
۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



۲ 

 

 

 

 دوره سوم:

 انقالب فرانسه و دموکراسی در امریکا دربارة دیدگاه توکویل

 

 جلسه اول

دربارة دموکراسی در « و »و رژیم سابق انقالب«بحث این ماه من روي دو کتاب مهم توکویل خواهد بود: 

حتی در  ایران و اتش را خواهم گفت.  توکویل درییالبته جز ابعدکه عنوان کتاب دوم است و  »امریکا

جهات بسیاري براي قرن  ولی از، اي کمابیش ناشناخته استنویسنده ،امریکا ءبه استثنا ،بیرون از ایران

برد و سعی سه مفهوم بسیار اساسی اندیشۀ سیاسی جدید پی-بسیار بزرگ بود؛ به دو ينوزدهم اندیشمند

 اي روي آنها تدوین کند. کرد آنها را توضیح دهد و نظریه

تا االن گفتم  نچه آکنم کمی در مورد ي قبلی و سعی میهاگردم به بحثمیقبل از پرداختن به توکویل بر

در کجاي این بحث قرار دارد  و چرا توکویل مهم است.  انقالب  و بعد بگویم که توکویل، توضیح دهم

اعم از نوع افراطی و معتدلش،  ،ان ضدانقالبپردازنظریهو  انقالبان پردازنظریهفرانسه، از دیدگاه  در 1789

 بسیار مهم بود. از البالي آنچه که موافقان انقالب و یصورتی که تا اینجا مورد بحث قرار دادم، اتفاقهب

نادرست از  يبرد. موافقان انقالب تصوربه اهمیت انقالب پیشود به درستی نمیاند، مخالفان انقالب گفته

نظم  نظام سلطنتی فرانسه را ، اي که از قبل داشتندکردند که انقالبیون طبق برنامهمی انقالب داشتند و فکر

به  و، نقالب را در واقع در دست دارندبر هم زدند و طرح جدیدي از یک نظام جدید را ریختند و مهار ا

خصوصا ربسپیر ، اي بود که از رهبران انقالبکنند. این تصور و تلقی عمدهکه خواستند هدایت می ییجا

کردند که انقالب کار کمابیش میداشتند. از طرف دیگر مخالفان انقالب تصور  که مورد خیلی مهمش بود،

هم زد و ترس از این هنظام فرانسه را به طور کلی ب، سه وارد کردحاصلی بود، لطمات اساسی به فرانبی
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الي کردند که جلوي انقالب گرفته شود. از البهمیاست که به کل اروپا سرایت کند. بنابراین تالش 

در جلسات قبل کردم، در مورد چهار نفر از موافقان و مخالفان که در موردشان حرف زدم  که ییهاصحبت

شود متوجه شد این است یشان را به طور خالصه در اینجا مورد بحث قرار دادم، چیزي که میهاو رساله

کدام از اینها چه موافقان و چه مخالفان متوجه نبودند که با انقالب فرانسه در واقع چه اتفاقی افتاد. که هیچ

کند. از نظر علوم رقی نمیانقالب فرانسه حادثۀ بسیار مهمی بود  اعم از اینکه موافق یا مخالف باشیم ف

حادثۀ بسیار مهمی بود که در فرانسه اتفاق افتاد. ، اجتماعی جدید، انقالب فرانسه در تاریخ اندیشۀ سیاسی

انقالب  اکه بعد ییهادامنه تاثیرش براي کل اروپا بسیار گسترده بود؛  و با شکست ي آن وهامدااثرات آن، پی

بازگشت  و چه در زمان بازگشت سلطنت، و دوباره آمدن ناپلئون، وشد، چه در دورة ترور  با آن روبرو

مخالفان  کوششنظم کهنۀ اروپا را بهم زد. ، مجدد سلطنت، و بعد استقرار مجدد جمهوري در فرانسه

جلوي پیشرفت ، سازگار نیست. پس باید اروپاانقالب بر این بود که بگویند این انقالب با نظام سنتی 

کوشش شد که دامنۀ تأثیر اتفاقات فرانسه به انگلستان  بركانقالب را گرفت. در انگلستان  از طریق ادموند 

ولی بیشتر از آن در ایتالیا، آلمان و کشورهاي دیگر اروپاي غربی و مرکزي بود که   .گسترده نشود

ی  جلوي تأثیر انقالب را بگیرند. اما آنچه  کار شدند تا به نوعهي سیاسی دست بهاان و چهرهپردازنظریه

وقتی انقالب اتفاق افتاد نه موافقان مهار ، شد، این بود کهدرستی  فهمیده نمیهدر مورد انقالب فرانسه ب

توانند جلوي انقالب را بگیرند. و بیشتر از هر چیزي آنچه از طریق میانقالب را دارند و نه طبیعتا مخالفان 

چه وقتی انقالبی اتفاق افتاد بازگشت به پیش از انقالب غیرممکن است. اگر، ش متوجه شدیمکمابی مستْردو

یک از کسانی که در مخالفت با انقالب نوشتند  متوجۀ این مسئله نشدند که آنچه با انقالب اتفاق هیچ

گفتند حتی اگر سلطنت هم برگردد، که در  هابازگشت بودنِ به نظامِ سابق است؛ بعضیغیرقابل، افتدمی

حتی برگردد، این نظام آنی نیست که پیش از انقالب بود.  اگر ازانقالبفرانسه این اتفاق افتاد، یا نظام پیش 

اي بعد از انقالب، هاینها مسائلی بود که تا ده نظامی است که از فیلتر و صافیِ اتفاقات انقالبی گذشته است.

 .شود گفت که به درستی فهمیده نشدیعنی، یازده سال بعد از انقالب، کمابیش می 1800تا حدود سال  و

کوشش واقع  نقطۀ پایانِ انقالب بود، بنابراین  در آمدن ناپلئون  و استقرار اولین امپراطوري در فرانسه،

روند تاریخ  بفهمند  تاریخی در یواقع به عنوان تحول موافقان و مخالفان انقالب بر این بود که انقالب را در

انِ از سنخ پردازنظریهاي از انقالب گرفته شد و و نه تحولی که در داخل آن قرار داشتند. به تدریج فاصله

تر  صحبت خواهم کرد. چون  آلمان بنیۀ تئوري بسیار جدیدي وارد میدان شدند. در مورد آلمان  مفصل

به آن صورت شناخته  ییي اروپاهاه در دیگر کشورقوي داشت و فلسفه در آلمان پیشرفت زیادي  کرد  ک
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، با فیشته و شروعبا کانت  .نبود. درآلمان، انقالب به عنوان موضوع بحث فلسفی جدید، مطرح شد شده

 کنیم.میفلسفۀ انقالب در آلمان مطرح و تدوین شد که بعدا در موردش صحبت ، هگل و دیگران

تا سی سال بعد از انقالب موافقان و مخالفان انقالب کمابیش ، بودآلمان از متفاوت وضع کامال  ،در فرانسه

کدام از آنها به اندازة توکویل که  پانزده سال بعد از انقالب درباره انقالب  نوشتند، ولی هیچ ییچیزها

مهم نیستند.  چرا توکویل در این ، متولد شد و در واقع دهۀ سوم انقالب را در نوجوانی تجربه کرد

مهم است؟ چون توکویل در چارچوب موافقان و مخالفان ، کنیممیکه ما نگاه  ییاز اندیشۀ اروپااندچشم

انقالب بحث نکرد، بلکه متوجۀ این مسئله شد که با انقالب اتفاقی افتاده  است که بازگشت به پیش از آن 

یکی از شئون و یکی از  اي تدوین کرد براي اتفاقی که انقالب فرانسهنظریه، پذیر نیست، ولی بایدامکان

یک انقالب اساسی در اروپا و  تر است. به عبارت دیگري آن تحول اساسیهاوجوه و یکی از صورت

تر است. بنابراین ي آن انقالبِ اساسیهاامریکا در حال تکوین است که انقالب فرانسه یکی از صورت

مهم  است که، انقالب فرانسه براي  نظر با اندیشۀ سیاسی پیش از خودش دارد، از این توکویلتمایزي که 

توکویل مسئلۀ اصلی و یا موضوعِ مستقل بحث نظري نیست، بلکه انقالب فرانسه یکی از شئونِ یک چیز 

مهمتري است که باید نظریۀ آن را تدوین کرد. تا زمان توکویل کسی از این زاویه در مورد انقالب فرانسه 

ین بحث کمی قبل از او فراهم شده بود. باید اول کمی دربارة توکویل بحث نکرده بود. ولی البته مقدمات ا

 صحبت کنم.        

خانواده توکویل  در نفر هاده .ي اشراف بسیار با سابقۀ شمال فرانسه متولد شدهاتوکویل در یکی از خانواده

ناخته شده است، ش ي بسیار مهمی بودند که بیش از شش قرن سابقه خانوادگی آنها کامالهااز شخصیت

ي مختلف بیرون داد هازمینه خانواده در این کهو رجال بسیار مهمی  دارنداي شدهنامه کامال شناختهنسب

است که معموال  ايي اعیانی، نام منطقههامشخص است. کلمۀ توکویل که همراه اسمش آمده، مثل همۀ اسم

توکویل یک دوکردند.  الکسیمینجا زندگی آ در باشد، که خانواده توکویلمیداراي کاخ سلطنتی فئودالی 

سال  13درواقع حدود  1805به سال ، باشدالکسی که اهل توکویل می یعنیاسم اشرافی فرانسوي است. 

 ابه سنت بسیاري از اشراف که ضمن ییدنیا آمد. بعد از تحصیالت ابتداهبنجا آتولد مارکس در  قبل از

در ضمن سنت اشرافی بر این  رفت.لیسانس حقوق گ شگاه حقوق رفت وبه دان خواندند،حقوق هم می

در خانوادة اشرافی رسم بود که براي هر ، شدندمیبود که همه از تحصیالت نسبتا قوي مذهبی برخوردار 

کرد و به رتق و فتق کردند که در آن قصر زندگی میخانواده یک کشیش یا یک روحانی مهم استخدام می
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پرداخت. در واقع آنها کشیش رسمی و شخصی خودشان را داشتند. مورد مینها آامور معنوي و مذهبی 

 ايدر نوجوانی نامه ییشود ولی در جامیبسیار مهم این است که توکویل هم طبیعتا به این صورت بزرگ 

دکارت  ،تابخانۀ پدرماز زمانی که در ک«نویسد مذهبی او بود میموزش آبه روحانی خودش که درواقع مدیر 

که دیگر بعد از این بتوانم آدم مذهبیِ اهلِ عمل باشم. یعنی دیگر  کنممیفکر ن ،و چند نفر دیگر را  خواندم

بنابراین  تردید در مورد مذهب از طریق نویسندگانی که اتفاقا سهم مهمی . »عمل کنمداب آتوانم به مین

بعداً خواهیم دید که توکویل به کرات  به مشیت  .او پیدا شددر تدوین نظریۀ انقالب فرانسه داشتند در 

کند، در عین حالی کند، به اهمیت مذهب در مناسبات اجتماعی اشاره میکند، به مذهب استناد میاستناد می

جلب کنم که بعدا به این نکته خواهم نظرتان را میکه خودش اهل مذهب به معناي عملی آن نیست. 

البته نه  به ، استن آکه دست مشیت الهی درپشت  ییت که  درآمدن دموکراسی گوتوکویل خواهد گف

کند، به تدریج از نظام میکه از این اصطالحات استفاده فهمیم. ضمن اینمیکه ما  این کلمات را  ییمعنا

خودش  ي تعلیمات اشرافی را کامال باهاجنبه همچنانولی ، گیردمیسنتی فکري فرهنگیِ خانوادگی فاصله 

فرستند. در آغاز بهانۀ رفتن به امریکا، مطالعه میوپنج سالگی او را به امریکا درسن بیست 1830دارد؛ درسال

ي  فرانسه  استفاده هازندان در، هازندان ادارهدر  هاي امریکاست، تا از تجربه امریکاییهادر نظامِ زندان

در واقع مطالعه در مورد «گوید می، ز دوستانش نوشتاي که در همین زمان به یکی اکنند.  خودش در نامه

است که  خودم را به امریکا برسانم، تا ببینم درآنجا چه  يدر امریکا براي من جواز سفر هانظام زندان

زادة جوان فرانسوي از طریق مفهوم چرا رفتن به امریکا برایش مهم بود؟  چون این اشراف »گذرد.می

در واقع  دوران جدیدي آغاز شد، ، شده استغاز آمخالف انقالب فرانسه متوجه شد، که عصر جدیدي 

که انقالب فرانسه یکی از وجوه آن است. این تعبیر خود توکویل نیست. این تعبیر را درواقع من براي 

که  »برابري شرایط«آن عبارت از این است  شوید. وکه شما متوجه منظور من ، کنممیتقریرِ به ذهن 

ي هایعنی به تدریج افراد بشر، انسان، کنممیمن همان ظاهرش را ترجمه ، توکویل به این نکته پی برده بود

گوید میدر وضعیتی قرار گرفتند که بیش از پیش  در حال برابرشدن هستند. توکویل  ییو امریکا ییاروپا

چرا توکویل  روي برابري  ».کنممیانقالب اساسی یعنی، همین که من در این مفهوم برابري شرایط، بیان «

یز، شما متوجه شدید که انقالب انقالب فرانسه و در بحث من از سیهستانه آکند؟ در شرایط تأکید می

انقالبی بود علیه امتیازات  ،بود یز نوشتهاي که سیهبود، یا عنوان رساله هافرانسه انقالبی علیه نابرابري

 برد.موروثی که اشرافیت داشت. درواقع تا زمان انقالب فرانسه، اروپا هم چنان در نظام اشرافی به سر می

خود توکویل  اتفاقا و شود،صورت خانوادگی منتقل میهامتیازات موروثی دارند که ب ايدر این نظام عده
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و براي ازات یامتحرکت خشونت باري بود براي لغو همین  فرانسهقع انقالب ادرو .است یکی از آنها

راسی یا نظام آریستوکداد. به عبارت دیگر در مقابل بردن نظامی که این امتیازات در داخل آن معنی میازبین

دري اشرافی، یک نظامِ برابر ایجاد کردند. انقالب فرانسه با شعار آزادي، برابري و برادري آغاز شد. البته برا

ي هامفهوم اندیشۀ سیاسی نیست بنابراین براي من روشن نیست که برادري معنایش چیست. در انقالب

معلوم نبود که چیست، بنابراین قابل بحث سیاسی نیست و ما هم  ، دیگر هم  که شعار برادري مطرح شد

 .برابري، مسئلۀ مهم استش که عبارت بود از آزادي و اکنیم، ولی دو مفهوم اصلیمیبحثی در مورد آن ن

بینیم و هم چنان یک بحث مهم در اندیشۀ سیاسی در دویست سالۀ میدرواقع این تعارض را در فرانسه 

که نسبت میان آزادي و برابري چیست؟ توکویل متوجه این مسئله شد که قرار بود  ، گذشته بوده است

بعدا  .رانسه براي ایجاد نظام برابري اتفاق افتادبرابري  از طریق انقالب عملی شود. به بیان دیگر انقالب ف

بحث خواهم کرد که توضیح توکویل از این دو چیست. اما موردي  که در امریکا توجه  توکویل را جلب 

داد، در میبرابري شرایط بود که اساس تحوالت در امریکا را تشکیل ، کرد و دلیل رفتنش به امریکا شد

همۀ مردم دلیل اصلی از یش پگیرد. برابر شدن بیش از میجا دارد  صورت واقع  انقالب اصلی در این  

کرد که این امر در میست، وتوکویل تصور هاي اشرافی و اشرافیتهابین رفتن و زوال تدریجی نظام

یا به عبارت دیگر امریکاست که از این نظر جلوتر از اروپا و خصوصا ، امریکاست که در حال تحقق است

بخواهیم دموکراسی را مورد مطالعه قرار دهیم که اساسش بر  ییپس بنابراین اگر در جا .تفرانسه اس

اي خودم را به امریکا رساندم. اصلی، امریکاست. بنابراین گفت، من به بهانهزمایشگاه آبرابري باشد، آن 

را منتشر  »امریکا دربارة دموکراسی در«جلد اول کتاب   1835سال در  پنجچند سالی مطالعه کرد و بعد از 

اولین کاري است که توکویل در کمتر از سی سالگی  کرد. کتاب دموکراسی دربارة امریکا، اولین جلد از

دهد که چرا امریکا مهم است و چرا من دارم در مورد درآغاز این کتاب ضمن اینکه توضیح می منتشر کرد،

دهد. آینده را توضیح نمی ،گذشته«گوید میا ، این جمالت رکنممیامریکا به عنوان یک پارادایم  بحث 

کند ناروشن است، در ظلمات است و بنابراین براي فهم آن باید علم سیاست که چشم کار می ییآینده تا جا

ان انقالب و خصوصا پردازنظریهدهد؟ اشارة من به آینده را توضیح نمی ،چرا گذشته.  »را تأسیس کرد یینو

در مخالفت با نظام  خواستند  انقالب را به عنوان یک واقعیتمیضد انقالب فرانسه است، که همۀ آنها 

با مبانی اندیشۀ سیاسی قبل از انقالب بفهمند. ادموند برك از یک طرف و  سنتی و نظام سلطنتی سابق و

خواستند انقالب فرانسه را با توجه می دم،از طرف دیگر که من به تفصیل درموردشان صحبت کر تردومس

زند هم میهعادت که نظم طبیعی عالم را ب آمدبه نظام سنتی ارزیابی کنند و بعد آن را به عنوان امرخالف
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که فرانسه به نظام پیش از انقالب برگردد، یا مورد ادموند برك که ، گرفتندمیمطرح کنند. بنابراین نتیجه 

درانگلستان برقرار  1688اي که در سال به الگوي نظام سلطنت مشروطه، فرانسه داشتطرفدارانی هم در 

گشت. اما آنچه براي توکویل تر از خودش برمیانقالب باید به عقب، برگردد. درهردو صورت ،شده است

که از نظر او یک صورت این تحولی است که در حال صورت ، مورد انقالب فرانسه نیست اصال، مهم است

که ما بتوانیم آن را به گذشته برگردانیم. از نظر توکویل  انقالب در جاي دیگري صورت ، گرفتن است

کند.  معنا پیدا می ترکه انقالب فرانسه یک مورد آن است، که در داخل آن انقالب اساسی، گرفته است

است. که بعدا به عصر انقالب  »برابريِ شرایط« ابتدا باید آن انقالبی را توضیح داد، که اساسش بر، بنابراین

که در گذشته  »عصر انقالب دموکراتیک«کتاب مهمی نوشته به نام  ییدموکراتیکی تعبیر کردند.  یک امریکا

 .الزم است توضیح دهم، کنممیبراي تأکیدي که  به عصر انقالب دموکراتیکی   .به فارسی هم ترجمه شد

ی را، به دموکراسپور به غلط ترجمه کنیم. آریان »ساالريمردم«را مطلقا نباید به  »دموکراسی«کلمۀ  

دموکراسی اگر درست فهمیده شود، نقطه  کلمۀ نبود. پذیرکه از این بدتر امکان ساالري ترجمه کرد،مردم

 سازيسازي و اصطالحساالري است. کلمۀ دموکراسی و ظاهر کلمه، حتی متفاوت از نوع کلمهمقابل مردم

یونان بحث  اگر به  چند نظام سیاسی که ارسطو، افالطون و دیگران در .است مرسوم بودهکه در یونان 

کلمۀ مونارشی یا مونارکی به معناي سلطنت، الیگارشی به معناي ، شوید کهکردند نگاه کنید، متوجه می

با هاي دمآمعناي  نظام اشرافی و ه ب »راسیآریستوک«حکومت گروه متنفذ و صاحب مال و منال است ولی 

گوید میچون پولدارها همان الیگارشی است که قبال گفتیم. ارسطو  .باشدمی هافضیلت و بهترین

توان گفت که در عنوان کتاب خواجه میمسامحه  باراسی به معناي بهترین مردمان است. کمابیش آریستوک

کند. متخصصان  زبان یونانی توضیح دادند صحبت می عرفاالبته از  که» االشرافاوصاف« نصیر طوسی آمده

راسی ساخته و دیرتر از کلماتی چون مونارکی یا مونارشی در آریستوککه کلمۀ دموکراسی بر مبناي الگوي 

و  ،است »کراتین«ش ایکی  ؛دو فعل داریم »ییفرمانروا«براي در زبان یونانی  .زبان یونانی ظاهر شده است

 با تحکم فرمان راندن  به عبارت دیگر سلطه برقرار کردن.  حکومت کردن. دومی یعنی.  »آرخین«دیگري 

دهد. شما وقتی کلمۀ مونارشی، مونارکی را تحکم را نشان میاما اولی کمی متفاوت است. فرمان راندن بی

 الیگارشی هم از سلطه  یک نفر بر دیگران. برقراريگرفته شده است. یعنی ، کنید این از آرخینمینگاه 

دیگر به گفته  تبه عبار .تر با کراتین آمده استمیراسی از کلمات قدیآریستوکتنها  .آرخین آمده است

حکومت اشراف، در واقع حکومت بهترین مردمان و  فرمان راندن توأم با عدالت است.  بنابراین ، ارسطو
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کراسی موددر مورد  هاه است.  یونانیي حکومتی فقط دو نوع با کراتین و بقیه با آرخین آمدهااز انواع شیوه

به عبارت دیگر  کنند یامیمردم حکومت ، ي زیادي  کردند که مورد بسیار مهمش در ارسطوستهابحث

قرن بعد از ارسطو کلمۀ حاکمیت در اندیشه  20(در واقع  .و به زبان جدیدتر حاکمیت از آن مردم است

شود و چیزي هم که ارسطو توضیح داده استناشی میشود) حکومت از مردم میظاهر  1دنسیاسی با ب ،

بلکه قانون حاکم ، کنندمیدر چنین حکومتی مردم نیستند که با توجه به مصالح و منافع خودشان حکومت 

فهم است. یکی اینکه کلمۀ دموکراسی با ساالري نسبتی است. پس دو چیز در این توضیح مختصر قابل

کردن است. یعنی تواند باشد. آرخین، ساالريفارسی معادل با  آرخین میندارد. چون ساالري در زبان 

کند. بنابراین ساالري اولین میتسلط، برتري و تفوق یک شخص یا چند شخص یا همۀ افراد فرقی ن

درست است که در ظاهر کلمه  از دو جزء دموس و کراتین ، دوم .کندست که  دموکراسی نفی میچیزي

رانند بلکه حکومت میمردم نیستند که فرمان ، رانند. ولی در واقعمییعنی مردم فرمان  .ستتشکیل شده ا

راند. نظامی است که در آن قانون فرمانروا است؛ ولی حکومت ناشی از مردم میقانون است که فرمان 

ام گرفت. اولین پور انجاي بود که به دو دلیل توسط آریانترین ترجمهساالري نقیضاست.  بنابراین مردم

مارکسیست مبتذلی بود که تصورش از دموکراسی در بهترین حالت  تعریف مارکس از ، دلیلش این بود که

دیکتاتوري دموکراتیک پرولتاریا.  یعنی ساالري مردم که عبارت باشند از ، گفتمیسوسیالیسم  بود که 

اگر دموکراسی است که  ، در واقع است.مارکسی و  نادرست  کامال، یدموکراسپرولتاریا. این تلقی از 

شود دیکتاتوري نیست، این دو تا با هم سازگار نیستند. حداقل چیزي که در مورد ترکیب این دو مفهوم می

بلعد، در اینجا هم وقتی میتر است آن دیگري را ست که معموال یکی که قويگفت، مثل آن چیزي

که از نظر تاریخی  طوربلعد. همانمیدموکراسی را  دیکتاتوري دموکراتیک است طبیعتا دیکتاتوري

تبع مارکس متوجه پور بهبلعید. پس اصل مطلب را آریان رازادي آي بلوك شرق هادیکتاتوري در کشور

اي که ما داریم با این خواهیم کرد. از طرف دیگر ایراد عمده این بحث دیگري است که بعدا .نشده بود

ست که با نمونه کاري .کنیممیمعنا را نآکنیم. بعد میفرهنگستان بازي ماست.  در جایی لغت  را درست 

یکی دموس، یعنی  .ی از دو بخش درست شده استدموکراسی کردند. به عنوان مثال گفتند که دموکراس

کنیم مییک فارسی قشنگ فرهنگستانی برایش پیدا  پس ما، یعنی فرمان راندن است، کراتین، مردم و دیگري

در واقع  به آشوب ذهنی ، معناستکلمات در بسیاري موارد بی ترجمهءافتد. میکنیم. جا هم میو عرضه 

                                                           
1 Jean Bodin 
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، ثغورش کجاست اند و حدود ودانیم که چیست و از کجا آمدهزند. وقتی معناي کلمات را نمیمیدامن 

فهم درستی از این اصطالحات ندارند.  پرانتز  »اهل زبان« .ترجمه کنیمچه ضرورتی دارد که این همه 

گفته بود من در فرهنگستان هستم و خیلی ، با خرمشاهی مصاحبه کردند یی. در جاکنممیکوچکی را باز 

و فرهنگستان هم قبول کرد و خیلی زود جا افتاد. ، خوشحالم که بعضی از کلمات به پیشنهاد من بوده است

چون ویراستارهاي ، داند استراتژي چیستمیآنها که مثال زد، راهبردي بود. مرد عامی، که اصال ن یکی از

آنها را بگذارید.  به آنها گفت، اینها را بردارید و فرهنگستان هم تصدیق کرد،، رادیو تلویزیون دستور دادند

این  ..،.گفت ایران ومیادیو شنیدم که گذارند راهبردي. در رمیبنابراین هر جا با نام استراتژیک برخوردند 

ي راهبردي ایرانند. یعنی چه؟ چی گفتیم و چی فهمیدیم؟ معلوم نیست. و جالب این است که این هااستان

خواست بگوید که اینها میکنیم. مثال آن معاون وزیر ش فکر میاییکلماتی که ترجمه کردیم اول به اروپا

کند، البته اگر فکر کرده باشد، بعد آن را به فارسی فکر می ییاول به اروپا ي استراتژیک ما هستند.هااستان

هم که  ییآید. این کلمات را  واقعاً به کار نبرید و هر جامیمعنا درکند، بعد یک چیز بیهم ترجمه می

کنند میگویند و وقتی گیر میدانند چی میحس کردید باید به کار ببرید مثل گفتمان که اغلب اشخاص ن

دانی مثل  آقاي خواهند با هم چه کنند! آدم زبانگویند با هم گفتمان کنیم. در واقع معلوم نیست که میمی

برخوردم به   ییبر حسب تصادف وقتی سایتش را دیدم. در جا، اسالمی نَدوشَن که فارسی بلد است

است  ییهادیدم منظورش مصاحبه  ! بعد گفتم این یعنی چه؟هافتمانگ و هافعالیت – هاکتاب – هاشرح

 جلددان  که تا االن  پنجاه کنیم گفتمان یعنی گفتگو. فاجعه است.  یک آدم زبانمیکه با او کردند. فکر 

، داند که این کلمه جعلی است. آن عامی که این کلمه  را درست کرده استمیکتاب نوشته است. هنوز ن

برند. اصال به کار نبرید. میهی دارند به کار ، ه افتاده استدانسته که چیست و دست عوام کمیاصال  ن

خود کرد!  بنابراین کلمۀ دموکراسی را  بی شودنمیواقعا معلوم نیست که چیست. از این بیشتر افشاگري 

ساالري نیست، بلکه نقیض آن است. دلیل دیگرش وجود ساالري ترجمه کردند که نه تنها مردمبه مردم

چربد، مثل ی میدموکراسش بر اي دموکراتیک در دنیا است که اتفاقا قسمت دیکتاتوريهاسابقۀ  نظام

یعنی منسوب به   کنممی »يِ دموکراتیکیهاانقالب«ي اروپاي شرقی. بنابراین وقتی صحبت از هاکشور

گذارم. در مورد مارکس و میپس  این فرق را،، »ي دموکراتیکهانظام«دموکراسی، نه منسوب به 

ي دموکراتیک مثل اروپاي شرقی. مثل بلغارستان، رومانی که هاگویم نظاممیسوسیالیست اگر بحث کنم، 

کنند، خواهم گفت میدر حوزة اندیشۀ سیاسی بحث  آنهاي دموکراتیک بودند. آنچه که هاجمهوري

کّی وارد وهمیشه شُتر است ولی براي این است که به  خواننده یا شنونده دموکراسی و دموکراتیکی، ثقیل
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 یکرد. درواقع من از واقعیتی طقاهم آورد و آنها را با هم  همه چیز را  با شودنمیکند و متوجه شود که 

 .کنممیدیگر صحبت 

این اتفاق بدین معنی است که مردم  ي دموکراتیکی آغاز شده است. وهاعصر انقالب، گویدتوکویل می

ي هاآورد. نظاممی هشوند و این برابري است که آزادي را با خود به همرامیروز به روز بیشتر با هم برابر 

بنابراین توکویل امریکا را  .محکوم به از بین رفتن هستند، ي قدیم وامتیازات موروثیهامبتنی بر اشرافیت

به گام را  نکه  بلندتری ییجا .انقالب اساسی و اصلی در اینجا صورت گرفته است، گفت اصل قرار داد و

شود وضع فرانسه را نسبت به وضعیت می هاو در جهت برابري برداشتند. و از طریقِ مقایسۀ نظام جلو

به معنایی که در افی راشسابقه نظام  ،گویدمیپیشرفته امریکا فهمید. از نظر توکویل دلیلش  روشن است. 

ي نابرابر اشرافی به امریکا  هاکسانی هستند که از نظام ییمهاجران امریکا .اروپا وجود داشت در امریکا نبود

رفتند. و چون در آنجا  سنت نظام اشرافی و امتیازات موروثی وجود نداشت. بنابراین انقالبشان هم با نوع 

  هادر واقع، این نظام اشرافی بود که انقالب را به فرانسوي«گوید میتوکویل  انقالب فرانسه متفاوت بود.

در جایی خودش را با نظام اجتماعی هماهنگ و سازگاري  و شد،مینظام نابرابري که متحول ن.  »کردتحمیل 

کرد، در چنین شرایطی، انقالب ضرورت پیدا کرد. در واقع مردم فرانسه روز به روز از طبقات مختلف، نمی

شان مبتنی بر نظام نظام حکومتیدر حالی که ، رفتشدند و امتیازات به تدریج از بین میمیتر هم نزدیکهب

بایست، نظام می ییجا در و .با روبناي حکومتی سازگار نبود، امتیازات بود. بنابراین زیر بناي اجتماعی

واقع معنی انقالب در فرانسه همین  بود. اما در  در که برد. برد،نظام سیاسیِ فرانسه را از بین می، اجتماعی

امریکا در شرایطی که نظام حکومتی  آن با   مردمان کمابیش برابر در، بودانقالب کامال متفاوت  امریکا،

طلبانه از استقالل ی، دست به انقالبکردمیانگلستان به آنها تحمیل  ،از دور فرانسه کامال متفاوت بود، و

ه تعارضی ک، که یکی با الگوي فرانسه است، هستیم دو انقالب متفاوت روبرو بنابراین ما با انگلستان زدند.

انجامد.  ولی در دومی میکند و طبیعتا با انقالب به خشونت میان نظام اجتماعی و نظام سیاسی ایجاد می

هستیم که به نظام کمابیش برابر امریکا از طریق سلطنت در انگلستان تحمیل  با رفع مانعی از بیرون روبرو

طلبانه است. در واقع استقالل امریکا از متروپل ، انقالب استقالل1776بنابراین انقالب امریکا درسال  .شدمی

 است، از کشوري که تا آن وقت امریکا به آن وابسته بود.

چرا؟  چون  تمام اندیشه   .»دهدمیآینده را توضیح ن ،گذشته«که گفت  گردم به نکتۀ اصلی توکویل.برمی

بر امتیازات است. درحالی  که  نظام جدیدي که از امریکا شروع شد و همچنان در  بتنیمسیاسی گذشته 
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نظام برابري است. دو منطق متفاوتی هستند از دو فکر متفاوت، که اگر ، اروپا در حال جا افتادن است

نیست. چون پذیر بخواهیم با اندیشۀ سیاسی پیش از انقالب فرانسه وامریکا آنها را تحلیل کنیم، امکان

ش بر تساوي است. توکویل انظام جدید، اساس کهي قدیم مبتنی بر امتیازات است. درصورتیهااساس نظام

که براي فهم وتوضیح این تحول باید چارچوب ست و آن این شود،میسئلۀ اساسی در اینجا متوجۀ یک م

ها در اروپا انواع حکومت وع کردندطرف شرکرد. قبال اشاره کردم که از یونان به این دنظري جدیدي ایجا

ي سلطنتی، اشرافی، دموکراسی و غیره. ولی در  بیرونِ حوزة اروپا، هانظام ازن کنند که عبارت بودند یرا تعی

شناسیم.  در حوزة فرهنگ ایرانی و از طرف دیگر، اسالمی، ما میرا ن هابندي یونانیمطلقا ما این تقسیم

تواند مینداریم.  البته بحثی از فارابی داریم که از دور نظري به یونان دارد، ولی مطلقا ن هاانواع حکومت

اند که بعد از او هم این بحث از بین رفت و دیگران  فقط آن را تکرار کردند. گفته، آن را بازتاب دهد

ي هایرند و حکومتنوع است.  یکی امامت، یعنی مردمان  اهلِ فضیلت در رأس کار قرار گ دو حکومت بر

گرفتند. ولی  هااز یونانی ه که انواع و اقسام دارد که یک نفر یا چند نفر در رأس هستند، اینها را حدوداالض

گیرد.  بحث مینیستند بلکه شخصی است که در رأس قرار  هامسئلۀ اساسی درواقع مضمون حکومت

اساسا  تواند حکومت قانون باشد،میحکومت که ، به این بحث ؛وجه در فارابی مطرح نیستقانون به هیچ

نگرند، میگرچه با یک چشم به یونان ، ي حکومتیهاچون تفسیر فارابی و امثال او از نظام .توجهی ندارد

گردد به این که کدام شاه در ولی بیش از آن در جهانی است که سلطنت اصل است. خوب و بد آن برمی

که همه چیز خوب است یا  ،با دو نوع سلطنت  مواجهیم، یا شاه خوبدر واقع ما  گیرد.راس آن قرار می

شود مهم نیستند که بدند یا حکومت مینها آکه همه چیز بد خواهد شد. آن چند میلیونی که بر  ،شاه بد

خوبند. آن یک نفر مهم است که در راس چگونه است. چند میلیون نفر تابع او هستند. خوب، چند میلیون 

آن چیزي است که ما از اندیشۀ دورة اسالمی داریم، ، کند. اینند و بد، چند میلیون را بد میکرا خوب می

ربط تبدیل شد ي بیهاي بعدي به حرفهاتر و بهتر گفتند، ولی در سدهکه فارابی و امثال او  کمی معقول

کردند که هیچ معنایی ندارد.   بنديکه در قرون متأخّر بودند گفتند و تقسیم ییالدین دوانی و آنهاکه جالل

اگر بشود گفت،  ،ییي فرمانرواهافقط در حوزة اروپاست که از طریق یونان از همان آغاز مسئلۀ شیوه

 مطرح شد.

