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 هوالحق
 
یکی از دو پویای مرگ  ،های قواهای رابطهوری است که پویاییآبس درخور یاد    

آورند. می به دنبالرا  ،زیرسلطه –در ویرانی و زندگی به یمن رها شدن از رابطه مسلط 
ورند آبه یاد خویش را زادیآو  شود اگر انسانها استقاللمدنی میآببار پویایی زندگی
جهان گرفتار  ،ورند. و اینکآروی ،بمعنای رها شدن از روابط قوا ،و به انقالب
در هر  هاانبار شدن مسئلهباوجود برف ،رودر ویرانی است. از این پویایی مرگ

که از نوع  اندقرارگرفته ایدر برابر  مسئله ،همه ،جهانیان ،جامعه و جامعه جهانی
 ن با پویایی زندگی؟ آخود سپردن به پویایی مرگ و یا جانشین کردن  :دیگر است

 حل پیداکند.جهان امروز با این مسئله روبرو است و برای این مسئله باید راه     
بیند و یا در خود آن را نمی ،مدهآدر حلی که وجود دارد و انسان به بندگی قدرتراه

نیاز به  ،کردن جانشین پویایی مرگ پویایی زندگی :یابدیارای بکارگرفتنش را نمی
و  و فن )علم ها از نیروهای محرکهخارج شدن از روابط قوا و بکارنبردن ترکیب

شوند( در وارد می ،نآدر  ،که بنابر نوع ترکیب و این و آن نیروی محرکه و زور پول
جانشین کردن پویایی مرگ با پویایی زندگی فوریت  ،و اینکها دارد. گونه رابطهاین
خطر آن که فراگرد مرگ شوند و تر میها بزرگگریاست. زیرا ابعاد ویرانییافته
وردن از بزرگی آبرای سردرشود. تر میجدی ،روز به روز ،ناپذیر بگرددتوقف
گاه از خود نآجمعیت جهان را در نظر مجسم کند.  تواندمیخواننده  ،تخریب
با خود و با یکدیگر و با  چند رابطه قوا ،ساعت 24در هر  ،این جمعیت :بپرسد

چند بار ترکیب علم و فن و  ،هاکند و در این رابطهبرقرار می ،جاندارانر همه دیگ
گری در سطح هم از ابعاد ویران او را ،برد؟ این پرسشزور و پول و... را بکار می

 ؛ برایپاسخ بیابد چند دهد برای پرسشهاییبه او امکان می کند و همگاه میآجهان 
برابر کل  10چرا دو سوم تولید مردم روی زمین تخریبی است؟ چرا  :این پرسشها

چرا جمعت بکار است؟  ،مشتق هایفرآورده سرمایه در بازار ،جهان تولید ناخالص
 است؟ چرا جهانیان خویشتن را از استقاللشده خورکردنروی زمین گرفتار پیش
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های روابط کنند و آیندگان را نیز گرفتار جبر پویاییغافل و گرفتار جبر می و آزادی
   کشند؟ را می ؟ چرا طبیعتگردانندزیرسلطه می –مسلط 
 استقرارگرفتهای کنند چرا جهان امروز در برابر مسئلهگاه میآها او را پرسش    

بر  طول حیات انساندر برغم هشدارها که  ،تا این زمان؟ که از نوعی دیگر است
به  ،هاو هم زیرسلطه هاهم مسلط ،هاانسان ،اندشدهداده  ،بطور مستمر ،روی زمین

وردنی است و با آند قدرت چیزی به دستاهند و گمان برداهداداصالت  قدرت
که در مدار . غافل از ایناندتوان کاری را کرد که دیگران نکردهمی ،وردنشآبدست 

برجا  هاهکنند اما رابطها موقعیت عوض میها و مسلطزیرسلطه ،ی قواهابسته رابطه
آنها که مسحور قدرت د. ندارنگاه میها خود ند و دو طرف را گرفتار پویایینمامی

تش به آ پویایی خشونت بینندمی ،انداز سحرزدگی رهانده را نمانده و یا خویشتن
 اندیشه سبب یابدهند. و تن به تسلیم نمی استانداخته جان هستی انسان و طبیعت

ها که در این روابط بکار دارد سبب را که قدرت )= روابط قوا و ترکیب ،نهاآ
این رابطه اند نها که در یافتهآهنوز اندک شمارند کند. شناسایی می ،روند( استمی

 ،ترکیبی بکاربردنی شود که ،ای از نوع دیگراست که باید تغییر داد تا که در رابطه
 ها بکاررود.ترکیب شود و در تنظیم رابطه با نیروهای محرکه که حق نه زور ،در آن
یا باید  ،–محور  و قدرت مدارعقل قدرت –عقل محور  مدرنیته ،سانبدین    

وضعیتی جست. شد و یا تعریفی دیگر میمی هاپسامدرن نفی مدرنیته توسطتسلیم 
 ،اندای که همگان در برابر آن قرارگرفتهاند و مسئلهن قرارگرفتهآکه جهانیان در 

ها بدرآیند و برآن با پسامدرن داشت که از محدوده نزاعن میآمدافعان مدرنیته را بر
ورند که پاسخ پرسشی نیز باشد که جهانیان با آن روبرو آتعریفی بعمل شوند از تجدد

و  است به حقوندی تجدد وجدان انسان :استاند این. تعریفی که یافتهاندشده
 خالقیت خود.

شناساند که را می هادر اختیار و هم خطر یهامتفکرانی که هم امکان ،سانبدین    
 را بمثابه اصل اهنما پیوندند که موازنه عدمیبه کسانی می ،کندحیات را تهدید می

در جریان انقالب و بگاه برخاستن به  ،ایران اند. پیش از انقالبپیشنهادکرده
با  ،های قواکردن رابطهجانشینکار را راه ،استبداد مقاومت دربرابر بازسازی

هنوز زمان باید تا جامعه  ،باوجود این .داننداند و میدانسته باحق های حقرابطه
همه مشکلها بشناسد و ریشه  ،پنداشترا که حالل همه مشکلها می قدرتی جهانی
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 ،ها با حقوقراهبر تنظیم رابطه ،همانی با حقبه یمن تمرین این ،را وجدان به حقوق
 بگرداند.

نیازمند شفاف گرداندن  ،به حقوق بدیهی است وجدان همگان و وجدان همگانی    
تعریف است. حقوقدانانی حق  همگان بر سر گرداندن اجماعو ممکن تعریف حق
 هاو فقهای دین شناسانو جامعه و حقوقدانان اند. فیلسوفانناپذیر دانستهرا تعریف

 ،رو است که کلمه حقازایناند. ها کردهاز حق تعریف –ها مذهب ،و در هر دین –
باوجود  است.است که گویای فکرراهنمای تعریف کننده آننیازمند صفتی شده

اجماع  ،بر سر تعریف ،حل مسئله را بکار برد وقتیچگونه بتوان راه ،چنین وضعیتی
عقل  ،نیست؟ این پرسشموجود توافق  ،در سطح یک جامعه نیز ،کنارجهانیان به

هرگاه  ،در حقیقتمسئله.  خود شود به یافتن پاسخ ازیراهنما مو آزاد را  مستقل
ی که در از ترکیب ،بنابراین ،را با رابطه حق با حق جانشین کنیم قوا رابطه ،قرارباشد

آن تعریفی از حق  ،وارد کنیم ،نآدر ،حق را ،را خارج و زور ،روداین رابطه بکار می
مند خاطر که هستیبدین ،چنین حقی کند.که جانشینی را ممکن می شودمیصحیح 
چون » :خاطر است که گوییم. بدینیابدمیتعریف  ،مستقل از هر طرزفکری ،است

که هم دلیل یعنی این«. گوید حق استنه چون خدا می ،گویدمی حق است خدا
های دیگر باشد و به واجد ویژگی حق باید باید در خود آن باشد و هم حقانیت حق

 هایش تعریف شود.ویژگی
 ،هایش قابل حصول استبه ویژگی بر سر تعریف حق هرگاه فرض کنیم اجماع    

وری و گیاهی باید معلوم و و همه دیگر زیندگان جان نسبت حق به حیات انسان
تر مجموعه حقوق شناسایی شوند. اجماع بر سر وجدان به این حقوق بسا آسان

 ،تنها خالق نیست است که انسانخالق بودن انسان. حق ایناست تا اجماع بر سر 
یدن است. فرآ است که یکی از آنها استعداد ای از استعدادها و فضلهامجموعه

خویشتن  ،هابسیاری موانع ذهنی و عینی باید از سر راه برداشته شوند تا که انسان
انسانها  را که  ن عصرآای از استعدادها و فضلها باز شناسند. را بمثابه مجموعه

عصر  ،شوندعامل به حقوق و بمثابه مجموعه استعدادها و فضلها فعال می
 توان خواند.فراتجددش می

 ،های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگیدر بعد ،با حق جانشینی قدرت    
جانشین  :شودکند که همچنان از آن غفلت میجانشینی نخستینی را ایجاب می
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)= مالکیت انسان بر  که قدرت است با مالکیت شخصی خصوصی کردن مالکیت
حل همچنان در مدار بسته مالکیت راه ،( که حق است. در غربسعی خویش

جستجو  –که بلحاظ ماهیت فرقی با یکدیگر ندارند  –خصوص یا مالکیت دولتی 
تا مالکیت  ،شودنچه به مالکیت مربوط میآدر  از سیر تحول لیبرالیسم :شودمی

