کنیم، خواهمیند آکادمیسین گفتمی. چون کارگر شوید، کارگر صنعتی خصوصاًبهتر شود بروید 

د، کنمیدر عمل چنین نبود، ولی کارگر صنعتی خیلی مهم است که کامیون بزرگ درست  داًگرچه بع

طلبی از بین بردند. به عبارت دیگر میان بر مبناي مساوات رامیانشان  ءد.  فاصلهکنمیبولدوزر درست 



٦٦ 

ي ها) در نابرابريیمکنمیافراد نابرابر کمابیش به مساوات عمل کردند. در حالی که ( حقوقی صحبت ن

ید توانمیید چنین کاري را انجام دهید. یعنی اگر کسی هیچ نوع تخصصی ندارد شما نتوانمیواقعی شما ن

بیست سال  رودمیی نکه او را نزدیک به یک متخصص قراردهید. این برهم زدن نظم است. از فردا کس

مشکلش  و شودمیبرابري بیشتر  ،زور بزند و جراح متخصص شود. با کمی تحصیل و ورود به حزب

طلبی که در انقالب فرانسه مطرح و در مجلس شعارش داده شد، این نوع مساوات گویدمی شود.میحل 

مان که عملی نبود. بعد چیزي يهاري، واز نابرابهامبتنی بود بر یک تلقی غیرعقالئی از جامعه، از برابري

یک بازي با کلمه هم هست.  . اینجا ضمناًزندمیو ساختمان را  که جالب توجه است و مثال بنا گویدمی

قانون اساسی که براي ساختمان، ساختار، اساس، بنا، پایه  ندکنمیترجمه  که معموال constitutionکلمۀ 

ی را که باید در پایه یچیزهان آید توانمیدر مورد ساختمان شما نطوري که همان گویدمی. آیدمیهم 

ید وساختمان  فرو می ریزد، کنمیرا سنگین  ساختمان بار چون گذاشته شود، بر روي ساختمان بگذارید،

به دو معنا به کار   طور است. یعنی در بناي جامعه و در قانون جامعه.جامعه هم همین constitutionدر 

زد و  هم میاهللامثل مثالی است که بالتشبیه شیخ فضل که عینا زندمیبرد. مثال خیاط و نجار را می

فروش و بقال را بفرستید به مجلس اینها که قانون بلد نیستند درست کنند. او این که شما سبزي گفت،می

صورت بسیار تحقیري در واقع گفت. او به ند. او البته به تعبیر دیگري میدانمیگفت قانون را عقال می

منتها او  زندمیولی برك هم همین مثال را  .گفت، که البته در عمل دیده شد که این طور نیستمی

نها را در باالي هرَم قرار دهید این آاکثریت جامعه به اصطالح  خیاط و نجارند هستند. اگر شما  گویدمی

نها عملی نیست. آمورد  گر است.  اینجا مساوات درریزد. اینها جایشان یک جاي دیساختمان فرو می

به انقالب فرانسه و اینکه شما مساوات ایجاد کردید منتها با غصب. شما تحول  گرددمیدوباره بر

؟  هر کسی در گویدمیغصب به چه  .اجتماعی ایجاد نکردید. شما براي ایجاد مساوات غصب کردید

ي مختلف، اصناف مختلف داراي یک هاهرم اجتماعی گروهی دارد. در یجامعه به طور سنتی یک جا

ترها دادید، این را هستند، مقام و منزلتی دارند، وقتی شما جاي بزرگان را گرفتید و به پائین جایگاهی

غصب کردید و این جوري مساوات درست کردید. این برابري نیست. این نابرابري است چون آدمی را 

یعنی این نظام  constitutionبوده است، و این  ینی برخورداریز پایگاه پادر باالي هرم گذاشتید که ا

ولی شما درست است که  گویدمید پابرجا بماند، امکان ندارد. و توانمیحکومتی و ساختمان ن

constitution ولی چیزي بود که شما داشتید، باید کاري  شدمیبه معناي دقیق نداشتید یا عمل ن