ادامه داشت. در حوزة اندیشۀ سیاسی هم چنان از انواع  هادر آغاز دوران جدید، کمابیش این بحث

راسی، مونارشی و غیره بحث کردند. اندکی آریستوک ي بد و خوب، دموکراسی،هاو حکومت هاحکومت
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 هابنديقبل از انقالب فرانسه با روسو از یک طرف و منتسکیو از طرف دیگر کمابیش تحولی در این تقسیم

وارد کرد. اما بیشتر از هر کس دیگر   هابنديایجاد شد. خصوصا منتسکیو مسائل جدید را  در این تقسیم

که عصر انقالب دموکراتیکی آغاز شده است ، جام داد. در واقع توکویل با این بحثتوکویل این کار را ان

را  هاي سیاسی ماقبلش برگرداند و با نظریۀ آنها این انقالبهارا  به نظام هااین انقالب شودنمیو دیگر 

توضیح داد، حرف اصلی و اساسی را زد. چرا؟  چون بحث توکویل  بحث دموکراسی است، او گفت با 

ي ما قبل های و پیدایش نظریۀ دموکراسی و تحول دموکراتیکی در اروپا و امریکا، تمام نظامدموکراسمدن آ

وري و اشرافی دیگر به سلطنت، جمه هابندي حکومتدموکراسی از درجۀ اعتبار ساقط شدند. پس تقسیم

 .ي استبداديهاي دموکراتیکی یا نظامهایا نظام، در دوران جدید فقط دو نظام خواهید داشت .اعتبار استبی

فهمیم میهمینجاست که ما ن، بعد از این همین  دو نظام براي ما قابل شناخت است. دراقع اتفاق مهم

فهمیم. یعنی سلطنت نظامی است میي حکومتی هاي حکومتی را به عنوان صورتهاچیست. چون ما نظام

بندي در دموکراسی عامۀ مردم و در اشرافیت گروهی از نخبگان. این تقسیم ؛راندکه تنها یک نفر فرمان می

ولی  توکویل  ش به ظاهر بود، اگرچه کامال هم نبود.ااست که ارسطو کرده بود. بیشتر از هر چیز توجه

از اصل  .کندصورتی دارد، مهم این است که از چه  اصلی تبعیت می مهم نیست که حکومت چه، گفت

شان مبتنی بر اصل استبدادي است و هستند که مضمون ییهادموکراتیکی  یا از اصل استبدادي. جمهوري

پس مسئلۀ حکومت، صورت  .تیکی استدموکراشان مبتنی بر اصل هستند که برعکس مضمون ییهاسلطنتی

حکومت نیست بلکه مهم این است که در دوران جدید از کدام یک از دو اصل دموکراتیکی یا استبدادي 

بعد از .  »اندیشۀ سیاسی پیش از آغاز انقالب دموکراتیکی فاقد اعتبار است«کند. بنابراین گفت تبعیت می

یل کنید و توضیح دهید. بعد از این باید علم را  بر حسب صورت آنها تحل هاتوانید حکومتمیاین ن

 سیاست خاص آن را تدوین کرد که عبارت است از، آغاز عصر انقالب دموکراتیکی. 

قبال در فرانسه با روسو چنین بحثی شده بود ولی  پیش از روسو، منتسکیو بود که از نظر نَسب و سابقۀ  

اف فرانسه وابستگی داشت و ضمناً مثل توکویل از ش مانند توکویل به  طبقات اشرافکري و خانوادگی

اما  .هردو نمایندة مردم  در مجالس محلی بودند .رفتکارگزاران دولتی حکومت فرانسه هم به شمار می

القوانین  براي در کتاب روح این مسائل را کمابیش فهمیده بود و مهم است، قبل از توکویل، منتسکیو نچهآ

، انجام داد و گفت ییي فرمانرواهایا شیوه هابندي صورتبندي و طبقهاین تقسیماولین بار تغییراتی در 

 فهمید و توضیح داد مگر اینکه ما برگردیم به مبناي اجتماعی آنها، شودنمیرا  ییي فرمانرواهااین  نظام
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حکومت  خواست بگوید که مسئلۀمیکه البته کلمۀ اجتماع هنوز به معناي دقیقش وجود ندارد. ولی او 

گیرد که توضیح آن  خیلی مهم میولی این حکومت در یک مناسبات  اجتماعی صورت ، یک چیز است

کرد  که به تدریج و است. در واقع  منتسکیو  بیشتر از فرانسه، به تحول نظام سلطنتی انگلستان توجه می

منتسکیو همان اول   .کرد این تحول را توضیح دهدمنتسکیو سعی می شد، وبیش از پیش  مشروطه می

گوید اینجا میانگلستان با تحولی که با سلطنت مشروطه  پیدا کرد، کشور آزادي است. خودش  فهمید،

ادامه پیدا  دنبال انگستان بروند. این تحول است کههي حکومتی دیگر باید بهانظام و استکشور آزادي 

آلِ تیپِ ایده چنین توانست او کرد. چرا  خواهد کرد. منتسکیو نخستین کسی بود که این بحث را مطرح

چون از یکصدوپنجاه سال قبل از نیمه دوم قرن نظام دموکراتیکی جدید و نظام آزاد جدید را درست کند؟ 

ي هاو در مورد نظام. مدندآمسافران بسیاري  به طرف شرق از اروپا  ، کردزندگی میمنتسکیو که  هجدهم 

در این موردها کتاب بسیاري گرفته تا ایران و خاور دور توضیح دادند که چیست. و خودکامه از عثمانی 

که کند گذاري میتطبیقی را، پایهیا  ايبراي اولین بار یک مبنا، یک علم سیاست مقایسهمنتسکیو نوشتند. 

وقت  آن منتسکیو درکه  ییآلِ استبدادي کشورهاایده-از یک طرف، بعدا ماکس وِبِر خواهد گفت، تیپ

از طرف دیگر، یک تیپ  قرار داشت ون آي خودکامه که ایران در مرکز هاشناخت یک طرف نظاممی

و سرشت بگذارد  را در مقابل همآنها نگلستان. براي اولین بار توانست آل  از نوع سلطنت مشروطه در اایده

کتاب  .در مقابل هم هستند دو نوع نظاماعالم کند که این توضیح دهد  و دو نظام را و ماهیت این 

گذار واقعی پایه منتسکیو به درستی گفتند که ست. هااین بحث و بررسی القوانین در واقع حاصلروح

مراحل اساسی «زیاد خوب نیست  و مه شدشناسی است. کتاب ریمون آرون که اینجا ترججامعه

نزدیک به صد اما رسد. توکویل می شود و بهشروع میمنتسکیو روي این موضوع است. از ، »شناسیجامعه

کند چون در اروپا میاولین بار دورکهِیم این حرف را زده بود و حاال دیگر توجهی جلب ن ،سال قبل از آن

که دو بخش نوشت کتاب کوچکی دورکهیم دیگر این مسئله، مسئله نیست، ولی براي ما که مسئله است. 

دورکهِیم براي  .باشدمی در مورد روسودیگرش در مورد منتسکیو است و بخش  آن مهم دارد و یک بخش

را مطرح کرد و شخصی که موضوع علم اجتماع جدید  اولین  ،دهد کهتوضیح میدر این کتاب  اولین بار

ن تواند به آمیعلوم دیگر نیزي است که و جامعه موضوع متما ،عبارت است از اجتماعگفت علم اجتماع 

 منتسکیوروسو و « :درست کرد، منتسکیو بود. عنوان کتاب استجدید  بپردازد و براي آن باید یک علم

کتاب بسیار جالبی است به خصوص بخشی که مربوط به منتسکیوست بسیار . »شناسیگامان جامعهپیش

نویسیم  میپردازد. خصوصا براي ما جالب است چون ما مثال میجالب توجه و به نکات بسیار اساسی 
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گوید میزنیم. ولی او درآنجا میشناسیِ فارابی، معلوم نیست که چیست و  راجع به چی داریم حرف جامعه

شناسی است. بنابراین اولین بار او شود گفت که این جامعهآدم در مورد چه چیزي بحث کرد می کهوقتی 

در مورد  دورکهیموي دورکهِیمی را گرفته و نظر این کار را انجام داد. بعد از او، رمون آرون در واقع آن الگ

 یاسیس ۀشیاند یبررس با واقع در نهایا ،گویدمی دهد ومیتوکویل را بسط ن آبالفاصله پس از  و منتسکیو

آغاز  یکیکه عصر انقالب دموکرات لیتوکو حیتوض نیبا ا خصوصا که یتحول با خودشان از شیپ کیکالس

به عبارت دیگر پایۀ علوم  .را گذاشتند یشناسجامعه یۀ، پا)است یبحث مستقلّ ازمندیکه ن(شده است 

تواند به این مسئله میو بعد از این اندیشۀ سیاسی در معناي دقیق خودش ن گذاشتنداجتماعی جدید را 

، ي حکومتی چند نوع است. سلطنتیهاکه نظام، و اال حرف قدما را تکرار خواهند کرد، توجه باشدبی

که  در حوزة  ییهاي ما و کتابهاچه در بحثاي نخواهند گرفت، چنانو نتیجه .و غیره است جمهوري

کنند و از بحث جدید که  در واقع انقالبی که در آن میاندیشۀ سیاسی ما داریم هم چنان بحث قدیم را 

علم سیاست «گفت وجود ندارد. بنابراین توکویل  هاچیزي در این بحث ،بحث قدیم  صورت گرفته بود

 ،آیدمیتحولی که در حال صورت گرفتن است و مثل سیل دارد   گذاري کرد، چون منطقِرا باید پایه یینو

که برابري شرایط مثل سیل  همه جوامع را در هم  کنممیبه عبارت دیگر باز تکرار . »بر ما روشن نیست

زنَد، و چون منطق این برابري براي ما شناخته شده نیست، هم میهآرایش طبقاتی جامعه کهن را ب، نورددمی

یعنی اندیشۀ سیاسی پیش از  .»آینده براي ما مثل ظلمات است«باید منطق آن را  بفهمیم. بنابراین گفت که 

دهد. هر بار که میگذشته آینده را توضیح ن ،یا به عبارت دیگر پس از این را توضیح دهد. تواندمین ما،

برم ) صورت به کار می epochتحول اساسی در ماهیت و در سرشت دوران  ( اینحا به معناي دقیق 

توانیم بر مبناي گذشته، آینده را بسنجیم. این که گفتند، گذشته چراغ راه آینده است، از میگیرد، ما نمی

هر تحولی که صورت  شده بود که، هل متوجهمین جا بود که چیزي براي آینده روشن نکرد. در واقع توکوی

نوشت و توضیح داد، که  1835طلبد. بعد به امریکا رفت و جلد اول کتاب رادر سال میبحثی نو ، گیردمی

 .میان افراد برقرار شده است، در امریکاست برابري شرایط، بیشترین پیشرفت را کرده است. بیشترین برابري

 یاز طریق اقدام خواست  با خشونت ومیرا آغاز کرد. انقالب فرانسه  که باید توضیح، پس از اینجاست

تفصیلش را خواهید دید که توکویل  که شکست خورد. بعدا سیاسی یک تحول اجتماعی به وجود بیاورد،

خالصه خواهم کرد. ولی هنوز دکورِ  گوید. این کتاب را براي شما حدودامیدر مورد انقالب فرانسه چه 

ه بتوانیم تمام این مفاهیم را در آن وارد کنیم آماده نشده است. توکویل چند مفهوم اساسی را آغازین ما ک

دوران جدیدي در تاریخ بشرآغاز ، من بحثم در مورد دموکراسی است. با دموکراسی، وارد کرد. گفت
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جدیدي دارد که بتواند نیاز به تدوین نظریۀ بنابراین ما کامال ناشناخته است.  براي انسان معاصر که شودمی

براي فهم تحول این نظام  باید بتوانیم مفاهیم اساسی و  بر آینده بیندازد. به عبارت دیگر ییاحتماال پرتو

 .عمده  دموکراسی به عنوان یک نظریه را توضیح دهیم

در واقع توکویل  از  .نویسدمیجزوة کوچکی در مورد  فرانسه  ،انگلیسیبه درخواست یک  ،در این فاصله

د. بعد هدمیانقالب فرانسه را  توضیح ، طریق مفهومِ مخالف انقالب فرانسه که در امریکا تجربه کرده بود

امریکا آغاز  از آن برگشت به فرانسه و به عنوان یک فرانسوي  که انقالب فرانسه را تجربه کرده بود، از

کرد چون  انقالب  از امریکا آغاز .الب فرانسه نیستچون اصل بر این بود که انقالب اساسی انق .کرد

گیرد.  شاید  بشود گفت که به میامریکا  صورت  اساسی، انقالب اجتماعی است که مهم است و در

آید میتوکویل اعتقاد داشت که ( البته صریح نیست ولی از کتابش  در مورد فرانسه این طور بر ، اعتباري

 خورند.معموال شکست می لحاظ نشود، اجتماعیشان با تحول سازگاريي سیاسی  اگر هاکه) انقالب

طوري که در فرانسه شکست خورد. بنابراین در مورد فرانسه  رسالۀ کوچکی نوشت و سعی کرد همان

امریکا گرفته بود توضیح دهد. در این مقایسۀ تطبیقی انقالب  انقالب فرانسه را با توجه به نتایجی که از

به طور مشخص انقالب فرانسه  کنند، ومیي سیاسی ایجاد نهاي اساسی را انقالبهاگسست که، دادنشان 

ست که جامعه را از اعماق بلکه این انقالب  اجتماعی، کردام قبل از انقالب را ایجاد نگسست اساسی از نظ

بایست خود را با آن مطابقت که حتی نظام حکومتی هم می، کندمیرا به چیز دیگري تبدیل ن آمتحول و 

دهد. این اتفاق در امریکا افتاد، و انقالب در جهت برابريِ وضع مردم در امریکا صورت گرفت. نمایندگان 

گوید میبسیار عجیبی در جملۀ  .هستندن آمردم امریکا و رجال سیاسی تابعی از مردم و اعمال حاکمیت 

این مقایسۀ جایگاه . »کندرا اداره می عالَمکنند که خداوند میچنانِ سیاست امریکا را  اداره در آمریکا مردم «

. »ندااینجا آن چه که فرمانرواست مردم«گوید میخدا در عالم و مردم در سیاست خیلی مهم است. 

انقالب ، انقالب اساسی پس .اندمداران در محدودة حاکمیت مردم نمایندهسیاست نمایندگان و

، خواست از طریق انقالب سیاسیمیاما انقالب فرانسه که ، امریکا صورت گرفته است ست که دراجتماعی

با خشونت به ، کاري را که سلطنت آغاز کرده بود در واقع کاري نکرد، جز، مساوات و برابري ایجاد کند

مطرح   »انقالب فرانسه و رژیم پیش از آن«که توکویل در کتاب  ییهاترین تزپایان رسانَد. یکی از اساسی

انقالب گسست با رژیم پیش از آن نیست. ، این است که گفت، کردندبحث کرد، که خیلی در موردش 

انجام داد که قبال  همان کاري را .پایش را جاي پاي سلطنت گذاشت چرا که انقالب فرانسه اتفاقا همه جا،
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قالب فرانسه با توجه به اصطالحات و تغییراتی که تا به اینجا به عبارت دیگر ان .بود کردهسلطنت شروع 

اگردر فرانسه انقالب شد، دلیلش  .آغاز شده بود اجتماعیپیش از انقالب فرانسه با انقالب ، انجام داده است

دار شده بود و بسیار خدشه، هم بود، و نظام اشرافی موروثی نابرابرهمردم  بیش پنزدیک شدن بیش از 

، نتوانست خودش را با تحوالت اجتماعی سازگار کند. بعدا این را به تفصیل خواهم گفت، به همین دلیل

گوید میبیشتر از فرانسه بود.  هانابرابري جانه در انگلستان انقالب شد نه در آلمان، که در هردو ،گویدمی

مطلقا نبود.  هااین نوع نابرابرير دیگدر آلمان حتی سرواژ وجود داشت. بردگی هنوز بود. ولی در فرانسه 

ي دیگر اروپاي مرکزي هاانقالب اجتماعی در فرانسه هم آغاز شده بود و با سرعت بیشتري از جا ،گویدمی

گیرد که مردم در حوزة اجتماعی به هم میاتفاقاً انقالب در زمانی صورت و   .و غربی در حال بسط بود

فتاده ادر فرانسه این اتفاق  ،گویدسیاسی به هم نزدیک نیستند. میشوند در حالی که در قلمرو نزدیک می

و  زند،یز نمونۀ آن بود و حرف آنها را میبود. اعیان با طبقۀ سومی که دراینجا صحبت شد، که گفتم سیه

کار برده بود. گفته هاش بیز در رسالهتعبیري بود که سیه. »ما همه چیز هستیم ولی هیچی نیستیم«گوید می

همۀ جامعۀ فرانسه یعنی ما طبقۀ سوم، اگر روحانیت و اشرافیت را حذف کنیم  که جمعا، دویست، «بود که 

به عبارت دیگر . »مییآمیسیصد هزار نفر خواهند بود، فرانسه یعنی ما، ولی از نظر سیاسی به حساب ن

دهم)  و از طرف وارد کرده و بعد توضیح میتعارضی میان وضع اجتماعی ( توکویل این را  یاتخالفی، 

تطبیق ن آتواند خودش را با مین و است لطنتی اشرافی موروثی نابرابردیگر نظام حکومتی که همچنان س

چیزي که مارکس بعدا گفت، قهر  .شودمیي توام با خشونت هاانقالبوجود دارد که عامل آغاز دهد 

را با تحول  شخودکه این دو با هم سازگار نباشند، سیاست  ییآنجا، ماماي تاریخ است؛ اشاره به این است

برك گفت در مورد انگلستان ادموند شود. میآنجاست که با خشونت این کار انجام ، اجتماعی تطبیق ندهد

با  خورد ومیچون ما همیشه  تعادل ناپایداري داشتیم، آن تعادل ناپایدار مدام بهم  به خشونت انجام نشد،

گرفت و یک تعادل جدید میکرد، یک مصالحۀ جدید صورت ي جدید صورت جدید پیدا میهارایزنی

هم نزدیک هتر، میان طبقات در فرانسه عملی نشد، طبقات بزدن، اصطالح عوامانهشد. این چانهایجاد می

ترین فاصله میان وضع اي رسید که بیشزنی وجود داشته باشد. بنابراین به مرحلهنکه امکان چانهآشدند، بی

کرد و از آنجا که آنجا بود که یکی باید دیگري را تابع خودش می، اجتماعی با نظام حکومتی ایجاد شد

وضع اجتماعی است و نه صورت حکومتی، بنابراین آنچه خود را تحمیل  اصل (اگر بشود گفت زیربنا )

اندیشۀ سیاسی پیش از انقالب را به  منطق، با این بحث  ،کند وضعیت اجتماعی است. بنابراین توکویلمی

نبود. پس ن آطور کلی برهم زد. مفاهیم جدیدي را وارد کرد که این مفاهیم، مفاهیم اندیشۀ سیاسی قبل از 
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دیدگاه سیاسی توضیح دهیم، قابل فهم  که اگر، ما بخواهیم فقط ازانقالبی است ، انقالب فرانسه«ت گف

درون انقالب دموکراتیکی جدید که عبارت باشد از برابريِ شرایطی که در  نیست.  انقالب فرانسه فقط در

دو الگوي ، بنابراین توکویل. »فهم نیستجز در این چارچوب قابل، باشدمیفهم قابل حال ایجاد شدن است،

ماهیت این دو انقالب چیست، و هر ، کند تا بعد توضیح دهد کهمیمتفاوت، دو انقالب متفاوت  را مطرح 

گیرد، علم اي که از مقایسۀ این دو انقالب میکدام از آنها چه تحولی را ایجاد کردند. تا با توجه به نتیجه

اش صحبت  ه بعدا دربارهآمده کاین موضوع  »دموکراسی در امریکا«، درکتاب .سیاست آینده را تدوین کند

  .کنیممی

که البته وجود  ،صورت حکومتی بود صحبت از  :ییطبادر جواب  به سوالی در مورد حاکمیت، دکتر طبا 

حاکمیت وجود نداشت تا زمانی که در قرن شانزدهم ژان  مجرّدکردند. ولی مفهوم میعمل و  داشته است

گفت، او .نظام سلطنتی فرانسه توضیح داد ازطریقهم نآهاي سلطنتی بدن  مفهوم حاکمیت را از دیدگاه نظام

ولی شأنی در نظام سیاسی ، حاکم استدر فرانسه حاکم با حاکمیت متفاوت است. در قرن شانزدهم شاه 

متمایز از حاکم است. حاکمیت در واقع یک حاکمیت .  میگوییم فرانسه وجود دارد که به آن حاکمیت

ایجاد حقوقی  ءمسئله ر قرن دوازدهم وقتی با رفتن یا مردن شاهدبحث انتزاعی جدید است که پیش از آن 

میرد یا وقتی قراردادي را میرود یا یعنی شاه، وقتی شاه میتا آن زمان مطرح شده بود. دولت ، کردمی

گیرد، میدهد یا شود؟ مثال شاه در قراردادي امتیازي را میمیوضع کشور به چه صورتی ، کندامضاء می

خورد. قرارداد فسخ افراد با مردن فرد قرارداد بهم می چون در موردشود؟ قرارداد فسخ میمرد که آیا وقتی 

هم همین بحث مطرح  بود که با مرگ شاه وضعیت حقوقی امتیازاتی که داده  هااست. در مورد حکومت

طوالنی در اروپا  یا گرفته شد، چگونه است؟ بنابراین از اینجا بحث جدیدي باز شد که تاریخ بسیارشد 

میان مفاهیم مجرد و که با یک تحول بسیار کُند و اساسی  همراه  ت قرنهشنزدیک به هفت، دارد. 

م دولت بد است. ییگومیوقتی ، ما .فهم نیستقابل مابراي که  .ي زمخت فرق اساسی گذاشتندهاواقعیت

دیگر جاي  اروپا ود که منظورش این دولت است. این شخص است. در حالی که در ییگومیشما بالفاصله 

به عنوان  یگویم دولت فرانسه داراي اشکاالت خیلی اساسی است. کسمیاصال اینطور نیست. مثالً وقتی 

س جمهور ییفهمد. درواقع این ساختار بد است حتی اگر این رمینخست وزیر و غیره نیا  س جمهورییر

حاکم  که در حکومت چیزي است که از شخص   stateخوب یا بد باشد. یک چیز مجرّد دارد. بنابراین 

یک  به  governmentجا در مورد ما هنوز این تجرید ایجاد نشده است.  یعنی آن .باشدمیمتمایز  است،
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ولی منظور متولیان اینها نیستند. یعنی این افراد آن امر مجرد  به یک چیز دیگر،  stateگردد و میساختار بر

شده بود، در واقع این مفهوم را براي این درست کرد که نیستند. این چیزي بود که قبال  با بدن شروع 

 .شود در موردش بحث حقوقی، سیاسی کردبگوید حاکمیت حاکم نیست، این یک امر مجرد است و می

تجلیل است. ولی حاکمیت امر مجردي محاکمه  یا  قابلتواند بد یا خوب باشد. قابلمیجمهور یا شاه سییر

را  هاید که این چیست. بنابراین بحث متفاوتی است که ما اصال این بحثکند بگواست که او سعی می

 ها براي ما روشن نیست. ثغور این وقت حدود وهیچ ،شودکه نوشته می ییهاکتاب  یا هانداریم و در ترجمه

را آن  که نظرآنکنیم بیمیید را داریم تجربه مسئله است. ما کمابیش دولت جد »دولت چیست«در ایران 

بندد، قراردادهایش معتبر میبا وصف این قرارداد ، که هنوز آن دولت مجرد نیست، داشته باشیم. دولت ما

مخالف آن باشد. به عبارت دیگر ما یک نوع  جمهور بعدي کامالسییبه رغم اینکه ممکن است ر، است

 انقالب گفت که خیلی ازدار شد. چون پیدا کردیم. این در انقالب خدشه stateتداوم دولت به معناي 

ي قبلی را ما قبول نداریم. این قراردادها را که آنها بستند و بعدا البته متوجه شدند که چه اشتباهی هاقرارداد

کردند. از جمله در مورد عراق متوجه شدند که اینکه گفتیم شاه این قراردادها را بسته و آن نوع انتقاد از 

شود گفت که ما در هفتاد، هشتاد سال التی ایجاد کرد ولی به هرحال میدارد که مشک ییهاآن نظام، تالی

دان اي که حقوقگذشته کمابیش تداوم دولت پیدا کردیم اگرچه از دیدگاه نظري به نظر من ما هنوز نظریه

 به اصطالح بحث نظري کند ما هنوز این چارچوب را نداریم. ما و اهل سیاست ما بتواند روي آن بایستد و

که بشود تئوري دولت جدید داد. این بحث  البته طوالنی  کنممیاین مقدماتی که ما  فعالً داریم من فکر ن با

 است و خیلی هم در صالحیت من نیست. 

در مورد تفکیک بین انقالب اجتماعی و سیاسی درخواست شد که توضیح بیشتري داده شود و اینکه آیا 

 کند یا خیر.بال میهر انقالب اجتماعی اهداف سیاسی را دن

تحولی صورت ، در حوزة مناسبات اجتماعیوقتی بعدا توکویل خواهد گفت که منظورش چیست.  :جواب

شود که کلمۀ انقالب در زبان فارسی میمشکل از اینجا ناشی  .کندمیگیرد، در واقع گسست ایجاد می

ي دیگري که االن مفهوم انقالب را به هاش فهمیده شد. بنابراین در حوزهاکنونی ما صرفا به معناي سیاسی

خیلی  هابرند براي ما شناخته شده نیست.  مثال از انقالب در ساختارهاي اندیشه بحث کردند. اینمیکار 

است که مناسبات را از بنیاد  ییگوید که انقالب اصلی آن جامیبراي ما شناخته شده نیست. توکویل اتفاقا 
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، گویدمیکند. در مورد انقالب فرانسه توکویل واقع گسست ایجاد می رکند. دمیو از اساس دگرگون 

 دهم.انقالبِ تداوم است که بعدا توضیح می ،گسست اصلی را ایجاد نکرد. انقالب سیاسی

 ساالري سوال شد. در مورد دموکراسی و مردم

سه شأن عمده دارد. گوید حاکمیت مردم، دموکراسی دو میگوید که مردم ساالرند. میجواب: توکویل ن

شود و مردم حاکمیت مردم است. یعنی قدرت از مردم ناشی می ،شادو سه وجه دارد.  یک مورد اساسی

در همۀ امور نظارت دارند. این به معناي ساالريِ مردم نیست. این به معناي مشارکت در حکومت است.  

کنیم، در واقع در این چارچوب میرعایت  کنیم، یا منافع ملی رامیتا زمانی که مصالح عموم را  رعایت 

در گوید خطري که از برابري شرایط در نتیجه  انقالب اجتماعی میکنیم.  توکویل میداریم مشارکت 

گوید ما تا حاال استبداد اقلیت میباشد. میاستبداد اکثریت  خطر ایجاد کرده است، تیکی دموکراهاي نظام

، توانیم داشته باشیم. اگر معناي حاکمیت مردم درچارچوب قانونمیریت داشتیم، بعد از این استبداد اکث

مشارکت نکنند، استبداد اکثریت خواهد ، مردم در این چارچوب حقوق و عدالت درست روشن نشود. اگر

مشارکت نیست، تحمیل ارادة  اکثریت است بر اقلیت.  از نظر توکویل مهم نیست که  استبداد که دیگر بود. 

متوجه شده  هاکنند یا اکثریت. این تلقی را حتی در ایران زمان مشروطیت هم بعضیمیعمال ارا اقلیت 

درست نتوانیم اداره  اگر ما مشروطه را«گوید میي طالبوف هست که هاجملۀ عجیبی در یکی از نامه بودند.

عین جمله . »شویممیکنیم تا االن دچار گاو دو شاخِ استبداد بودیم، بعد از این دچار گاو هزار شاخِ رجاله 

این مشارکت در حکومت نیست. بلکه اعمال نظر گروهی بر گروه دیگر «گوید میاست. اینجاست که 

ازهمان آغازش دیده بود. ، توکویل این خطر را .»کندیفرقی نم یا اکثریت اقلیت باشد،حاال چه است. 

یعنی مردم . »کندرانند که خداوند عالم را اداره میمیمردم در امریکا چنان بر عالم سیاست فرمان «گوید می

اگر ندانند که عدالت «گوید میدهند.  میرا  به مشیت الهی نزدیک کرده است که هرچه بخواهند انجام 

نا آرنت در کتاب توتالیتاریزم ها. »خطراستبداد اکثریت وجود دارد، رفتار نکنندچیست و مطابق قانون 

که مرحلۀ جدیدي است، وقتی  هااَتمیزه شدن توده ،گویدمیتوانسته بخوبی این خطر را باز کند. آرنت 

کار به ش ابخوگوید که مردم مثل خدا هستند در عالم هنوز مردم را در معناي میتوکویل هنوز مردم 

دهد در مورد آرنت این مسئله را بسط می برد. ولی هاناواقع  به این معنا به کار نمی برد، رجاله را درمی

شکل و فاقد هر ي بیهاآلمان اتفاق افتاد و آزاد شدن توده درسی -ي بیستهاآلمان و تحوالتی که از سال

 ي توتالیترهاگوید  نظاممیبه یک  شعور و آگاهی طبقاتی،  نوع رهبري. فاقد هرنوع وابستگیِ به یک طبقه و
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شود از میدهد که میدر این مورد توضیح  رنت در چند کتابش اتفاقاآ شوند.میدر چنین بستري  ایجاد 

کند که مفاهیم جدیدي را وارد می شود ومباحث جدیدي وارد می تحلیل توکویل استفاده کرد. البته در

ساالري را مردم پذیر است،که امکان ییبه نظر من تا جا .توانست بفهمدمیغاز راه بود نتوکویل، چون در آ

 ي دموکراسی سازگار نیست.هایک از نظریهچون بحث متفاوتی است که با هیچ، کار بردهنباید ب

 در مورد مساوات و برابري در معناي جدید و تفاوت آن  با عدالت ما سوال شد.