تا مالکیت هم خصوصی و  ،لنینیستها برقرارکردند و از آن –دولتی که مارکسیست 
ها حلراه ،کنندپیشنهاد می کتیو پی که راولز توزیع مالکیت ،هم دولتی و اینک

 ،شود. در بخش دوم کتابلکیتی که به قدرت تعریف میهستند در مدار بسته ما
هرگاه قرار  :گیردقرار مییابد و در برابر این پرسشنها را میآخواننده نظرها و نقد 

حق انسان بر  ،ها با حقوق باشدبر حل مسئله از راه عمل به حقوق و تنظیم رابطه
رقرارکند و این رابطه نیست رابطه ب ،های دیگرکار او نیست که باید با حق کار انسان

 ها و فعالیتها بگردد؟ تنظیم کننده رابطه ،که باید در بعد اقتصادی و نیز سه بعد دیگر
تغییر  ،زبانتغییر  :نیازمند تغییر است ،با حقوق اما جانشین کردن قدرت     

با بیان  جانشین کردن بیان قدرت و تغییر سازماندهی جامعه ،تغییر اخالق ،فرهنگ
فرهنگ استقالل  ،های زبان آزادی. ویژگیبمثابه اندیشه راهنما و آزادی استقالل

بر پایه حقوق  و قانون اساسی گانهحقوق پنج ،دیاخالق استقالل و آزا ،زادیآو 
بخش سوم کتاب از بیشترین  اند.یافته و در اختیار همگان قرارگرفته ،گانهپنج

 ،شناساند که قدرتها را میمصلحت ،اهمیت برخوردار است چراکه در فصلی
و به دست فراموشی سپردن  کردنِ مصلحت جانشین حق :دهدسه کار انجام می ،بدانها

 .حقوق و از خود بیگانه کردن اندیشه راهنما
از منظر  ،و آزادی های بیان استقاللویژگی ،و در فصل دوم از بخش سوم کتاب    
هر انسانی  ،وجود ندارد نجا که انسان بدون اندیشه راهنماآاند. از شناسایی شده ،حق

 ،ای از استعدادها و فضلهاکه بخواهد به حقوق خویش عمل کند و بمثابه مجموعه
ها است و خویش با محک این ویژگی یهم نیازمند نقد فکرراهنما ،فعال بگردد

حق بگردد. این  ،است تا که درپندار و گفتار و کردارنیازمند تمرین همه روزههم 
. او به خویش غافل شود تمرین عقلی است که نخواهد از استقالل و آزادی ،تمرین

صفت فعالیتهای نیز آزاد  ؛یابد که استقالل اینهمانی با حق استیمن تمرین در می
 ،ترهمانی با حق کاملهراندازه این ،قرار. بدینا حق استهمانی جسته باین انسانِ 

مجموع  استعدادها  ،خلق بگاهِ نجا که آاز  . کردن بیشترآزادی او در اندیشیدن و عمل
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 ،همانی جسته با حقاین انسانِ  ،کنندعمل می ،خلق همراه با استعداد ، هاو فضل
 .یابدهمانی میزادی اینآبا  ،بگاه خلق

 ،همانی با حقاز خود بیگانگی تا یگانگی با خود و ایناز سیر و صیر  ،رواز این    
ها و فرصت یی را طراحی و اجرا کنند کهطرحها هاجامعه است کهنآنیازمند 
همانی کنند و خود فرآورده اینمی حق را بیشتربا  شهروندانهمانی های اینامکان
های طرح کلی و طرحهایی که در ویژگی ،بخش سوم . در فصل دومهستندبا حق 
با مراجعه به فصل اول  ،اند. باوجوداینشناسایی شده ،یابندمحل اجرا می ،نآدرون 

ل به حقوق در عم بکار انسان حقوندتوان هر طرح را نقد کرد تا که می ،بخش سوم
 بیاید. و فعال شدن بمثابه مجموعه استعدادها و فضلها

 
  2019دسامبر  24برابر  1398ماه دی 4

 صدرابوالحسن بنی
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 بخش اول

 درحق چیست و فراتجدد بمثابه وجدان به حقوندی
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 فصل اول

 

 اش با دینو منشاء آن و رابطه حق
 

سخ ابرای آن پ دانانو حقوق چیست؟ پرسشی است که فیلسوفان حق      
اند و شماری نیز تعریف شدنی اند. شماری آن را غیر قابل تعریف دانستهنجسته
 باشد. با وجود این، ند جهان شمولتواتعریف نمی اندگفته کهاند اال ایندانسته

اند، آن قائل شدهکه برای  یىاند و بنابر منشاتعریفهای بسیار از حق بعمل آمده
اند. فیلسوفان و حقوقدانانی به انسان، طبیعی و خلق انسان دانسته اعطای خداوند

 حقوق موضوعه بدل کردهبه را  حقوق طبیعی فرانسه نیز بر این باورند که انقالب
 است: است و از آن پس، حقوق انسان حقوق موضوعه شده

 

 : ؟چیست . حق1
   
 La critique de laنوشت )نقد عقل ناب  کانتامانوئل ، 1787در سال   

raison pure )« :هستند پی یافتن تعریفی برای حقهمچنان در حقوقدانان.» 
 اند. نیافتهرا  آندو قرن بعد، حقوقدانان همچنان در پی یافتن تعریف هستند و هنوز 

 هاینظریهانتشار است که به  ، مجله حقوق )که نشریه مهم فرانسه1989در سال     
حقوقدان صاحب تألیف خواست در چند صفحه نظر  50، از پردازد(حقوقی می

 اگر،هم ها را درج کند وبنویسند تا که مجله هم نوشته م حقوخود را در باره مفه
از آنها یک تعریف حاصل نکرد، دست کم، چند تعریف عمده را استخراج کند. 
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از اندازه بیش پرشمار و  خاطر که تعریفهابدین .حاصل نشد تعریفیک یا چند اما 
Georges Vedel (1910 – 2002 ) ودلژ رژند. با یکدیگر اختالف داشت

دانشکده حقوق و صاحب تألیفات بسیار، از جمله در باره حقوق  اسبقس یىر
 سان آغاز کرده بود:، مقاله خود را اینو حقوق اداری اساسی
یابم. با تعریف را نمیکوشم و ها است که سخت میها و بلکه ماهاینک هفته»      
اما پاسخ صحیح به این  ،ساده است یاربس ،بظاهر« چیست؟ حق»که پرسش این

. این وضعیت، نه هم افتخارآمیز نیست بلکه به آدمی احساس یابمپرسش را نمی
ام. تدریس حقوق در مقام سال پیش گفته 60درس را نخستین دهد. شرمندگی می

به بمثا ،ام. در تمام این عمرسال پیش آغاز کرده 50استاد صاحب کرسی را 
ام. و کرده ، کار، بعنوان استاد، وکیل دادگستری، مؤلف، مشاور و قاضیحقوقدان

اینک، پریشان فکر، بمثابه شاگرد سال اول دانشکده حقوق، ورقه امتحانی را سفید 
گرفتن نمره صفر  زام خورده جوابی که مرا ادهم. زیرا نتوانستهبدست ممتحن می

، در یک جامعه، حق چیست، اما براین باورم برهد، پیدا کنم.... اگر مشکل بدانم
 «ای استکه بدانم جامعه بدون حق، چگونه جامعه

تعریف ناکردنی است.  حق ،در خور این عنوان از دید حقوقدانانقرار، بدین    
 : انداز حق به عمل آمدهباوجود این، دو نوع تعریف 

 . تعریف حقوقی حقالف
 مردم شناسانه حق . تعریفب
 

یا صوری است و یا تعریف به  خود بنوبه ،حق تعریف حقوقی الف.
 محتوی است: 

ترین آنها این تعریف طرفانه. بیپر شمار هستند،  تعریفهای صوری حق.  1
در صورت عمل  دولت مجموعه قواعدی که مقید هستند به قید مجازاتاست: 

 اند:ها نیز بعمل آمدهاین تعریف آنها.نکردن به 
ای مجموعه است: حق این Christian Larroumet تعریف کریستین الرومه● 

آورند به ترتیبی که از هرج و مرج از قواعد است که زندگی در جامعه را به سامان می
 در جامعه پیشگیری گردد.
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مجموعه قواعد کند: سان تعریف میرا این حق Gérard Cornuرارد کرنو ژ● 
دارد. بنابراین، بر  رفتاری که در جامعه مقرر هستند و تخلف از آنها مجازات

 شوند. اعضای جامعه تحمیل می
رفتاری  مجموعه قواعد براین است که حق  Boris Stark بوریس استارک● 

توسط اعضای را رعایت آنها  که آمریت دولت استحاکم بر روابط میان انسانها 
 کند. جامعه تضمین می

 نیستند. حقوقدانان اما این تعریفها و تعریفهای دیگری از این نوع، جهان شمول    
کنند که بنابر قعیت آگاهند. شماری از آنها نیز قید میتعریف کننده نیز از این وا

 ، بنا بر...، بنابر نظام حقوق آلماننظام حقوقی فرانسه
 تعریف جهان شمول نیست. زیراسان، تعریف صوری کافی به مقصود بدین     
 توسط دولت مقید هستند: نیست. همه تعریفها نیز به قید مجازات حق
بنابر قول  شود:توسط دولت می قواعدی که رعایت نشدشان سبب مجازات .1.2