اش به این است که در دورة ید که اشارهکردمیید که ما کردیم. باید اصل ساختمان را حفظ کردمی
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. شدمیشاه یک جوري برقرار  ،فئودالیته قبل از لوئی چهاردهم تعادل میان بزرگان، اعیان، عامۀ مردم

که موجود  ید ولی آنچه که مغفول واقع شده بود با مصالحیکردمیحفظ  شما باید آن اصل را گویدمی

ي قدیم، این ساختمان را دوباره درست هاآزاديبود و با قسمتی از مصالحی که موجود بود یعنی 

د که قانون اساسی بود که مغفول بود ولی این کنمیبازي  constitutionید. باز دوباره روي کردمی

 از همین مصالحشما مصالح بسیار خوبی هم بود.  گویدمیعناصر خوب در آنجا هم وجود داشت. 

را تمام  ی که ناتمام مانده بود و دورة فئودالیتۀ شما به دورة جدید تحول پیدا نکرده بودیبنا ستیدتوانمی

باز توضیح مفصلی دارد در موردي  .تمام کنید این ساختمان را با آن بخش خوب مصالحی که بود کنید.

گیرید، در ادامۀ بحث برابري و مساوات، ا به ما میآن ایرادي که شم گویدمیام. ی به آن کردهیهاکه اشاره

و به قانون قبل از انقالب   هاانگلیسیگیرید به قانون اساسی کنونی ما این چیزي که شما ایراد می گویدمی

 گویدمی ،دکنمیید یخودتان، که نابرابري وجود دارد، منافع متعارض وجود دارد و آنها را این قانون تأ

و اقشار مختلف  هامسئلۀ اساسی که شما متوجه نیستید این است که این منافع متعارض و مخالف گروه

مسئلۀ اساسی این  اتفاقاً گویدمیید ایراد قدیم شما و ایراد جدید ما است؛ کنمیاجتماعی که شما فکر 

این  گویدمیزده. ي شتابهادهنده است در برابر تصمیمي که نجاتاست که این عبارت است از سد

که البته مسئلۀ مهمی است و از ماکیاوللی به این طرف هر کدام به نوعی به این مسئله  –تعارض منافع 

و  هالیبرال اشاره کردند که مسئلۀ ما از بین بردن تعارض ،اگر بشود گفت ،يهااشاره کردند. تمام جریان

رضی در آن وجود نداشته باشد جامعۀ استبدادي اي که تنش و تعاي اجتماعی نیست، بلکه جامعههاتنش

اي که پاشد. جامعه. این جامعه فرو میندکنمیو بقیه اطاعت  دهدمیخودکامه است. یک نفر باال دستور 

 -.ندکنمیتعارض منافع متفاوت در آن موجود باشد  به طور مداوم، رابطۀ نیروها یک تعادلی را ایجاد 

ي شتاب زده. درواقع هااین منافع متعارض و مخالف سدي است نجات دهنده در مقابل تصمیم گویدمی

د بگوید نظام سلطنتی فرانسه فروپاشید چون تعارض منافع در آن وجود نداشت. چون سعی خواهمی

ل کرده عم ها:  اگر این تنشگویدمیرا از میان بردارد.  هاي اجتماعی و بیشترین تعارضهاکرده بود تنش

 . شدمیی در نهایت تعادلی ایجاد یبود، و به رسمیت شناخته شده بود، در یک جا

 هااست. و همۀ خودکامه هاحتی اروپاي شرقی از آخرین فروپاشی ،ندکنمیسقوط  هاچرا خیلی از کشور

بهتر  ، وحدت را اگر تحمیل کنندندکنمیچون فکر ؟ ي استبدادي به این صورت فرو می پاشندهاونظام

 دهدمید و ترجیح باشمیمشکل ساده و بی به دنبال کار گیر است، وآسان است، چون ذهن ساده طبیعتا
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اي در کار اگر گره یمکنمیکردنش دچار زحمت شود. ولی ما فکر اي در کار نباشد که براي بازکه گره