ندارد. مفاهیم ما به طور  با عدالت ما خواهم داد. ولی هیچ ارتباطیتوضیح تر آن را مفصلبعدا  :جواب

وقت نخواهید ي ما  که در مورد عدالت بحث کردند، هیچهاند. مثل عدالت که از کل کتاباعمده ناروشن

بارت برند که عمیاین مفاهیم را به معناي مشخصی به کار نها آفهمید که عدالت معنایش چیست. ولی 

دهند میي مدنی هاکه نهاد ییشود و از طرف دیگر ضمانت اجراباشد از آنچه در یک نظام حقوقی بیان می

براي اینکه کسی بتواند حق خودش را بگیرد. یعنی به عبارت دیگر عدالت عبارت است از برگرداندن حق 

که مسئلۀ جامعۀ مدنی  هادیک نظام حقوقی و یک دستگاه حقوقی. بع ییهر کسی به او و با ضمانت اجرا

بعد از دیدگاه فلسفی  جامعۀ مدنی که از هگل به بلکه  کنیم،میمطرح شد، نه به این صورتی که ما مطرح 

 اشاره خواهم کرد.ن آکه بعدا  کمی به  .شناختی علم سیاستدر توکویل  از دیدگاه جامعه ومطرح شد، 

 جلسه دوم

دربارة «و  »دربارة انقالب فرانسه و رژیم سیاسی پیش از آن«قبل از اینکه به توضیح دو کتاب مهم توکویل 

شود به  اولین فصل کتاب دهم که مربوط میتوضیح مقدماتی دیگري می، بپردازم »دموکراسی در امریکا

براي ، مدتتحقیقاتی کوتاه يبراي سفر 1831اشاره کردم که توکویل در  .»دربارة دموکراسی در امریکا«

در امریکا نوشت. بعد از  هابه امریکا رفت. بعد ازبرگشت، گزارشی دربارة زندان هامطالعه در نظام زندان

که ادامۀ همان چیزي است که در اروپا افتاد، ولی  شودمیمتوجه اتفاق دیگري در امریکا ، تجربیات فرانسه

تر از آن اتفاقی است که در اروپا افتاد. بنابراین ف دیگر پیشرفتهو از طرتر تر، متعینبه صورت مشخص

مضمون این تحول را  1835در سال » دربارة دموکراسی در امریکا«سعی کرد با انتشار اولین جلد کتاب  

کامالً  یدنیای، مطلبی آمده که توکویل به این نتیجه رسیده بود ،در صفحات مقدماتی کتاب .توضیح دهد

فارسی  ايهجدید در حال تکوین است و براي این دنیاي جدید، علم سیاست جدیدي الزم است. ترجم

این متن که در اختیار ماست، مبتنی بر  .هم از این جلد اول وجود دارد که از انگلیسی ترجمه شده است
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نوشت، اعضاي میاب را  همان چیزي است که توکویل در زمان حیاتش منتشر کرد. البته وقتی توکویل کت

خواندند و در حاشیۀ آن توضیحاتی میرا  هااز دوستانش این متن نفر دواش، پدر و برادرش و یکی خانواده

ي قبل دانشگاه یِیل در امریکا که یک کتابخانۀ هارا در سال هانوشتهکردند. این مجموعۀ دستهم اضافه می

یا  ها، کتابخانه خیلی مهمی است، این مجموعه را از فرانسويبسیار معتبري دارد و بخصوص از نظر اسناد

تحقیقات بسیار زیادي ، اش خریدند. از زمانی که این مجموعه به دانشگاه ییل منتقل شداحتماال از خانواده

انجام گرفته و خود توکویل  و توضیحاتی که اعضاي خانوادة توکویل نوشتند، هابا توجه به این حاشیه

این مجموعه را تا این چند سال اخیر فقط بعضی از محقّقین  .جواب داده است هااین حرفگاهی به 

شان را نوشتند. ولی در چند سال گذشته و یک دو نفر فرانسوي دیده بودند که بر مبناي این کتاب ییامریکا

در  ک نفری، به مناسبت صدوپنجاهمین سال انتشار جلد دوم دربارة دموکرسی در امریکا 1990 سالدر

و بعد ، منتشر کرددر دوجلد را عینا چاپ کرد. یعنی متنی که توکویل  هانوشتهفرانسه  این مجموعۀ دست

و گفته که اینجا چه نوشتند، اینجا را خط زدند،  نوشتند، آنها را  هم آورد هامتنکه بر این  ییهاتمام حاشیه

اینجا را تصحیح کردند و تصحیح جدید چگونه است. همۀ اینها را آورد.  توضیحات من مبتنی بر این 

که  در آن هست. این را از این بابت  ییها، توضیحات و حاشیههانوشتهچاپ جدیدي است که تمام دست

کردم که نوشت براي شما قولی که از توکویل نقلب توجه است، از جمله جال  هاگویم که بعضی از نکتهمی

پدرش اضافه کرد، که این  قسمتدر حاشیۀ این . »علم سیاست جدید الزم است، براي دنیاي کامال جدید«

دنیا خیلی هم جدید نیست. یعنی اتفاقاتی که در اروپا و امریکا افتاده خیلی هم جدید نیست. بعد برادرش 

کند که نه اتفاقا حرفی که توکویل در متن زده کامال درست است، براي اینکه این دنیا، منظورش میافه ضا

کند که چهل سال پیش شناسیم کامال جدید است و اضافه میمیکه ما  ییآغاز دموکراسی است، این دنیا

، از طرف دیگر در فرانسه بینیم نبود.  چهل سال پیش همین جمهوري امریکا نبودمیهیچ خبري از آنچه ما 

دنیاي کامال  رويبنابراین  کرد.هم انقالب نشده بود. یعنی رژیم سابق، نظام سلطنتی بر فرانسه حکومت می

حاال این دنیاي جدید چیست؟  این علم  .را منتشر کردند کتاببحث کردند و بعدا  گفتهجدید که توکویل 

مشخصۀ اصلی دنیاي ، گویدمیتوکویل  ؟چیست، دخواهد تأسیس کنمینی که توکویل  ییسیاست نوآ

گوید می .به تعبیري که قبال آورد، انقالب دموکراتیکی در دنیاي مسیحی است .جدید  دموکراسی است

 یکس در حال آمدن است، وسیل  که به مانند  در دنیاي مسیحی انقالب دموکراتیکی در حال انجام است،«

باید فهمیدن آن  ناپذیر است و براي حرکت مقاومت بگیرد. این یک را  شجلویتوان آن را ندارد که هم 

توکویل  »دموکراسی در امریکاي«بنابراین مسئلۀ اصلی کتاب . »ن جدید تأسیس کنیمیییک علم سیاست نوآ
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تر در این مورد خواهم آید. بعدا البته مفصلمیناظر به این دو موضوع است. یک، اینکه انقالب دموکراتیکی 

به  »دموکراسی در امریکا«و در مقدمۀ دربارة  »تحولی در حال انجام است«گوید می اجمالولی به  .گفت

به دنیاي مسیحی  ،طور که اشاره کردمهمین ،کند و توجهشمیویژه از نظر تاریخی این مسئله را بررسی 

کند. جنبۀ دنیاي مسیحی میچرا تأکید بر توضیح دهم که باز کنم، براي اینکه  يپرانتزاینجا باید است. 

در مقابل دنیاي مسیحی و بیرون دنیاي مسیحی  درنوشت میزمانی که توکویل ، این استالبته ش اسلبی

بخشی از خاورمیانه  و کرد، بخشی از اروپا را گرفته بودمیامپراطوري عثمانی قرار داشت که  اروپا را تهدید 

اروپاي  شرق و کرد و بخشی ازاروپا را تهدید می طرف دیگرو خالفت عثمانی بود و از  امپراطوريجزو 

عثمانی بود. تصوري که امثال توکویل و تمام نویسندگان این دوره به جهان  يهادر دست تركهم مرکزي 

لطان عثمانی انجام که س ییغزا و جهاد در راه خدا .شدبه امپراطوري عثمانی می منحصراسالم داشتند، 

بنابراین تصورشان این بود که بیرون جهان مسیحی دین مهاجمی است که اروپا و آزادي اروپا را  داد. می

است که این  تحول  ییو جهان مسیحی تنها جا، کند و خالفت عثمانی عین استبداد صرف استتهدید می

راجع به اسالم  اشاره  کمابیش که توکویل  ییجاها، بنابراین  .الب دموکراتیکی در حال انجام استاین انق و

اي در تحول جهان اسالم یک نفر خودش کند، از طریق امپراطوري عثمانی است. منتها چون در هر دورهمی

زد و هنوز می آن را به عنوان اسالم جا کرد،دانست و در واقع نظامی را، که ایجاد میرا نمایندة اسالم می

از اسالم، اسالمِ مهاجمِ  غازي یا   اعمدت ها، تلقی غربیهاییهم همین طور است، بنابراین تلقی اروپا

کامال دقیق نیست، ولی از این  وقتن آعثمانی ، نآز ایران و بیشتر از ا جهادي است. اگر چه این تصور

اند. دانستند، اشتباه نکردهمی ییي اروپاهاکه خالفت عثمانی را نظام خودکامه به عنوان نقیض حکومت نظر

گویم در میاین اتفاقی که ، کنممیمن از جهان مسیحی صحبت ، گویدمیکند و توکویل تأکید میبنابراین 

دانید که این بحث همین طور ادامه دارد و مسائل میبرگردم به جهان مسیحی و  .افتدمی مسیحیجهان 

نوعی آغاز مورد بحث تاریخ وعلوم اجتماعی است. این بحث با توکویل و شاید بشود گفت با هگل به 

چین  مثل شده بود، این تعارض میان جهان مسیحی و بیرون مسیحیت اعم از اینکه آسیاي خاور دور باشد،

اساسی وجود دارد؛ که  یو در فاصلۀ این دو متوجۀ این شده بودند که اختالف اسالمیا جهان  و ژاپن و

خصوصا ماکس وبر،  شرفتی کرد،پی آغاز قرن بیستم علوم اجتماعی در که خودشان را توضیح دادند و بعدا

به  .است براي اولین بار مطرح کرد که همه جا این جوانه و نطفۀ تحوالت صورت گرفته رااین بحث 

مسلمانان بازرگانان بسیار قوي  ؛بازرگانی در جهان اسالم بسیار پیشرفته بوده است گویدمیعنوان مثال 

باروت را کشف کردند، صنعت چاپ ابتدا در  چیندر  ،عنوان مثالبه  .کردندبا تمام دنیا تجارت می ؛بودند
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ي مثل ایران یا چین بسیار گسترده بود. مسئلۀ ماکس وبر این بود، هاچین  پیدا شد. یا دستگاه دیوانی کشور

پیدا کرده  هانشد ولی در اروپا شد؟  چرا چاپ، چیزي که چینیسیا آنوزاد تجدد در  هاچرا این نطفه، که

بودند، به انقالب چاپ کتاب و مطبوعات در اروپا انجامید؟ چرا باروت که در چین پیدا شده بود، در اروپا  

اینجا بورژوازي ، یا چرا با داشتن  دستگاه دیوانی و تجارتی در ایران و چین به تسلیحات جدید تبدیل شد و

در اینجا انجامید؟ این بحث همیشه وجود داشته  به وجود آمد و چرا دستگاه دیوانی به بوروکراسی جدید

و توکویل هم کمابیش به  این بحث پرداخته است. تحقیقات بسیار دقیقی و مهمی صورت گرفته براي 

مسئلۀ توکویل در مورد دموکراسی و انقالب دموکراتیکی، به  .اینکه توضیح دهند که چه اتفاقی افتاده است

مبهم است. یعنی  conditionsکلمۀ شرایط یعنی . »برابري شرایط«گوید میگردد که مییک مسئلۀ اصلی بر

ش ای وضعفالن«م ییگومی، مییتر بگوماست. اگر بخواهیم به فارسی قابل فهم »وضع«در واقع به معناي 

در واقع در چه شرایطی چگونه است و  به طور کلی شاوضعبلکه  ،شانه وضع جسمانی ،»چطور است؟

در این انقالب دموکراتیکی، تحولی صورت ، برد تا بگویدتوکویل این اصطالح را به کار میقرار دارد. 

بیش از پیش در حال برابر شدن  ،بیش از پیش برابر شدند. وضع افراد همۀ جوامع هاکه انسان، استگرفته 

اي بزرگ شده بود هدانیم که توکویل از اشراف است.  در جامعمیشوند. میدیگر نزدیک است. اینها به هم

زد یا در اروپا این ارکان اشرافیت مقداري همهکه هم چنان اشرافیت بود اگر چه فرانسه این نظام اشرافی را ب

کردیم میتاکنون در جوامعی ما زندگی  ،گویدمیسست شد، ولی در اروپا، دنیا هنوز دنیاي امتیازات بود. 

و این مهم است که چه از طرف صاحبان امتیازات و چه از طرف کسانی ، شدکه امتیازات طبیعی تلقی می

یعنی اشرافیت عادت کرده بودند که همیشه داراي این امتیازات هستند و  ،پذیرفتندمیکه این امتیازات را 

گرفته شده نها آست.  عامۀ مردمی که این امتیازات به ضرر این امتیازات موروثی و این وضعیت طبیعی

 .ستعییطب، است  ولی پذیرفتند که این نظم  نابرابري در عین حال که قبول داشتند این وضع  نابرابر، بود

گردد؟ در مورد تاریخ میچرا به هفت قرن پیش بر  .»از هفت قرن پیش این اتفاقات افتاده است«گوید می

از قرن ، دهدمیاروپا، خصوصا در صد سال گذشته تحقیقات بسیار مهمی صورت گرفته است  که نشان 

تحوالتی در همۀ ساختارهاي جامعۀ مسیحی یعنی  .اساسی در جهان مسیحی پیدا شد یدوازدهم، تحول

 این اي درهم بسیار عمدهاروپا، خصوصا اروپاي غربی و مرکزي ایجاد شد که به تدریج مسیحیت  س

را به رنسانسِ اروپاي وحشی بود، تحولی پیدا کند، که آن، که کمابیش ییتحوالت داشت، و باعث شد، اروپا

که خودش خیلی  ،کتاب معروفی در یییک امریکااولین بار این تعبیر را شِ قرن دوازدهم تعبیر کردند. نوزای

در کتاب کوچکی عنوان کتابش را ، ولی به هرحال چون در آغاز قرن بیستم بود مهم است ،مهم نیست
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خصوصا  .گفتنددر حالی که تا آن زمان رنسانس را به قرن شانزدهم می، »رنسانس قرن دوازدهم«گذاشته 

ت آمد ولی این تحقیقات جدید نشان داد که تحوالمیرنسانس ایتالیا آغاز قرن شانزدهم  به حساب 

داشته است. در واقع از قرن دوازدهم ن آتر، جلوتر از آن شده بود و مسیحیت نقش بسیار مهمی در اساسی

از طریق انتشار علم  هاو صومعه  هانظام کلیسا، به این طرف با  تثبیت مسیحیت به عنوان تنها دین اروپا

به تدریج ایجاد شود. از طرف دیگر جا افتادن مسیحیت  ییکه تحولی در فکر و فرهنگ  اروپا موجب شد،

در مقابل  ،گویدمیکند، آن را روشن می گر چه تحقیقات بعدي  بیشتر، کنداشاره مین آکه توکویل به 

اشرافیت که تا آن وقت هنوز موروثی بود، کلیسا با قرار گرفتن در کنار دولت  از یک طرف، بیرون دولت 

اشرافیت از طرف دیگر نقش بسیار مهمی  در این تعادلی که در داخل جامعۀ  از یک طرف و در کنار

موروثی بود، در آغاز اشرافیت موروثی بود. ولی به تدریج  کنممیاین که تأکید  .کردمسیحی بود بازي می

حات توانیم ترجمه کنیم، اصطالمیبعد از آن در مواردي اصطالحاتی وجود دارد  که ما متأسفانه نداریم و ن

. دنکتواند بعضی از افراد را اشراف میکه به تدریج این مسئله پیش آمد که شاه  ییي اروپاهادر زبان

گویم از اشراف گُل می اي، مثالاي بود که به صورت اسطورهبنابراین از جنبۀ موروثی که کاست بسیار بسته

در انگلستان، این محدودیت موروثی را اشراف ساکسونی در فرانسه یا اشراف ژرمنی در آلمان بودند یا 

توانستند از بیرون در حوزة اشرافیت نفوذ میاي در ارکان اشرافیت بسته افتاد. کسانی وقتی برداشتند رخنه

اه ي دیگري داشتند توانستند از طرف شهاکه در جنگ یا در زمینه ییهاکسانی در اثر خدمت کنند و بعدا

شدند. توکویل میبعد از آن با پرداخت پول به شاه  تبدیل به اشراف و یا حتی ، لقب اشرافی بگیرند

اي در اینجا افتاد ولی اتفاق مهم مسئلۀ کلیساست. تا آن زمان اشراف یا اشراف گوید به تدریج  رخنهمی

به سلک  موروثی بودند یا اشرافی بودند که به دالیلی، خصوصا با مال و منال زیادي که داشتند  به مرور

گوید کلیسا خیلی نقش مهمی میپیوستند. توکویل مییا از طریق دربار به اشراف  و آمدندمیراف در اش

اي در واقع نداشت. هر آدم عادي داشت. چون ورود در سلسله مراتب روحانی نیاز به طبقه و درجه

در روحانیت  بپیوندد، در سلک عالمانِ دین درآید و بعد روحانی رسمی شود، و هاتوانست به صومعهمی

آمد و در کنار اشراف جا میهم به طبقات باال برسد. در واقع نوعی از اشرافیت ایجاد شد که از عامۀ مردم 

مسیحیت ، ییگرفت. مسئله کلیسا، خصوصا در فهم تاریخ اروپا، بسیار مهم است و کسی که دین اروپامی

اي از اطالع باشد، در واقع، بخش عمدهاز تاریخ و عملکردش در عرصه اجتماعی بی را نشناسد چیست، و

 ییهاچیز، کنممیآن تاکید  بیشتر بر مني ظریفی که هاو تمدن غربی را نخواهد فهمید. این نکته فرهنگ

شود، ولی در مجموع چیزي می یینیست که ما بتوانیم با  تاریخ فرهنگی خودمان مقایسه کنیم، گرچه جاها
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توانستند میگوید در کنار اشرافیت چیزي پیدا شد که به تدریج عامه مردم میتوکویل   .نیست که ما بشناسیم

شوند. چون روحانیون باال جزو اشرافیت از این سلسله مراتب باال روند و از طریق کلیسا وارد جرگۀ اشراف 

شدند که مرکز رتق و فتق تمام میآمدند و از طرف دیگر بخشی از آنها جزو دربار محسوب میبه حساب 

مرکزي بود که  .انتشارِ تمدن بود مهم، دربار کانون خیلی ییي مطلقۀ اروپاهاسلطنت امور اشرافیت بود. در

ما هم کمابیش ، گذاشت. البتهمیبر جامعه تأثیر  خاست ومیاز دربار برتمام تحوالت اجتماعی به نوعی 

طور عمده محل ه، بییدر موارد استثنا ولی معموال جز، شناسیممیچیزي شبیه  به این را در دربار خودمان 

اروپا  ارگونه بود ولی در مجموع  دربالبته در اروپا هم در بعضی موارد این  .اندانتشار تباهی و فساد بوده

شناسان جدید در پنجاه سال گذشته مرکزي براي انتشار تحوالت اجتماعی بوده است. بعضی از جامعه

ایجاد شود تا تحقیق کنند که دربار به چه  شناسی درباراي به نام جامعهخیلی بحث کردند که اساسا شعبه

اي که در دربار میان داد. بنابراین، رابطهمناسبات  اجتماعی را تغییر می روابط و، ترتیبی، در خیلی از جاها

شد، که توکویل روي اشراف از یک طرف، شاه که قدرت سیاسی بود از طرف دیگر و روحانیت ایجاد می

آمد، که مناسبات اجتماعی در جامعه میگوید، از طریق این رابطه، نوعی مساوات میکند و آن تأکید می

قبال گفتم که  .توانستند در سلک اشراف درآیندمیي عادي  هاآدم طریقاز این  و .زدمدنی را برهم می

عبارت است از مسئلۀ حقوق که ما اصال با این مبنا آشنا ، تمدن غربی اساسیي هااساس تمدن غربی، پایه

 ییحقوق سیمان یا مالط جامعۀ اروپا .حقوق در تمدن غربی مسئلۀ بسیار بسیار مهم بوده است .نیستیم

 یبنابراین اصطالح ي بسیار بسیار مهم در حد شاهان و اشراف اروپایی بودند.هاشخصیت هادانحقوقو  بود

گویند میخصوصا در فرانسه داریم که به آن ، درست کردند که  نوعی از اشرافیت است هادانبراي حقوق

nobles de robe هادانکه حقوقپوشند. آن رداي بزرگی میي ما هایعنی رداي بزرگی که روحانی 

، ي بزرگهادانو حقوق هاشود. منظور این است که قاضیپوشیدند که به آن اشرافیت ردا گفته میمی

طور که در فرانسه، در مقابل اشرافیت شمشیر، اشرافیت رِدا داریم. توکویل بخشی از اشرافیت بودند.  همان

جامعه و مناسبات اجتماعی جز بر شالودة حقوق  گوید از آنجا که مسئلۀ حقوق خیلی مهم بود و تعادلمی

دانی ي معمولی بودند وقتی به مراحل باالي حقوقهاکه آدم، هادانگشت، بنابراین حقوقمیاستوار ن

از قرن دوازدهم به این طرف در مسیحیت  ،گویدمیپس بنابراین   .شدندمیف تبدیل ارسیدند، به اشرمی

تیکی دموکراکه اساس و پایه انقالب را در دنیاي مسیحی چندین تحول ایجاد شد که برابري شرایط افراد  و

کسانی  اي که در ارکان اشرافیت موروثیِ کهن ایجاد شد،کرد. یعنی با این رخنهبود، روز به روز بیشتر می

 گرفتند.میشدند و امتیازاتی میروز از بیرون اشراف جزو طبقات ممتازه هبودند که روزب
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نه. شما خواهید ، حقوق مهم بود؟ از نظر من، نظیر ایران هم  ییآیا در کشورها، کنممییک پرانتزي باز 

در  اي داشت. به عبارت دیگر اگرپس این همه سابقۀ بحث فقهی و مطالبی که نوشتند چه فایده، گفت

م که در ایران یا بیرون ازحوزة ییگومیحقوق، چرا  این همه بحث حقوق شد، فقه یعنی، تاریخ حقوق ما

ایران که  در مورد آن جایگاهی که، حقوق در مسیحیت داشته است، در جهان اسالم پیدا نکرد.، مسیحیت

، به عبارتی، در نظام حکومتی ماجایگاهی نداشت. در نظام حقوقی ما، یا ، اصال حقوق، مسئلۀ ماست

وقتی از روشنفکران  .عین دیانت است، و این دو، یک چیزاند، سیاستدر اسالم ، رغمی که گفتندهب

روشنفکران در  از توطئه خارجی و و زنند،میحرف  ر،الک و سکوییکنند و از المیمشروطیت صحبت 

رغم چیزهایی که موافق و همۀ اینها از بیخ و بن نادرست است.  به، گویندمیجدایی دین از سیاست 

که یک  توافق دارند، سرشو چپ و راست بر ، گویندمیکنند که چه جالب یفکر م و گویند،میمخالف 

 و سندیت است.  ي، براي ما فاقد اعتبارپردازنظریهگویند، از دیدگاه تاریخی  و به ویژه از دیدگاه میجور 

 

 :توضیح من به اجمال این است که

تقریبا با سیاست ما همیشه دو چیز متفاوت بوده ، رغم این که ما گفتیم دیانت ما عین سیاست ماستهب

ادعاي اسالمی  و کردند؛ اگرچه همۀ آنها مسلمان بودند، ییاست. به عبارت دیگر شاهان در ایران فرمانروا

 مذهبینظر  نیست  و گاهی اوقات هم از روحانیونی که  در پیش آنها بودند،ن آکردند که تردیدي در می

ولی اساسا  فقه اسالمی به عنوان نظام حقوقی جزو نظام حکومتی ایران ، کردندمیدینی سوال  ییفتوا و

تابید. فاقد حقوق بود. حقوقش فرمان میاي بود که حقوق را برننبود. نظام حکومتی ایران نظام خودکامه

ختالفات شان، در اشاه و ارادة شاه بود. البته تردیدي نیست که در کنار آن مردم در رتق وفتق امور حقوقی

کردند. بنابراین یک نظام حقوقی بود که میکردند. به اهل فقه مراجعه میشان، به علما مراجعه حقوقی

خریدم در پیش میاي کرد. یعنی وقتی من خانهحکومتی عمل می ییبیرون حکومت و بدون ضمانت اجرا

ش، آخوند محله چیزي افالن ش واکردم که بعد از مرگم به کی دهند، این هم ثلثمیمحله وصیت خوند آ

نوشت ولی معنایش این نیست که یک نظام اداري حقوقی وجود داشت که این وصیت من را به مورد می

هم همینطور،  هاداشته باشد. اگر او آدم خوبی بود، دور و بري ییتوانست بگذارد و ضمانت اجرامیاجرا 

اال به هزار و  و ؛شدبگذارند، وصیت من اجرا میخواستند سر بچۀ من کاله میآوردند و نمیسندي در ن

هم نداشت. به عبارت دیگر سیاست ما با حقوق ما دو  ییشد. و بعد هیچ ضمانت اجرایک دلیل اجرا نمی
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ي شرع، هاالبته یک چیز دیگر هم درکنارش تشکیل شد. یعنی در کنار دادگاه هاچیز کامال متفاوت بود. بعد

شد، از زمان صفویه، ي عرف، معموال در دربار تشکیل میهاعرف یا شبیه دادگاه يهادر مواردي هم دادگاه

کردند مثال مثل شاه عباس دوم که در میشرکت  هابعضی از شاهان خودشان در مواردي در این دادگاه

بود که شد. طبیعی است که خواستۀ آن دعوا باید چیز مهمی میخودش هم حاضر می هابعضی از دادگاه

شد. فرض کنید، بین کرد. مواردي هم در حوزة دربار و سیاست حل و فصل میدر آنجا شرکت می شاه

آمد یا موضوع قتلی در کار بود. بنابراین، آن چیزي که شبیه حقوق یا میدو مالک بزرگ اختالفی پیش 

که طه تا زمان مشروجریان داشت بدون ضمانت اجرایی بیرون نظام حکومتی ما نظام حقوقی است در 

هنوز به اهمیت این مسئله پی نبرده ، نویسی مشروطۀ مامسئله مهم اینجاست که تاریخ  .تحول پیدا کرد

 .است

براي اولین بار در مشروطه بود که حقوق ما از بیرونِ دستگاه دولتی و در تعارض با دستگاه دولتی، به 

انقالب دموکراتیکی ما در واقع همین دولتی پیدا کرد.  ییدرون دستگاه دولتی منتقل شد و ضمانت اجرا

گویند مشروطۀ ایرانی پر از ایراد است، البته که هزار ایراد هم دارد، ولی این نکتۀ میهستند کسانی که  .بود

بخت این  وجدانِ نگون ایم که انقالب اساسی در اینجا صورت گرفت وبرجسته را تا حاال برجسته نکرده

گسیخته بود براي اولین بار در مشروطه  التیام پیدا کرد. در واقع نظام ایرانی که همه چیزش از هم 

در این حوزه هیچ اتفاق  همش از بیرون به درون منتقل شد. این انقالب مهمی بود. بعد از آن احقوقی

مهمی نیفتاده است. این پرانتز من اینجا بسته. چون بسیار طوالنی است و باید در جاي دیگري برگشت، 

 مري باقی باشد.اگر ع

تکوین  هاکنند، باید به نقاطی که نطفهتکوین پیدا می هادر اروپا مسئلۀ اصلی در نقاطی است که این نطفه

افتد. یکی از مسائلی که توکویل به آن اشاره میکنند برگشت و دید به چه ترتیبی این اتفاقات  پیدا می

ظام سیاسی و حکومتی اروپا  بوده است و به همین کند مسئلۀ نظام حقوقی است که همیشه جزوي از نمی

بخش از  ن آحتی ، اما در ایران، در مشروطیت از آنها گرفتیم ما هم  هابعد، دلیل قضات بسیار مهم بودند

د ییمجلس و قانون اساسی را تا، مثل آخوند خراسانی که مشروطه، روحانیتی که با مشروطه همراهی کرد

گفتند، ما دیگر  و شدیدا مخالفت کردند،، بحث شد نظامی از قضات بیرون شرع،ایجاد  وقتی بر سر .کرد

ولی در مسیحیت این نظام حقوقی همیشه در درون بود. به همین دلیل در نظام قضات  .پذیریممیاین را ن

از ثبات و استواريِ شالودة   ییتوانستند خلع کنند. چون قاضی جزمیچیزي پیدا شد که قاضی را مانند شاه ن
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توانید  می، بود که خیلی مهم است. چون به محض اینکه بتوانید قاضی را برکنار کنید یینظام حکومتی اروپا

 اینجاست. البته در نظام حکومتی اروپا دردي بودن نقش حقوق در همه چیز را از بین ببرید. در واقع کلی

والی و عوارض این کار تن در دهد. بنابراین یک گروه دیگري جهان اسالم هنوز هم کسی نیست که به ت

با ، سلطنت و، پیدا شدند که به عنوان یک نهاد در کنار اشرافیت، روحانیت و کلیسا هادانبنام حقوق

استقاللی که پیدا کردند، یکی به دالیل حقوقی، گروه دیگري به دلیل مذهبی، آن یکی به دلیل حکومتی و 

تعادلی ایجاد شد.  اینکه همیشه گفتیم دو پادشاه در اقلیمی نگنجند، که معموال  یل موروثی،آن دیگري به دل

، ، دراروپا این اتفاق افتاد. گفتند که چندین پادشاه باید در اقلیمی بگنجدشودنمیهم فکر کردیم دو تا 

 شودنمیکه  ايتکانش داد، روحانی شودنمیکه  اياي نیست. پس باید تعادلی ایجاد بشود بین قاضیچاره

که هست. از قرن دوازدهم به بعد این تعادل اینجا   یکه موروثی است و شاه یبه او دست زد؛ اشراف

پیوستند ن آبعد کشورهاي دیگر به  درست شد. از قرن دوازدهم ابتدا در انگلستان  این تعادل ایجاد شد و

در یک اقلیم بگنجند و تعادلی را بین خودشان ایجاد کنند. بنابراین و پذیرفتند که به ناچار باید چند پادشاه 

که کسی به ، کرداي را براي خود ایجاد میکشید، محدودهمیهر یک از این نهادها باید دور خودش خطّی 

توانست در محدودة میدان نتوانست در محدودة قاضی وارد شود، حقوقآن وارد نشود. یعنی شاه نمی

توانست به محدوده دیگران وارد شود. این تعادل را بعدا گفتند، میشود و اشرافیت هم ن کلیسا وارد

است،  ییي اروپاهاکه در زبان constitutionalismهم گفتم این کلمۀ مشروطه  ي مشروطه. قبالهانظام

اصال به معناي سلطنت نیست. بلکه مشروطیت عبارت است از یکی از وجوه اولیۀ انقالب دموکراتیکی در 

اشراف و ، جهت مشروط کردن و محدود کردن حقوق خودکامۀ شاهان و البته هر گروه دیگري ازجمله

 غیره. 

بودن میزان مداررغم جمهوريهب کنیم وبه همین دلیل به تاریخ مشروطیت در امریکا و فرانسه اشاره می

 سنجیم. میرا با مشروطه سلطنتی انگلستان  شاننسبت و دهیممیشان را با نظام مشروطه توضیح سازگاري

گوید به تدریج از قرن دوازدهم به مینکته اول، ، کندمی واردي که توکویل به عنوان اساس بحثش چیز

ي یک جامعه هاو آن برابري بیش از پیش شرایط میان گروهآید میبعد تحولی آغاز شد که هم چنان پیش 

اي دارد که البته، تبیین گوید انقالب دموکراتیکی که از قرن دوازدهم شروع شد، جنبهمی، است. نکتۀ دوم

، گوید درست مثل اینکهمیکند. نیست، آن را به زبان کمابیش مذهبی بیان می ممکنمفهومی برایش درست 

در مقابل آن سدي  تواندمیکسی هم نپشت این تحول تاریخی است که پیش رود؛ و هیچدست مشیت در 
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کرد از  شودنمیکند. چون بیان مفهومی دقیق ایجاد کند. این انقالب دموکراتیکی از هر مانعی عبور می

کسی در  گوید اگرمیکند. در موردي بودن انقالب دموکراتیکی، گاهی اوقات استناد به مشیت می رناگزی

م. ییمقابل این انقالب دموکراتیکی بایستد، در حکم محاربۀ با خداست، اگر بخواهیم با تعبیر خودمان بگو

چرا؟ چون . »مخالفت با دموکراسی در حکم محاربه با خداست«گوید می زند.که عینا همین حرف را می

 خواهد. میتیکی  چیزي است، که مشیت دموکراانقالب ، از نظر توکویل

 .کنممیایستم و کمی مسئله را باز میاینجا 

 .در جلسۀ قبل گفتم که توکویل مثل همۀ اشراف زمان خودش در نظام کاتولیکی سفت و سختی بزرگ شد

شد. خواندن روسو و دکارت در روسو و دکارت پیدا میثار آاش هاي بود که در کتابخاندر خانواده اما،

دیدگاهی  دکارتسو و ودر قرن هفدهم و هجدهم معنایش عمال خروج از دین است. چون ر ییتداول اروپا

کردند که با دیدگاه کاتولیکی سنتی بسیار سفت و سخت سازگاري نداشت. توکویل وقتی میرا مطرح 

م ش نوشت که بعد از این چنان شک  بر من مستولی شده که دیگر توان انجاادرجوانی، خواند نها راآکتاب 

، فرایض دینی را نخواهم داشت. شاید هم تا آخر عمرش همین طور بود. سر این مسائل زیاد بحث کردند

این است که چرا این کلمات را  هاشار به ما ربط ندارد. قصد من از، چون مسئلۀ خصوصی توکویل است

اعتقاد به سرنوشت برد. این کلمات مثل مشیت که مفسرین سرش خیلی بحث کردند، ولی نوعی به کار می

تقدیر ماست. ، مدن دموکرسیآ گوید،میشود. در واقع تفسیر کردند که توکویل  یش دیده میهاپشت نوشته

یش، هاکرد و دست بسته باید تسلیم شویم. ولی از طرف دیگر ما از زندگی توکویل از نامه شودنمیکاري 

گوید چیزي  میاندیشمند آزادي است. خودش هم دانیم که توکویل می، است که با دیگران کرده ییهابحث

شور به آزادي است. عالقه و آن ، گره خوردهکه براي من مهم است، چیزي که آغاز و انجام کار من با آن 

توضیح داد.  کسی که جز براي آزادي زنده  توان این دو رامیبحث شد که چگونه  اعتقاد به آزادي است.