است بدین معنی که رعایت  ، یکی منش اجباری آنحق ویژگی، دو حقوقدانان
به سخن کند. که مجازات را دولت میشود و دیگری ایننشدنش سبب مجازات می

 20)ص   M. J. L. Aubertاوبر  به نظر دیگر، حق وابسته است به دولت.
ای که حق است، اینست که عمل به آن اجباری تعیین کننده قاعده ویژگی ،کتاب(
 Mazeaudشود. مازود و عمل نکردن به آن سبب مجازات توسط دولت میاست 
ای که عمل نکردن به آن مجازات نداشته باشد، قاعده حقوقی است که قاعده بر این

 و حق نیست. 
نیست. چنان  ذاتی حق است که مجازات نقدی که بر این نظر وارد است، این    

ثابت  الرومهنیست که اگر عمل نکردن سبب مجازات نشود، حق دیگر حق نیست. 
از عمومی و  و نه در حقوق داخلی الملل عمومیکند که نه در حقوق بینمی

آورد. مجازات در ا از کرسی حقانیت پایین نمی، حق رخصوصی، عدم مجازات
( نادیده گرفته ( و غیر دولتی )افریقااپنژو  ، دولتی ) چینحقوق غیر اروپایی

 است. اما چنان نیز نیست که هر عمل نکردن به حقی، سبب مجازات شود. نشده
ای که حق است را تنها مقید به قید قاعده حقوقدانان به دولت: وابستگی حق. 1.3

تواند کنند، بلکه برآنند که تنها دولت میبودن عمل نکردن به آن نمی قابل مجازات
کنند به میزننده از عمل به قاعده را مجازات کند. بنابراین، حق را وابسته  سرباز



24 
 

توسط دولت مجازات » نویسد: می Boris Starkکه بوریس استارک دولت. چنان
ای که حق است چندان به قاعده ویژگیخوانیم. ای است که حق میضابطه قاعده

وجود مجازات بستگی ندارد، بلکه به مجازاتی بستگی دارد که بلحاظ اجتماعی 
 کتاب او(.  36سازمان یافته باشد )ص 

اند؟ البته که نه. شهیر اشتباه کرده آیا تمامی این حقوقدانان :پرسدنویسنده می    
های اروپایی سان که ما در جامعهخوانایی کامل دارد با حق آن تعریف آنها از حق

 حق بشمار نیستند.  جهان شمول یاما تعریفهاشناسیم. می
 

 :حق یى. تعریف محتوا2
جانبداران  اند:را به محتوای آن و یا هدفهای آن تعریف کرده و حقوقدانانی حق    

شود، باید براین نظر هستند که هر حقی که وضع و به اجرا گذاشته می حقوق طبیعی
نظرها  صاحبها نایکسانند: منطبق باشد با آرمانی عادالنه. باوجود این، تعریف

یک قانون )در معنای وسیع کلمه( که با حق طبیعی  و موافق هستند که یک قاعده
باشد، عمل به آن اجباری نیست، بلکه باید در برابر آن مقاومت کرد. منطبق ن

بنابراین، هرآنچه با حق طبیعی خوانایی ندارد، حق نیست. زیرا عمل به آن اجباری 
 اختالف نظر دارند: نیست. باوجود این، در باره محتوای حق طبیعی، حقوقدانان

و است  مقرر کرده دانند که خداوندحقی می ،طبیعی را حق ،شماری از آنان. 2.1
جزمی جاودانه مسیحی انسانها به عمل به آن مکلف هستند. منشاء نظر اینان، احکام 

اجبار عمل به قرارداد، وفای به عهد، . این حقوق عبارتند از  استانگاشتهِ راست 
، صیخصو وارد شود، حق خانواده، حق مالکیتجبران زیانی که ناعادالنه به دیگری 

ذاتی هر انسان یعنی حقوقی که حافظ و  حقوق بنیادی) رعایت حقوق شخصیت
 و...   و شخصیت اخالقی هستند( ضامن زندگی خصوصی، آبرو، کرامت

ایجاد و انسان را  سو، حقوقدانانی نحله حقوق طبیعتقرن هفدهم بدین از. 2.2
از  طبیعی سمت و سوی حق فرد را پیداکرد. این حقوقدانان حق م. مفهوکردند

هر گویند که در همه جا و همه وقت، همان است. بنابراین، طبیعت انسان سخن می
 droitsبرخوردار است. حقوق موضوعه  انسان، از حقوق بنیادی بما هو ،انسان

positifs باید این حقوق را بشناسد. این نحله بر انقالبیان شرکت کننده در انقالب 
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حق بر است.  بوده اثر گذاربسیار ، حقوق مدنی و حقوقدانان تدوین کننده فرانسه
 سان وارد حقوق موضوعه شدند.غذا و بر ازدواج و والیت پدر، این

آورد و هم بلحاظ محتوی، ای که ببار می، هم بلحاظ نتیجه. این  تعریف از حق2.3
 است: نقد شده

عدم اطاعت از قانون غیر عادالنه، هم بلحاظ : خطر نتیجه مشترک حقوق طبیعی● 
 :اجتماعی و هم بلحاظ فلسفی، سخنی نابجا است

گفتن این سخن به  :کندطر نشان میاخ Pascalپاسکال  :بلحاظ اجتماعی نقد    
کنند مردم که قوانین ظالمانه هستند، خطرناک است. زیرا آنها از قانون اطاعت نمی

 معاصر نیز بر این نظر هستند. خاطر که عادالنه است. اغلب حقوقدانانمگر بدین
ا حق تنظیم کند و ها را بباشد و رابطه . زیرا قانون باید حقنقدپذیر استنظر او  )

 (نه با قدرت
ای است که، و آن یافتن ضابطه آیدای پدید میمشکل عمده :بلحاظ فلسفی نقد   

. زیرا بنابرآن، بتوان گفت یک قانون عادالنه یا غیر عادالنه است. )نقدپذیر است
آید که محتوای قانون را با حقوق بکار آن می ،از نا حق بمثابه تمیز حق عدالت
 ( حق نیست ،بسنجد. آگر محتوای قانون با حق نخواند حیات ذاتی
 در مسیحیتطبیعی بلحاظ محتوی: اگر حق طبیعی منشاء خود را  و اما نقد حق● 
بر اصول  یاحق بهره نیست. جوید اما از حقوق دیگری که مسیحی نیستند، بیمی

جوید بر اصولی بنا می یاپیدا کند و را عنوان حق  گذارندنمی کهگیرد مخالفی بنا می
کند. بر اساس آنها، این حقوق را تبیین می که همانند اصولی هستند که مسیحیت
شود، به ضرورت حق طبیعی برآنها بنا میو این بدان معنی است که اصولی که 

 مسیحی نیستند.  
کنند، تعیین حقوقی باشند که به فرد، بگاه تولد، تعلق پیدا می طبیعی وقاگر حق● 

اظهار شده گوناگون  یخاطر است که نظرهاچنین حقوقی بسیار مشکل است. بدین
دانیم که در همه جا و همه وقت همان باشد و میباید  هستند. افزون براین، حق

چنین نیست. محتواهای حقوق مختلف، در زمان و در مکان، نایکسانند و ممکن 
 اعتبار بخوانیم. بسود مجموعه دیگری بی را اینیست مجموعه

 بنابر محتوای آن است. جوید، تعریف حقاعتبار نمیکه سان، آن تعریف بدین    
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 فهای آن:دبنابر ه تعریف حق. 3
های دیگر بنابر هدفهای آن از تعریف پیشاپیش معلوم است که تعریفهای حق    

 تر هستند:ضعیف
، به مقاله خود، در پاسخ مجله حقوق، این Charles Leben . شارل لوبن3.1

  بیگانه نیست. فرانسوا تره که از عدالتاست چیزی  است: حق عنوان را داده
François Terréاما عدالت نیست. زیرا  است حق نخست عدالتنویسد: نیز می

 در حقیقت، اگر همه دیگر حقوقدانان هم باید عادل را راضی کند و هم عاقل را.
ر ه هبرقراری نظم است، اما با برقراری نظم، ب ،یگر موافقند که هدف حقبا یکد

تضمین نظم و متحقق  ،هدف حق»گویند: طریق و به هر قیمت، موافق نیستند. می
کنند. بیشتر بر عدالت تأکید میای برخی بیشتر بر نظم و پاره «.الت استدکردن ع

 شود. ذهنی تلقی می یزیرا عدالت هدف
که ها کاربرد پیدا کند. اال اینتواند در همه جامعهمی ،حق تعریف ازاین     

های برند که جامعههای سنتی برای برقراری نظم همان روش را بکار نمیجامعه
از یکدیگر روش با همان نظمی، نظم و بی ،هابرند. در آن جامعهبکار می غرب

را برای برقرارکردن  ها وسایل دیگری غیر از عدالتجامعهجویند. این تمیز نمی
 برند.آهنگی بکار مینظم و هم

 

 :شناسانه حقب. تعریفهای مردم
 
باشد، وجود  فرهنگی که برسرش اتفاق آراء وجود داشته بینیبینا هیچ نظریه   

از این مزیت را دارند که ما را  شناسانه حقمردمهای ندارد. باوجود این، نظریه
ند. از این منظر که نکشود، آگاه میهای گوناگون حق نامیده میدر جامعهآنچه 

تر دارند، علمیها این نظریهولو ناقطعی، اما دست کم بخاطر عمومیتی که بنگریم، 
دو روش  جامعه است، اگر بپذیریم که حق ذاتی تمامی اشکال زندگی درهستند. 