که  دکنمیی سقوط یآن جا  اتفاقاًجامعه   گویدمیمشکلی وجود دارد و اتفاقی خواهد افتاد.  باشد حتماً

پاشد که بیشترین فشار را براي از بین بردن ی با شدت بیشتري فرو مییتنش وجود ندارد و آن جا

ش با صداي ابیشترین تنش آورده باشند. هر قدر شما  وحدت را به نظام اجتماعی تحمیل کنید، فروپاشی

کسانی  گویدمیو  زندمیمجلس فرانسه را مثال  و دهدمیبا خشونت بیشتري است. بعد ادامه  بیشتر و

ی که منافع یهیچ است. اما جا زده است چون مبتنی بریشان شتابهاند، تصمیمرسمیکه به قدرت 

باشد، آنجا باید از طریق رایزنی  شدهمتعارض به رسمیت شناخته  منافعمتعارض وجود دارد و این 

ی که هرکدام ییک ضرورت است.  جا بلکه رایزنی نه یک انتخاب  ،تعادلی ایجاد شود. در چنین نظامی

ند همدیگر را از بین ببرند بلکه توانمیداراي منافعی باشند و از منافع خودشان دفاع کنند، ن هااز گروه

که منافع  شودمیی ایجاد یتعادل در جاها گویدمیباید بتوانند یک تعادلی میان منافعشان ایجاد کنند. 

نه  ، به رسمیت شناخته شده باشند و رایزنی و چانه زدن را به عنوان یک  ضرورت وها، تنشمتعارض

چون هر دگرگونی تابع مصالحه است. پس اگر بخواهیم  تحولی  گویدمیدوباره   یک انتخاب برگزینند.

رایزنی و منافع متعارض ایجاد کنیم باید از طریق  یکدر رابطۀ نیروها ایجاد کنیم، و در این رابطه 

زنی در یک جایی به مصالحه برسیم، که به طور طبیعی متضمن اعتدال است و با خودش اعتدال چانه

کسانی که جز  ،است گفته اینجابرك جور دیگري  ،اشاره کردم به حرف مارکس قبال .آوردمی

کسانی که چیزي ندارند ، گرددمییشان چیزي ندارند که از دست بدهند در واقع به این مسئله بر هازنجیر

شوید که  . شما وقتی وارد رایزنی و مصالحه میشوندمیرایزنی وارد ن تا از آن دفاع کنند  درمصالحه و

ید قیصریه را آتش توانمیپس شما ن کنید. دفاعکه از آن  یدخواهمینمایندة مصالح و منافعی هستید و 

شما آنجا باالخره یک نفعی  گویدمیبزنید. شبیه این حرف در برك هست به این دلیل اینطور گفتم. 

ید آن را نگه دارید و بیشتر از آنکه خواهمیممکن است کم باشد ولی چون کم دارید به هر حال  دارید.

که  زندمیزنید. قیصریه را کسی آتش نمیزنی بگیرید. پس شما  قیصریه را آتش رایزنی و چانه دارید در

. »منافع مهم است« گویدمیچیزي ندارد و احتمال این که یک دستمال ببرد وجود دارد. پس بنابراین 

نها آمساوات، ایجاد مساوات، از بین بردن منافع متفاوت و مخالف براي ایجاد یک وحدتی که از باال به 

ماند تا روزي که سقوط کند. این البته از دیدگاه ند و آن نظام میماجایی براي رایزنی نمی ،تحمیل شود

که توضیح دهد که نظامی که مبتنی بر مساوات باشد از نظر اقتصادي قابل دوام  شودمیاقتصادي وارد ن

، بعد ازآن که تنخواه تمام شد جامعه یمکنمیکه به ما رسیده به مساوات  تقسیم  تنخواهینیست. مدتی با 
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  گفتمیمیالدي  40و  30هاي یِک که از سالها پاشد. مورد اروپاي شرقی همین است.فرو می

مساوات از باال نیست،  حوزةامکان ندارد پیروز شود، مبتنی بر این بود که حوزة اقتصاد م زسوسیالی