تري قرار دهیم، کمابیش اگر ما آن را در زمینۀ عام .ی تقدیر ماست دموکراس، گویدمی نیست، از طرف دیگر

شویم که پایان قرن هجدهم در اروپا خصوصا آغاز قرن نوزدهم، براي تاریخ اروپا و تاریخ میمتوجه 

نها به این آچه انقالبی یا ضدانقالب  همۀ  کاربشریت بسیار مهم است، چون همه  متفکران چه محافظه

تواند  جلوي آن را  بگیرد. میاتفاقی در حال افتادن است و چیزي هم ن ییه رسیده بودند که گونتیج

بیانیۀ حزب کمونیست خودش را با انگلس  منتشر کرد، آغازش این است   1848دانید که مارکس در می

ولی  این جمله  .زاديآشبح انقالب پرولتري است براي ، گفتاو می .»شبحی در آستانۀ اروپا ایستاده است«
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معتقدند  هاآید. بعضیمیبرك گفته که برگرداندنش  به مارکس که الحاد هم به حساب ، مارکس نگفته را

این تعبیر را از او گرفته باشد. حاال خیلی مهم نیست که تعبیر از  و، را خواندهن آکه احتمال دارد  مارکس 

که ، هم و نیمۀ اول قرن نوزدهم این فکر در اروپاکجاست. منظورم این است که در فاصلۀ پایان قرن هجد

ي مختلف فهمیدند. هااین اتفاق را هر یک از این نویسندگان به شیوه افتد ایجاد شده بود. ومیاتفاقی دارد 

 هابعضی با انقالب فرانسه و هابا انقالب امریکا آغاز کردند و گفتند اتفاق مهم آنجاست. بعضی هابعضی

آغاز کردند. مهم نیست. مهم اینجاست که در پنجاه سال اول قرن نوزدهم اتفاق  1848گري با انقالب کار

زد. از طرف دیگر این تلقی هم پیدا هم میهبسیار مهمی افتاد که ترکیب نظام سنتی اروپا را  به طور کلی ب

این شبح از آستانۀ بلکه وقتی ، استه شد که این فقط  تقدیر اروپا نیست که شبحی در آستانۀ درش ایستاد

اروپا وارد شد، تقدیر تمام جهان خواهد شد که متحول شود. برك  و خصوصاً  توکویل و مارکس  متوجه  

مارکس و توکویل است،  ییرویارو ،اصلی ییشده بودند، ولی به دو شیوة مختلف تفسیر کردند. رویارو

دو تفسیر متفاوت از این تحول  دانستند ومیرا متفاوت غازش آهردو مسئله را فهمیده بودند ولی نقطۀ 

دوران جدیدي ، تاریخ جهانی یاد داده بود که درنها آبا فلسفۀ تاریخش به هردو  هگلدادند. و آنچه میارائه 

بگذاریم یا  روشنگري قرن هجدهم  و یا  شانزدهرا رنسانس قرن غازش آ، در اروپا شروع شده است که

بگذاریم، یک چیز براي هر دو   1848ده یا حتی شورش کارگري درسال انقالب فرانسه در آغاز قرن نوز

بود که این اتفاق براي اولین بار در سطح جهانی   روشن بود، هگل هم با فلسفۀ تاریخش پشتیبان این نظر

ما تازه  در این دو دهۀ اخیر و  universalدرست شد یعنی  هاشمول که بعدخواهد افتاد. این کلمۀ جهان

، شمول استجهانی هستیم که مناسبات آن جهان ازی یجزچون تازه متوجه شدیم که ، جعل کردیم آن را

شود، گذرد و چه بر ما تحمیل میمیچه بر ما دهیم کردن کلمه که توضیح  شروع کردیم به درستو بعد 

اتفاق مهمی  وقت پیش متوجۀ این مسئله شده بودند که در تاریخ جهانی با آغاز دوران جدیدلی یخآنها 

در امان  »انقالب دموکراتیکی«گوید میاز موج این تحوالت که توکویل ، افتاد که هیچ جاي ارض مسکون

جنبۀ مذهبی آن را نباید در نظر گرفت بلکه ، بردبه کار میتوکویل  کلمۀ مشیتی که من از  به نظر .نیست

ن آشود در مقابل میو ضروري، که ن زیرتحولی است ناگ، گویدمیش که توکویل اباید به  مسئلۀ اساسی

  .در نظر گرفت، پایداري و مانع ایجاد کرد
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را تفسیر کنم مطرح ن آ کنممیکه من سعی  »دربارة دموکراسی در امریکا«توکویل در مقدمۀ جلد اول  

 بیستتوکویل حدود ، دهد. آیندة انقالب دموکراتیکی ناروشن استمیکند که گذشته آینده را توضیح نمی

انقالب دموکراتیکی که  چون متوجه شده بود، .کندرا مطرح می هاسال قبل از شورش کارگري این بحث

ي مهمی از نظر تاریخ خواهد داشت. با وارد شدن مردم هاپیامد، فرانسه صورت گرفته است در امریکا و

شرایط برابري که ایجاد شد، براي اولین بار تاریخ را نه صاحبان امتیازات بلکه مردمی که با  در تاریخ با

کردند هم طبقات فرودست فکر می ن نظمی را که هم طبقات فرادست وآ وارد تاریخ شدند، شرایط برابر،

غریب و  ي عجیب وهاتالی، خوردگینظمی طبیعی است برهم زدند و این برهم، که این نظم نابرابر

یعنی ، 1859زدن آن غیرممکن است. توکویل درسال که براي ما حدس؛ انگیزي خواهد داشتشگفت

روندي که آغاز شد، این دینامیک ، ولی متوجۀ  شده بود، درست ده سال بعد از اولین شورش کارگري مرد

رد خواهد شد که ما  هنوز  ییاز جاها، انقالب دموکراتیکی که آغاز شد، این ماشینی که به راه افتاده است

چرا؟ چون  .نی را باید تأسیس کنیم تا بتوانیم آن را توضیح دهیمییآکنیم. علم سیاست نومیتصورش را ن

علم سیاست کهن ما، علم سیاست قبل از این دوره علم سیاست روابط و مناسبات نابرابر در نظمی است 

 ي اخیر این راهاو خصوصا با انقالباست شد. روشنگري این نظم  را از بین برده که طبیعی تلقی می

را ن آتاکید و تثبیت کردند که بعد از این روابط بیش از پیش برابر و برابرتر خواهد شد، بنابراین باید 

و نظر  اینجاست که من قبل از اینکه  در توکویل بحث کنم، باید مشکل دیگري را مطرح کنم .توضیح داد

 فت.اي هم براي خودمان خواهم گرشما را به یک مسئلۀ متفاوتی جلب کنم و در نهایت نتیجه

وقتی که توکویل گفت، یک علم سیاست جدید باید ایجاد کرد و دیگران هم در همان دوره چیزي شبیه  

ر حال ایجاد که نظام علمی جدیدي را د، این را کمابیش گفته بودند و مارکس هم همین ادعا را داشت

ا کشف مارکس قارة جدیدي ر گفتندبه یک قاره تعبیر کردند، و  و بعضی مثل آلتوسر آن را، کردن است

علم  شود کهعد متوجۀ این مسئله میبه ب 1844از  »ئولوژي آلمانیاید«کتاب  باتاریخ است. مارکس  کهکرد 

ئولوژي آلمانی عبارت باشد از چیزي که در ایدتأسیس کرد و قوانین آن را بیرون کشید که باید جدیدي را 

ک علم موجود و فلسفۀ ایدئولوژیکه از جنبۀ  ئولوژي آلمانی را نوشتکتاب ایدگوید. اصال میکمابیش 

این بحث  من این است که متوجه  سیاسی موجود انتقاد کند و علم جدیدي را جانشین آن کند. منظور

 زة اجتماع و تاریخ صورت گرفتانقالب دموکراتیکی که درحوبایست به این میدر واقع ، کهشده بودند 
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باید در حوزة نظر تثبیت را که در عمل اتفاق افتاده بود نچه آواقع  در دادند،میمعنا ن آدر قلمرو نظر به  را 

 .اتفاق افتادتیکی بود که دموکراکردند. تمام قرن نوزدهم، خصوصا نیمۀ اول قرن نوزدهم بحث انقالب می

گویم میآغاز یک دورة جدید درتاریخ ما است. این را در پرانتز  کنممیکه من از آن صحبت  ییهاسال  

است که ناصرالدین شاه بر تخت سلطنت  1844-5دراین سال  که حدودا چیزي در ذهنتان داشته باشید.

کند. بنابراین یک دورة خیلی مهمی از نظر تاریخ ما هم هست. چرا این سال حکومت می پنجاهنشیند و می

سال سلطنت ناصرالدین شاه براي ما ادامۀ درجا زدن و سکون جلوتر از آن است. این  پنجاهرا گفتم؟ چون 

قتل  خصوصا باولی  با شکست و، فکري و روشنفکري اتفاقاتی در ایران افتاد سالۀ اگر چه از نظر پنجاه

از شده بود قسر دررفت. بنابراین غاز آاز موجِ انقالب دموکراتیکی که در اروپا ، ایراندر واقع  بیر،امیرک

بحث من البته این نیست. موضوع بحث من این   .بین ما و آنها افتادشکافی که از نظر تاریخی  ، جاستنای

تیکی ما دچار یک دموکرابا پشت کردن به انقالب  است که همان طور که از نظر تاریخی با در رفتن و

در حوزة نظر هم همین اتفاق افتاد. آن قسمت اول تاریخمان را شما  .تأخر تاریخی نسبت به غرب  شدیم

بعدا انقالب کردیم و آنچه که ازنظر  مهمتر از آن است. البته  یکی دو بار، دانید. اما قسمت دومشمی

تا  ولی آنچه به دست نیاوریم در حوزة نظر بود.، بدست آوردیم، داده بودیمتاریخی و اجتماعی از دست 

باید بگویم  آن ، آنکه بخواهم در این مورد زیاد توضیح دهم. بیه استحاال این موضوع توضیح داده نشد

در آگاهی یافتن ما ازاین تاخر  بزرگیمانع بسیار ، ئولوژي ایرانیچیزي که شاید روزي بتوان گفت اید

کند، این ایراد بر ما  نقدئولوژي ایرانی را و تا زمانی که، کسی پیدا نشود  اید استنظري نسبت به غرب 

 وجود خواهد داشت. این پرانتز بسته که بحث من نیست و طوالنی است.

توانیم و خوف آن دارم که بگویم نخواهیم توانست. میولی در غرب چه اتفاقی افتاد که ما نتوانستیم و ن

چون به هر حال ما درجمهوري ، البتهاین همه راجع به مسیحیت صحبت شد.  اتفاقی بود که افتاد و چرا چه

فهمیم میدینی است، بنابراین طبیعی است که نه اسالم را روشنفکري اساسش بر بی، کنیمزندگی میاسالمی 

طبیعتا مسیحیت ، استبد  گفتهطرف ، دین گفته خوب است ،هر چیزي که، دینی استبی و چون اصل بر

ي جدید چه دینی و هاست که با این تئوريا هاگرهبا آن نداریم ولی خیلی  کاري حاالفهمیم. میرا هم ن

این طرف هم در تلقی ، ن طرفی نیستندآایرانی فقط  ایدئولوژي  شود.میباز ن کند،قی نمیچه غیر دینی، فر

کنند. آن چیست؟ از نظر تاریخی، تاریخ تحول مسیحیت در اروپا در ادامه ما و فهمیدن ما مانع ایجاد می

شناسیم و اگر هم میمثل اسپینوزا افتاد. که معموال ما نافرادي سنت دکارتی یکی از اتفاقات بسیار مهم با 
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 بار. یکمکنمیاي نکنند.  دربارة هابز و بقیه اشارهمیدربارة اسپینوزا درس بگذاریم سه نفر بیشتر شرکت ن

از دولت  ییتلقی نونها آقبال گفتم که با پیدایش علم جدید، مکانیک و غیره تحوالتی صورت گرفته بود که 

آن یک اتفاق مهم با اسپینوزا افتاد. اوال اسپینوزا کی ، و حکومت پیدا کردند، ولی از نظر صرف بحث نظري

یا وقتی که تفتیش عقاید در اسپانیا و پرتغال راه افتاد  و فرمان دادند    .بود؟ اسپینوزا پرتغالی یهودي بود

زنیم. عدة زیادي از یهودیان که حاضر نبودند مسیحی شوند مهاجرت کردند. میتان مسیحی شوید یا آتش

طرف  غیره  بود. از و ي مهم از نظر بندرهااولین کشور هلند از، علتش .پدر اسپینوزا به هلند مهاجرت کرد

ي فرانسه و غیره به آنجا رفته بودند مرکز هادیگر چون پروتستان شده بود  و عدة زیادي از فراریان کشتار

اسپینوزا در  .وغیره هم بود تجاري، مالی، طلبی با پیشرفت بورژوازي،آزادي، بسیار بزرگ آزادي خواهی

بود  هاکارش صاف کردن عدسی، ردکزمان خودش یک کتاب بیشتر منتشر نکرد. خیلی زاهدانه زندگی می

گفت، وقت زیر بار دولت  نرفت و میوقت در دانشگاه درس نداد. هیچکرد. هیچو از این راه زندگی می

را تکفیر کردند. خاخام بزرگ  او، انتشار همان یک کتابش شود فروخت. به خاطرمیفلسفه را به پول ن

که نبود و طبق معمول مثل بنده در هوا ماند. اما او چه  آمستردام از جامعۀ یهودي طردش کرد. مسیحی هم

نویسد میکه شاید مهم ترین کتابش است،  »اخالق«گفته بود که مهم بود؟ یکی از جمالت مهمش در کتاب 

Deus sive natura .گفت خدا و اگر دلتان خواست طبیعت sive  با این است. در واقع  »یا«به معناي

 که خدا را از بیرون به درون طبیعت برد. یعنی، مسیحی یهودي تفسیري عرضه کرداز نظام الهیاتی حرف 

 سازي است که عالم را ساختهمثل ساعت، خدا، گفته بودند که  نیتس و دیگرانمثل الیپ تفسیر کسانی 

عت طبی از بیرون به دروناسپینوزا ساعت درست کار کند. این خدا را  این کند کهو از آن باال نگاه می است 

. این برندکار میهدو اصطالحی است که در این مورد ب دیدگاه صدوري یا  منتقل کرد.  دیدگاه حلولی و

فلسفی ما بود. حلولی یعنی این که خداوند عین طبیعت است، در درون ، در نظام عرفانیاز قدیم تعبیر 

اي بین بنابراین تأخري، فاصلهاست. صدوري یعنی خدا در بیرون است ولی عالم ازش صادر شده است. 

، است »رسالۀ الهی سیاسی«که عنوانش  ، دریک کتاب تایج بسیار مهمی که اسپینوزااین دو وجود دارد. ن

ي هااز اولین رساله اند، وباشد و تفسیرهاي متعددي برایش نوشتهمیکه کتاب بسیار بسیار مهمی گرفت 

کند که خداوند هم در عالم کند.  از این دیدگاه بحث میمهمی است که الهیات مسیحی یهودي را نقد می

اي از آنچه  که شما به عنوان کند، بنابراین  بخش عمدهي طبیعی عمل میهااز مجراي علل و معلول

این  .بریزید خرافات است. باید بدور، ي عجیب و غریب در دین وارد کردیدهامعجزات وکرامات و حرف

ار اساسی کتاب مقدس به طور کلی بود. نتایجی که  بعداً  اسپینوزا در جاي دیگري اي و بسیاولین نقد پایه
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کند که مبناي اندیشه، آزادي است و از اولین کسانی است که در رسالۀ مهم دیگري، اعالن می، گیردمی

بگیرد.  حق داشته باشد آزادي اندیشیدن را از انسان که  - دولت و کلیسا –هیچ قدرت بیرونی وجود ندارد 

هیچ مرجعی ما نداریم که مانع آزادي اندیشه باشد. از اینجاست که اسپینوزا   اولین و نخستین نویسنده و 

اندیشمند مهم دموکراسی در دوران جدید است و دموکراسی را به عنوان تنها نظام حکومتی معقول که 

، حث من البته در مورد اسپینوزا نیستکند. بقادر است آزادي اندیشه و آزادي بیان را تضمین کند مطرح می

این توضیح را دادم تا بحثی که  امثال توکویل کردند و تحولی که در جهت تدوین یک علم جدید در آغاز 

علوم اجتماعی، علوم انسانی یا علم تاریخ وعلوم تاریخ ، به آن گفتند هاقرن نوزدهم صورت گرفت که بعد

وکویل وقتی مسئلۀ دموکراسی را مطرح کرد، به این علم جدید جدید ریشه و اصل ان کجاست. و چرا ت

 .تکوین یابد ولی قبال نتوانست رسید؟ چرا ضرورت پیدا کرد و چرا این علم فقط آنجا تکوین یافت،

اي در درون عالم و دلیلش وجود نیروي محرکه .دیگران بود بعد مارکس و درواقع اینها مسئله توکویل و

کند. با توجه به میناپذیر تیکی را اجتنابدموکرادادن به انقالب ریخی است که تندر درون این تحول تا

قابل فهم است. یعنی  خداوند حالّ ، اي که من توضیح دادم کلمه مشیت را که توکویل بکار بردآن سابقه

پس است یعنی حلول کرده است، حالّ در عالم و طبیعت است پس بنابراین حالّ، تحول تاریخی است، 

گفتند که توکویل اعتقاد به تقدیر داشته  هادارد. بعضیمی این جوامع را به حرکت وا ،که دست او ییگو

نیست. بلکه قصد  کدامهیچگفتند به دالیل مذهبی این حرف را گفته است، ولی در واقع  هااست، بعضی

ماده آماتی نیاز داشت که چه مقد، چرا علم جدید اینجا قابل تأسیس است، توکویل این بود که  بگوید

اما، این برابري شرایط ، گوید انقالب دموکراتیکی ناشی  از برابري شرایط استمیتاسیس شود. توکویل 

دهم و فقط توضیح می کنممیچون ترجمه ن le fete generatorگوید میگردد که به آن میبه علتی بر

گوید آن چیزي که میکند. جاد میای که علتی یعنی –شود از اصطالح فارابی استفاده کرد. علت موجده می

کند کند، و انقالب دموکراتیکی را ایجاد میآورد و تحول تاریخی را ایجاد میمیجوامع  را به حرکت در 

اي از درون خودش که باید آن را توضیح داد. علت ایجاد کننده، داراي یک علت موجده از خودش است

با آن  بحثبرد، براي نشان دادن تعارض این بردم و گفتم فارابی به کار می کارهعلت موجده را که من ب

تنها ، جامعه فارابی در بحث از .است اروپااز  ترشدهزنم که شناختهبود. این قسمت را از خودمان مثال می

دیگر، یک طرف  نظریۀ سلطنت بود که شاه در رأسش قرار داشت. از طرف  از افقی که در برابرش بود،

کرد با توجه به مبانی اسالمی آن را توضیح دهد.  در رأس جامعۀ فاضله به فکر یونانی بود که سعی می

بریم، بلکه به عنوان جاي شاه گفت امام قرار دارد. امام را نه به معناي شیعی امروزي آن که به کار می
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ولی منظورم این است که امام به معناي ما  برد. البته این ابهام در کالم فارابی هستکار میهس، پیشوا بییر

پس . »شدمنظور من از امام همان است که در عرف قدما شاه خوانده می«گوید میبرد. و به کار نمی

این ، از طرف دیگر نظریۀ اسالمی لطنت وسازي که صورت گرفته تفسیر جدیدي است از نظریۀ سقرینه

در نسبت میان امام و مدینه آنچه که اصالت دارد، آنچه که اصل «گوید دو را با هم  جمع کرده است، و می

قرار گرفت که درست و خوب بود، س أریعنی اینکه اگر امامی پیدا شد در . »است امام است نه مدینه

کند، علت موجدة عالم همان طور که خداوند عالم را ایجاد می ،گویدمیکند. و جامعه را مدینۀ فاضله می

طور که اشاره کردم ربطی به بحث امامت علت موجدة مدینۀ فاضله است. این نظریه همان، است، امام هم

که تحول در جامعه را از طریق تحوالت ، ما ندارد بلکه بیشتر نزدیک است به نظریۀ سلطنت ایرانیان باستان

شد همه چیز  دادند. یعنی اگر شاه خوب باشد همه چیز در جامعه خوب میشود  و اگر بدمیشاه توضیح 

دادند. پس بنابراین به زبان امروزي در علوم میشود. علت و معلول بودن را به این صورت توضیح بد می

علت موجده و علت تعیین کننده ، یک عامل بیرون از اجتماع است، که آن، اجتماعی و علوم انسانی کهن

اسپینوزا علم  بود و بالعکس. قبل ازخوب بود، این خود به خود خوب خواهد عامل بیرونی است. اگر آن 

دریافت صدوري نسبت خدا و عالم  مبتنی بر، قدیم و همۀ مباحث نظري در حوزة اجتماعی قدیم در واقع

به همین دلیل است که تا رنسانس از یک طرف و تا پایان قرن هجدهم در اروپا از طرف دیگر ما  .است

شد می غیرهراجع به سیاست، ثروت، قدرت و  ییهابحث هنوز چیزي به نام علوم اجتماعی جدید نداریم.

گردد علتش این است که در نهایت هر بحثی برمی شدند.میي مستقل  تقسیم نهابه شاخهتا آن زمان ولی 

تشخیص و توضیح داد. اگر علت موجده در جامعه  شودنمیي آن را هامنديبه یک عامل بیرونی که قانون

تواند وجود داشته باشد. مناسبات علت و معلولی، تحوالت که میشناسی نجامعهپس بنابراین ، شاه است

ي این تحول را توضیح داد. پس اسپینوزا هامنديشود قانوناسپینوزا  به بعد است که می صورت گرفت از

بعدا منتسکیو گفت،  .هگل گفت براي چیزي که بعدا از یک طرف راه را در حوزة الهیات باز کرده بود،

توکویل گفت و حتی مارکس گفت. یعنی اگر خدا هم چنان در بیرون تحول تاریخی مانده بود، علم جدید 

سال تحول تمدن از یونان به بعد این تاسیس  2000طور که در شد. هماناجتماعی و انسانی تاسیس نمی

تحوالت در بیرون  کرد که چرا نطفۀ بسیاري از شناسیپذیر نشد. وِبِرطرح پرسشی از نظر جامعهامکان

دانید. این انقالب علمی، نظري در آغاز می تمدن مسیحی بسته شد اما نوزاد تجدد به دنیا نیامد؟ حدودا

گوید می »گفتارِفلسفی مدرنیته، تجدد«افتاد. این که هابرماس در اوایل کتابِ  اتفاققرن نوزده در اروپا 

اي اي اساسی و مهم را در جملههرا داشت. ولی نکت که خود هگل هم این ادعا؛ »تجدد با هگل آغاز شد«
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. »ان و دانشایم«اي از دورة جوانی هگل و عنوانش است اي است به جزوهگوید و اشارهمیدر آنجا 

مسئلۀ ایمان را، نسبت شرع و عقل را ذیل عقل مطرح کرد، ، هگلزمانی که  1800سال  حدوددر «گوید می

در تاریخ اروپا و حتی در تاریخ خود ما در قرن پنجم و  دانیم که قبالمی. »آغاز شد از آنجاست که تجدد 

و فیلسوفان از طرف دیگر  همۀ بحث عقل و شرع است، عقل و ایمان است. غزالی از یک طرف،، ششم

را در ذیل و  ایمانگوید، هگل براي اولین بار میهابرماس نچه آاین بحث  را کردند. اما  صف کشیدند و

گوید تجدد وقتی آغاز شد که ایمان ذیل عقل قرار گرفت. میمندرج در عقل مطرح کرد. بنابراین هابرماس 

هم خورده بود. ولی هگل در حوزة  یک هب، قبال این رابطه، هم زد.  البتههاین رابطه را هگل با این بحثش ب

شود و هگل دایر مدار امور می، به بعد است که عقل هم زد. علم جدید از اینهاین رابطه را ب، نظام فلسفی

است. عقل در تاریخ در واقع یعنی  »عقل در تاریخ«هایش که به فارسی  ترجمه شد عنوان یکی از کتاب

است و به این دلیل هم است که  ییادامۀ اسپینوزا، که هگل هم از این نظر اسپینوزا خدا در تاریخ. یعنی در

البته آلتوسر . »هیچ بیانی از اسپینوزا نیست که جزو فلسفۀ من نباشد«گوید میرد. جملۀ خیلی معروفی دا

نظرش براین بود که مارکس بر مبناي ، ي دیگر او را جدي خوانده بودهاهم که شاید از همۀ مارکسیست

هم سعی کرده به شاگردانش  ییزند. و در جاهازند، بلکه بر مبناي اسپینوزا حرف میهگل حرف نمی

که عبارت باشد از تاریخ، ، توضیح دهد که مبناي این حرف مارکس، که من قارة جدیدي را کشف کردم

ش در اسپینوزاست. این بحث طوالنی است، بماند براي آینده. ولی در ادامۀ این امقدمات چارچوب نظري

علوم  در واقع براي اولین بار توانستند ا کرد وبود که عقل در تاریخ حلول پید ییشهود اساسی اسپینوزا

در غرب  را جتماع و تاریخ ي تحول انسان و اهامندياجتماعی و انسانی جدید که عبارت باشد از قانون

 درست کنند.

 گردم به توکویل.برمی

بنا کرد. اینجاست که علم جدید امکان پذیر شد.  جدیدعلم  بر مبناي این مقدمات باید، توکویل گفت 

در درون تحول اجتماعی ، مثل مشیت ؛در درون تاریخ است انقالب دموکراتیکی موجدهچرا؟ چون علت 

دارد. لوکوموتیو در بیرون نیست. لوکوموتیو در دوران میاجتماع را به حرکت وا ن، است. چیزي از بیرون

اگر کسی با دموکراسی به مبارزه برخاست محاربه ، است. به این دلیل گفتجدید به درون انتقال پیدا کرده 

، آن قانون، مندي را از آن بیرون کشیدیم، اگر بشود گفتشود، چون آنچه که این قانونبا خدا حساب می

. کنممیما الحادي است ولی این نقل کفري است که براي توضیح دادن  البته از نظر .قانون تحول خداست
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است که ما  ییهاگاهسر چیست. چون، این نکات مهم وگره شما بفهمید منظور چیست و دعوا برکه 

در منطق خودش، براي اینکه بگوید این کتاب منطق چیست، که هیچ ربطی به منطق  ییجا ،دانیم. هگلمین

. »پیونددمیاز تحولی که در ذهن خدا به وقوع این منطق عبارت است « :گویدمی رد.ندا ییمعمولی ارسطو

 .ي تحول تاریخی ذهن انسانهامنديبلکه عبارت است از قانون ،منطق هگل شیوة درست اندیشیدن نیست

 یش نوشتهااشت که در یکی از نامهاینکه مارکس در تمام عمرش این وسوسه، این سوداي عجیب را د

که ، گویدمیه توضیح خواهم داد که هگل در منطقش چه که من اگر سقَط نشدم روزي در چند صفح

نتوانست. و چندین نفر البته این تجربه را کردند که  بگویند منظور مارکس چه بود. چون مارکس تمام 

من هم چنان با منطق هگل الس میزنم. اگر سقط «گوید میبرَد این است. عمرش، اصطالحی که بکار می

که هیچوقت نتوانست بگوید. خیلی سریع   »هگل درمنطقش چه گفته استنشدم روزي خواهم گفت که 

که مارکس به مشکل برخورد، این بود که چون منطق هگل منطق قوانین است و نه منطق  ییاینجا، بگویم

هگل   .نه در حوزة معرفت، گیردمیدر حوزه وجود جاي  درست اندیشیدن. منطقِ تحول وجود است.

 اقتصاد و، توان در تاریخمیرا  هامندير بشود این منطق را درست کرد، این قانونخواست بگوید که اگمی

بار نوشت، البته فقط یکی رسما  6تا  5در همه جا به کار برد.  کتاب کاپیتال یا سرمایه را مارکس حداقل 

از کاپیتال  versionنسخه  پنجکنند بیش از میدارند چاپ  که وجود دارد و ییهاچاپ شد ولی نسخه

را در  هااش این بود که اگر من بتوانم این قانونکند. چرا؟ چون مسئلهشروع می ییاست. هر بار هم از جا

این مسئلۀ  عالم را توضیح خواهم داد.وقت نآاینجا به کار ببرم،  بیاورم، ودر مورد این مادة خاص در

وقت چاپ نکرد به نظر من به این که کتاب را هیچ ارشمیدسی را پیدا کردم که بشود عالم را تکان داد. این

که دیالکتیک را در مورد نجا آبعدا توضیح داد،  علت بود که نتوانست این دو تا را درست کند. یک نفر

شد، آنجا که ارزش را توضیح شد توضیح داد و اقتصاد درست  نمیبرد، ارزش را نمیاقتصاد بکار می

و شکست خورد. بنابراین چون این ، دیین تعارض بود که مارکس زیرش زاشد. ایداد دیالکتیکی نمیمی

، از زمانی که از طریق روسو، اسپینوزا، در حوزة دیگري، کنممیمسئله خیلی مهم است رویش تأکید 

منتسکیو و هگل در حوزة نظر، خداوند به درون عالم که عامل محرکه بود، علت محرکه بود، قوِة محرکه 

شود فلسفۀ تاریخ درست کرد. براي عالم به درون آن انتقال پیدا کرد، به این فکر افتادند که میاز بیرون 

خیزد، میاز درون بر هامنديي تحولِ تاریخ، چون این قانونهامندياینکه فلسفه عبارت است از قانون

ۀ تاریخ درست شود فلسفشود توضیح داد. پس میمیرا  هاخاستگاهش در درون است، پس این قانون
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 کامال، شود فلسفۀ تاریخ درست کرد، چون هنوز، این حلول خداوندمی، کرد. قبل از هگل کسی نگفته بود

  .عالم  تثبیت نشده بود در

 .کنممیپرانتز باز 

مثال آنها از فلسفۀ تاریخ صحبت  .گوییمما چیز دیگري می، گویندمیبینیم آنها چیزي می اینکه ما هر بار

 ولی ،چسبانیممیریم به هم یگیی را میهاویک چیز .زنیمما هم از فلسفۀ تاریخ اسالمی حرف می کنندمی

آب مضاف است. ، ییکنند در جامیفکر ، مضاف فلسفۀگویند می. گره اینجاست.  اینها شودنمیدرست 

شود آب می آب و ریزند درمیآب مضاف یعنی کثافتی را ، را ریختند در آب ِ مضاف. ولی نهچیزي 

کنند در فلسفۀ تاریخ، میفلسفۀ مضاف نداریم. فکر  .از این درست کردند ي مضافهامضاف. بعد فلسفه

تاریخ به فلسفه اضافه شده است. اصال این طور نیست. فلسفه از درون تاریخ بیرون آمده است. این مسئلۀ 

و تمام علوم دیگري که در ، توانیدمیچیزي است که او توانسته درست کند و شما ن آن  اصلی است. این

 .را نسبت به آن قبلیش بریدند شو بند نافآمدند سر کشیدند و بیرون  ییدرست شد، هر کدام از جا ییجا

، بنابراین کند،درون تاریخ عمل می مشیت در این تلقی پیدا شد که، چون بر اساس خداي حلولی

ولی شما  .واقع  به این صورت فلسفۀ تاریخ درست شدشود بیرون کشید. در یش را میهامنديقانون

، با چسباندن، دچسبانیمیهم هچار چیزهایی را بنا دهد...گذارید که دستور میخدایتان را درعالم  باال 

انجام  خود انقالبی در ساختار اندیشیدن   ولی تا شما  ،پذیر استاتفاقی امکان  .پذیر نیستچیزي امکان

ان پردازنظریهمثل دکتر توسلی از دانشگاه تهران و احسان طبري از ، ي عوامیهادمآ .دانیدمینداده باشید ن

دانست میشناسی چیست و نه دانست جامعهمینه به عنوان مارکسیت  ؛شناسی فارابیچپ نوشتند جامعه

براي همین من  طور نیستنشود چسباند اصال ایفکر کردند که همه چیز را به همه چیز می، فارابی کیست

 دهد،ین کنم چون دانشگاه  بعدا اینها را به شما مییوا نرخ تععکه وسط دوردم آه را از فارابی علت موجد

شناسی یعنی قانون قوانین تحول شناسی فارابی نداریم و اصال شدنی نیست براي اینکه جامعهچرا جامعه

عامل  .جوشدمیدرجه  100در ب آمثل که ، استمثل علوم دقیقه  .پذیر استاجتماعی که از درون امکان

را تواند آن میعلم که ، ن اراده در داخل طبیعت استآ، عاملش در درون طبیعت است، بیرونی نیستآن 

 شودنمیمثل علوم دقیقه بکنیم و خواهیم می را که علوم اجتماعیگویند می رات کهاینکه ب .دهدتوضیح 

 در محدوده خاص خودشان  اینجاست که  که البته ،علوم دقیقه بشودشود که میهرحال کوشش هولی ب

علم  .ستنهاآي هامنديو توضیح قانون انهآاز درون اجتماعی شناسی توضیح تحوالت جامعه  .شودنمی
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 هامندينها قانونآثروت است که هر کدام از  ی گتوضیح تولید و توضیح چگون، استطور مینههم اقتصاد 

یعنی اگر  ،ستااجتماع  علت موجدهشاه یا امام که ، دییگومیفارابی  از ی شماوقت اما .دارندخودشان را 

 رفتبه روستایی وقتی ، نوشتند گفتند وطور که در مورد انوشیروان شود همانخوب می عخوب بود اجتما

 .عقل استخالف این کامال  .بد شد وضع روستا و مالیات را اضافه کرد، است دید وضعشان خوبو 