 هایش و یا تحلیل محتوای آن:برای کشف آن وجود دارد: تحقیق در چگونگی
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 روشهایبنای این تحقیق بر یافتن معیارها و یا  :. تحقیق در چگونگهای حق1

 کار و یا تألیفی از هردو است:

ریح اساساً مبتنی بر یک چند معیارهای ص ،. تحقیق برای یافتن معیارها: حق1.1
بخاطر  ترجیح دادن معیارها شوند.ه در کتابهای قانون درج میکاست  و مکتوب

ها است. از منظر جانبداران منازعهحل و فصل و آنها نقض بودن  قابل مجازات
، صحیحر وضع معیارها، از آنجا که بر زندگی اجتماعی قواعد حاکم هستند، رفتا

آسیب و نا بهنجاری اجتماعی  ایرو، هر منازعهرفتار منطبق با آنها است. از این
 شود.شمرده می

 Roscoeو روسکو پوند  Radcliffe-Browneبرون  –خاطر، ردکلیف بدین    
Pound آن نوع مهار اجتماعی که از راه بکاربردن » کنند: طور تعریف میرا این حق
در  برخوردار از سازماندهی سیاسی، ایجامعه که گیردانجام میمند زوری سامانه

یک معیار اجتماعی وقتی حقوقی است » :Hoebelو از دید هوبل « اختیار دارد 
با تهدید  را خاطییا رعایت نکردن آن، بطور مرتب، که امر غفلت کردن از آن و 

که از سوی جامعه صاحب کند واجه میگروهی م یا توسط فرد و و یا بکاربردن زور
 «.دارنددارد یا اعمال زور را  که قدرت گردندمیگردد یا میمقامی شناخته 

 دستگاه مجازات با قواعد مجرد و مصرح متکی بر همانی حق: ایننقد این نظر● 
، کند. غیر از غرب، قلمرو حق را محدود میکه بنوبه خود متکی است بر اعمال زور

ی یهادر جامعه . این نظریهکنندمیکم شماری برداشتی معیاری از حق  یهاجامعه
بکاربردنی نیست. برای های واجد دولت که فاقد دولت هستند و در برخی از جامعه

کردن و ، دستورهای اخالقی، از جمله آشتیین کنفوسیوسی، بنابر آمثال، در چین
دادن باید بر تن دادن به قواعد مجرد و قوانین، رجحان داده شوند. در روم آشتی 
گانه جمهوری نیز قوانین بسیار کم شمار بودند. الواح معروف به الواح دوازدهدوران 

قرار، بدیننیز، در تعریف جدید از قاعده و معیار، قاعده و معیار بشمار نیستند. 
 هاهای حقوقی و تنها در شماری از جامعهشامل بخشی از پدیده تنهاتحلیل معیاری، 

که هویت روشنی دارند  یىقضاو یک دستگاه  که سازماندهی سیاسی متمرکز شودمی
 .دارد
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  :رویه نابرب تعریف حق. 2
ها، اغلب از هایی بکار رفته است که نزاعدر باره جامعه این تعریف از حق    
الو اندریافتهای برونیساز تعریف این شوند. حل و فصل می یىهای غیر قضاراه

گیرد. او نشأت می Bronislaw Malinowski(  1942 – 1884) مالینوسکی
را باید به کارکرد و وظیفه آن تعریف کرد و نه به  حق  بر این نظر بود که 

ایجاد تعامل است: نیرویی که های بروز و ظهورهایش. کارکرد اول حق چگونگی
گرداند، کند و زندگی اجتماعی را ممکن میمیافراد و گروهها را به یکدیگر وابسته 

از تکالیف متقابلی است که آنها نسبت به یکدیگر دارند. این تعامل و تکالیف 
کنند و نه این یا آن و همسازی جامعه را تأمین می متقابل هستند که همبستگی

تر د و کمندهجتماعی شکل میهای ا. رفتار یک فرد را بیشتر رابطهمجازات
 کرد. معیارها و نهادها. بنابراین، حق را در رفتارهای حقوقی باید جستجو

، این در اما یک رفتار حقوقی چگونه رفتاری است؟ از منظر اغلب حقوقدانان    
ونه را چگ توان فهمید معترض و افراد دیگر حقفرصت اعتراض است که می

هستند که  به حق  تعریف ی ی افرادهارویه هااند. این رویهاندریافته و با آن زیسته
حل و فصل منازعات و نه معیارها هستند که های بخشند. این چگونگیصریح می
 گویند حق چیست.به ما می

کاوند، را می های نزاعموافق این تعریف، تمامی جنبه اینست که حقوقدانان     
کند، طبیعت حل روابطی که طرفهای نزاع را با یکدیگر متحد می تاریخ آن، طبیعت

و فصل )دو طرف نزاع یا خود و یا با پادرمیانی واسطه نزاع را حل و فصل 
 کنند(، شیوه عملی شدن حل و فصل مورد توافق یا دورزدن آن و... می
است که بسیار بهتر از تعریفهای پیشین بکار مقایسه تعریف در این امتیاز این● 

کند و بکار مطالعه را تأمین می شمولی حقآید. نظر جانبداران جهانفرهنگها می
تواند شود برای حل و فصل موارد مشابه. اما این روش نمیآید. الگو میتغییرها می

توان در تمامت آن باشد. زیرا حق را نمی ىیمدعی بازشناسی پدیده حقوقی و قضا
ترین شکل روند، فروکاست. اطاعت از حق فراوانبکار می هایی که در نزاعرویهدر 

برای  بردی کهراه، آدمی همواره بر مشاهده حق است: برخالف نظر مالینوسکی
کند یا بخاطر ت. او از قاعده پیروی میآگاه نیس باید بکاربرد، دفاع از منافع خود،

و یا  اند و یا ترس از مجازاتاز زندگی یا تعلیم و تربیتی که به او داده اشتجربه
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که نزاعی پیش آید، حقوند تواند بدون این... انسان مییابدخاطر که عقالنی میبدین
 بزید.

 رها شد: . برای یافتن تعریف باید از بند ثنویت3
باید ثابت کردند که  J.-L. Comaroff et S. Robertsکوماروف و روبرت     

را با تعریفی جانشین کرد که دو جهت یابی را لحاظ کند:  تعریف بر اصل ثنویت
بلکه و  ،فایده نیست: نه تنها بخاطر محتوایشانها بیمطالعه معیارها و ضابطه

. قواعد بخاطر چگونگی اندریافت و بکاربردنشان توسط طرفین نزاع ،بخصوص
دالیلی را مطالعه کرد که سبب هم هستند. و نیز باید  رداو، بلکه ندتنها محدوده نیست

 روند و یا مورد غفلت یا تجاوز قرارگیرند.  اند معیارها بکارشده
 

 :های عمومی حقج. نظریه
 

 Raymond Verdierرا بازآورد: یکی نظریه ریموند وردیر  توان دو نظریهمی    
 : Léopold Pospisil زییو دیگری نظریه لئوپولد پوسپ

 و مبادله: ریموند وردیر در باره حق . نظریه1
نمادی سامانه ارتباط و مبادله ارزشهایی است که روابط »...  حق ،از منظر وردیر     

مختلف متعلق به  یمیان اعضای )افراد و گروهها( یک واحد سیاسی و یا واحدها
او نظر خود را در دو زمینه به اجرا  «.کنندتر را برقرار مییک گروه سیاسی واسع

 .  گذارد: یکی قرارداد و منزلت و دیگری انتقام و مجازاتمی
 د و منزلت: نظر در مورد قراردا بکاربردن. 1.1
لبکار و طند. برای مثال، یکی کقرارداد میان افراد یا گروهها رابطه برقرار می● 

 شوند.می دیگر بدهکار
کند که فرد بدان تعلق منزلت چند و چون وضعیت فرد را در گروهی مشخص می● 

با گروه و  را مسئولیتهای متقابل اوای از وظایف و گیرد مجموعهبرمیدر  و دارد
 اعضای آن.
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شود و در یک جامعه، این دو رابطه با به ضرورت جانشین منزلت نمی قرارداد    
 را بخشد بنابر این که فردزیند. اما هر جامعه، به یکی از دو بیشتر قوت میهم می

شود( و یا او را تر میخاص بداند )کفه رابطه از راه قرارداد سنگین دارای قدرت
شود که ای سنگین میند )کفه منزلت و رابطهگروه و یا چند گروه بدایک عضو 

کند. برای مثال، منزلت بر قرار میرا منزلت میان فرد با اعضای گروه یا گروهها 
 کارکنان دولت(. 

رابطه  آمیز هستند. اما انتقام و مجازاتمنزلت و قرارداد دو نوع رابطه صلح    
 آمیز نیستند:صلح
های : انتقام و مجازات رابطهدر مورد انتقام و مجازات نظریهبکاربردن . 1.2
رابطه منزلت/قرارداد،  باتوان میان این رابطه هستند. باوجود این می آلودخصم

 رابطه برقرار کرد:
یک گروه با عضو  همبستگیانتقام وابسته است به منزلت: مبتنی است بر ابراز     

مجبور به زیان واردکننده  است. خود که عضو گروه دیگری به او زیان وارد کرده
 جبران زیان است.