به راه  ها، ابتکارندکنمیي مختلف که منافع متفاوت ایجاد هابرابري از پائین است. در این رابطۀ نیرو

. دکنمیو از طرف دیگر مساوات ایجاد ن شودمیبه اصطالح مناسب صرف  جايافتد و تنخواه در می

د، که آن برابري تدریجی توأم با آزادي است. مساوات توأم با خودکامگی کنمیبرابري تدریجی ایجاد 

به عبارت دیگر اصطالحی که باکونین به  .بلعدزنی مداوم است  آزادي را نمیاست. برابري چون در چانه

که این  گیردمیجامعه پیوسته در یک تعادلی قرار . »جامعه یعنی تعادل ناپایدار« گویدمیکار برده بود. او 

آنچه که در انگلستان اتفاق   گویدمیتعادل همیشه ناپایدار است تا ایجاد تعادل بعدي. برك همین را 

ن عمل کردید عبارت است از این  که ما اجازه دادیم که برابري آنقطۀ مقابل افتاده و شما در فرانسه در 

توأم با آزادي بتواند نظام آزادي ایجاد کند و قادر باشد رابطۀ نیروها را پیوسته به نفع طبقات 

ه تر در حالی کپذیرتجدید کند، حاال این اصطالح را اگر بخواهیم به کار ببریم، به نفع طبقات پائینآسیب

د دوام بیاورد.  اینجاست که حرفش توانمیشما از باال وحدتی را به جامعۀ فرانسه تحمیل کردید که ن

به هر حال این طور  گویدمیچهارده ماه از انقالب فرانسه گذشته است که -سیزدهپیامبرانه است، تنها 

خواهد شد. و این خشونتی که  د بماند. شما بد آغاز کردید و چون بد آغاز کردید، ادامه هم بدترتوانمین

د در این حد بماند بلکه بیشتر خواهد شد. قبل از این که حکومت ترور و توانمیشما آزاد کردید ن

که این اتفاقات  گویدمیو  دکنمیکه به آن اشاره کردم اتفاق بیفتد، برك به همۀ اینها اشاره  وحشتی

 هابه هر حال دوران جدیدي با انقالب فرانسه دراروپا آغاز شده است. دورة شوالیه گویدمیخواهد افتاد. 

زمانۀ  گویدمیدورانی شروع شده که او به آن  .براي همیشه در اروپا به پایان رسید شهسواران و

اندوزي هرچه بیشتر یعنی کسانی  که براي مال  economistsگران اندوزان و حسابسوفسطائیان، مال

اند. اما چیزي که ما وضع اروپا عوض شده و اینها در صحنۀ اروپا ظاهر شده گویدمیاند. هل حسابا

ی متمایز یي آسیاهاباید در مورد اروپا بدانیم این است که آن چیزي که ما را براي همیشه از تمام استبداد

را متمایز  هم ما ،یعنی رم و یونان  ،ترین دوره باستاني که در درخشانها، حتی از حکومتدکنمی

د این اصل است که ما یک نظامی داریم که مبتنی بر برابري شکوهمند است و این برابري در همۀ کنمی

را بهم زده باشد. اگر یادتان باشد  ranksنکه درجات آسطوح اجتماعی رسوخ پیدا کرده است  بی 

گفت در اسالم ما طبقه نداریم ند مبارزة طبقاتی، میگفتمیکه هی   هابازرگان اول انقالب  در مقابل چپ

ما یک برابري داریم که این برابري درجات را حفظ  گویدمیدرجه داریم. این را من از آنجا آوردم. 
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د. براي اینکه به کنمید ولی همه را برابر تلقی کنمیدرجات را حفظ  .بردد. درجات را از بین نمیکنمی

اي به نفع در هر دوره میان درجات پیوسته در یک تعادل ناپایداري تغییر پیدا کند. تدریج این تمایز

  اي در جهت برابري هر چه بیشتر.به نفع درجه گروهی و
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