از ، شناسی را به فارابی چسباندندتوسلی مذهبی جامعهل ثموقتی احسان طبري  مارکسیست و افرادي 

دهد که نشان میدر واقع  ن چسبانداین  .ستنفهمیدند که داستان چیبنابراین  ،شدنی نبوداصال همان اول 

 چون وقتی بعد .انباشت خواهد شد ي مثل ما علوم احتماعی و انسانی نه تولید خواهد شد و نههادر کشور

همان دروس چهل سال پیش را دوباره  وانید باید شناسی بخدرس جامعهبخواهید چهل سال شما  از 

امروز بخش زیادي از  ولی فیزیک خواندیدشما مثال چند سال پیش  .شودمیچون انباشت ن ؟ابخوانید چر

ي قبلی را مردود هاکه نظریه کلی تحوالت رخ داده است  فیزیک چون در عرصه علم  .عوض شد هاکتاب

علم جدید باید ایجاد  ،گویدمی توکویل؟ توضیحش را افتدمیاین اتفاق ن چرادر مورد ما ولی  .داندمی

تاریخی  علت موجده یا قوه محرکه تحوالت اجتماعی و ،کنیمچون زمانش رسیده است که ایجاد ، دکر

یک فرصت تاریخی را در زمان ما توضیح دادم که  منوقتی ، منتقل شده استدیگر براي همیشه به درون 

را هم از دست دادیم که عبارت باشد به انقالب  انقالب دوم ،نآبدتر از  و، از دست دادیمناصرالدین شاه 

ران را جب خواستیم آن، بدهکار بودیم، انقالب کردیمدر حوزه عمل که یکی دوبار اینجاست. این ، ازدر نظر

 مشکل اساسی .شودمینه در افق چیزي دیده  نزدیک هستیم ون آولی انقالب در حوزه نظر را نه به  .کنیم

که براي یک انقالب کافی است و همیني اجتماعی هاعاملکنند ه فکر میکسانی کتمام به  .اینجاست، ما

من  .انجام دادبه دنبالش شود میتیکی را هم دموکراانقالب ، ي اجتماعی را ایجاد کنیمهابتوانیم جنبش

معلوم است که از است  یشناسی فارابجامعه، شما ءوقتی پشت انقالب مشروطه چون، شودنمیگویم می

مثال زدم چون او جزو گاهانه آمثال زدم کامال آید. وقتی از توسلی میتیکی در ندموکرادل آن انقالب 

نه را تعطیل کنید نآ توانیدمی فقط  شما، از انقالببا این تلقی  .ست و پست غیررسمی داردا هامذهبیملی

مورد انقالب اسالمی هم  .توانید بفهمید که چه کردیدمیناصال  تحولی ایجاد کنید.اینکه بتوانید در آن 

ن آچون  .ا متوجه نشدند که چه کردندبه نوعی نقش داشتند، اساسن آعمده کسانی که در  بود. طورنیهم

چون   .انقالب در حوزه عمل مهم نیست، است در ما صورت نگرفته بود انقالب اصلی که  در حوزه نظر

 در حوزه نظر همچنان باقی است.ن آما در حوزه عمل کاري را انجام دادیم که بحث 
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 بازگشت به بحث

اهمیت توکویل که دو جلسه دیگر توضیح خواهم داد ازاینجا خواهد بود که به عنوان پروبلماتیک مطرح  

کار کردیم  قوهمنتسکیو تا انقالب فرانسه با چراغ از، ایموارد منطقه برق فشار قوي شده بدانیدکردم که شما 

تیکی دموکرالی حاال با انقالبات و، و با آن منطق عادت کردیم که  یک المپ کوچک پنج واتی درست کنیم

منطقه برق فشار قوي ، اي ایجاد شد که اگر بشود گفتمنطقهن آپشت  جدیدو علوم ري ظنو تحوالت 

تردیدي نیست که سوخته ، اگر شما نفهمید از چراغ قوه کوچک به برق فشار قوي منتقل شدید .باشدمی

 سیاه خواهید شد. و

یی که به هم هافلسفه جدید وغیره و مضاف ،اجتماعیات، درعالم اقتصاد، ي اسالمیهادر مرکز پژوهش

بدست  نها آچیزي از چسباندن ، ن انداختم دیدمآنگاهی که به ، چاپ کردند کتاب دوجلد ،چسبانیممی

 . مدآنخواهد 

، تحول و گسست  در حوزه نظر و در حوزه عمل اتفاق  افتاد نوزدهم از این نظر اساسی بود که قرن 

بعد از انقالب توکویل  ولی .کردماده آ را قرن هجدهم و عصر روشنگري تیکی دموکراانقالب مقدمات 

توکویل شود فهمید. یا  انقالب را با حرف روسو می و، نگفت که با همان حرفی که روسو زد انقالب شد

دیگري درست کرد اینک باید یک نظریه ، ي انقالب استهازمینهوردن آقرن هجدهم نظریه فراهم ، گفت

غاز شد، اتفاقی افتاد و آعصري  ست.کجا رود که معلوم نیستجایی می براي انقالبی که اتفاق افتاد و به

 مدند.آمیبه حساب  طبیعینه زمان امتیازات، که نظم ، که برق برابري است استبرقی در حال تولید شدن 

در ادامه تمام امتیازات از بین خواهد رفت. توکویل ، شده است زاد آتمام نیروي ممکن  ،در برابري، بلکه

خواهد رفت خر آتا این برابري تیکی دموکرابرابري است با انقالب غاز آدر واقع این تازه ، دهدمیتوضیح 

 به  این انقالبکه دانیم مینه تنها ن، خورددرد قرن بیستم میهو از طرف دیگر چیزي که مهم است که  ب

لکه این جریان برق فشار قوي و این سیلی که راه افتاده است، چنان شتابی به خود کجا خواهد رفت، ب

اي ین محاسبهو توان چنمد آبر نخواهند ن آکدام از این علوم محاسباتی از پس حساب خواهد گرفت که هیچ

شود میگذشته نشتابی است که از ، این شتاب. باید علوم دیگري را ایجاد کرد بنابراین را نخواهند داشت. 

هستند.  بررسیي دیگري قابل فهمیدن و هابا منطق و ابزار متفاوت خواهد بود وینده آشتاب ، گرفتیاس ق

استفاده کردند تا   هادیگران  در نظریات توتالیتاریزیم از این ابزار ورنت آدر قرن بیستم کسانی مثل  هابعد
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ن آکه چطور  اتفاقا همان قدم اول را توکویل دیده بود، و، است هچه اتفاقی افتادنجا آتوضیح دهند که در 

خواهد خطرناکی چه اتفاقی ، را محدود نکندنها آو اگر چیزي  خواه بزرگ شدند،ي برابر و برابريهاتوده

      .افتاد

 

 جلسه سوم 

قبل از  وکویل نوشت. سه چهار سالآخرین اثر مهمی است که ت، »نظام سیاسی قدیم و انقالب« کتاب 

شود گفت  کتاب بسیار مهمی بود و اندکی بعد توکویل نسبتا در سن مرگش چاپ اولش درآمد که می

تر بود بار اشاره کردم که مارکس و توکویل تقریبا هم زمان بودند. توکویل کمی بزرگن مرد. قبال یکییپا

به  دورة پختگی خودش بود  سال زودتر از مارکس مرد. در واقع  مارکس در حال رسیدن 30ولی حدود 

بود و مصادف شد  1848چون مرگ توکویل اندکی بعد از اولین شورش مهم کارگري در ، که توکویل مرد

فراگیر شدن جنبش کارگري در کل  با انتشار اولین مانیفست حزب کمونیست توسط مارکس و انگلس  و

  ،آخر قرن بیستم ءخصوصا تا دو دههرده شد وکویل عمال به فراموشی سپاروپا در ادامه انقالب فرانسه، ت

کویل وشناختند و تعداد کسانی که در مورد تمیتعداد کسانی که توکویل را  .چندان کسی توکویل را نخواند

خصوصا در فرانسه چند کتاب دربارة  1980بسیار محدود است. بعد از سال  ،تحقیق مهمی انجام دادند

خته مانده اولی او همچنان کمابیش ناشن، شروع کردند راتوکویل منتشر شد. قبال هم چاپ مجدد آثارش 

بین مارکس و توکویل در واقع تا پایان سوسیالیزم، کمابیش تا فروپاشی  ییبود. علتش این بود  که در رویارو

ي سوسیالیستی  توکویل ناشناس ماند، چون این دو نفر دو جریان مهم قرن نوزدهم و بیستم را و هانظام

ضمن اینکه در بسیاري از موارد  ،زدندکردند؛ دو حرف متفاوت میمیویکم را نمایندگی احتماال بیست

، ولی برندة این برده بودندپی دوران جدید کمابیش هردو به بعضی از مسائل مهم قرن نوزدهم و بیستم و

اشاره کردم که توکویل از همان  در کجا صورت گرفت؟ قبال ییاساسی مارکس بود. این رویارو ییرویارو

یک انقالب ، آغاز متوجۀ یک مسئلۀ اساسی شد. توکویل متوجه شد که اتفاقی در حال وقوع است

تر ست که از انقالب سیاسی در فرانسه مهمدموکراتیکی که عبارت باشد از انقالب اجتماعی در حال وقوع ا

مخالفان و موافقان انقالب بودند. یا از  تا این لحظه از کسانی که در موردشان بحث کردم، عمدتا از .است

در جهت مخالف  که اعتقاد داشتند باید انقالبی دیگر، انقالب فرانسه ستایش کردند یا ضدانقالبی بودند

که در  ییو آنها معتقد بودند که  انقالب را باید تعطیل کرد یا به عبارت دیگرانقالب فرانسه صورت گیرد. 
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 .متفاوت است کامال دیدیمانقالب بودند را به نوعی به گیوتین سپرد. توکویل با همه کسانی که تا اینجا 

 ازحتی از عمدة کسانی که بعد از او دربارة انقالب فرانسه بحث کردند، نظرش متفاوت است. توکویل 

تواند جلویش را مینقدرتی آغاز یک انقالب اجتماعی در دنیاي مسیحی شد که هیچ  متوجههمان ابتدا 

احتماال  ،گویدمیتوکویل  .بگیرد. پس بنابراین در افتادن با این انقالب اجتماعی کاري عبث خواهد بود

عی در حال وقوع را هدایت هنوز کامال دیر نشده است تا بتوانیم این انقالب اجتما، هنوز وقت  داریم

توکویل متوجه شد، که آمدن دموکراسی محتوم  چونبه هدایت این انقالب تاکید دارد؟ ویل کتوچرا  .کنیم

ي هاساالري، یا به معناي دیگر، استبداد تودهي مردمهااست، ولی دموکراسی بیشتر از هر چیزي با نظام

معتقد بود دموکراتیکی. بنابراین -به میدان آمدند سازگار است تا با یک نظام لیبرالیِ مردمی که آزاد شدند و

، ساالربه استبدادهاي مردمی، مردم  هاکه اگر ما نتوانیم دموکراسی را هدایت کنیم، امکان تبدیل دموکراسی

توضیح دادند  از این ي اخیر هابیشتر است. بنابراین تمام بحث توکویل که چند تن از مفسرانش در سال

به عبارت ، که از مجراي انقالب ایجاد نشده باشد، دموکراسی اعتقاد دارد نآست  که توکویل، به زاویه

کند میان انقالب سیاسی یعنی فرانسه و انقالب اجتماعی که در امریکا در جریان دیگر توکویل سعی می

را باید از انقالب سیاسی جدا کرد و برایش است تمایزي قائل شود و توضیح دهد که مفهوم دموکراسی 

که چگونگی نظام فرانسه  »رژیم قبل از انقالب انقالب و« تدوین کرد. در کتاب دوم یعنی مجزا اينظریه

در جلد دوم که نتوانست  متاسفانه فقط جلد اولش نوشته شد.  و .دهدمیتوضیح  در قبل از انقالب را

از او باقی مانده است که چاپ کردند، بحث من  ییهاکه فقط یادداشتبنویسد در مورد خود انقالب است 

 کتاب چاپ شدة توکویل است. آخریناول است، که  فقط در مورد جلد

تواند تغییر داده میی دموکراسمسیر احتماال به چه ترتیبی ، این بود که توضیح دهداساسی توکویل مسئله  

 همچنانمتوجه شد و این بحث اندیشۀ قرن نوزدهم  در، آغازدر اي که توکویل شود، مطلب اصلی و عمده

میان آزادي و برابري دیالکتیکی وجود دارد،  که، به وسیلۀ تمام نویسندگان معاصر به نوعی ادامه دارد

آزادي ، اعتقاد دارند هاخیلیدانید که میچنانبرابري سازگار شود.  باید درست کرد که آزادي با را ايرابطه

که ما بر برابري در معناي جدیدش که عبارت باشد از  ییجاهابرابري با هم سازگار نیستند. یعنی آنو 

ي آزادي سازگار هااین با آزادي و نظام، گذاریمتاکید مید و توزیع ثروت نوعی  تولیو ، برابري اجتماعی

همچنان   هاي متفاوتی هم نزدیک به سوسیالیزم و هم لیبرالهانیست. این بحث هم چنان ادامه دارد و جریان

توکویل از همان  .ي مهم این مباحث بودهاطور نمونه یکی از چهرهههایک ب کنند.می دنبال  این بحث را
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آغاز متوجه شد و تحلیلش از انقالب فرانسه از این زاویه بود که بگوید دموکراسی بطور عمده نظامِ آزادي 

با  شکست اردوگاه سوسیالیزم و دیدگاه  ن را با برابري سازگار کرد.آشود میچه شرایطی در است، و

بازگشت.  چهل سالۀ اخیر-سی درتوکویل یکی از کسانی است که  .توکویل  دوباره برگشت ،مارکسیستی

کسانی بودند که هم مفهوم آزادي و برابري را به نوعی طرح کردند و هم از ي مثل توکویل از افراد، چون

که در مارکس به نوعی مطرح شد، مفهومی طرف دیگر رابطۀ دولت و جامعۀ مدنی را مطرح کردند. دو 

واقع از این زاویه  ي اخیر درهاتحقیقهگل در بازگشت کانت و، ولی تا حد زیادي مغفول واقع گردید

 است.صورت گرفته 

نویس ضمنا تاریخ، ویله است که چند سال پیش مرد یکی از مهمترین مفسران جدید کتاب توکویل فرانسوا 

او یکی از کسانی است که در این بازگشت به توکویل نقش خیلی مهمی  ؛متخصص انقالب فرانسه هم بود

این بود که توکویل کتابی در مورد انقالب فرانسه  ،توجهی شدیکی از دالیلی که به توکویل بی .داشته است

نوشت  که با برداشت و با تصویر رسمی تاریخ انقالب فرانسه سازگار نبود. انقالب فرانسه از زمانی که 

خصوصا ربسپیر به میدان آمد و دیدگاه ژاکوبنیِ تاریخ و انقالب فرانسه در آن دو سه سال جا افتاد، به رغم 

برداشت از انقالب فرانسه همچنان  ژاکوبنی  باقی ماند. حتی نویسندگان ، هاپیر و ژاکوبنشکست خود ربس

درنیمۀ اول  قرن بیستم هنوز کمابیش آن شماي کلی تاریخ ژاکوبنی انقالب فرانسۀ   بعدي در قرن نوزدهم و

جریان مهمی در در اینجا مهم بود. چون یک  هارا دنبال کردند. قبال  اشاره کردم که نقش مارکسیست

که که انقالب درایننها آدو  بود و هر هاو کمونیست هادست سوسیالیست، نویسان جدید فرانسهتاریخ

آن ناشی شد، کمابیش هم نظر  ي دیگر به نوعی ازهافرانسه اولین انقالب مهم بوده است و بقیۀ انقالب

ملت فرانسه، در ایجاد یک تجدد سیاسی  کنممیبه نقش اساسی که ملت فرانسه، تأکید  همچنین بودند و

داشتند  کمابیش هر دو به آن اعتقاد داشتند و آن را ، و ایجاد نهادهاي جدید و جمهوري خواهی جدید

درمورد تاریخ فرانسه و بیستم به تدریج تحقیقات جدیدي قرن  دادند. در حدود سی سال آخرمیتوضیح 

را  ییدرانگلستان انجام گرفت که تردیدهاه ویژهکسون، بي انگلوساهاخصوصا انقالب فرانسه در کشور

در مورد مهم بودن  ییکردند تردیدهامیدر فرانسه با فرانسوا ویله و کسانی که با او کار  اماایجاد کرد، 

نتیجه  در مورد انقالب فرانسه کردند و، مهم به تدریج شروع به بازنگري بسیار انقالب فرانسه ایجاد شد و

ن آه تا کنون خواهی  توأمان در فرانسآنی نیست که جریان ژاکوبنی و جمهوري، انقالب فرانسه گرفتند که

سال قبل  مسائل مهمی را بر  150در ، اینجا بود که  متوجه شدند توکویل قبل از همۀ را  توضیح دادند.
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نکتۀ مهمی  .مطرح کرد و تصور متفاوتی  دربارة انقالب فرانسه داشت ،مبناي اسناد و مدارکی که دیده بود

کند که در زمان میاشاره ، »تأمل درباره انقالب فرانسه«که فرانسوا ویله در کتاب بسیارمهم خود به نام 

م قرن بیست بسیاري از مسائل آخر، ي بسیار مهم بازنگري در مورد انقالب فرانسه استهاجزو کتاب، انتشار

جریان  گوید که توکویل براي اولین بارمیکند و کتاب خودش اشاره می در ویکم راو اوایل قرن بیست

هم زد و انقالب را، نه صرف تاریخ هنگاري  کهن انقالب فرانسه را بشناسی، تاریخنظام گاه، کرونولوژي

ترجمۀ دکتر  کنممیاین کلمۀ مشکل که مطرح  .یک مشکل مطرح کرد problemوقایع بلکه به عنوان یک 

را مشکل ترجمه  problemهومن است که از استادان قدیم فلسفه در دانشگاه تربیت معلم بود. او گفته  

کنید براي اینکه فرقش با مسئله در این است که مسئله مثل ریاضیات و امثال آن جواب معموالً دقیق دارد، 

را که  problemبه این داد. بنابراین من این کلمۀ  هاشود جوابندارد. میمشکل جواب دقیق و روشنی 

شناسی تحوالت یک نه به عنوان گاه، توکویل ،گویدمیکند، از باب زبان فارسی گفتم. تأکید می آن روياو 

یا نکه وارد  مسئله  انقالب فرانسه آکند. بنابراین توکویل بیمیدوره بلکه به عنوان یک مشکل طرح 

ضدانقالبیون و انقالبیون ، که جدال میان موافقان و مخالفان انقالب دربارة انقالب فرانسه شود، ییهانظریه

شاید  درواقعنگاه که  بیرون ازاین دو، گوید ما باید از زاویۀ دیگري به انقالب فرانسه نگاه کنیممیاست، 

ند. از دیدگاه توکویل، هردو ضد او ضدانقالبیتوان گفت که هردمیند، و هم ادو انقالبی بشود گفت که هر

انقالب سیاسی فرانسه را در ، که توکویل، یعنی انقالب اجتماعی تر،ند، چون با آن انقالب اساسیاانقالبی

که توضیح  نیستند بینند، قادرمیموافق نیستند. چون این مسئله را ن، دهد، تا توضیح دهدمتن آن جا می

گفت دنیاي جدیدي ایجاد  اینجا بود که توکویل علم سیاست جدیدي را مطرح کرد، در، دهند.  قبال گفتم

 که باید براي آن علم سیاست جدیدي را تدوین کرد.  شد،

 .کندعلت و دو مسئله مهم را از هم جدا می دو ابتدااز همان  توکویل، براي توضیح دادن انقالب فرانسه  

باید دو نوع  علت را مورد بررسی قرار داد. یکی امور عام و سابق  ابتدا گوید در مورد انقالب فرانسه،می

ي بحرانی هاگوید انقالب اساسی نه در سالمی  .ص و نزدیک به انقالب استانقالب و دیگري امور خا

در واقع در آغاز قرن هجدهم، در عصر روشنگري  در فرانسه آغاز شد. ، قبل از انقالب، بلکه خیلی زودتر

، اما در فرانسه، انقالب اجتماعی در همه جاي دنیاي مسیحی در حال انجام بود، ظر توکویلالبته از ن

شد در آن به چنان  سراشیبی افتاد  که دیگر نمی خصوصاً  در قرن هجدهم بود که  انقالب اوج گرفت و

پیش از انقالب  ،انقالب فرانسه، پس .بردمیایستاد. این سراشیبی بود که ما را به سوي انقالب اجتماعی  



٤٥ 

کاري جز شتاب بخشیدن به اصالحات  در حال انجام و تشبث ، فرانسه آغاز شد. در واقع انقالب فرانسه

شصت سال  ازبعد  ،گویدمیگردد و میکاري انجام نداد. توکویل دوباره  بر ، به خشونت براي پیشبرد آن

چه ، امروز به انقالب برگردیم و نگاه کنیماگر  گوید،می 1850سال در  گذرد،که از انقالب فرانسه می

که با انقالب سیاسی  امکان تحقق نظام آزادي براي همیشه در فرانسه غیرممکن شد. متوجه ، اتفاقی افتاد

خواهیم شد، که  انقالب فرانسه پیش از انقالب سیاسی آغاز شده بود. انقالب سیاسی  به این روند انقالب 

گوید سوال میتوکویل  .شد فرانسهدر زادي آعین حال مانع استقرار نظام اجتماعی شتاب بخشید و در 

مهم در فهمیدن انقالب فرانسه این است که چرا انقالبی که به نام آزادي شروع شد به حکومت ترور و 

از نظر تحوالت ا گوید  اگر بخواهیم انقالب را صرفمی .وحشت انجامید؟ این مسئله، مسئلۀ مهمی است

انقالب  صرفآنان که به «این است ، چیزي نخواهیم فهمید. جملۀ مهمش، توضیح دهیم فرانسهتاریخی 

تنها . »فرانسه نظر داشته باشند، انقالب را با انقالب فرانسه آغاز کنند، آن را ظلمتی بیش نخواهند یافت

بدون داشتن تصویري  تواند انقالب را روشن کند، باید در زمانۀ پیش از انقالب جسته شود.میپرتوي که 

توان فهمید که فرانسویان مین، ، باورها، عظمت و فقر آنهاروشن از جامعۀ پیش از انقالب فرانسه، عیب

درست در سرشت ملت  ما، اگر اند. گذرد، چه کردهمیجامعه  در طول شصت سالی که  از فروپاشی آن

فرانسه رسوخ نکرده باشیم، حتی تصویر فوق نیز کافی نخواهد بود. پس نکتۀ اول این است که انقالب را 

دهد. از طرف دیگر به فرض اینکه ما دهد بلکه انقالب را پیش از انقالب توضیح میانقالب توضیح نمی

دارد  و آن ملت فرانسه است که اساساّ چه یک عامل ناشناختۀ دیگر وجود ، پیش از انقالب را فهمیدیم

دنبال آزادي بودند یا نه؟ که توکویل هکه دست به این انقالب زدند. آیا ملت فرانسه اساسا ب بودندکسانی 

ضابطۀ آزادي ، خواهد گفت نه. پس بنابراین مسئلۀ ضابطۀ اصلی در بررسی انقالب به عنوان یک مشکل

انجامد یا میگوید مسئله مهم این است که آیا انقالب به آزادي میند. کاست، که توکویل آن را وارد می

نه  چیز دیگر. به این دلیل است که توکویل انقالب اجتماعی را مقدم  ،آزادي است ،نه؟ ضابطه مهم انقالب

رود. در حالی گوید این انقالب اجتماعی است که به طرف آزادي میمیدهد و انقالب سیاسی قرار می بر

که انقالب سیاسی در فرانسه مانع تحقق آزادي گردید. بنابراین ضابطۀ او براي فهم انقالب، تأسیس نظام 

خواستند؛ میآزادي  هااشتباه کنید و فکر کنید که فرانسوي هانباید در مورد فرانسوي ،گویدمیآزادي است. 

از کسانی  ها. فرانسويندمتفاوت مسئلۀ دو، با هم ین دوا .از اربابان خودشان نفرت داشتند هابلکه فرانسوي

رانند به  معنی میکردند نفرت داشتند، اما هر نوع نفرتی از نظام و کسانی  که حکم میکه بر آنها حکومت 

دار آزادي اگر چه فرانسویان به ظاهر دوست، عین جمله توکویل ،گویدمی .خواهی یک ملت نیستآزادي
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 فتند،رگخواهی اشتباه  خود را با آزادي واقع آنان از اربابان خود بیزار بودند و کینۀ به اربابانبودند اما در 

گوید چون ملت میخواهی جز به آزادي دل بسته باشد براي بندگی آفریده شده است. زیرا آن که در آزادي

کردند، در واقع آزادي اصل و خواهی دنبال  آزادي نبودند  و چون نفرتشان را تبدیل به آزاديهفرانسه ب

کردند، میبا کسانی بود که بر آنها حکومت  ییاي براي پیکار متقابل و رویاروهدف نبود بلکه وسیله

گوید می، شودمیبه مارکس نزدیک  کمیبنابراین فرانسویان براي بردگی آفریده شده بودند. اینجا توکویل، 

تاریخ جاي افراد نیست، جاي طبقات  .شخص نیست بلکه طبقه است ،شخصیت اصلی تحول تاریخی«

یک تحرك  کهگوید انقالب فرانسه زمانی شروع شد میمنتها از اینجا به بعد جدا خواهد شد.  »است.

 .ایجاد شد خوردآمد و اشرافیتی که به مشکل برمیاجتماعی از پس پیکار میان طبقۀ متوسطی که باال می

شباهتی از دور به مارکس دارد. ولی از نظر من یک  دو طبقه است. از این نظر اینر انقالب حاصل پیکا

داند. و طبقه را صرفا طبقۀ اقتصادي می عمدهمارکس  شرط اقتصادي جامعه را عامل ، فرق عمده هم دارد

استقالل تر است. او به خالف مارکس، اما در توکویل وضع پیچیده پیکار پیکارِ اقتصادي است.، گفتو می

بنابراین طبقه  .به شأن اقتصادي جامعه تقلیل دهد کند که آن راشأنِ سیاسیِ جامعه را نفی نمی امر سیاسی و

دهد که پیکار، صرف پیکارِ اقتصادي نیست، بلکه یک جنبۀ بسیار مهم تري قرار میوضع پیچیده را در

کند انقالب و از اینجا  کوشش می »تاریخ، عرصۀ ظهور و سقوط طبقات است«گوید میسیاسی دارد. 

جریان عصر روشنگري  در فرانسه، اشرافیت به  گوید درمیتوضیح دهد که چگونه  اتفاق افتاد.  فرانسه را

، فرانسه ییي اروپاهاعنوان طبقۀ عمده و اساسی به تدریج به نفع قدرت شاه تضعیف شد. در میان کشور

و همه  داشتقرار  نآعی از تمرکز که شاه در رأس شناسیم بود. نومیاولین کشور متمرکزِ از نوعی که ما 

 هاییدر واقع  اروپا، بودبلکه عین خدا بر روي زمین ، ، شاه نه تنها نمایندة خداشدمیاو ناشی  چیز از

با تاخیر انجام گرفت  بسیار ییي اروپاهاي ملی در کشورهاشناسند. دولتمیبه این صورت نحکومتی 

بسیار متأخر هستند. کشور ما به دالیلی این طور نیست. به هر حال این نوع تمرکز را در اروپا، ومعموال 

کشوري بود که دو سه هزار شاه و ر آلمان تا نیمۀ اول قرن نوزدهم د چهاردهم در فرانسه ایجاد کرد. ییلو

فدرال  .کرد متمرکز کمابیش آمد و كکه بیسمار کردندمیشاهان کوچک بر جاهاي مختلفش حکومت 

شناختند. انگلستان هم چون اشرافیت قوي میاست و تمرکز به معناي ما را ن به این دلیل  بودنش هنوز،

با گاریبالدي  تمرکز پیدا کرد. فرانسه از این نظر ، داشت کمابیش همین وضعیت را داشت. ایتالیا بسیار دیر

 نوکرانِ دربار به یا به عبارت دیگر، اریانچهاردهم کوشش کرد که اشراف را به درب ییمتفاوت بود. لو

ي محلی در ایاالت و والیات هارفت.  اشراف از قدرتکار میهب اصطالحی که درزمان قاجار .تبدیل کند
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در واقع قدرتشان به نفع شاه  مصادره شد. یکی از مسائل انقالب فرانسه که تا  به داخل دربار رفتند و

به آن توجه نشده بود نقش مهم  فرانسهبه دلیل دیدگاه مارکسیستی و ناسیونالیستی انقالب  ي اخیرهاسال

بنابراین اشراف گرچه در داخل  .ه دلیل نارضایتی از حکومت متمرکز در زدن جرقه انقالب بودباشراف 

مخالفتی دربار در همان آمدند، ولی در عین حال میاز نظام متمرکز حکومتی به شمار  ییجز دربار بودند، و

با شاه  شروع کردند. بنابراین اولین عامالن، اولین  ناراضیان از حکومت متمرکز اشراف بودند. توکویل  را 

ي اهل هاکمابیش سلب شده بود به تدریج به گروه نهاآتوضیح داد برخی از اشراف که قدرت سیاسی از 

و به آنها نزدیک شدند.  ایراد مهمی که توکویل به فرانسه  پیوستندکه بیشترشان از طبقۀ متوسط بود  ادب

دانیم که فرانسه نقش بزرگی در میما هم از دور ، گیرد به  این دلیل است که فرانسه مرکز ادبیات استمی

گوید در فرانسه اهل ادب به تدریج در قرن هجدهم براي خودشان میادبیات جدید  جهانی داشته است. 

گوید در عین حال بخشی از میاز طبقۀ متوسط بودند. ، ه اجتماعی پیدا کردند که عمدتایک مقام و پایگا

به طبقۀ متوسط  بود پیدا کرده  به ادبیات و هنر اي عالقه ي روشنگريهابر اثر دیدگاهکه ، اشراف هم

در قرن هجدهم  و بعد  هاسالن .ي ادبی فرانسه بیشتر به هم نزدیک شدندهاپیوستند و خصوصا درسالن

بنابراین  .شدکه ادبیات در آنجا تولید و توزیع می ندآمدمیکز مهم تجمع در فرانسه به حساب امر، از آن

شدند  و در عین حال چون به طبقۀ متوسط شهريِ اهل میبه تدریج که  اشراف به دلیل سیاسی  تضعیف 

تر ي هر چه بیشتر و ظریفهااز حد، توجه به لذتتوجه به تجمل بیش ، پیوستندمیاهل ادبیات  سالن و

فیلمی با نام واترکه  یکی از مواردش را در  .ترکه جزو فرهنگ فرانسوي  است پیدا شدتر و پرتجملو دقیق

که   le bon goutگویند میآن چیز فرانسوي که به آن ، بد نیست که شما هم  ببینند، در آن فیلم، من دیدم

خصوصا در زبان ما، ، ي دیگرهادر هیچ کدام از زبان کنممیکه فکر ن  good tasteشود به انگلیسی می

بنابراین چیزي که  پیدا شد، اشراف را دنبال  .بینیدمیمعناي خیلی ظریف و دقیق  فرانسوي را بدهد، 

ادامه دهند. فروختند  تا هر چه بیشتر به این تجمل مییشان را هاکشید و اشراف به تدریج زمینمیخودش 

 هازمین ایندر عین حال که  ترنییشد. طبقات پاي بزرگ اشراف فروخته و تقسیم میهادر این فاصله زمین

را تقسیم  هاگوید فکر نکنید که انقالب  زمینمیتوکویل  .شدندمیهم نزدیک  اشرافخریدند، به میرا 

که از ، بود هادالیل انقالب، تقسیم همین  زمینیکی از  تقسیم شده بود. و انقالبقبل از  هازمین ؛کرد

ولی نکتۀ مهم  .گونه ارتباطی با هم  نداشتندطریق آن، دو گروه اجتماعی را به هم نزدیک کرد که قبال هیچ

براي نگه داشتن ، که بیش از پیش به دربار راه یافته بود، گوید به تدریج، اشرافیتمیتوکویل اینجاست. 

شد، و از طرف دیگر به دلیل منزلت و امتیازاتی که به کاست تبدیل میخود از عامه مردم و طبقه متوسط 
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ولی در عین حال از نظر مادي بسیار ضعیف شد. این  بسیاري از اینها معاف بود، از مالیات و، داشت

کامال با آن فاصله وضعیت  موجب شد که طبقۀ اشراف تا حدي به طبقۀ متوسط نزدیک شود ضمن این که 

اشراف به عامۀ مردم و طبقۀ متوسط نزدیک شدند که قدر نآگوید این است میداشت. چیزي که توکویل 

هم از آنها فاصله داشته باشند که آنها را از نقدر آامتیازاتشان را به رخ آنها بکشند، ولی در عین حال 

آنکه سهمی از آنها دیدند بیمیاشراف را  تمکانااعامۀ مردم تمام تجمالت و  بنابراینخودشان ندانند. 