عضو گروه اعمال  مرتبط است با قرارداد: به میزانی که مجازات در حق مجازات    
شود و نه همه اعضای گروه. در واقع، تمامی اعضای جامعه از واردکننده زیان می

 د. نجویتبری می
معیار  دهد دریابیم چرا همواره مجازاتاست که امکان می این فایده این نظریه● 

تر مجازات و همیت دارد، کما است. در حقیقت، آنچه بوده و ضابطه حق
شود. بنابر این نظریه، موضوع حق، بمثابه کسی است که مجازات می،بیشتر

ها میان افراد و میان که به رابطه هستندهای بنیادی سازوکارهای مبادله، رابطه
 بخشند.گروهها ساخت می

 

 حقوق: شمولمعیارهای جهان : پوسپیزی  . نظریه2
است که نظریه او، بکاربردنی و عینی، بنابراین، علمی  این بر صاحب نظریه     

را بنابر چند معیار و ضابطه  ،، این پدیده جهان شمولحقاست که  ایناست. او بر 
ها کنند. این ضابطههای حق را در هر جامعه معلوم میتعریف کند که خاصه
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جهان حقوقی بنابراین قابل بکاربردن در موارد مشابه ) چهارند: آمریت و قصد
 .و تکلیف و مجازات (شمول
معتبر و بردنی است در باره اصولی ربکا« حق»کلمه »گوید: او می. آمریت: 2.1
 ،زیستن در یک گروه«. گیرندرهبران میکه ی یکه حاکم هستند بر تصمیمهامجرا 

 شکلِ  بدونِ  آییِشناسانه است. اما یک گروه اجتماعی یک گردهم ضرورتی زیست
نیست، بلکه ساختمند است. افراد آن هرگز با یکدیگر بطور کامل مساوی افراد 

تر هستند از مهم ،شکاراآ سلطه دارند، هابر فعل و انفعالکه د کسانی نیستند. عقای
شناسانه  شناسانه و جامعه تیره یهاعقاید کسانی که این سلطه را ندارند. همه تحقیق

ها مسلم بودن آمریت رهبران را در جامعه جهان شمول ،و جامعه و روانشناسانه
ها است. وجه ها و حذف منازعهتصمیم گرفتن و اجرایکنند. آمریت بمعنای می

های های آمران ملحوظ هستند، در همه جامعهحق بمثابه اصولی که در تصمیم
، حضور صاحب آمریتی لذاشود، بنابراین، جهان شمول است. بشری، مشاهده می

 .استهای حق گیرد، یکی از ضابطهرا می هاکه تصمیم
هایی که : تمامی تصمیمباشد جهان شمول حقوقیِ ،گیرندهتصمیم. قصد 2.2

و دیگر  و قاضیان د. رؤسای ایلهانحقوقی را ندار ویژگیگیرد، صاحب آمریت می
کنند. ربط پیدا نمی کنند که به حقاظهار می عقاید اخالقی هاصاحب آمریت

قرار، ضابطه هایی را تشخیص داد که حقوقی هستند. بدینبنابراین، باید تصمیم
دهد تصمیم حقوقی را از تصمیم سیاسی تمیز دهیم. فرق این دو در دوم امکان می

تصمیم حقوقی بر اصلی مبتنی است که، در گذشته، در موارد مشابه است که  این
های سیاسی، در مواجهه با یک وضعیت اتخاذ حال آنکه تصمیمبکار رفته است. 

 شوند. می
، در آینده، وتصمیم اخواهد تصمیم حقوقی را دارد، میگرفتن قابلیت مقامی که     

یک  بهرجوع است به یک قاعده، یا در تمامی موارد مشابه، بکار رود. تصمیم او م
 کند.آن را وضع میخود قانون و یا صاحب تصمیم 

ساختار یک تصمیم حقوقی است. یک تصمیم  . تکلیف: مراد پوسپیزی2.3
کند تکلیف و نیز تعریف می شودحاکم میکه را کند حقوق طرفی حقوقی تعیین می

کند رابطه اجتماعی دو طرف تصمیم تصریح میشود. این محکوم میکه را طرفی 
حال است و در همان تجاوز شده است وقتی به حق سان که وجود داشتهرا، آن
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است. در حکم،  کند که تعادل رابطه را از میان بردهکیفیت خطایی را تعیین می
 تعیین شوند.  ،باید حقوق و تکالیف دو طرف دعوا، به دقت و صراحت

است. زیرا  کند، غیر از تکلیف مذهبیتکلیفی که صاحب آمریت تعیین می    
است که دو طرف زنده وجود دارند و تصمیم باید تکلیف رابطه آنها را  این فرض

 شوند.کنند، وارد قلمرو حقوق نمیمعین می معین کند. تکالیفی که مقامهای دینی
 باشد. مجازاتهای غیر بدنیاست که الزم نیست  . واپسین ضابطه، مجازات2.4
و روانی )تمسخر و تحقیر و طرد از جمع( و  ، همچون مجازاتهای اقتصادییبدن

سیاسی و خلع درجه و ) سلب تابعیت، محرومیت از فعالیتهای سیاسی  –اجتماعی 
تر از مجازاتهای اها اهمیت بسیار دارند و اغلب کاررتبه و...(، در بسیاری از جامعه

 بدنی هستند. 
داند که شخص را از امتیازی محروم کند حقوقی را مجازاتی می مجازات وا     

کارکرد را نیز  این. مجازات بودکرد، از آن برخوردار تجاوز نمی که هرگاه به حق
 توان آنها را اخالقی خواند. که میکند جدا می اجتماعی هایدارد که حق را از پدیده

وجود دارد: حق آمرانه که  از دید این حقوقدان، در هر جامعه، دو نوع حق    
، از آن اطاعت کند و اکثریت از ترس مجازاتاقلیت در موقعیت مسلط وضع می

عرف و عادت  نچهآهر است بدیهیکند. کند. و حقی که عرف و عادت مقرر میمی
عمل به برد. رآن را بکا یىکه یک مقام قضامگر این ،شودمیکند حق نمقرر می

 کنندگونه حقوق بر اثر فشار از بیرون نیست و افراد خود به خود به آنها عمل میاین
(1). 
 

 :از حق تعریف کانتد. 
 
 آوردیم. بجارا  از تعریف حق در باره ناتوانی حقوقدانان در آغاز قول کانت    
اگر بیند یا نه و توانا به تعریف حق میخود را ، ست ببینیم او، بمثابه فیلسوفا

 حق از منظر هابرماس به تعریفدهد. از حق چه تعریفی بدست میبیند، توانا می
مراجعه ورده آفراست،  نظری که او بدان رسیدهیم. بخصوص که زپردامی ،دورتر ،نیز
شناسانه و نقد آنها است. بنابراین، جامعه و نیز ماکس وبر نظرهای کانت و روسو به

 :استتعریف کانت از حق ایننیز هست. 
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تواند با اختیار دیگری، بنابر مجموع شرائطی است که بدانها، اختیار یکی می حق»
که تسلیم  ،، دولت حقصورتدر این. شودسازگار مطابق  یا ، قانون عمومی آزادی

 . «شود تواند جهان شمولحق به اخالق است، می
در آوریم: دقیق کنیم، توضیح خود او را می که نظر او را در باره آزادیبرای این    

ین تعریف را ، آزادی ا1789 مورخ ماده چهارم اعالمیه حقوق بشر و شهروندی
که به دیگری زیان است بشرط این کار آزادی توانایی انجام هر»است:  یافته
است که  هر عملی منطبق با حق»: است گفته ، کانتاین تعریفمتأثر از  «.نرساند

، عمومیاختیار همه دیگران، بنابر قانون  اختیار هر کس با آزادیِ  بگذارد آزادیِ
رو خواهان کند اما بهیچهمزیستی کند. این قانون تکلیفی یا اجباری را تحمیل می

آن نیست که تنها بخاطر این تکلیف، آدمی آزادی خود را محدود به این و آن حد 
خواهد که محدود شدن آزادی آدمی ناشی باشد از آزادیهای تنها عقل میکند. 