ولی در کنار هم ، ي اصلی اینجا ایجاد شد که مثل دو بیگانههاگوید، یکی از گسلمیداشته باشند. توکویل 

در مجاورت یکدیگر ولی مثل دو قوم بیگانه در کنار هم باقی ماندند. از طرف دیگر  ،گویدمیبودند، 

راند. بنابراین اتفاقی ازخود می شدند،میاشرافیت، بخشی از طبقۀ متوسط را که به تدریج به آنها نزدیک 

با روشنگري  اندیشۀ خاص برابري  در میان اشراف بود که گویدمیتوکویل ، افتدمیکه براي  طبقۀ متوسط 

روشنگري  فکر جدیدي در مقابل آن  ایجاد شد که توکویل به آن  اندیشهو پیوستن طبقات متوسط به 

کرد، در مقابل قبل از آن اشرافیت  در محدودة خاصی از برابري دفاع می. »اندیشۀ عام برابري«گوید می

ست  که با نظم برابري تنها چیزي، شد روشنگري اندیشۀ عام برابري را مطرح کرد، و بعد از آن گفته، آن

 کردند. در اینجا توکویل بهمیي ثابت عالم، تلقی هاطبیعی عالم سازگار است و آن را در واقع از قانون

بیزارند ، که همۀ جوامع از اشرافیت در معناي عام خودشد نینکگوید فکر میکند و مسئلۀ اصلی اشاره می

گوید مردم از آن نابرابري بیزارند که یک گروه خواسته باشند میخواهند. میو نابرابري را به هیچ وجه ن

کاست درست کنند. هر جا که، طبقات حاکم ، یا به عبارت دیگر شاید بشود گفت .را همیشه تثبیت کنند آن

گوید میجمله این است.  .شودمیبخواهند آن را به کاست تبدیل کنند، نظام ساقط ، یا اشرافیتی یا نظام و

ي اشرافی نه از این رو دستخوش زوال شدند که نابرابري را در زمین پراکندند، بلکه به هابیشتر نظام«

. »خواستند نابرابري را به زیان برخی و به نفع برخی دیگر ابدي کنندمیواسطۀ این ادعا از میان رفتند که 

، شودبد است و به انقالب منجر مینابرابري ، گوید هر نوعمیکه ، به عبارت دیگر، بر خالف مارکس

اي نیست که نابرابري در آن به طور کامل از جامعه، گوید نابرابري از اصول یک جامعه استمیتوکویل 

تثبیت  همیشهکه گروهی بخواهند آن را براي ، شودبین رفته باشد؛ ولی آن نابرابري به انقالب منجر می

توانند به باشد و این امکان فراهم شود که همه فکر کنند روزي میولی اگر این نابرابري قابل تحول  کنند.

 .ساز نخواهد بودبرسند و تحرك اجتماعی پیدا کنند در چنین جوامعی این نوع نابرابري مشکل مقامی

، قبل از انقالب، در زمانی رخ داد که دو طبقه مستقل از یکدیگر، انقالب اساسی در فرانسه«گوید میبنابراین 

خصوصا به ، ایرادي که توکویل.  »دریج به بیگانگی میل کردند و نسبت به هم کامال بیگانه شدندبه ت
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گوید جنایت نظامِ سلطنت خصوصا لویی چهاردهم و پانزدهم این می، گیردمی مچهارده ییسلطنت و لو

که توکویل در مورد  ییهانکته  .زدندقدرت خودشان به تفرقه میان طبقات دامن میبیت ثتبود، که براي 

تأکید  رویشآید و خیلی هم میبه تدریج بیرون  هاکند که از خالل این بحثانقالب فرانسه مطرح می

بود.  پیشینگوید اصال نباید فکر کرد که انقالب فرانسه گسستی از نظام میکنند، این است که توکویل می

که ، ي خیلی اساسی توکویل استهاه یکی از تزبلکه انقالب  دقیقا، ادامۀ نظام پیشین است. این نظری

رفت.   را انجام داد، که قبل از آن شروع شده بود و پیش می ییانقالب فرانسه تمام آن کارها«گوید می

طبقه اشراف ، دوطبقه بیگانگییکی از دالیل  »خشونت را به آن اضافه و شتاب آن تحول را بیشتر کرد.، فقط

 صاحبضمن اینکه  ترنییطبقات پا .آغاز شد ازانقالبپیش  هازمین بود که  مدتتولید و توزیع ، متوسط و

داري، و در فهمیم چون مسئلۀ زمین در دورة  قبل از سرمایهمی(البته این را ما درست ن شدندمیزمین 

 اهگوید زمینمیآمد.) میعامل اصلی و در واقع کانون همۀ حقوق و امتیازات به حساب  فئودالیدورة 

شد. در میبا زمین منتقل ن هشد و طبیعتا حقوقی هم با آن بود، ولی آن حقوق همرافروخته و تقسیم می

بنابراین  .اشرافی را داشتند حقوقِولی اشراف، همان ، شدندمیي دیگري صاحب زمین هاواقع گروه

 اينیروي محرکه درچنین شرایطی  .به وجود آمدند، که فاقد حقوق بودند ییصاحبان زمین و اشراف نوپا

شد اما حقوق اشرافیت امتیازات بیش از بیش لغو می عملراند. در میقطب مخالف  جامعۀ فرانسه را به دو

با نظر مارکس کامال متفاوت است اینجاست.  وکند اي که توکویل بیان میطبقهله ئمس هم چنان برقرار بود.

که از نظر اقتصادي ، طبقۀ اقتصادي  دارد، و توکویل تأکیدش بر این استاین جنبۀ سیاسی و تبعاتی که این 

ي این برابري اقتصادي، برابري در حقوق و برابري در هامدامساوات صورت گرفته است ولی نتایج و پی

کنند و از بعضی از میبه ادبیات میل پیدا ش پی زاکه اشراف بیش ، گوید در اینجاستمیسیاست نیست. 

چهاردهم هم در دربار  ییگوید که در زمان لومیآیند و از طرف دیگر میاشراف  در سلک اهل ادب در 

اما به ، داشتندمیآنها را گرامی یش پدادند، بیش از میو هم در مجالس اعیان بیش از بیش به اهل ادب بها 

 ولیدر کنار هم «گوید میین چیزي است که توکویل کردند. امیشدند و با آنها آمیزش نمیآنها نزدیک ن

شود گیرد، که به نظر من میمیبعد نتیجۀ بسیار مهمی که توکویل از تحلیل انقالب فرانسه  و. »بیگانه از هم

ي هااین نابرابري که در حوزة واقعیت، این است، ي دیگر استفاده کردهاقالببراي تحلیل بسیاري از ان

مکانیزم  اصطالحدر مقابل آن، یک نوع به  ییجا شد، باید درهم می ایجاد شده بود، و بیشترجامعۀ فرانسه 

کردند ولی میکه احساس نابرابري  ییهاشد، براي انسانم، ایجاد میییجبرانی، اگر فرویدي بخواهیم بگو

در . »نابرابري عملی شددر دنیاي ادبیات بود که این «گوید میکامال نابرابر بود. و آن کجاست؟ ، واقعیت
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طور کامال برابر، روسو و دیگران همان هاکامال نابرابر؛ در حالی که در حوزة ادبیات انسان ءبیرون جامعه

 ،کند. بنابراینآیند ولی جامعه همه را برده میمیدانید اعالن کردند که همه برابرند. همه آزاد به دنیا میکه 

پناه ببرند که در آنجا، اعیان و  ییتمایل پیدا کردند که به جا شده بودند، تمام طبقاتی که به حقوقشان آگاه

جمهوري ادبیات ن آتوانستند قرار بگیرند. اصطالحی در فرانسه درست شد که به میعاّمۀ مردم در کنار هم 

اینجا بود که در بیرون  ،گویدمیگردد. توکویل جا برمیاین جمهوري به آن، گفتندیا جمهوري اهل ادب می

دنیاي واقعی نوعی دموکراسی خیالی در حوزة ادبیات ایجاد شد. اینجا جمالت خیلی مهم و اساسی 

ي بزرگان شریک شدند در حالی که نسبت به حقوق آنان بیگانه ماندند. هااهل ادب در لذت ،گویدمی

ی خودشان را در معرض دید آنها قرار اي به اهل ادب نزدیک شدند که امتیازات موروثبزرگان به اندازه

شبحی بود که هر قدر اهل ادب  ییبرابري گو«گوید میکردند. بعد میدهند ولی از آمیزش با آنها اجتناب 

اما ، پذیر بودچون برابري فقط در حوزه ادبیات امکان. »شدشد، آن شبح از او دورتر میبه آن نزدیک می

هاي اجتماعی هدر زمانی اهل ادبیات  منادیان برابري همه گرو ،گویدمی .در واقعیت اساسا وجود نداشت

ولی حقوق ناشی از آنها هم چنان باقی ، در جامعۀ فرانسه بودند، که بسیاري از امتیازات از بین رفته بود

ترین بخش طبقۀ متوسط تبدیل شدند، که حتی در درون ذهنبود. اینجاست که اهل ادب به آشفته مانده

روسو  پذیر نبود.کردند. چون در بیرون این مبارزه امکانمی ییي اشراف نیز از امتیازات آنان بدگوهاکاخ

اعالن ، بر نابرابري بود آن ي اشرافی که اساسهاي ادبیات در کاخهادر سالن در زمانی که در پاریس بود،

ي هادرون کاخ در واقع در اشرافگوید میبرابریم.  ههم ما ایم وکرد که همۀ ما آزاد به دنیا آمدهمی

کردند. بعد میبرابري را بین مردم پخش  فکر، جمهوري اهل ادب را درست کرده بودند که، خودشان

آغاز شد. ابتدا  به تدریج حتی در میان نویسندگانی که خود از طبقۀ ممتاز بودند نیز ییگوید این بدگومی

گوید این  میبعد  .کردابراز بدگویی میا اشرافیت طبقۀ متوسط و بعد بخشی از اشراف در مخالفت ب

اي از تنش در جامعۀ فرانسه بود  که در تمام سطوح جامعه جریان داشت.  در ادامۀ این بحث، براي نمونه

کشوري بود با قدرت متمرکز، ولی در عین حال نظام فئودالی به  فرانسهگوید می، اینکه بیشتر بشکافد

چنان برقرار بود، اما به نهاد سیاسی، نتوانست تبدیل شود. چون جنبۀ سیاسی این  نهاد مدنی هم یکعنوان 

شد، میل نظام را شاه با تمرکز بخشیدن به قدرت خود گرفته بود.  هر چه تمرکز قدرت مرکزي بیشتر می

را با تضعیف اشراف  شد. از طرف دیگر چون شاه قدرت متمرکزمی به آزادي هم در میان مردم بیشتر

پذیري شاه نسبت به انعطاف به دست آورده بود، در عین حال ییدست آورده بود، قدرت مطلق را گوب

 در واقع قدرت متمرکز و مطلق از یک طرف و انعطاف بیشتر شاه هم از طرف دیگر. ؛شدجامعه بیشتر می
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کند، خصوصا آلمان به چند نکته اشاره می ییي دیگري اروپاهااز اینجا به بعد توکویل در مقایسۀ با کشور

انقالب در کشوري اتفاق افتاد که یکی ، بینیممی، فرانسه را خوب بررسی کنیم گوید اگر میان  آلمان ومی

زند، که در فرانسه کشاورزان با زمین خرید و فروش بود. مثالی می ییاز آزادترین کشورهاي اروپا

وجود لمان  آدر  سرواژ، فرانسه انقالبنداشت در حالی که در زمان شدند، سرواژ در فرانسه وجود مین

رسیم که میاگر قبل از انقالب را با بعد از انقالب مقایسه کنیم به این نتیجه ، گویدمی اینجا، درداشت. 

که این عین ، کندمی یگیري خیلی مهمنتیجه انقالب گسست نیست بلکه  انقالب در تداوم است. بعد

رك هم ب. »من تردیدي ندارم که آنچه انقالب به انجام رساند بدون انقالب نیز ممکن بود«اش است جمله

کرد. بعد بیان میرا نآبا توجه به اینکه او در یک سال و نیم اول انقالب ، کمابیش همین نظر را داشت 

بود که با آن وضع سیاسی با وضع  ي آلودانقالب چیست؟ انقالب شیوة قهرآمیز و شتاب«گوید می

از  ییتنشی که توکویل  در جاها.  »با اخالقیات سازگار شدند هاو قانون هااجتماعی، امورِ واقع با اندیشه

یک وضعیت اجتماعی مردم  فرانسه هرچه بیشتر به هم نزدیک شدند و  فرانسه  نشان و توضیح داد که در

ولی در حوزة سیاسی مطلقا چنین اتفاقی نیفتاد.  در واقع دو چیز عامل رفت، کمابیش از بین می هااختالف

گوید دو چیز نسبت مییعنی زیربنا را روبنا کنیم و این اصطالح را به کار ببریم این طور است.  .انقالب بود

به هم تخالف داشتند. اول تأخر وضع سیاسی نسبت به وضع اجتماعی بود. در واقع  وضع اجتماعی یک 

گرفت. این میبود، و وضع سیاسی دولت جور دیگري. تولید و توزیع قدرت به نوع دیگري انجام  جور

آمیز گوید انقالب عبارت است از آنی که از طریق مسالمتمیزد که زد. تنش باید روزي جرقۀ انقالب را می

 م  شد.شد، از طریق انقالب با خشونت و قهرآمیز و با شتاب انجاو از طریق اصالحات نمی

مورد مطالعه  شناسی فرانسه راجامعه، شود گفت که توکویلمی، تا اینجا که با نظرات توکویل آشنا شدیم

ي جامعه را نشان دهد. ولی از اینجا به بعد یک عامل هاند عوامل اجتماعی و تنشکو سعی می دهدقرار می

را بیشتر باز کنیم. از اینجا به بعد است که کند که کمی به آن اشاره کردم ولی باید آن دیگري را وارد می

تمایز میان سطح اجتماعی و ، شود. گفتتوکویل در واقع به فیلسوف سیاسی و فیلسوف تاریخ تبدیل می

تواند وجود داشته باشد ولی به ضرورت به انقالب منجر نشود. و میوضع سیاسی در بسیاري از جاها 

 مور خاص هم داریم، که این امورگوید در مورد فرانسه یک امیعد ب .نها امور عام هستندآتوضیح داد که 

چیست؟  چیزي که در امور خاص که ایجاد شد جرقّه زد و تبدیل به انقالب شد. این  ییهاخاص با تنش

تواند به انقالب منجر شود، عامل ذهنی است. میمحیط است که  با یک  جرقّه  ن آاصلی در  طمالواقع  
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طور که توکویل  مقدمات آماده شود که وارد بحث ذهنی شوم.  باید توضیح دهم. انقالب همان قبل از  اینکه

گوید درست میکند و سابق است و نه گسست از آن. اینجا به یک نکتۀ دیگر اشاره می رژیمگفت ادامۀ 

انقالبی علیه سلطۀ است که انقالب فرانسه اولین انقالب مهم علیه کلیسا بود ولی اصال نباید فکر کنیم که 

گوید دین هم دو جور است. یکی خدا و میخودش یک انقالب دینی بود. منتها  بلکه اساسا، کلیسا بود

توانند عین هم میپیغمبر و کتاب دارد و یکی دیگر خدا و پیغمبر و کتاب ندارد ولی از نظر شیوة عملکرد  

ست. انقالب دینی به این معنی نیست که براي عمل کنند.  دین به این معنی نیست که خدا حتما در آن ا

انقالب فرانسه انقالبی است سیاسی که به شیوة «گوید میکنیم. در مورد انقالب فرانسه میخدا انقالب 

، اول توجیه و تبلیغ مذهب محور اصلی است، مشخصه دارد گوید انقالب دینی دومی.  »دینی انجام شد

البته  .در انقالب فرانسه بود ي آن دو هر برند. میروش اصلی به کار  صدور انقالب را به عنوان یک، دوم

، تمصادر کند. قبال گف راخواست که  آن هم می کرد وکه در آن خدا نبود ولی مکتبی بود که آن را تبلیغ می

دیگر نویسندگانی که در قرن نوزدهم  راجع به اسالم صحبت  تلقی آن وقت از اسالم  که در نزد هگل و 

کرد و به نظام جهادي که اروپا را تهدید می کنند نظرشان به امپراطوري عثمانی است. واقعیت موجودمی

کرد، کرد، جهاد میبخشی از اروپا هم دست پیدا کرده بود. بنابراین این سلطان غازي که در راه دین غزا می

مکتبی  خالفت عثمانی است. همان طور که آنها عین گوید انقالب فرانسه اتفاقامیگردد. میدوم بر به آن، و

خواهند آن را به اروپا صادر کنند، ما هم درست در خالف جهت میکنند و میاند و آن را تبلیغ را گرفته

گوید انقالب فرانسه به نوعی میاش این است. فقط خدا دارند ما نداریم. جمله هاهمان کار را کردیم. آن

جهان را از همۀ  ،انقالب دینی تبدیل شد. دینی فاقد خدا، عبادات و آخرت، اما با این همه مانند اسالم

گذشت. از میسربازان، مبلغان و شهداي خود پر کرده است. منظور چیزي است که  در اروپاي آن زمان 

گوید میاست.  توکویلکه نکتۀ مهم و هستۀ مرکزي بحث گردد به نقش اهل ادب میاین که بگذریم باز بر

توجه عامۀ مردم را  ي روشنگري که از طریق اهل ادب به ادبیات کشیده شد وهافلسفۀ روشنگري و بحث

که مدینۀ فاضلۀ خیالی اهل ادب با ذهنیات تودة مردم نزدیک شد و پیوندي میان آنها  ییجلب کرد، آنجا

انگلستان فرقش با فرانسه در این است که ، گویدمیبرقرارگردید، اینجا بود که جامعۀ فرانسه از هم پاشید. 

 پردازنظریهشان خود، هم بسیار نزدیکند و بعضی از آنهاهي سیاسی بپردازنظریهآنجا اهل سیاست و اهل 

 پردازنظریههم  هم نمایندة مجلس و مرد سیاسی مهمی بود، و، اسی هستند. مثل ادموند برك که دیدیمیس

و در عمل با ، سیاسی بود. به همین دلیل توکویل خیلی تأکید داشت که سیاست یعنی تجربه و واقعیات

متوجه بودند که نها آب نشود. چون وقت انقالموجب شد که  در انگستان هیچ  ،شدناین واقعیات طرف
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در  هاتواند داشته باشد. بنابراین انگلیسیمیبر هم زدن اساس نظم جامعه با انقالب چه عواقب وحشتناکی 

گوید در فرانسه برخالف انگلستان  میان اهل سیاست و اهل میاین مورد به اصالحات روي آوردند. 

کرد که بنابراین اهل سیاست به سیاستی عمل می .نبودنها آگسست کامل بود.  هیچ ارتباطی میان  ادبیات

در مورد مباحثی بحث  در بسیاري از جاها نظریۀ آن را نداشت و نویسندگان اهل ادب درحوزه نظر

جامعه  دانستند کهمیپرداختند که اصالً ارتباطی به آنها نداشت. یعنی در واقع  نمیکردند، و به اموري می

اهل  ،گوید اهل ادبیاتمیکردند. میاندیشی شود گفت که  به اصطالح خیالکند، در واقع میچطور کار می

دانستند میي خود ایمان داشتند. مشکالت کار را نهاعمل نبودند و در قدرت مشارکت نداشتند اما به نظریه

، کردند که در موردش هیچمیي پردازنظریهاي حوزه دربنابراین  .آگاهی نداشتند همو از خطرات انقالب 

با چه چیزي سروکار  عملدانستند که در مین، مشارکت سیاسی وجود نداشت، چون در عمل دانستند.مین

داشته باشند در  هرة امور جامعاآنکه مشارکتی در ادبی، همین بودگرفت میبرك  ي که ادمونددارند. ایراد

را  هاکسانی که این بحثن آ، پرداختند. قبال هم برك نشان دادمیي پردازنظریهمورد اصول مجرد به 

اصول مجردي هستند  که در  يهانظریه ،ي اجتماعی چیست. اینهاهادانند که واقعیتمیکنند، اصال نمی

چون حوزة عمل و نظر کامال از هم جدا بود، چون واقعیات اجتماعی هیچ  ي کردند،پردازنظریهموردشان 

ي اهل قلم و نویسندگان سیاسی نداشت، امر دایر شد میان دو چیز:  یا تحمل پردازنظریهنسبتی با واقعیت 

را کامل آزادي در تخریب ، بدیهی است که اهل ادب .کامل وضع موجودکامل وضع موجود یا تخریب 

مشکلی ، بعد شود کامال تخریب کرد ومیکردند فکر می، د. چون با واقعیت تماسی نداشتندانتخاب کردن

شیفتۀ اهل ادب  هابنابراین می گوید ملت فرانسه که به تدریج بیش از دیگر ملت در ساختنش ندارند.

بودند و همین هم باعث شد که اهل ادب  بتوانند به قدرت سیاسی در جامعه تبدیل شوند، در چنین اوضاع 

چه که ادبیات رانده شد. در واقع  آن و احوالی بود که حیات اجتماعی به طور قهرآمیزي به قلمرو

به حوزة  راو مشارکتی داشته باشند آن توانستند  در حوزة سیاست در جهان خارج تسلطی داشته باشند مین

گوید هدایت افکار به دست اهل ادب افتاد و براي مدتی در فرانسه اهل ادب میبعد  .ادبیات منتقل کردند

 کنند.میي آزاد پیدا هامنزلتی پیدا کردند که احزاب در کشور

 یش هانامه ازاست. بعد در یکی انقالبی بزرگ در حال انجام که  گوید در امریکا متوجه شدمی توکویل

این انقالب بزرگی . »، همین اتفاق در اروپا  در حال افتادن استکنممیوقتی به طرف اروپا نگاه « گویدمی

برد در مقابل و مقایسۀ با انقالب کوچک است. ما هم این را در حدیث نبوي داریم، که توکویل به کار می
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پیامبر اسالم گفت که ما از جهاد کوچک داریم به جهاد بزرگ گشتند برمی هاوقتی از یکی از جنگ

شباهتی به این دارد. یعنی کوچک  این تعبیر .گردیم و زمان جهاد اکبر است که جهاد اصلی استمیبر

گوید انقالب میبرد. در واقع شمردن یک اتفاق مهم. توکویل عیناً این را در مورد انقالب فرانسه به کار می

کردند انقالب بزرگ است و به آن میچک آنی است که در فرانسه اتفاق افتاد، ظاهرا همه فکر یا جهاد کو

این انقالب کوچک است که شما به آن بزرگ گفتید. انقالب  گفتند، او گفت اتفاقامیانقالب کبیر فرانسه 

دهد. عنا میبزرگ در جاي دیگري در حال انجام است و این انقالب کوچک در درون آن انقالب بزرگ م

کنم تا توضیح دهم میاین از مراحل و منازل انقالبی است که در حال انجام است. این بحث را فعال قطع 

گفت لیبرال  از نوع جدید هستم. چرا از سنخ جدیدي از که توکویل چه نوع لیبرالی بود. خودش می

لیبرالیزم کمابیش در نظام اجتماعی فرانسه که ، سی سال بعد از انقالب فرانسه-بیستست؟ چون هالیبرال

ي فرانسوي  که به  تجربۀ انقالب به هر حال  تن در دادند و قبول کردند که هاعمدة  لیبرال، تثبیت شد

در عین حال  متوجۀ این موضوع هم بودند که این نوع آزادي و برابري که ، اتفاقی در فرانسه  افتاده است

شان قابل ادامه یافتن در فرانسه نیست. بنابراین توجه خیلی، است خودش آوردهانقالب فرانسه در شعارهاي 

، داشتند 1688وهمند انگلستان بیشتر نظر به انقالب شک از حکومت نظرشان جلب شد و يبه نوعی دیگر

پذیر برابري در حوزه جامعه مدنی و حقوق  شدنی است ولی در حوزه سیاست امکان و معتقد بودند که،

کردند و اشرافیت را در کنار یک نظام مشروطۀ  تجربه انگلستانطور که در همان، گفتندمی .نیست

طلب حفظ کردند. براي فرانسه، بهترین راه حل، بازگشت به تجربۀ انگلستان است. یکی دو لیبرال برابري

اولین کسانی بود  زوجنها آیکی از  بودند و هم  استاد دانشگاه و بودند که هم وزیر  فرانسهخیلی مهم  در 

کرد. البته  ي او شرکت میهاخاطر سن کمش در کالسهکه تاریخ تمدن فرانسه را نوشت و توکویل هم ب

تجربۀ انگلستان  به تواند مینقالب کرده است دیگر نبه هرحال کشوري که ا، جدا شد و گفتنها آبعدا از 

مسئله  .باشد رفته استمیبه عقب برگردد. فرانسه یک پرده باالتر از آنچه که در انگلستان  درواقع، برگردد

بنابراین توکویل  .فهمیدن آن و تداوم آن با خسارت کمتر و از طرف دیگر با مدیریت متفاوت است، مهم

ولی از ، تاده استمن لیبرال متفاوتی هستم. دو اتفاق در حال افتادن است. یکی در فرانسه اتفاق اف، گفت

گفت، باید علم سیاست جدیدي را تدوین کنیم  همینبراي  .آن انقالب بزرگ هم در راه است طرف دیگر،

گوید انقالب میچیزي که او به آن  تمایزي است  بین براي فهم این تحول. بنابراین مسئلۀ توکویل ایجاد

تر گویند دموکراتیکی، و نوع دوم انقالب کوچکمیبزرگ یعنی انقالب دموکراتیکی که قبال گفتم که چرا 

که عبارت باشد از انقالب سیاسی  یا به زبان دیگر دموکراسی انقالبی. این دومی همان  اتفاق فرانسه است. 
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قبال که دربارة انقالب  .گسترش یافت در اروپا اامریکا در حال وقوع است  و بعد اولی اتفاقی است که در

از فرانسوا ویله صحبت کردم و گفتم که او از کسانی است که در سی، چهل سال  کردممیفرانسه صحبت 

گذشته تحولی در انقالب فرانسه در فرانسه ایجاد کرد و بعد از این توجهش به توکویل هم جلب شد و از 

تر در فرانسه به توکویل پرداخت. وقتی راجع به توکویل حرف اولین کسانی است که به صورت جدي

گوید توکویل توانست مفهوم دموکراسی را از مرجع تجربی میکه از نظر روشی خیلی مهم است، زد می

دموکراسی  آن، که عبارت باشد از انقالب فرانسه جدا کند تا بتواند از مجراي مفهوم دموکراسی توضیحی از

شناسانه روش غیرانقالبی به صورتی که در امریکا در جریان بود عرضه کند. منظورش چیست؟  کار مهم

 وقتی ما به .استانجام شده  فرانسهانقالبی در دموکراسی  توکویل در فهم دموکراسی این است که

گردیم به تجربۀ انگلیس براي فرانسه، این دو تا را از مرجع میبردر واقع ، کنیممیدموکراسی انقالبی فکر 

انقالب دموکراتیکی در حال  در و ،کراسی را در دموکراسی انقالبیخودش جدا کند و مفهوم صرف دمو

من از حرف  ،در واقع  دستگاه مفاهیمی براي چنین چیزي ایجاد کند. به این اعتبار ، وانجام توضیح دهد

تاریخ اندیشه یک  انقالب در ، تا این توضیح را داده باشم که توکویل به نوعی کنممیفرانسوا ویله استفاده 

ي حکومتی را با توجه به شکل حکومتی سلطنتی، جمهوري یا اشرافی هاامبندي نظتقسیمانجام داد. توکویل 

با توجه به وضع اجتماعی  .داریم حکومتیدو نوع نظام  ،حکومتها محتواينپذیرفت و گفت  با توجه به 

راتیک آریستوکي اشرافی یا هایکی حکومت .شود از هم  تشخیص و تمیز داددو نوع حکومت را  می

ي هاپذیرند و دیگري حکومتمیرا  هاو به نوعی نابرابري نابرابريکه مبتنی بر  ییهاحکومتهستند یعنی 

کنند. یعنی دو نوع حکومت میطرف برابري سیر هتدریج ببه، دموکراتیکی که اصلشان بر برابري است

دهی اصل سازمانگوید دو میگیرند. بنابراین میدر واقع ذیل این دو تا جاي  هاوجود دارد و همۀ حکومت

. بالفاصله توکویل را نقل است اجتماعی وجود دارد یکی مبتنی بر برابري و دیگري مبتنی بر نابرابري

 .است کند در امریکا اصل بر برابري است. در غیر امریکا، که بیشتر منظورش اروپاست، دو اتفاق افتادهمی

آنجا اصل بر برابري است، در حوزة حقوق دهیم. یک جامعۀ مدنی که در دو چیز را باید از هم تمیز 

یعنی در حوزة  .است راتیک باقی ماندهآریستوکرغم انقالب فرانسه هنوز برابري است ولی جامعۀ سیاسی به

اصل بر برابري نیست ولی در حوزة مدنی هست. البته این مفاهیم ، است سیاسی هنوز برابري تثبیت نشده

گوید میشود فهمید. با توجه به آن است که مطلب را می، کندوارد می جدیدي که توکویل  از اینجا به بعد

به اندازة امریکا برابري  ییوقتی من به امریکا رفتم. چیزي که مرا بسیار شگفت زده کرد این بود که هیچ جا

حاال برابري شرایط چیست؟ یعنی  .یا تا این حد  برابري شرایط پیشرفت نکرده بود و هشرایط تثبیت نشد
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منظور این نیست که همه در همه چیز برابرند.  .در حوزه نظر برابر هستند ،در همه امور همۀ افراد کشور

گوید در امریکا اصل بر برابري شرایط میي طبیعی وجود دارد ولی از نظر حقوقی هاطبیعتاً انواع نابرابري

د برابري شرایط عامل ایجاد کننده است. علت موجده است. اگر گویمیهمۀ افراد جامعه است. و بعد 

گوید آنچه که درنهایت در یک جامعه میم  که توکویل ییتوانیم بگومیبخواهیم کمی در تفسیر پیش برویم 

عامل تعیین کننده است، آن وضع اجتماعی است. به عبارت دیگر به زبان دیگري، زیربنا در جامعه از نظر 

وضع «گوید میبشود گفت، اقتصاد یا مناسبات اقتصادي نیست، بلکه چیزي است که او به آن  توکویل، اگر

  .social stateبه انگلیسی ترجمه کردند به  etat socialاین وضع اجتماعی به فرانسه هست . »اجتماعی

در  .کندتعیین می  در نهایت امور دیگرش را در هر جامعه است که  »وضع اجتماعی« در واقع  ،گویدمی

یعنی آنچه که تعیین کننده . »وضع اجتماعی در امریکا مبتنی است بر برابريِ شرایط«گوید مورد امریکا می

کند. است در نظام حکومتی امریکا همین اصل برابري است که به عنوان وضع اجتماعی در آنجا عمل می

شود . هر واقعۀ خاصی از این برابري شرایط ناشی میبنابراین برابري شرایط در آنجا عامل ایجاد کننده است

باقی است که بقیۀ امور را  یاصلبه عنوان ، کنیممیو نقطۀ مرکزي هر امري است که در جامعه مشاهده 

کند که البته بعدا به آن بحثی که در مورد تاریخ می گردد بهمیدر اینجاست که توکویل بر  .دهدتوضیح می

وضع اجتماعی در  ایناینست  که ن آاشاره خواهم کرد که سابقۀ این مسئله چیست. ولی نکتۀ اساسی 

در همۀ سطوح امریکا جاري است و جامعۀ امریکا را فقط بر ، امریکا که مبتنی بر برابري شرایط است

هم در اینجاست. توکویل در این جا  ییشود توضیح داد و تفاوتش با جامعۀ اروپامی اصلاساس این 

، کنند که این انقالب دموکراتیکی که در حال انجام است، این برابري شرایطمیتصور  هاگوید بعضیمی

از بیرون  به ، است بیشتر مربوط به جهان مسیحی، کندکه به تدریج در همه اجتماعات  جریان پیدا می

کنند که این امر میتصور  هابعدا در این مورد صحبت خواهم کرد. بعضی .جهان مسیحی ارتباطی ندارد

شود جلوي آن افتد و به احتمال زیاد میمیحادث و عرضی است یعنی گذراست. یعنی اتفاقی است که 

است که براین از نوع متفاوت، نظرم  ور نیست. من به عنوان لیبرالیطاصال این گویدمیرا گرفت. توکویل 

این تاثیرات ه از اي نیست کتاریخ تقدیر بشریت را رقم خواهد زد. هیچ جامعه، اتفاق طور نیست. این این

کند.  من به این بحث برکنار بماند. در ادامه یک بحث کمابیش تاریخی می ست اتحولی که در حال انجام 

ه آن اشاره است که ب مهم، خصوصا براي فهم برخی از مسائل خودمان، چون مهم است کنممیکمی اشاره 

اي است تاریخی. در غرب اندیشه سیاسیطور کلی و اندیشه هبگویم. اندیشۀ ب ل از آن یک نکته را قب .کنم

تاریخ شامل آنها ، گذردمیکه از نوع فارابی یا افالطونی، که بر آنها زمان ن ییهاي فاضلههااز مدینهنه یعنی 
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اند که در بیرون تاریخ عمل کنند، ها درست شدهاصال این نظام شان هم در این است واهمیت . وشودنمی

فۀ من این است که این صیرورتی که مایۀ تباهی عالم سگوید تمام فلمیخصوصا مورد افالطون که خودش 

تر کنار است، این مدینۀ فاضله را از این صیرورت کنار بکشم و از این تحول تاریخی به زبان امروزي

. اندیشۀ سیاسی شودنمیبکشم و جوهر مدینۀ فاضله را و ماهیتش را به شما توضیح دهم که دچار تباهی 

ي ما که قبال هم هاکه عمدة بحث کنممیخصوصا جدید، تاریخی است.  به این نکته فقط اشارة کوچکی 

نفکران و روشنفکران دینی اگر ، روشهامارکسیست وام هنوز در ذیل مدینۀ فاضله است. یعنی چپ ما گفته