 یگران. د
با حق  رابطه حق در نقد نظر او گوییم:  .داندرا محدود می سان، او آزادیبدین    

های شود. محدود شدن آزادی یکی به آزادیمحدود کننده طرفهای رابطه نمی
تعریف کنیم. در حقیقت، حد  که آزادی را به قدرتدیگران ممکن نیست مگر این

، نه آزادی رابطه قواشوند و در می کند که دو طرف در رابطه قواوقتی وجود پیدا می
 کند. که قدرت محل عمل پیدا می

بر اصول حقوق  بود و بر این شد که تشکیل جامعه سیاسی ناقد روسو کانت    
. اولی و استقالل و برابری عبارتند از آزادیجوید. این اصول پایه می عمومی
پیش از تشکیل  است. این حق انسانترین اصل است. زیرا که آزادی از آن مهم

تواند ین در درون جامعه سیاسی است که انسان میجامعه سیاسی وجود دارد اما ا
بدین  دولتاتباع  یىن عمل کند )وارونه نظر روسو(. برابری حقوقی و قضاابد

حقوق در تضییق مشترک دارند. بنابراین، نابرابری  معنی است که اینان قدرت
استقالل راجع است به اصل ها باید الغاء شوند. اعتبار است. امتیازها و تبعیضبی

 .(2) «شرط استقالل سیاسی است ،. این استقاللاستقالل اقتصادی شهروندان
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 است: پیدا کرده فقهو «  اسالمی»فلسفه در  ،. تعریفی که حقه 

 . تعریف محمد حسین طباطبایی صاحب المیزان1
 است: ها قائل شدهویژگی ، برای حقاو، به استناد قرآن    
تقسیم ، کاستی و فزونی نپذیرفتن، مندی، تطابق با امر واقع، استقاللهستی .1.1
ناپذیری، عه وجودی آنها، تخریبسیری، جریان در همه موجودها بنابرناپذ

د حق است، خلوص حق از جوید، بلکه حق ممٌبا حق تعارض نمی سودمندی، حق
 ظن و... 

 زیراهای باال است. ویژگیناقض اما این یکی . «و غلبه و شدت حق قهر»و نیز     
کاربرد پیدا  زوراست،  ای که یک طرف آن حق و طرف دیگر آن باطلدر رابطه

کند. و ... با زور کاربرد پیدا می و پول و فن کند. دقیق بخواهیم، ترکیبی از علممی
تخریب زور است. اگر زور در خود  هدف از این ترکیب به حداکثر رساندن قدرت

در حق نیرو باشد و در رابطه با باطل شود و اگر حق باشد ناقض خلوص حق می
 کند. در زور از خود بیگانه شود، با هستی شمولی حق تناقض پیدا می

خاطر که باطل ناشی از نقص در وجود بدین و باطل حق و قائل شدن به ثنویت     
ت. چراکه باطل از خود نظر طباطبایی اسوارد بر اشکال دوم هر موجود است، 

کند. پر می آورد و این خالء را قدرتوجودی ندارد، غفلت از حق، خالء پدید می
را جانشین رابطه  شود، غفلت از حق، رابطه قوادر آنچه به رابطه انسانها مربوط می

 کند.ا میکند و در این رابطه، ترکیب باال، کاربرد پیدحق با حق می
 ،های حقویژگی، برای یافتن برخی از اش به قرآنخاطر با آنکه مراجعهبدین     

، او را از تعریف و بکاربردن منطق صوری ارزشمند است، اما ماندن در قید ثنویت
 است:او از حق این. تعریف است هایش ناتوان کردهویژگیحق به 
كه به طور اجمال، قبل  یاست؛ اختصاص« اختصاص» ز معاني حقيکي ا». 1.2

هاي گوناگون از تشکيل جامعه هم وجود داشته است و پس از تشکيل آن، به شکل
بدين معني كه از اختصاص شود كه يکي از آنها حق است؛ و متنوعي ظاهر مي

شود، ملك، و آنچه كه مربوط به غيرمال ی مذكور، آنچه كه به مال مربوط م یاجمال
 یاختصاص و مالکيت امر فطر همسئلدر اين ديدگاه،  شود.ناميده مي« حق»است، 

هر جاندار با شعور  ها و پذیرش همگانی جسته()رسوخ یافته در ذهن یو ارتكاز
 (3) .«دانسته شده است
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 از منظر آیةالله منتظری: . تعریف حق2
ها و مقتضيات خاص حقوق اساسى و بنيادين انسان، محصول ضرورت  .2.1

 همچون حق ،اجتماعى و شرايط زمانى و مکانى نيست. چرا كه اينگونه حقوق
تعيين سرنوشت، حق حيات، حق معيشت و زندگى سالم، حق آزادى انديشه و بيان 

نفسه هايى فطرى هستند و لذا فىقبل از هر چيز حق ،و حق امنيت فردى و اجتماعى
ها به خاطر انسان بودنشان و به دليل باشند و انسانثابت، غيرقابل سلب و ذاتى مى

گذارى يا  ها ريشه در قانوناينگونه حق .باشندكرامت انسانى بايد از آنها برخوردار 
داشته و از بديهيات عقل عملى به  اراده حکومت ندارند، بلکه ريشه در فطرت

نسبت به آنها نيز ارشادى است ... آنچه برحسب  آيند و ديدگاه شريعتشمار مى
است دست تشريع و قرارداد و اعتبار از دامن آن كوتاه  و يا مفسده واقع مصلحت

هرگونه به معناى عينيت و واقعيت خارجى است كه از حيطه « حق»آن همان است و 
 (4) .تشريع و جعل و اعتبار خارج است

سب »خود در بحث  در ضمن آخرین جلسات درس خارج فقه ایشان». 2.2
حقوق »درباره سب مطلق انسان و در نتیجه  ،به مناسبت 1382در مهر « المومنین

حقوق انسان »شیعه بود که  این برای نخستین بار در فقهند. اهبحث کرد« انسان ذاتی
به رسمیت شناخته  ه طراز اول شیعهاز جانب یک فقی« از آن حیث که انسان است

ادامه نیابد سفانه کسالت استاد باعث شد که این درس بیش از دوازده جلسه أمت شد.
 (5) .«و ایشان فرصت نیافت این نکته بدیع را عملیاتی کند

 

 :ف فقها از حقی. تعر3
، ابتـدا آرای برای روشن شدن تمایز آرای ایشان از سایر اندیشمندان مسلمان   

  :کنیمبندی میدسته را و فیلسوفان فقیهان
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   فقیهان .3.1
شیعه در دو قرن  ندارنـد. بیشـتر فقیهاننظـر  اتفـاق نیز دربارۀ معنای حـق فقها    
ا تدب. آنها امیدانند معنای تسلط صـاحب حـق بهاش الح فقهیطحق را در اص ،اخیر

اند ایـن مسئله پرداخته به، هنگام بیان ماهیـت آن یعنی بیع ،فروش و در بحث خرید
  .اندرا برشمرده بیع نوعی حق است یا نه. آنگاه برخی از ویژگیهای فقهی حـقکه آیا 
ن بیا است یا نه؛ به نظر دارند که آیا وجود مکلف نیز الزمۀ حق آنها اختالف    

دیگر، آیـا همیشه صاحب حق بر شخص دیگری به نام مکلف در موضوع حق 
  از مصادیق حق وجود مکلف الزم است. تسلط دارد یا فقـط در برخی

یعنی  ،نتطرا نوعی سل ، حقبهنگام تعریف بیع، بدر کتاب مکاس انصاری شیخ ●
 . (20: 2395انصاری )سلطۀ صاحب حق بر مکلف معرفی کرده اسـت 

اعتقاد  بودن حق طنتبه سل انصاری نیـز هماننـد استادش شیخ نییىمحقـق نـا ●
دارد. او حق را درجۀ ضعیفی از ملـک و وجود آن را متوقف بر وجود صاحب حق 

 (.92: 1413 ،یآمل)و مکلـف میدانـد 
میدانند، وجود مکلف  (نتطسل) طهمعنای سل را به که حق امـا برخـی فقیهان     

را شرط ضرور حق نمیدانند. آنها تسلط صاحب حق را بر موضوع حق در تقوم 
  انند. دماهیت حق کافی می

 حق»گوید: می حاشیه بر مکاسب در کتاب  ،یسیدمحمدکاظم طباطبایی یزد ●
وی نویسندۀ کتاب معروف عروة «. عبارت است از نوعی تسلط داشتن بر چیزی

  است.  الوثقی
دو چیز است: صاحب حق  رکن اساسی مفهـوم حـقفهمیم که از این عبارت می     

موضوع تسلط دارد.  کسی اسـت کـه بـر موضـوع حـق. صاحب حق و موضوع حق
بنابراین، شخص مکلـف یکـی از ارکان سازندۀ  حق همواره چیز یا شخص است؛

مفهوم حق نیست، هرچند وی در برخی از مصادیق حق، مثل حق قَسْم یـا حق 
سـنگچین ) تحجیـر مضاجعت حضور دارد؛ اما در برخی مصادیق حق، مثـل حـق

اراضی موات، هیچ مکلفی وجود ندارد؛ زیرا کسی که زمین مـوات را (کردن
 ه پیدا نمیکند. وی بهطدلیل حق تحجیر بر دیگران سل سـنگچین کرده است، به
 عه از زمینی که سنگچین کرده است، تسلط پیدا میکند.طسبب این حق فقـط بر آن ق

را بر  تسلط صاحب حق نیز همانند سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی محقق اراکی ●
 (10: 1415 اکی،را)موضوع حق در تقوم محتـوای حق کافی میداند 
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 ه بودن حـقطنظر درمیان طرفداران نظریۀ سل یکی از دالیل این اختالف ●
 بر ایـن تعریـف از حـق آخوند خراسانیاشکال  (داشتن صاحب حق نتطسـل)

داند و به برخی از انواع حق، ازجمله را جامع نمی انصاری اسـت. او تعریـف شیخ
. (4: 1406، ینخراسا)کند که در آنها مکلف وجود ندارد حق تحجیر اشاره می

ای از زمین موات، حق تقدم در استفاده از زمین عـهطانسان بـا سـنگچین کـردن ق
کند، نه بر افراد ه پیدا میطنصیبش میشود. او با انجام این عمل فقط بـر زمین سل

یعنی شخص مسـلط علیـه ،در این گونه حقوق  دیگر. پس وجود مکلف،
 .معناستبی
 
  :فقیهان -فیلسوف .3.2
در آثـار  بارۀ حـق البی را درطم مطهریمرتضی ، معاصر شیعه درمیان فیلسوفان ●

معنـای ، خـود بیان کرده است. وی در کتاب بررسی اجمالی مبانی اقتصـاد اسـالمی
کند؛ اما حق را حاوی نوعی بهره و سود یا اعتبار خاصـی را برای حق تعیین نمی

وی اعتقاد  (222: 1403 ،هریمط(برای صاحب حق میداند  صمخصو نتطسل
 گیرد، نه به عین.برخالف ملك، به فعل تعلق می دارد حق ملك نیست؛ چون حـق

قبیـل مملوکات است و مقابل مال و ثروت  نیست، بلکه از قبیل مالکیت حق از
المیت من مال او حق فهو  کمـا تر»قرار میگیرد. وی در ادامه با اشاره بـه حـدیث 

 (223 ن:ماه)« نت.طاسـت، نـه خـود سل نتطحق متعلـق سـل»گوید: می« لوارثه
 نتطهری سلطاز نگاه شهیدم تردید معنای حقاینجا روشن میشود که بیاز     
 (تشریعی)و حق وضعی  (تکوینی)نیست. وی دربارۀ تفاوت حق طبیعی  (هطسل)

  میگوید: 
 :یعنی ثابت و سزاوار و ما دو نوع ثبوت و سزاواری داریم ،باید گفت که حق»    

ای واقعی بین شخص و طهو سزاواری تکوینی که عبارت است از رابیك ثبوت 
یابد و یك ثبوت و سزاواری تشریعی که بر وفق آن وضع شیء که عقل آن را در می

   (273: 1382 ری،همط)« و جعل میشود.
داند، بلکه معتقد اسـت بایـد را ثبوت نمی ایشان در جای دیگری معنای حق    

  . (238: 1403 ری،همط)درنظر گرفت  را اخص از ثبوتمعنـایی 
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  :جوادی آملی ةاللهدر منظومۀ فکری آی معنای حق .3.3
در دو اثر خویش به نامهـای فلسـفۀ  جوادی آملی آرای خود را دربارۀ معنای حق    

وی در کتـاب فلسـفۀ حقـوق  گفته است.  و حق و تکلیف در  اسالم حقـوق بشر
رو، آن را پذیرای تعریف ماهوی به حد ازاین .داندرا مفهومی فلسفی می حـق، بشـر

شمار آید و به انسان  اگر امری از اختیارات به»گوید: سپس می .داندو رسم نمی
 (75: 1375 جوادی آملی،) «نـام دارد. گـردد، حـقبر

گنجد؛ زیرا کتاب دربارۀ انسانها در این تعریف نمی یرغحقوق که روشن است      
بـودن  نتط، بیان دیگری از نظریۀ سلاین تعریف از حقفلسفۀ حقوق بشر است. 

پـیش  ای که فقیهان؛ نظریهاسـت؛ چون صاحب حق در اعمال آن مختار است حـق
  .انداز وی نیـز بـه آن گرایش داشته

چنین آورده اسـت:  و تکلیف در  اسالم در کتاب حق ، اودر تأیید نظر باال    
 نتطحق از سنخ سل»تر از همۀ آنها این است که جامعشده،  ازمیـان تعاریف ارائه»

ای نت فعلیهطحق سلبه عقیده وی،  (24: 1384 جوادی آملی،) «{...}اسـت 
توان آن را تصور کرد، بلکه باید قائم به دو طـرف است که بـا فـرض یـک طـرف نمی

 ان:مه) که حق بر ذمۀ اوست شود و مکلفکـه منتفـع می باشـد: صـاحب حـق
فهمیم کـه در حق نفع و سود وجود . از این عبارت نیز مـی(25و  24های صفحه

رو، جوادی آملی در ادامه به عبارتی ازاین .شودآن منتفع میازدارد که صاحب حق 
برد، خوْد نفـع می کسـی کـه از حـق ، بنابر آن،کنـد کـهاستناد می هغاز نهج البال

البالغه  خطبه ) نهج مکلف به رعایت حقوق دیگران و سوددهی به آنان است
که  ایطهسل دارد و هـم نفـع. بـر ه درطهم نوعی سل او،پس حق از نگاه  .(216

به  ،یابد و نفعی که در آن وجود داردحق حاوی آن است، بر مکلف استقرار می
  رسد.صاحب حق می

بـه دو نظریـۀ  توان نتیجه گرفت کـه بیشـتر اندیشـمندان مسـلمانه گفتیم میچاز آن    
همان دو نظریه مهمـی اسـت  دو نظریه و منفعت گرایش دارند. این (هطسل) نتطسل
کنند: از آن طرفداری می نیز در گفتمان حق ربغ امروزه بیشتر دانشمندان 11کـه 

 (و انتخاب. قدرت)و نظریۀ اراده  نظریۀ منفعت
اراده، انتخـاب، ) را بـه دو معنـای قـدرت اگر بخواهیم تعریف مفهـوم حـق    
یم، گریزی از ورود به مباحث زیر آزمایی کن و منفعت راستی (نتطسل ه،طسـل

 نداریم. 
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 ،سازدمعقول ثانی فلسفی است و ذهن آن را با تأمل و مقایسه می . چون مفهوم حق1
و هـم  اما هـم قـدرت باشد؛ (جوهر و عرض)معنای آن نباید از سنخ ماهیت 

 اند. منفعـت از مفاهیم ماهوی
کامل آن است که نسبت مع ِرف و معرَّف باید نسبت  . یکی از شرایط تعریف2

دیگر، دو شرط از شرایط تعریف آن است که باید جامع افراد  تعبیر تساوی باشد؛ به
 ( و) همۀ مصادیق معرَّف را فراگیـردباشدباشد؛ یعنی تعریف کامل  غیارو مـانع ا

پس تعریف  .یستندند که از مصادیق معرَّف نکاز ورود افـرادی بـه تعریف جلوگیری 
درحالیکـه تعریـف  .دو شرط را داشته باشد نیز باید هماننـد دیگر تعریفها این حق
یا منفعت چنین نیست؛ یعنی  (نتطه و سلطاراده ،انتخاب، سل) بـه قـدرت حـق

تعریف حق به قدرت فرد صاحب حق بر فرد  ار.غینه جامع افراد اسـت و نـه مـانع ا
اش این است که همۀ زیرا الزمه. ، جامع همۀ مصـادیق حق نیست(مکلف)دیگر 

درحالیکه یکی از انواع صاحبان حق، موجودات  .صاحبان حق قدرت داشته باشند
این دسته از صـاحبان حق، علیه کسی یا چیزی قدرت  1هستند. (جمادات)جان بی

نیست؛ یعنی چنین نیست که  غیار، مـانع ابـه قـدرت ن تعریف حـقنیچندارند. هم
بسا  داشته باشد؛ چه هرکس قدرت داشته باشد، درقبال متعلق قدرت خود حـق

روی ظلم، توانایی اعمال قدرت بر مظلومـان داشـته باشند؛ اما  زورمندانی که از
 آورد. ارمغان نمی آنها حق را بههرگز چنین قدرتی برای 

ار است. حق خدای متعال غیبه منفعت نیز نه جامع افراد و نه مانع ا تعریف حق. 1
که یکی از صاحبان  دیگر، خدا تعبیر دلیـل بر جامع نبودن این تعریف است؛ به

است و در ذاتش لق طبرد؛ زیرا او کامل منفعی از حق خود نمی حق است، هـیچ 
 نیاز .از هرگونه منفعت بی

یار نیز نیست؛ زیرا بسیاری از مـواردی کـه در غمانع ا ،به منفعت تعریف حق. 2
واقع  آن منفعـت وجود دارد، طبق تعریف باید از مصادیق حق باشند؛ درحالیکه در

بـرد، مـیشـده  صبغاصب از مال  غحق نیستند؛ برای نمونه، منافعی که شخص 
 . هستند او نیسـتند، اگرچـه منفعت حـق
حمل معرف بر معرَف در هر تعریف باید از نوع حمـل اولـی ذاتـی باشـد؛ یعنـی . 3

دو برای اثبات  معرف و معرَف باید اتحاد مفهومی داشته باشند. اتحاد مصداقی آن
یا منفعت و  به قدرت قبه این شرط، تعریف ح . باتوجهدرستی تعریف کافی نیست
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حمل هریک بر حق، از نوع حمل اولی ذاتی نیست، بلکه از نوع حمل شایع صناعی 
دو تعریف، مفهوم قدرت یا منفعت بر مصداق حق  اسـت؛ یعنـی در هریک از این

 حمل شده است که البته چنین حملی هرچند در بیشتر موارد صحیح است، به
دیگر، هرچند حق در بیشتر موارد حامل  تعبیر مصـحح تعریـف نیسـت؛ بههیچوجه 
 این بهصاحب حق یا منفعت اوست،  (نتطه و سلطاراده، انتخاب، سل)قدرت 

 و منفعت یکی باشد.  معنا نیست که مفهوم حق و قدرت یا مفهوم حـق
جـوادی آملـی جایگـاه  کهاسـت دلیل وجود چنین اشکاالتی بوده  شاید به    