کنند. میبشود این طور تقسیم کرد، هر سه اینها در ذیلِ مشخصات و احکام و قواعد مدینۀ فاضله عمل 

 فهمند. میآن یکی را مدینۀ فاضله  ،هم هافهمند و آن یکیمیمارکس را مدینۀ فاضله  هایعنی مارکسیست

، این انقالب کنممیمن که  از انقالب دموکراتیکی صحبت  ،گویدمی ،شودتوکویل از همین جا  وارد می 

به صورت ، یا با آمدن من کنممیین یکه من تع، آینده درزمانی  مدینۀ فاضله نیست، که در، دموکراتیکی

این انقالب دموکراتیکی از قرن  خواهد شد و تحقق پیدا خواهد کرد.یک مدینۀ فاضله از آسمان نازل 

کند که من البته  خیلی سریع از ي آن اشاره میهام است. توکویل به بعضی از نکتهیازدهم در حال انجا

گوید دموکراسی میوقتی که ، شوم که نظر شما را به این سخن توکویل جلب کرده باشمروي آنها رد می

که در  ییگوید تا جامیآورد؟  میاز کجا ، سرنوشت محتوم تمام جوامع و خصوصا جوامع مسیحی است

بینیم که جوامع مسیحی میگوید میزمان توکویل، در، 1830 تادر هفت قرن گذشته  ، کنیممیتاریخ نگاه 

برابري ی عنوکند  هر اتفاقی که بیفتد، در جهت تاکید می به طرف برابري قدم گذاشتند. ویش پبیش از 

اي که اشاره است. اولین نکتهمسیحی ع مجوادر واقع  در جهت سیطرة انقالب دموکراتیکی در ، است

ي برابري که در دنیاي هاگوید از اولین جوانهمیتواند براي ما جالب توجه باشد این است که میکند و می

 ییمسیحی زده شد، از اولین اتفاقاتی که افتاد این بود که  برابري از مجراي مسیحیت در کشورهاي اروپا

برابري از نوع جدید و انقالب دموکراتیکی ، پذیرند. عمدة ادیانمیرا نآمد. اصل براین است که ادیان برابري 

ي هااما اتفاق مهم در کشور، گویدمی .پذیرند و این البته در مورد مسیحیت بیشتر مصداق داردمیرا ن

این است که از طرفی اشرافیت  مسیحی شدند و مسیحیت تثبیت شد،نها آکه به تدریج همۀ  ییاروپا

به توارث به  ییو از طرف دیگر سلطنت هم  موروثی بود. یعنی دو گروه عمدة جوامع اروپا موروثی بود

رسیدند. آمدن مسیحیت این امر را موجب شد که به تدریج کسانی باشند که در بیرون وراثت، میمقامات 

حوزة علمیه  گوید که یک دهاتی معمولی  بهمیرا  هااز طریق غیر وراثتی به مقاماتی برسند. مثال کشیش
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پیوست میپیوست و از زمانی که به روحانیت بزرگ میرسید و به روحانیون بزرگ میرفت. به مقاماتی می

برد. نوعی تحرك کار میهشناسی جدید تعبیر تحرك اجتماعی را  بگرفت.  جامعهمیدر کنار شاهان جا 

ظاهر شد. یعنی  ییبه تدریج در یک جاداد و ینم اجازه اروپا فئودالی -اجتماعی که آن جامعۀ سلطنتی

توانستند بیایند و در کنار مقامات موروثی میکسانی بودند که کامال از عامۀ مردم و از بیرون مقامات ممتازه 

به نحوي نفوذ پیدا کرد. آن که در بردگی ابدي به ، گوید برابري از مجراي کلیسامیجا بگیرند. توکویل 

ی مشغول بود، به عنوان کشیش به دنیاي دربار راه یافت و  اغلب نیز در صدر به زندگی گیاهرف صعنوان 

وارد دربار یا وارد جرگۀ  دیگري براي ایجاد توازن و تعادل مجلس شاهان قرار گرفت. یعنی یک نیروي

ي انقالب دموکراتیکی است. و بعد از آن هاکه این یکی از نشانه گویدمیتوکویل  .طبقات ممتازه شد

تر شد، مسئلۀ حقوق، که چند بار در گذشته هم به آن اشاره کردم و گوید  وقتی که مناسبات پیچیدهمی

خصوصا در تمایز کاملش با ما که نه نظام حقوقی داشتیم و نه دربارة ، فهم اروپاست خیلی مهم درلۀ ئمس

مربوط به نظام حقوقی  حثمبااي را هم ما نداریم که دربارة نظام حقوقی هرگز فکر کردیم و هیچ نویسنده

شد گاه با تغییراتی که در نظام اجتماعی داده میگوید گاهمیتوکویل ، یا بحث کرده باشد فکر کرده باشد و

دانان را که شد و مسئلۀ حقوق، طبیعتا حقوقتر شدن مناسبات اجتماعی مسئلۀ حقوق مطرح میبا پیچیده

شدند. میالتحصیل افتند و از آنجا فارغي حقوق راه میهامدرسهبه که ي بودند بخش عمده آنها از مردم عاد

اي در کنار طبقات دیگر تبدیل شوند. بنابراین طبقه به هادانشد که حقوقمیموجب  اتفاقبه تدریج این 

دانان به صف اي از حقوقي مدنی بیشتر شد و عدههاتر شدن مناسبات اجتماعی نیاز به قانونبا پیچیده

ممتاز و طبقات حاکمه راه یافتند. از طرف دیگر در کنار آنها اشراف هم در دربار و درون نظام طبقات 

جنگ بسیاري از ، در اروپا هاي مهماتفاق ی ازگوید یکمیتوکویل  .هیئت حاکمه جاي خودشان را داشتند

ثروت که باعث شد ، بود ي بیشترهازمین تصاحبجوار خودشان، براي ي همهابا کشورماجراجو ادشاهان پ

شان را شدند و بخشی از اموال تضعیفتدریج به اشراف هم  به همین ترتیب . دهند شان را به بادییو دارا

فروختند، به صنف میرا  هاتدریج در حالی که اشراف زمیناز دست دادند. از طرف دیگر عامۀ مردم به

شدند، عامۀ مردم میو تضعیف کردند جنگ میشاه و اشراف  ،کههم در زمانی  و پیوستند،میداران نزمی

شدند و از میتضعیف  اشرافشاه و شد.  بنابراین از طرفی شان بهتر میو وضعبودند تجارت حال در 

دانان، روحانیت، طبقات حقوق، شدند و به تدریج این چند عاملطرف دیگر گروه دیگري تقویت می

از طرف گوید می.  توکویل کردندمیمیان خودشان ایجاد  یتعادلدر کنار هم  آنها حاکمه، اشراف، همۀ

به همه آن طریق  ازکه شد درست می ي زیادي هاکتابخانه هاو صومعه هامسیحیت، از طریق کلیسا بادیگر 
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دانش دانش بیاموزند، انوار دانش و معرفت به تدریج در بین عامۀ مردم بسط پیدا کرد و با این بسط نورِ 

ي ها(البته بیرون از راه ي جدیدي براي رسیدن به قدرت هموار شدهاراه، ییدر بین برخی از جماعات اروپا

گوید در هفت سدة گذشته گاهی اشراف و روحانیت چون در میسنتی موروثی منظورش است). توکویل 

اهان براي جلوگیري از قدرت کنار هم قرار داشتند و در واقع دو نیروي عمدة رقابت بودند، گاهی اوقات ش

طبعا بخشی از قدرت را براي جلوگیري از اشراف به  گرفتن  اشراف، به طبقات فرودست تکیه کردند و

، عامۀ مردم توانستند قدرت به دست هاو گاهی اوقات هم در رقابت اشراف با شاه .آنها تفویض نمودند

تاریخ اروپا و خصوصا فرانسه افتاد، گامی  به سوي  هر اتفاقی که در 19تا  11بنابراین از سدة  بیاورند.

اي به گونه، انقالبی دوگانه در جامعۀ فرانسه بودیم سال شاهد پنجاهر هگوید می .سط برابري بوده استب

قدرت پیدا و آمدند، میکرد و عامۀ مردم هم باالتر شد یا سقوط میاشرافیت تضعیف می ییکه از سو

اي آنان را به سدهرود. هر نیممیآید و دیگري باال مین یییکی پا«گوید میکردند. جمله این است. می

کند. به زودي یکدیگر را لمس خواهند کرد. دو گروه متعارض، عامۀ مردم و طبقات تر مییکدیگر نزدیک

 ییدر جانها آاست که  گوید که معلوممیممتازه به تدریج  بیش از بیش در حال  نزدیک شدن هستند و 

 هاگوید انقالب دموکراتیکی که در فرانسه انجام شد ابداع خود فرانسويمیکنند. میهمدیگر را لمس 

کند، توان دید که همه جا ادامه پیدا میمیکنیم همان انقالبی را میکه در جهان مسیحی نظر  یینیست. تا جا

ي خود راه بسط این هااي نیست که با کوششهیچ طبقهکند و در هفت سدة گذشته همه جا بسط پیدا می

افتد، قبال هم میاتفاقی که ، گیردمیز اینجا توکویل نتیجه انقالب دموکراتیکی را هموار نکرده باشد.  و ا

این است  .را گرفتن آتوان جلوي مییکی دوبار اشاره کردم چیزي است از سنخ مشیت. به این معنا که ن

که این انقالب چیزي است از نوع مشیت که خواهد گفت که منظورش چیست. در جملۀ دیگري که در 

نوشتم، این کتاب را میکردم و کتاب را میسی رگوید وقتی من اروپا و امریکا را برمیحاشیۀ کتاب است 

ی در من ایجاد شده بود خوف دین تحت تأثیر نوعی احساس وحشت دینی به رشتۀ تحریر در آوردم. یعنی

ناپذیر است  و به هر حال از همۀ موانع مقاومت است، مقاومتدیدیم این انقالب غیرقابلمیبراي این که 

دنیاي قدیمی را که ویران  درواقع که ایجاد کرده است،  ییهاانهخواهد گذشت و امروزه نیز از میان ویر

هم که با این تحول به نبرد برخیزد در حکم محاربه با  یکس و  .در حال گذر استکرده است، همچنان 

را  جهتشنرسیده است که نشود  ییگوید هنوز دموکراسی به جامیگوید. سپس میخداست. تقریبا چنین 

تا  مشخص کنم  زاديآهاي را به سمت نظام دموکراتیکیجهت انقالب نویسم که میو من ، دایت کرده

نویسم. اینجاست که مطلب مهمی میمن از این بابت است که  .نروند اکثریتهاي استبداد نظام در جهت 
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یکی  یا و ي حکومتی نیست،هاگوید دموکراسی یکی از نظاممیکند با این مقدمات و را  در واقع مطرح می

ست. ما از اینجا به بعدش براي ما روشن نیکه  تاریخی است يبلکه روند، نیستهم ي سیاسی هااز نظام

ی دموکراسي جمهوري هاحکومت و، دموکراسی عبارت است از مثال حکومت جمهوريکنیم که میتصور 

گوید مطلقا چنین نیست. میتوانند رأي دهند دموکراسی است. توکویل میکه مردم  ییجا و یا در هستند

گوید انقالب میاز اینجاست که  دموکراسی یک روند تاریخی است که باید فهمید و آن را توضیح داد. و

افتد که ما که سیاسی نیستیم. انقالب بزرگ انقالب سیاسی نیست، بلکه میاتفاق  ییبزرگ در واقع در جا

گوید تا االن خصوصا در فرانسه میافتد.  می، عادات و اخالقیات هاانقالبی است که در حوزة امور قانون

ولی انقالب اصلی و اساسی این ، است یاسی ایجاد شده، تحول ساست در حوزة سیاسی انقالب شده

، عادات و اخالقیات. این کلمۀ هاتر ما داریم که عبارت باشد از انقالب در قانونینیست. یک انقالب اساس

کند این پیچیدگی دموکراسی با  کلمه میتر هی را در واقع  پیچیددموکراساست که  بحثیاخالقیات 

گردد. میاند.  توکویل دوباره به مسئلۀ اشرافیت برو بعد منتسکیو وارد کرده روسواخالقیات بحثی است که 

اشرافیت  ،ي سلطنتیهاگوید در نظاممیکند و خیلی مهمی را در مورد دموکراسی مطرح میخیلی نکتهو 

ه عاّمۀ مردم خواست بمیکه شاه  ییهامدار بود. در زمانعامل بازدارنده بود. به خالف دربارهاي ما که شاه

کرد. طبیعی است که از نظر توکویل این دوره میفشار بیاورد اشرافیت به عنوان عامل بازدارنده عمل 

اشرافیت کارش تمام است. مسئلۀ اصلی این است که اگر اشرافیت نباشد، یعنی عامل ، گذشته است

درست است که در  ،گویدمیبازدارنده و عامل تعدیل کننده اگر نباشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قبل از این 

 ،داشت جامعۀ اشرافی قدرت و زور بود ودر کنارش فقر هم بود ولی این امر ضمن اینکه ایرادهاي اساسی

ولی محاسنی هم در کنارش بود. جمله تمامش این است که درست است که فقر وجود داشت ولی امتیازات 

اعمالِ قدرت؛ اینجا دو کلمه را به  گویدمی شد. چرا؟موجب تباهی مردم و اخالق مردم نمی هاو نابرابري

اي که که از همان کلمه puissance یکیي دیگر تقریبا نداریم هازبان فرانسه داریم و کار برده که در

power  یکی  ؛آیدمیانگلیسی همpouvoir آید که اي میاست که این هم از همان کلمهpower   انگلیسی

 piussanceگوید اعمال قدرت میآید. یک بار ما داریم توان، اگر بشود گفت. یک بار داریم قدرت. می

گوید اعمال قدرت و عادت به اطاعت میرساند.  میرا  یعنی زور نیست. مفهوم قدرت کمابیش مشروع

از چنان  یابند و اطاعتمیشود. اعمال قدرتی که مردم آن را نامشروع میموجب تباهی مردم به طور کلی ن

شود. پس دو نوع اعمال قدرت نظر مردم غاصبانه و ظالمانه است موجب تباهی عالم میاز رتی که قد

در غیر این صورت این ، اي نیستتا زمانی که این قدرت به صورت نامشروع فهمیده نشود مسئله .داریم
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اي نداریم که در آن کند، نه هر اعمال قدرتی. چون ما جامعهاعمال قدرت است که اخالق مردم را تباه می

دموکراتیکی، از طرفی  يهاي قبل از انقالب فرانسه، قبل از انقالبهااعمال قدرت انجام نشود. در جامعه

هم  هاولی در عین حال فضیلت .ثروت بود  و از طرف دیگر در واقع هم جهل و زمختی و نافرهیختگی

کم نبودند. یعنی قدرت هنوز باعث فساد وتباهی همۀ مردم نشده بود. به تدریج که وضع اجتماعی به طرف 

شود، از آنجا به تر میشود، عمیقو بیشتر میرود، از زمانی که احساس برابري بیشتر دموکراتیکی شدن می

کند. توضیحی دارد که من خیلی روي آن نباید تاکید بعد است که  در واقع اخالق مردم به تباهی روي می

کنم و آن این است که مثل اکثر نویسندگان قرن نوزدهم، توکویل در عین حال متوجۀ این مسئله است که 

، عی اخالقی بودن تاکید داردة فئودالی که عمدتا بر مناسبات سیاسی و نوروابط و مناسبات اجتماعی دور

این امکان وجود دارد که همۀ این مناسبات به طرف مناسبات مالی و به ، از بین رفتن این مناسبات با

خطر بزرگ انقالب دموکراتیکی، تقلیل  دیدمیاصطالح مادي سیر کند. توکویل ازجمله  کسانی است که 

اندوزي است.  این را حتی همۀ مناسبات غیرسیاسی، اخالقی یا سیاسی اخالقیاتی به مناسبات ثروت و مال

نظر اي به دورة فئودالی نداشت در یکی از معدود مواردي که یک جور به مارکس که طبیعتا هیچ عالقه

 در بیانیۀ حزب کمونیست است کنممیکه از بین رفت، فکر  يادوره بهست ااي احساس غبطه آید کهمی

صرف مناسبات مادي و ثروت نبود. مناسبات متفاوتی هم بود. ، مناسبات دورة فئودالی گوید درمیکه 

و  هاطور است. برخی از نویسندگان سیاسی این مسئله را برجسته کردند. از آخرینتوکویل هم همین

ترین خطري که بزرگ، کنداشاره می آرنتردم. هانا است که چند بار به او اشاره کنا آرنت ها شانمهمترین

؛  پول استمناسبات  بلکهسیاسی نیست  مناسبات، کندي دموکراتیکی را تهدید میهانظام، ي آزادهانظام

 ي خیلیهاي بزرگ هم بود. شخصیتهاي بزرگ بود اما رذیلتهافضیلت، گوید قبل از اینمیتوکویل 

گوید با کمال تأسف ما میهم بودند.  هابودند، و البته رذالت هامهم در حوزة هنر، ادب و در همۀ عرصه

ثیف و افتد و نه کارهاي خیلی رذل و کمیناظر اتفاق مهمی هستیم و آن اینکه نه آن کارهاي بزرگ اتفاق 

به طرف درواقع ي بزرگ کمتر. هاجنایتشوند اما بعد از این بیشتر می هاعیب ،گویدمین. بنابراین ییپا

گوید میرویم که از خواص انقالب دموکراتیکی است.  مییک جور مدیوکریتی پیش  یا، مایگینوعی میان

. امریکا اتفاق افتاد درنه در اروپا که به صورت طبیعی  کنممیچه که من تعبیر به انقالب بزرگ اجتماعی آن

اروپا انقالب فرانسه بود که انقالب سیاسی بود. توضیحش اینجا بسیار مهم است که چرا در امریکا اتفاق 

 باعمدتا فرانسه  و ییي سیاسی اروپاهامیان نظاماي که توکویل کار مقایسه م افتاد.  قبال هم اشاره کرد

 هاراسیدستگاه مفاهیمی که دموکدر واقع از که است را از طریق مقایسه نظام این دو  دهد.را انجام می ریکاام
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را مورد بررسی قرار  ییمن وقتی در امریکا، نظام امریکا«گوید میدهد. میتوضیح ایستند، میروي آن 

که  ییهادر حاشیه ییخودش در جا. »افتادمیامریکا اتفاق  دادم، توجهم به چیزي بیش از آن بود که درمی

خواستم در خدمت مینوشتم، نه میزمانی که این کتاب را  ،گویدمیکند و اعتراف می ،بعدا در کتاب نیست

بلکه فراتر از  هاحزبی باشم و نه مخالف حزبی بودم. هدف من این بود نه به صورتی متفاوت با حزب

احزاب به فردا نظر دارند من به آینده. چون   ،گویدمیگوید من اهل حزب نیستم؟ میچرا  .ببینم احزاب

گرفتن قدرت است. مسئلۀ من آینده است که خواهد گفت این نظام دموکراتیکی، این روند  احزابمسئلۀ 

گوید من این را می ،کنداي که میانقالب دموکراتیکی در آن زمان اتفاق خواهد افتاد. بعد به خاطر مقایسه

باید اعتراف کنم زمانی که چشم به امریکا دوختم  به فکر اروپا بودم. من به انقالب اجتماعی بزرگی 

در حال انجام بود، در حالی که هنوز بحث دربارة مشروعیت و  ییاندیشیدم که در کشورهاي اروپامی

امان است، م که این سراشیب بیایسراشیبی افتاده گوید ما درمیحقوق عام در جریان است. و بعد 

گوید وقتی این میناپذیر است. مسئلۀ من این بود که آینده چه خواهد شد. چرا توکویل به کرّات برگشت

سراشیبی هستیم که  گوید که ما درمیخوف دینی در من ایجاد شده بود، از طرف دیگر  نوشتممیکتاب را 

در مورد قدر نآه انتهاي این سراشیبی خواهیم رسید. چرا کسی مانع سقوط و رفتن ما نخواهد شد و ما ب

و چند مفهوم را مطرح ، ترتر، به بحث اساسیگردم به کمی قدیممیکند؟  از اینجا براین مسئله تأکید می

 .تا بگویم  این ترس توکویل از کجاست کنممی

علت موجده یا عامل ، مفاهیمکه یکی از آن ، درست کرده است راچند مفهوم ، توکویل در بحث امریکا 

اصل «د نگویمیچیزي وجود دارد که به آن  گوید در جوامع دموکراتیکی جدیدمی .ایجاد کننده است

چیزي که من در امریکا  ،گویدمیننده است. عاملِ ایجاد کننده است. این اصل، تعیین کاصل ، این »برابري

در عین  ،گویدمیست بلکه توکویل  صرف این برابري نیدیدم عبارت بود از این برابري. ولی تمام مسئلۀ 

و آن عبارت است از وجه  »وضع اجتماعی«گوید میهم دارد که به آن دیگري چیزي  ییجامعۀ امریکا حال

شان نیست، گوید فرق کشورها صورت حکومتیمیآن چیزي است که وجه تمایز اجتماعات مختلف است. 

بین فرانسه و انگلستان ، وجه تمایز .برخی سلطنتی و برخی اشرافی هستندبه این اعتبار که برخی جمهوري، 

تر است، اگر بخواهیم ییدر این نیست که یکی سلطنتی ودیگري جمهوري است. تفاوتشان در چیزي زیربنا

ین است، هابرَد، وجه تمایزش به وجه اجتماعی این نظاماین اصطالح را به کار ببریم که او البته به کار نمی

جامعه. منتها وضع  گوید وضع اجتماعی عبارت است از اصل بنیادینمی، کندمیاست که متعین وجه 
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گوید چیزي است که ناظر بر شرایط مادي و معنوي یک قوم، یک ملت در یک میاجتماعی چیست؟  

و  های قانونکند که آن حاصل یا فراوردة یک امر واقعی، گاهدورة معینی است. و بعد این را اضافه می

اغلب محصول ترکیب این دو عامل است. یعنی هر ملتی در یک دورة تاریخی خاص، داراي یک وضع 

 هاشوند. و بیشترآن از قانونمیي آن  ظاهر هامادي واقع و قانون اجتماعی است که  از مجموعۀ امور

کشوري  صورت وضع اجتماعی در وقتی این گوید،میکند، که رفتار یک ملت را تنظیم می ییهااست. قانون

ست. پس بنابراین وضع اجتماعی از چنان اهمیتی در تَعین هابراي بیشتر قانون علت ایجاد شد، اولین

داند. در مورد امریکا ي اجتماعی میهابخشیدن  برخوردار است که توکویل آن را علت فاعلی همۀ نمود

وکراسی  بود و حقوق سیاسی ساکنان آن نیز مبتنی بر گوید وضع اجتماعی در امریکا از همان آغاز دممی

از نظر وضع اجتماعی ، یکی، وجود داشت مریکااگوید، دو چیز از آغاز در اصل حاکمیت مردم بود.  می

ي اشرافی در رفته بودند. و هاهمه برابر بودند. چون امریکاي اولیه تمامش از مهاجرانی بود که از نظام

آزادي و برابري کمابیش برقرار  بنابراینشرافی سنتی موروثی وجود نداشت. بود بکر. یعنی نظام ا ییجا

 من اصل ،بردرا به کار می »دگم«بود. دومین چیز عبارت از حاکمیت مردم است. توکویل اینجا کلمۀ 

ترجمه کردم. ولی نکتۀ خیلی مهم این است که وضع اجتماعی عین اصل حاکمیت   »حاکمیت مردم«

نیست. زیرا دموکراسی نحوة وجودي یک جامعه است. در حالی که اصل حاکمیت مردم صورتی است که 

از یک طرف  ،گویدمیش در واقع اینجاست. اشود. نکتۀ خیلی گرهیحکومت آن جامعه در آن ظاهر می

از اینجا  .اعی داریم، از طرف دیگر یک اصل سیاسی، که عبارت باشد  از اصل حاکمیتما یک وضع اجتم

آید. نکتۀ مهمی که در توکویل خیلی صریح نیست، تمایز میان حوزة قدرت و حوزة میچه چیزي در 

 دموکراسیبتواند براي اینکه . توکویل است مناسبات مدنی است. به عبارت دیگر تمایز جامعۀ مدنی و دولت

پس یک وضع اجتماعی وجود دارد که آن وضع اجتماعی  .کندمیمدنی  را وارد  ءجامعه، را توضیح دهد

م جامعۀ مدنی، در حوزة جامعۀ ییگومیجامعه، ولی امروز ، گویدمیدر حوزة جامعۀ مدنی است. توکویل 

عین اصل حاکمیت کند. وضع اجتماعی مدنی است که همۀ افراد برابرند. در حوزة سیاست وضع فرق می

دموکراسی نحوة وجودي یک  نیست چون دو حوزة متفاوتند. جامعۀ مدنی و سیاست و مناسبات سیاسی و

شود.  به عبارت دیگر جامعه است، در حالی که اصل حاکمیت صورتی است که حکومت در آن ظاهر می

وضع اجتماعی است که گوید میچیست؟  ،کننده در جامعه استآنچه که تعیین، مییاگر بخواهیم بگو

چه نوع حکومتی ، خواستند حکومت کنند وقتیکند. بعد مناسبات و برابري میان افراد را در جامعه ایجاد می

اش تقریبا این است آورد.  بعد در ادامه عین جملهمیگزینند؟ اینجاست که بحث حاکمیت مردم را را بر می
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ضرورتا به ، اي به وجود آمدجامعه وضع اجتماعیِ برابري دریعنی وقتی . »ناپذیر نیز نیستندییآن دو جدا«

شیوة  ،خواهد از هم جدا کند. به عبارت دیگرمیکند. این دو را صورت حاکمیت مردم حکومت نمی

لولی وجود ندارد که همیشه نیست. یک رابطّ علت و مع اجتماعیحکومتی به ضرورت ناشی از  مناسبات 

دموکراسی خواهد بود، یا حاکمیت از آن مردم ، اجتماعی برابري ایجاد شد نظام اجتماعی و وضع یک اگر 

گوید میپذیر هستند. چرا؟ شود این دو را از هم جدا نکرد. این دو از هم دیگر جداییمیگوید نمیاست. 

گوید، میتا آزادي. چیزي که توکویل بسیار زود دیده بود. ، با استبداد سازگار است زیرا دموکراسی بیشتر

ي آزادي هاي مبتنی بر وضع اجتماعی برابري به ضرورت نظامهاي دموکراتیکی به معناي نظامهانظام

یا به  شان بیشتر به طرف استبداد اکثریت است.، میلهاي دموکراتیکی یا دموکراسیهانیستند، بلکه نظام

شکل  و مسئلۀ اصلی ظاهرگوید میش اینجاست که اساالري است.  نکتۀ گرهیعبارت خودمان مردم

چه وضع اجتماعی، چه آرایش قدرتی در آنجا صورت  مبناي برحکومتی نیست. مسئله مهم این است که 

گوید در امریکا هم وضع اجتماعی برابري است و هم از مییا نه.  گیرد، حاال یا حاکمیت مردم است ومی

مردم است. در حالی که در اروپا این طور از آن در حوزة مناسبات سیاسی، حاکمیت  و نظر حکومتی،

ر فرانسه  برابري گوید در حوزة جامعۀ مدنی دمی، نیست. اروپا وضعش متفاوت است. قبال هم گفته بودم

برقرار نشد. نظام اشرافی نظام  حاکمیت مردم ، ولی در حوزة مناسبات سیاسی هنوزاستبرقرار شده 

دهد و در میاینجا البته چند نکتۀ پیچیده را توکویل توضیح  نابرابري است، حاکمیت از آن مردم نیست.

شود با توجه به اصل حاکمیت آن  توضیح داد.  چرا در امریکا این امریکا را می، گویدمیمورد امریکا 

شدند، آنها به طور طبیعی برابري را کمابیش میگوید اجتماعات اولیه که در امریکا ایجاد می ؟اتفاق افتاد

دشان ایجاد کردند، جز این که دو مانع در آغاز وجود داشت. یک مانع بیرونی و یک مانع درونی بین خو

که خود مانعی ، اعمال حاکمیت انگلستان بر امریکا  قبل از انقالب امریکا عبارت بود از ،بود. مانع بیرونی

، وز شکل نگیرد.  دومین مانعبود که دموکراسی درآنجا شکل نگیرد. یعنی اوتونُومی یا استقالل  امریکا هن

کسانی که زودتر آمدند  و صاحب ، داري بزرگ بود که در امریکا وجود داشتبقایاي نظام اشرافی زمین

شد، به آن صورتی که در نظام فئودالی میي بسیار بزرگی شدند و به صورت موروثی هم منتقل هازمین

مسئلۀ   .کرد از من پرسیدوراثت که توکویل صحبت میدر جلسۀ قبل کسی  در مورد مسئلۀ   -اروپا بود، 

به صورت فئودالی  و نابرابر منتقل شود که خود مسئلۀ   هاچون تا زمانی که زمین وراثت خیلی مهم است،

توکویل   -نظام فئودالی همچنان  برقرار است. ، اي است، همان طور که در اروپا بودحقوقی بسیار پیچیده

در واقع کمر ، اموال بین تمامی فرزندان تقسیم شد که قانون وراثت جدید را گذراندند و از زمانی ،گویدمی
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آن اشرافیت هم از بین رفت. اشرافیت اروپا در این مورد  به امریکا منتقل شده بود؛  شکست و  آنچه از

نظام دموکراتیکی در امریکا  ،یکی بیرونی و یکی درونی، مهم این با از بین رفتن این دو عامل بسیاربنابر

گیرد که با توجه به وضع اجتماعی میایجاد شد. بنابراین توکویل با این مقدمات  این نتیجۀ بسیار مهم را 

یا با توجه به آرایش یا نسبتی که میان وضع اجتماعی و مناسبات سیاسی و حاکمیت مردم وجود دارد، ما 

االن وارد  که تمایزي به گرددبرمی  –بیرون جامعه است.  که قدرت در ییسه نوع حکومت داریم. یک، جا

مناسبات سیاسی داریم. یعنی  دوم مناسبات اجتماعی در حوزة جامعۀ مدنی داریم و ،کرد و گفت که ما

شود.  آیا این مناسبات قدرت و مسئلۀ مهم براي اندیشۀ سیاسی این است که این قدرت از کجا ناشی می

قبال توضیح دادم که توکویل به دنبال  ،به عبارت دیگر .است یا در بیرون جامعهقدرت  در درون جامعه 

شناسی توضیح کند و یا اندیشۀ سیاسی را بر مبانی جامعهشناختی که میشناسی یا جامعهبحث جامعه

دهد، بلکه با آن مفهومی که نظرشان بر این است که چیزي از بیرون جامعه، جامعه را توضیح نمی، دهدمی

اعتقاد دارند که جامعه را دینامیزم درون جامعه است که  ، وارد شد فلسفهاز اسپینوزا به این طرف در 

مفاهیمش را  بنابراین باید  به اعماق جامعه برگشت و مناسبات اجتماعی را توضیح داد و، دهدتوضیح می

 نهاآ نظر از غیره و خدا –مشیت  -براین از بیرون، تقدیرتدوین کرد تا بتوان جامعه را توضیح داد. بنا

آید؟  در جوامع ماقبلِ جدید میگردیم به همین نکتۀ مهم که قدرت از کجا میبر دوباره .دهدمین توضیح

جز آنچه که مناسبات قدرت ایجاد ، اجتماعی وجود ندارد واقعشود که در مناسباتی ایجاد می قدرت در

در نسبت به علوم اجتماعی  مدنی در استقالل خودش وجود ندارد، بنابراین قدرت هنوزکند، جامعۀ می

طرف به این ترتیب  مناسبات اجتماعی از یک طرف و مناسبات از توکویل به  این .جدید مسئله نیست

 شوند. از اینجا به بعد توکویل اینمیسیاسی از طرف دیگر به عنوان موضوعات مستقل علوم جدید ظاهر 

است که قدرت بیرون  ییاریم. یک: جاد حکومتی شیوة نوع سه ما گویدمی –کند. بندي را وارد میتقسیم

وجود ندارد جز آن مناسباتی که قدرت از بیرون  به مردم تحمیل  ايجامعه است. یعنی درواقع جامعه

شود، ناشی از جامعه نیست، خاستگاهش به عبارت دیگر قدرت از بیرون به جامعه تحمیل می کند.می

ي سلطنتی از این نوعند. شاه به هر صورتی در ما با فرّ ایزدي، هاگوید نظاممیمناسبات اجتماعی نیست. 

دومی: جوامعی هستند که قدرت هم  .کنندمیدر اروپا با حقوق الهی قدرت را  از باال بر اجتماع  تحمیل 

شناسیم میرا ن هاي اشرافی هستند، که ما این نظامهاگوید این نظاممیت. در بیرون و هم  در درون جامعه اس

، ي غربی است. به عبارت دیگر ضمن اینکه تعادلی میان سلطنت و اشرافیتهاو این از مشخصات جامعه

شود، بلکه مناسباتی وجود دارد  بین میاز بیرون به جامعه  تحمیل ن شود، قدرت کامال از شاه وایجاد می
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شود میها ایجاد ي متنفذ متفاوت، تعادلی که میان اینهادانان، گروهکلیسا، اشرافیت، عامۀ مردم، حقوق

رغم اینکه  قدرت  در بیرون است ولی کامال هم در بیرون نیست. یعنی به عبارت دیگر قدرت از سنخِ هب

ي هاکه بین گروه ییهاتعادل قدرت نادر شاه یا شاه عباس نیست. نوعی ارتباط میان مناسبات اجتماعی،

شود  به صورتی که هم قدرت از دربار به جامعه تحمیل میمنتقل  به دربار شودمیمختلف جامعه ایجاد 

بنابراین  .شودشود و هم در عین حال این تعادلی است که از حوزة مناسبات اجتماعی به دربار منتقل میمی

پذیر کرده است. را در اروپا امکان هااتفاقا  گذار به دموکراسیکه طرف هستیم وضعیت بینابینی   با  ما

وجود داشت  هاخواهد توضیح دهد از اینجاست که در واقع این تعادلمیانقالب دموکراتیکی که توکویل 

ي دموکراتیکی به هابه اصطالح کمیتش به کیفیت تبدیل شد و پایان انقالب ییدر جا  هاو این تعادل

شود آنچه که تاریخ مشروطیت در غرب گفته می، گردید.  یک توضیح شاید بد نباشد دي منجري آزاهانظام

مفهوم مشروطیت در اروپا همین است  ، کندسلطنتی باشند یا جمهوري  فرقی نمی هااعم از اینکه این کشور

ي مشروطه هابه اصطالح نظام ییجا ست که درهاست و در این تعادلامشروطیت به دنبال همین تحول  و

بعد به  وایجاد شد خواهی در تعارض میان کلیسا و دولت و اشرافیت نظریۀ مشروطه ،ایجاد شدند. اول

دم بریده است ، ابتر است دانید،میي مشروطه منجر شد. مشروطۀ ما همین طور که شما هاتدریج به نظام

است که  ما باید به اینجا توجه  به این دلیل، هیچ خلق شده است خاص از یدر شرایط و سابقه ندارد.

کل ه بفهمیم. شما این نظام دوم را بنها آي خودمان را با هاداشته باشیم که چه اتفاقی افتاد تا تمایز

، سومین شیوة حکومتی .را بدانیمخواهی شناسید. از طرف دیگر الزم است، پیچیده بودن روند مشروطهمین

ي هام نظامییگومیآید. که به آن میکه مناسبات قدرت کامال از درون جامعه بر  ،شیوة حکومتی است

ي آزادي جدید. توکویل اعتقاد دارد که این نظام  در امریکا ایجاد شد. در اروپا در هادموکراتیکی، نظام

که توکویل  بیند این است میپا  ارو اخصوصحال ایجاد شدن است و فرق اساسی که میان امریکا و اروپا و 

گوید فرق می. در حال افتادن استو اینکه آنجا چه اتفاقی داشتم به فرانسه  که من از امریکا نظر ،گویدمی

از  خواستیم  با امریکا در این است که آنها نظام آزادي را به طور طبیعی ایجاد کردند ولی ما هاما فرانسوي

گیرد این است که در امریکا نظام آزادي برقرار است به این اعتبار میاي که طریق انقالب ایجاد کنیم. نتیجه

.  در حوزة مناسبات قدرتحاکمیت مردم که هم در حوزة مناسبات اجتماعی برابري برقرار است و هم 

مشخصاتی هم دارد که به چه  جاري است وامعه جگوید در امریکا اصل حاکمیت در همۀ سطوح می

وید از اولین مشخصاتش یکی نادیدنی بودن این قدرت است. قبال گفتم که گمیکند. ترتیبی عمل می

ي مشیت هاالهی است. ویژگی مشیتگوید این اتفاقی که در حال افتادن است چیزي از سنخ میتوکویل 
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کند هدایت می ییجا شود. خداوند انسان را تاکند ولی دیده نمیاینکه عمل می، شاچیست؟ در بیان مذهبی

گوید این مینادیدنی است. ، بیند که  به اینجا رسیده است. تقدیرش این استمیآنکه دیده شود. انسان بی

، همین طور نادیدنی است. چون حکومت از آن مردم است، اتفاق دموکراتیکی که درحال افتادن است

این قدرت امري ، ودبرد، دیده نششود قدرتی که جامعۀ امریکا را به عنوان قوة محرکه  پیش میباعث می

توان دید.  میرا نها آي مدون و اجراي روزمرة هاهمه جا قانون، است نادیدنی. به این معنا که در امریکا

بینید. دستی که ماشین میاي نتا دور شما در حرکت است اما  قوة محرکه همه چیز دور«ست اش اینجمله

 حاکمیت مردم ه ضمناکی کي آزاد دموکراتیهاحکومت ،گویدمی .»شودمیدیده ن راند هرگزمیاجتماعی را 

گوید چگونه می، آیدمیجامعه بر  درون  ازکه قدرت  ،حکومتی است هءشیو ینسوم، کندآن عمل می در نیز

، ستیانقالبدر ادامه ، متفاوتند ز جوامع قبلی اي دموکراتیکی هاجامعهچون ؟ یدآمیین قدرت از جامعه بر ا

دانیم به چه مین، نبودیمشنا آبا چنین وضعی  ما  در دورة قبلی، چون است صورت گرفته که در عالم

انسان دموکراتیکی با انسان  گوید،شود؟ جملۀ دیگري در جاي دیگري دارد که میصورتی انجام می

بشریت دو گوید می هم دیگر را نخواهند فهمید. چرا دو بشریت متفاوتند که هرگز ییغیردموکراتیکی گو

شود. این قدرت و این مناسبات میمثل مشیت الهی دیده ن ،آیدمیجامعه بردرون چون قدرت از  ؟ متفاوتند

 اما  ،بردکند، همه چیز را به پیش میدهد، همه چیز را متحول میقدرت همه چیز را تحت تأثیر قرار می

البته این قدرت «گوید میکه  این است، شعجیب جملهءچیست.  ببینید میرا نبرد پیش میبه دستی که ، شما

البته . ( »آمدعادت بود که در مورد امریکا بسیار متمرکز استنادیدنی که همه جا هم حضور دارد از خالف

اي است که حاکمیت مردم بر آن جاري است و امریکا جامعه  .کند)از امریکاي زمان خودش صحبت می

شود. و این دلیل میشود و همه جا هست ولی دیده نمیده ناز طرف دیگر قدرت هم چیزي است که دی

ي سلطنتی متمرکز را هابراین است که قدرت در امریکا بسیار متمرکز است حتی از اروپا که سابقۀ نظام

آمدعادت بودنش در این است که هم موجود است و هم در شناخته، از آن متمرکزتر است. ولی از خالف

ي دموکراتیکی این است که قدرت هاي نظامهایکی از ویژگی، گویددر واقع می .شودمیعین حال دیده ن

در همه جا ساري و جاري است  ولی در هیچ جا دیده ، کندچیز را متعین می هوهمرا جامعه تولید 

متمرکزتر است.  از نظر توکویل که قبال  ییي سلطنتی اروپاهاگوید قدرت ملی ازاین حکومتمیشود. مین

انقالب فرانسه کار مهمی انجام نداد، انقالب فرانسه ادامۀ ، گویدمیدر مورد انقالب فرانسه صحبت کردیم 

 یکی از ،گویدمی. را به پایان رساندکه آن رژیم شروع کرده بود  ییکارهاهمه رژیم سلطنتی است و 

ي محلی را از میان برد و همۀ هاسلطنت در فرانسه این بود که فرانسه را متمرکز کرد و قدرت اتاشتباه
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ترین خطرش همین کار را انجام داد. و بزرگ، ها را به دربار و شاه منتقل کرد. انقالب فرانسه همقدرت

 گویدمیش کسی نیست. آید که در مقابلمیهمین  استبدادي است که با آن آمد، استبداد از قدرت متمرکزي 

انقالب فرانسه همان قدر استبدادي است که سلطنت استبدادي بود، در ادامۀ آن است. اتفاق مهمی نیفتاد، 

متمرکز در آمریکا قدرت ، گویدمیاست. در مورد امریکا  انقالبی در واقع نشد، بلکه این تداوم نظام قبلی

است. چرا حاکم دموکراسی  در آمریکا  گویدمیاستبداد حاکم است. در آمریکا گوید که میولی ن، است

، گویدکند ولی در عین حال استبدادي و خودکامه نیست؟  میاز چه طریقی این حکومت متمرکز عمل می

گوید این میکند. توضیحش در افکار عمومی است. مسئله افکارعمومی را به عنوان عامل سوم وارد می

ي هاآید. توکویل افکار عمومی را یکی از عوامل یا علل موجدة نظاممیماع  امریکا برقدرت از درون اجت

داند و طبق معمول چون از یک طرف نظرش به فرانسه است و این تمایز را از این دموکراتیکی جدید می

این  فهمد یا به عبارت دیگر دو شیوة متفاوت رسیدن به نظام آزادي و دموکراسی را از طریقمیطریق 

س ییست میان رافرقی «گوید میکند. م  مقایسه میجملۀ خیلی مهمی این دو تا را با ه فهمد. درمقایسه می

نوشت بعد از انقالب می(زمانی که توکویل این کتاب را . »جمهور در امریکا و پادشاه مشروطه در فرانسه

 ،وجود دارد. باالتر از هردو دو اینمیان  ییهاتمایزي ،گویدمیرگشت). اي بدوره فرانسه دوباره سلطنت در

گوید باالي سر نظام سلطنتی در فرانسه و ریاست میفرمانروا قرار دارد که همان افکار عمومی است.  قدرت

قدرتی وجود دارد که عبارت است از قدرت افکار عمومی. این قدرت در فرانسه ، جمهوري در امریکا

به رسمیت شاخته شده است. اما در عمل  وجود دارد. تمایز را در  کمتر از ایاالت متحده تعریف شده و

مسئلۀ افکار عمومی در  چرا ولی در دیگري به استبداد. شود،بیند.  چرا یکی به آزادي منجر میمیاینجا 

در امریکا این  ،گویدمیشود. و در جا دیگر به استبداد تبدیل تواند نظام آزادي را برقرار کند  مییک جا 

 هاکه مجلس ییهاز طریق قانونکند. یعنی نمایندگانِ مردم ادرت از طریق انتخابات  و لوایح عمل میق

ال اعم هابنابراین مردم از طریق تدوین قانون .کنند  بر مقام ریاست جمهوري اشراف دارندمیتدوین 

بلد نیستند  هافرانسوي .حاکمیت کردند اعمال از مجراي انقالبمردم  در فرانسه  اما  کنند.حاکمیت می

سان فرانسه و ایاالت نویسند. بدینمیقانون  هاییکنند، امریکامی انقالب هاقانون تدوین کنند. فرانسوي

قدرت افکار عمومی  در نهایت  این نقطۀ مشترك را دارند که، شاني قانون اساسیهامتحده به رغم تفاوت

هر چند که بسط آن کمابیش ، یکی است قومدر میان هر دو  هابنابراین اصل ایجادکنندة قانون مسلط است. 

وضعیت اجتماعی را با ، افکار عمومیبنابراین ي متفاوتی دارد. هامداکند یا پیمیاز قانون واحدي تبعیت ن

یکی ، این دوحوزه را گوید افکار عمومی چیزیست کهدیگر می تیا به عبار دهد.حاکمیت مردم ارتباط می
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دیگري حاکمیت مردم در حوزة مناسبات سیاسی را ربط  ودر حوزة مناسبات اجتماعی حاکمیت مردم 

توان توصیف کرد. اینکه این میدهد. بنابراین دموکراسی را تنها با مرتبط ساختن امر سیاسی و اجتماعی می

کنند. این جمله را میو چه نظامی را ایجاد   هم مربوط هستندهدو به چه ترتیبی در حوزة افکار عمومی ب

 ،گویدمیگیرد. میاز خداوند قیاس ، را ي دموکراتیکیهانظامدرقبال  گفته بودم که توکویل، نقش مردم 

بیشتر متوجه  میرانند. اینجا کمیفرمان  هادر دموکراسیهم رانَد، مردم میهمان طور که خدا بر عالم فرمان 

ي هامثل نظام، حوزة سیاست، حوزة مناسبات سیاسی نیست ،گویدمیشوید که منظورش چیست.  چون می

کند. وضع برعکس است. قدرت بر آمده از مناسبات اجتماعی میسلطنتی مطلقه  که جامعۀ مدنی را متعین 

مردم  در  قعدروا شود.کند و جاري میاست که از طریق افکار عمومی به سطوح دیگر جامعه سرایت می

خودشان اساس نظام دموکراتیکی را با حاصل جمع اراده  وکنند. میي دموکراسی، مثل خدا عمل هانظام

در  کنند. توکویلي ناب  مردم از طریق افکار عمومی حکومت میهادر واقع در دموکراسی .کنندایجاد می

کردند. یکی میاز دو نوع دموکراسی صحبت ، در زمان توکویل .برَداز بین می، یک تمایز دیگر را هم، اینجا

حاکمیت به مردم در ، در دنیاي باستان تر مثل آتن چکي کوهادر شهربود، که  ي مستقیم هادموکراسی

 نظریۀ جدیدي، کردند  و از طرف دیگر در دوران جدید با جان استوارت میلمیصورت مستقیم شرکت 

کنند. در حالی که میو مردم از طریق نمایندگان خودشان حکومت  ،که نظام نمایندگی بود شد تدوین 

 ي ناب؛ شدنی نیست.هااین تمایز دیگر در مورد دموکراسی ،گویدمی و داردمیبرتوکویل این تمایز را 

 .کننددر حکومت شرکت می از طریق نمایندگانشانوهم مردم هم مستقیما ، ي جدیدهاچون در دموکراسی

و در عین ، کنندمینیاز دارد، انتخاب اش یی که جامعه براي ادارههامردم نمایندگانی را براي تدوین قانون

تقیم در بنابراین به طور مس دهند. میتأثیر قرار تحت شان را نمایندگان همیشه ، حال  از طریق افکار عموم

حاکمیت قابل انتقال نیست، چون  که  گفتندمی و داشتند ترسی که امثال  روسو –کنند میحکومت شرکت 

ام، درهمان چهار سالی که در مجلس هست، من به نماینده کنممیاز زمانی که من ارادة خودم را منتقل 

تواند خالف نظر من و خالف ارادة من عمل کند. ایرادي  که هم در نظریۀ میاي نیستم و او کاره دیگر

  هم مردم ناب يهادموکراسی در ،گویدمی توکویل –بود و هم  دوباره روسو مطرح کرد  هاقدیم یونانی

هم از طریق  و، دارند که به وکالت از طرف آنان کارشان را انجام دهند نماینده  عمومی افکار طریق از

میان دو شیوة نمایندگی مستقیم  ،این تمایز، نابراین کنند.مین نمایندگان را هدایت پیوسته ای عمومیافکار 

خالصه  بحث این ، درواقعوجود ندارد. دیگر بندي اي ندارد. این تقسیمو نمایندگی غیرمستقیم دیگر فایده

 با خوف دینی نوشتم و ما درمن ، گویدمیگردم به توکویل که برمیتوکویل در مورد دموکراسی است. 
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ترسید؟  در واقع به چه چیزي پی برده بود که این ترس میسراشیبی هستیم به چه معناست. توکویل چرا 

اکمیت مردم از طرف که  بین وضع اجتماعی از یک طرف و شیوة ح ییهارا در او ایجاد کرد؟  این تمایز

 ،توکویل گفت، شودمیکه  بعد از انقالب دموکراتیکی، حکومت از جامعه ناشی  ، مگفت وم وارد کرد دیگر

د. توکویل ترسش از این بود که چون نکني اکثریت میل میهابیشتر به طرف استبداد هااین نوع نظام

توانند با هم یپذیر هستند و مییحاکمیت مردم و وضع اجتماعی دو چیز متفاوتند، و این دو از هم جدا

نشود. توکویل ي آزادي منجر هاتواند  به نظامسنتز این دو مییا حاصل ترکیب این دو، تخالف پیدا کنند، 

، اي که در جوامع ما قبل دموکراتیکیمتوجه این مسئله شده بود که با از بین رفتن تمام عوامل بازدارنده

چون ، گویدمیآید. خصوصا جامعۀ اشرافی بود، که قدرت هم از بیرون جامعه  و هم از درون جامعه بر می

خصوصا در اروپا، مانع برقراري  استبداد ، عادل آنهاي بینابینی که تهاو این قدرت هامیانجی و هااین مانع

رت  قد ییدر جا که وجود دارد خطر این شناسیم، میما در ایران بود و شد، از نوع استبدادي که کامل می

کنند. به  راستبداد خودشان را برقرا، شوندمیمانعی در مناسبات قدرت وارد  عامۀ مردمی که بی هیچ 

باشد. یعنی گروهی میی دموکراسترین شیوة حکومتی به ساالري نزدیکعبارت دیگر اعتقاد داشت که  مردم

ما  .از مردم، حتی اکثریت قریب به اتفاق مردم، بتوانند در جهت منافعِ حتی اکثریت اعمال حاکمیت کنند

یی که در بین راه هاو مانع هامیانجی ءهمین مسئله وراسی و اشرافیت آریستوکتوانیم بحث مهم میمشکل 

که قدرت مطلق به وجود  ییدرآنجا .مدر اندیشۀ سیاسی داده شده است را بفهمیتوضیح آن که وجود دارند 

وجود نداشته باشند،  هااین میانجی ییجا کند، اگر درفرقی نمی، ید  اعم از اینکه اقلیت باشد یا اکثریتآمی

منجر خواهد شد.  اکثریت طبیعتا انقالب دموکراتیکی به نظام آزادي منجر نخواهد شد؛ بلکه به استبداد 

، امیدوارم وقتی در حال نوشتن هستم«گوید میخوف توکویل  از این است. در یکی از جمالت مهمش 

را به یک مسیر معقول هدایت کنیم. مدن آی در حال دموکراستوانیم بکه  ،دیر نشده باشد چنان آندیگر

 .»که وقت بگذرددارد  دوجوچون  احتمال این 

را من دو سه بار مطرح کردم و  هاکلمۀ میانجی .دهممیبه عنوان خاتمۀ مطلب توضیح  را  نکتۀ دیگرک ی

ي دیگري اشاره کرده بودم که در اروپا مسئلۀ مذهب یا هااز طرف دیگر در مورد توکویل و در مناسبت

ي آن را به درستی فهمید. حرفی هافهمیم متفاوت است و باید ظرافتمینسبت دیانت و سیاست با آنچه ما 

ي هابسیاري از نویسندگان سیاسی جدید به شیوه وبه صورت مفهومی بیان کرده است  است که هگل

اینکه  و .است ییبسیار مهم در تحول جوامع اروپا یاینکه مسیحیت عاملو  مسیحیتمختلف تأکیدشان بر 
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گوید که بحث من در مورد جوامع و دنیاي مسیحی است؛ به این علت است که میتوکویل نیز چندین بار 

ي هادهد که با نظامو هگل آن را توضیح می، مسیحیت یک الگو و اُسوة نظري و مفهومی را ارائه داده است

ي جدید مبتنی بر حکومت  قانون سازگار است.  ما زیاد شنیدیم که هادموکراتیکی جدید و با نظام دولت

دانیم. اگر به آن طرف دنیا در اروپا  میولی توضیحش را ن، مدرس گفته است دیانت ما عین سیاست ماست

ند و توضیح دادند در حالی بدون اینکه گفته باشند دیانت ما عین سیاست ماست، بحث را باز کرد، برگردیم

 ییبه من بگو چه خدا«که ما فرمول را پیدا کردیم ولی نتوانستیم توضیح دهیم.  اتفاقا هگل گفته است که 

معنایش چیست؟  معنایش این است که این بحث  .»توانید درست کنیدمیتا من بگویم چه دولتی  یددار

درواقع کلیسا و نظام الهیاتی  ست. عیسی مسیح. وادهنده فتم، میانجی در واقع نجاتکه من هی گ هامیانجی

بحث حادث به  داشتیم عبارت دیگر چیزي که ما در قدیم  است. به هامسیحیت، اساسا مبتنی بر میانجی

کند. چندین فیلسوف فلسفه چطوري ربط پیدا می درکه خیلی بحث کردند که بحث حادث به قدیم ، قدیم

به این  هاکه یکی از جواب، چنین بحثی هم در مسیحیت شد چه ترتیبی است. بزرگ ما نظر دادند که به

است و آن از طریق آن بحث رمزي عیسی مسیح به عنوان فرزند خداست که خداوند در او خودش را به 

میانجی  جسم تبدیل کرد تا با جسم ارتباطی برقرار کند. و از این طریق در واقع میان انسان گناهکار و خدا

دانند که همین طور که مسیحیت مبتنی بر این میسیاستش را عین دیانتش است که آنها از این بابت  .دباش

ست، این رابطۀ میان حادث و قدیم را درست کند، اگر بخواهیم منتقل شویم به حوزة اندیشۀ هامیانجی

ماست، یعنی در  سیاسی، رابطۀ میان سیاست و قدرت و مردم را درست کند، درك سیاست ما عین دیانت

گیرد میهگل اشکالی که به انقالب فرانسه   کنیم. اتفاقامیعمل  هاحوزة سیاست هم ما از طریق میانجی

توانست اصال بداند، هگل در واقع اندکی قبل از توکویل این مسئله میآنکه بداند که توکویل چه گفته، نبی

ها اگر این ي جدید، یا به طور کلی در دولتهادولت ي دموکراتیکی جدید،هاکند که اگر نظامرا مطرح می

وجود نداشته باشند و مردم مستقل ادارة امور را اعمال کنند در آنجاست که استبداد اکثریت  هامیانجی

 هاگوید مسئلۀ میانجیمیظهور پیدا خواهد کرد. هگل این را در مورد انقالب فرانسه دیده بود. آنجاست که 

ایم درست کنیم. بنابراین را توانسته هاما اینجا میانجی ،گویدمیدر مورد خود آلمان  خیلی مهم است و

غیر از آنی که  فرانسه متحول شد. پس مسئلۀ اندیشۀ سیاسی  جور دیگري متحول خواهد شد، دولت آلمان

انقالب بزرگ،  عبارت است از باشد،میجدید که توکویل یکی از مهمترین نمایندگان آن در قرن نوزدهم 

انقالب دموکراتیکی در حال انجام است. مسئلۀ اصلی فهمیدن این نکتۀ اساسی است که انقالب دموکراتیکی 

 براي تثبیت نظام آزادي و دموکراسی یعنی حکومت قانون و نظامی که  آن انقالب  ایجاد خواهد کرد،
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اندیشۀ سیاسی توکویل است که به طور خالصه آورد باشد. این مهمترین دستمی  برآمده از مردم است که

 گفتم.

 ساالري در امریکا در زمان توکویل است.سوال در مورد مردم

کرد که آرایش عمومی امریکا که هنور چهل پنجاه سال از استقالل میجواب: در زمان توکویل که او فکر 

ی است در امریکا  انجام نخواهد شد. گذرد، به نوعی است که آن نوع استبدادي که در اروپا شدنمیامریکا 

کرد. او بیشتر در مورد بینی هم نمیو طبیعتا پیش، به این ترتیب آنجا استبداد اکثریت در افق پدیدار نبود

چون به طور طبیعی در آزادي  هاییگوید امریکامیپذیر است. در مورد امریکا اروپا نگران بود که امکان

کرد. و اگر اتفاقی بیفتد و حرکت انقالبی صورت بگیرد از طرف سیاهان  انقالبی نخواهند، بزرگ شدند

م که نظام امریکا توانسته این ییتوانیم بگومیخواهد بود. جامعۀ سیاه امریکاست که انقالب خواهد کرد و 

البته امریکاي قرن بیستم خصوصا  کهطبیعی است  .آمیزي برداردمانع را هم کمابیش به شکل  مسالمت

اصالت ، مسئلۀ مهم  امریکاي اولیه، کندنیست که توکویل از آن صحبت می ییدوم قرن بیستم امریکا نیمۀ

م امریکاي زر و زور است؛ یعنی ییتوانیم بگوداري پیشرفته میمناسبات سیاسی است. امریکاي سرمایه

ن نظر بسیاري از جاها، از ای .داري است که االن در جامعه امریکا  سیطره پیدا کرده استمناسبات سرمایه

برخی از اصولی را که توکویل از آن صحبت کرد مثل افکار عمومی کمابیش بهم خورده است. یعنی شما، 

 .بینیدمیوضعیت کنونی ن کرد را  طبیعتا درافکار عمومی را که  به نوعی  در زمان توکویل تکوین پیدا می

توانسته چنین میي که نه مسئله توکویل بود و نه اصال ارادیو، تلویزیون، رسانه و غیره و مسائل پیچیده

توکویل یکی از ، چیزي را ببیند. اینها اتفاقات بعدي است. آنچه که در مورد توکویل به نظر من مهم است

 ي دموکراتیک،هادهد براي فهمیدن نظامي مفهومی را به دست میهااي از ابزارکسانی است که مجموعه

است. منتها توکویل نظرش به امریکا و بیش انجام  حالدموکراتیکی که در همه جا در براي فهمیدن انقالب

کامال به صورت دیگري  تحوالت در دنیا االن  .در نهایت  اروپاي غربی است از هر چیزي به فرانسه و

 موجودند،ي دیگر هادر کنارش انواع دنیا .کندگیرد. او عمدتا دربارة دنیاي مسیحی صحبت میمی انجام

جهان اسالم  همۀ اینها در حال ظاهر شدن است. باید مفاهیم توکویل را گرفت و کوشش کرد ، جهان سوم

یا اینکه این  مفاهیم به ما اجازه  .از آن چیزي یاد گرفتکرد تا  ترشدقیق شودمیدر مواردي که احتماال 

 تحلیل کنیم.دهد تا برخی از مباحث دنیاي  بیرون  حوزة بحث توکویل  را می
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 در مورد نظر توکویل در مورد انگلستان پرسیده شد؟ 

در فرانسه   تکرار آن تجربه خصوصا .جواب: نظرش این بود که به هرحال  اتفاقی بود که در انگلیس افتاد 

پذیر نیست. انگلیس راه و تحول دیگري پیدا کرده است و توکویل امکان، که از این مرحله گذشته است

گوید  به حق متوجۀ این مسئله کمابیش شده بود که فرانسه خودش هم می اش فرانسه بود وچون مسئله

شود آن را به عقب برگرداند، مین نظام دموکراتیک بسیار جلوتر از انگلیس رفته است و در جهت تثبیت

پذیر نیست. البته  مورد انگلستان شود آن را از طریق امریکا  تصحیح کرد، ولی بازگشت به آن امکانمی

نوعی مورد استثنا است، ولی انگلستان در این به یک مورد خیلی استثناست، البته همۀ اروپاي غربی 

 مجموعۀ اروپاي غربی همه چیزش استثناست. در هیچ جاي دیگري این تجربه صورت نگرفته است.

کمابیش  باهم دارد. مثال تا حدي  ییهاش شباهتکه غرب اروپا مثل ایتالیا و فرانسه تحوالت گفت توانمی

بودند، اسپانیا کمی متفاوت بود، ولی کم و بیش در این نها آي کوچکتر مثل بلژیک جزو هاکشور، لمانآ

 گیرد ولی انگلستان متفاوت است و از آغازش هم متفاوت بوده است.حوزة تحوالت قرار می

ي حکومتی را بر اساس احساسی که افراد به هااز ریموند آرون در مورد منتسکیو خواندم که نظام سوال:

بندي تقسیم ولی ریمون آرون .مونارشی، سلطنتی و استبداد تقسیم کرده است، به سه نوع حکومت دارند،

استبداد هم دوباره کند که در جمهوري برابري است، اشرافیت نابرابري است و دیگري هم می ییدوتا

 برابري است.

السلطنه یا آدم عادي باشید همه کند  در دورة ناصري فالنبله در استبداد همه برابریم. فرق نمی :جواب

القوانین  منتسکیو گرفته روح شد. آرون البته حرفش راعمال ازمی هخوردند یا اموالشان مصادرمیشالق 

خوانده بود. منتها فرق توکویل با منتسکیو در  زیادلقوانین را بسیار اآید که توکویل  روحمیاست. به نظر 

به نوعی وجود  و طبیعتا  نظام اشرافیت هنوز، این است که منتسکیو هنوز در دوران قبل از انقالب است

اي وجود ولی چون تجربه، توانند وجود داشته باشندمیاست که  ییهاجمهوري متوجهدارد. منتسکیو 

کرد که گوید. در مورد فرانسه فکر میمیکه به آن جزیره آزادي  است  توجهش بیشتر به انگلستان، ندارد

اگر بخواهد تحولی پیدا کند باید در جهت انگلستان باشد. به این دلیل است که انگلستان را مثل ولتر و 

کردند تجربۀ انگستان شدنی است که عمال این اتفاق نیفتاد. به میدانستند. فکر میي دیگر مهم هاخیلی

هم هخصوصا فرانسه به نوعی ب، من توکویل این نتیجۀ مهم را گرفت و متوجه شد که آن نظام اروپاظر ن
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 ییگفتند که خود لو  هاوجود ندارد. البته  بعضی خورده که امکان برگشت به نظام سلطنتی انگلیسی اصال

که نوعی مشروطه ایجاد کنند؛ ولی در فرانسه صدوپنجاه سال  ندنظري به انگلستان داشت اینها، و شانزدهم

تثبیت شده  چهارده تقریبا ایجاد و ییبود که نوعی از حکومت متمرکز، نوعی از سلطنت مطلقه توسط لو

موکراتیکی آغاز امکان چنین تحولی ممکن نبود. توکویل متوجه این مسئله شد که انقالب د ،بنابراین .بود

 اینمسئلۀ مهم این است که چگونه هدایتش کنیم. توکویل از  .ندارد ايدرافتادن با آن هیچ فایده شد و

تر از منتسکیو است. شناختی اندیشۀ سیاسی را تقویت کند، خیلی مهملحاظ که توانست مبناي جامعه

بیش از هر ، ی به تاریخ نظر داشته باشدلبحث نظري کند و مثل ماکیاول هاآنکه روي نظام توکویل بیش از

احزاب به «گوید میاش را برایتان خواندم. جمله .افتد نظر داردمیتحول انقالبی که دارد اتفاق  به ، چیز

نگریستند. یا میدر حالی که ماکیاوللی و اینها به نوعی به گذشته . »نگرممیتوجه دارند. من به آینده  دافر

خواست توضیح دهد میشان درمورد اندیشۀ سیاسی تاریخ بود. ماکیاوللی ث نظريبهتر بگویم مبناي بح

ي هاادگذاري نظامنیشود از نظر بکند، چه نتایجی میکه از مورخ رمی که در بارة آغاز رم صحبت می

همین طور است.  بركاز تاریخ گرفت. تا ادموند  توان از این سنت، ومیسیاسی جدید، گرفت چه نتایجی 

سنت این طور است. توکویل متوجۀ این مسئله شده بود که سنت درست است که مسیر را به ما نشان 

هاست که آغاز شده است و ادامه پیدا خواهد کرد. ولی مسئله این گوید که این انقالب مدتمیدهد و می

گوید میل کتاب رود؟  اینجاست که آن جملۀ معروفش که در پایان کتاب است. در اواست که به کجا می

کند آینده که چشم کار می ییتا جا«گوید میدر آخر کتاب . »باید علم سیاست جدیدي را ایجاد کنیم«

پس بنابراین شاید . »اندازدمیدهد و گذشته بر آینده پرتوي نمیتاریکی است و گذشته آینده را توضیح ن

کند حتی هگل در اول آینده تدوین می بشود گفت که اولین فیلسوفی است که اندیشۀ سیاسی را در افق

گوید بهترین کاري که شما میي خودش فراتر رفت. هاگفت از زمانگفت. میاصول فلسفۀ حق چه می

تواند فاصلۀ این دو دنیا را با جهش طی میتوانید بکنید این است که فرزند زمان خود باشید. هیچکس نمی

شود پس بنابراین وقتی می. »گشایدمیپرنده با پایان روز بال «وید گمیکند و آن مثالی که از بدن گرفته، 

ام و دریکی دهم آنچه را که دیدهتوضیح داد روز را که روز تمام شده باشد. و بنابراین من دارم توضیح می

گوید من به آینده نظر دارم. میکند. توکویل کند ولی توصیف واقعیت میدو جا دربارة آینده صحبت می

کنیم بد میکه به گذشته نگاه  ییش هم  در واقع به نوعی از آینده است. ما تا جااالبته این خوف دینیو 

دانیم وحشت داریم. توکویل هم میچون آینده را ن است! ایم وضع خوبنیست باالخره. چون هنوز زنده

ك باشد. خودش وحشتش از این است. چیزي که در حال ایجاد شدن است ممکن است  که بسیار خطرنا
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اي است نویسم که این طور نشود. اولین نویسندهدانم ولی امیدوارم این طور نشود. و من مینمی ،گویدمی

گوید آینده چه میمنتها ن، گیردمیخیلی قبل از مارکس. آینده را در نظر البته که با توجه به آینده نوشت. 

گوید، این سیلی میطور باشد. توکویل  آینده باید این، گفت با توجه به گذشتهمیجور باید باشد. مارکس 

شود کرد هدایت این سیل است که به میآید همه چیز را با خود خواهد برد. تنها کاري که میکه این طور 

گوید قبال در جامعۀ میگوید اتمیزه شدن، مینرسد که رسید. توضیح آرنت در مورد توتالیتاریزم  که نجا آ

چیزي، هیچطبقه، بیامان خودشان، بیشده بهي تسبیحِ رهاهاد وجود داشت االن دانهقبلی اروپا فر

دنبال او به کند همه مثل سیل شود و دستش را بلند میهیتلري بلند می وقتی ،چیزوابستگی به هیچبدون

علم سیاست جدیدي درست شود. به آن نیاز داریم تا بتوانیم باید گوید با توتالیتاریزم میروند. آرنت هم می

 توضیح دهیم.را  نآ

 ایانپ
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