کننـدۀ حقـوق آنهـا  وجودی و شأن و رتبۀ هستی موجودات را مهمتـرین عامـل تعیین
ند و معتقـد ارتبۀ خاصی از کماالت گوید هریک از موجودات در. وی میداندمی

شـود. هـای وجـودی آنهـا تعیـین مـیشایستگی ساسـت حقوق موجودات براسا
و تکلیـف  کتـاب حـقدرو نیز  فرازهای متعدد از کتاب فلسفۀ حقوق بشرایشـان در 
اسـت.  بـر اهمیت جایگاه موجودات در تعیین حقوق آنها تأکید کرده در  اسـالم

چیزی باید متناسب  حق هرتردیدی نیست که »گوید: وی در یکـی از ایـن فرازها می
بدون لحاظ  یابق با استحقاق شأن وجودی وی باشد و هرگونه تدوین حقطو م

  (817ان: مه) «جایگاه ذیحـق در نظـام هسـتی مستلزم ظلم است.
معنای  بـه حـقتوان پیشـنهاد کـرد کـه به این عبارت و عبارتهای مشابه می باتوجه    

مـراد از  «.موجودی بر چیزی  شایستگی داشتنِ ». حق یعنی شایستگی باشد
که متعلق حق است « چیز»در این تعریف، صاحب حق، و مقصود از « موجـود»

گاهی داشتن صـفت و گاهی انجام شدن، انجام دادن یا ترک کردن عمل است. 
لوب صاحب حق طایت مغتواند  در ایـن تعریف می« چیـز»نین مصداق چهم
 یـا مقدمات آن باشد.  (ا مقصد متناسب با وجود آنهدف او ی)

بـه شایسـتگی وارد  عریف حقکدام از اشکاالت باال بر ترسد هیچنظر می به     
شایستگی مفهوم ماهوی نیست، بلکه ذهن آن را براثر مقایسۀ موجود با  .نیسـت

تعریف حق به سازد. می (هدف یا مقصد حرکت طبیعی آن)لوب آن طایت مغ
یرمربوط را از قلمرو غو هم موارد  شایستگی هـم جـامع همـۀ مصادیق حق است

 سنسبت شایستگی و حق، تساوی است. براسا ،عبارت دیگر حق خارج میکند؛ به
داشتن متعلق حق را دارند. فرقی نمیکند  شایستگی ن تعریف، همۀ صاحبان حقْای

جان، مختار باشد یا مجبور. دی، زنده باشد یا بیکه صاحب حق مجرد باشد یا ما
 ،یعنـی خـدای متعال، برخالف نظریۀ منفعت ،مانطورکه برترین موجـود در جهـانه
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تواند شایستگی چیزی ترین موجـود در جهان نیز میتواند حق داشته باشد، پستمی
لقی کرد، را داشته باشد. همانطورکه موجود کامـل مختـار را میتوان صاحب حق ت

 نتطو برخالف نظریۀ سل)اراده  /اختیار هم برخالف نظریۀ قـدرتموجودات بی
الزمۀ شایستگی داشتن  ،توانند صاحب حق باشند؛ بنابراین، می(اسالمی در فقه

بر کودکـان و حیوانات،  رو، عالوهاین صاحب حق، مختار بودن او نیست؛ از
 توانند حق داشته باشند. گیاهان و جمادات نیز می

انـد. فرقـی نـدارد ایـن حقـوق هـا داخـل ایـن تعریفنـین همـۀ انـواع حقچهم   
حیـات بشـر؛  االستیفا باشند؛ یعنی اسقاطشان جایز نباشد، مثل حقواجب

 دریافـت دسـتمزد؛ بـه جایزاالسـتیفا باشند؛ یعنی اسقاطشان جایز باشد، مانند حـق
 ،ه نداشتن صاحب حق بر حق خویشطهم با سل بودن شایسته دیگر، حقیقـت  بیان

ۀ صاحب حق و جواز طجواز اسـقاط حق سازگاری دارد و هم با سل یعنـی عـدم
 . اسقاط حق

نوع حمل  ، ازاین نکته نیز باید توجه کرد که حمل شایستگی بر مفهوم حقبه     
 ، یعنی حـق«یستگی استحق شا»گوییم اولی ذاتی است، نه شایع صناعی. وقتی می

بودن، )اتحاد در مفهوم و مساوی در صدق(  بر مساوق افزون ،و شایسـتگی
  (6) اند.مترادف

 

 که در بردارند: ییهادر تناقضو اشتراک آنها و. مشترکات تعریفها 
 

 :دارند درتعریفها اشتراک 
برشمرده شده  های حقویژگیهستند. به استثنای شماری از  . همه ترجمان ثنویت1

خاطر که ترجمان ثنویت هستند، . بدینتعریف  از حق به اغماضتوسط طباطبایی و 
هستند. در حقیقت، بر اصل ثنویت، حق قابل شناسایی  تعریف حق به قدرت

 شود. زیرا وجود دو محور نمی
هم رابطه حق با حق نبود دو محور را وخواند نمی حدناپذیری حق ویژگیبا . 1.1

بطور خودانگیخته  حیات با عمل افراد به حقوق ذاتی ،زیرا این رابطه. کندایجاب می
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بلکه گستره عمل  ،کنندشود. دارندگان حق نه تنها یکدیگر را محدود نمیبرقرار می
 کنند؛یکدیگر را بیشتر می

، از رابطه قوایی که در آن، یکی بر دیگری سلطه بجوید تا محوردو رابطه در  .1.2
اجزاء از یکی زور  ،ترکیبی که در آن درحقیقت – ،  زور«سازگار شدن دو اختیار»

کردن رابطه و یا جلوگیری از تحول سازش به عدم سازش، نقش یا در برقرار –است 
 تعیین کننده دارد. 

دو محوری است، بقیه  که بیانگر ثنویت به استثنای تعریف کانتتعریفها     
ند فعال و طرف دیگر، وهستند. زیرا یک طرف، حق ترجمان ثنویت تک محوری

 هستند.  ،پذیرمکلف  فعل
اند، ساخته شده ها که بر اصل ثنویتها و مرامخاطر است که تمامی فلسفهبدین    
تناقض . هستند اند، متناقضشده که از حقهم تعریفها هستند.  های قدرتبیان

در  .که  قدرت استاست آشکار نخست، تناقض تعریف حق به ضد و ناقض حق 
 حقیقت،

 خواه آنها که حق را سلطه و سلطنت ،هستند به قدرت . تعریفها همه تعریفهای حق2
 و غلبه و شدت دانسته دارای خاصه قهرو خواه طباطبایی که آن را  کنندتعریف می

و  و علم میان دو محور است که در آن، ترکیبی از زور رابطه قوا ،است. اما قدرت
است. قدرت  ویرانی، رفتنش، به ضرورت رود. حاصل بکارو... بکار می و پول فن

رو، تعریف حق به قدرت، رود. از ایندر تخریب بکار میآید و از تخریب پدید می
ند حقو دو طرف فرآورده غفلت افزون بر این، قدرتتعریف آن به ضد خویش است. 

آلت فعل و  هگشتاز خود بیگانه  ناقض حقوند توسط از حقوق، به سخن دیگر،
کند قدرت متناقض است زیرا، زوری که در ترکیب شرکت می. است اششده قدرت

است، با از خود  آنبه حداکثر رساندن قدرت تخریب ترکیب و کارکرد اجزای دیگر 
توان علم و فن و پول نمیکردن تخریب، بدون هدف آید.بیگانه کردن نیرو پدید می
. گرداندندن قدرت تخریب زور اکثر رسحدارا موظف به  و دیگر نیروهای محرکه

است و حق خالی از تناقض است و تعریف به ضرورت متناقض  ،سان، قدرتبدین
 است. با بکار بردن منطق صوریحق به قدرت، جانشین کردن اولی با دومی 

اند، دادهبه آنها « دینی»صفت ها که دروغ است. تعریف . تعریف دینی از حق3
است و به تفصیل  کم و کاست قول ارسطونمونه تعریف جوادی آملی که تکرار بی -

 اند. غربی اخذ شده های حقوقداناناز فلسفه و در مواردی از تعریف –نقل شد 
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 قوا رابطه ،دو طرف دارد: صاحب حق و مکلف. رابطه این دو طرف ،. حق4
است. روش  دهد و معنی شدهاولی بر دومی معنی می قدرت ،و ناگزیر حق است
 است:ه شدتعریف کنندگان غفلت مهم  سهدست کم  سبب منطق صوریکردن 
اگر این رابطه، نیازمند رابطه، حتی بدان کردن در وجود و نه در عملنه  ،. حق4.1

ذاتی حیات وجود دارد و خودانگیختگی یکی  رابطه حق با حق باشد، نیست. حقِ
 است؛های آناز خاصه

آورد، بلکه سبب توحید با حق که نه تنها تعارض ببار نمی حق غفلت از رابطه. 4.2
ست که تنها در این اراستی اینشود. و برخورداری کامل از حق میطرفهای رابطه 

 ؛کندرابطه حق کاربرد پیدا می
. شودخودانگیخته عمل میاین حقوق به  را حیات دارد و  حیات حقوق ذاتی. 4.3

در کند. برقرار می شود که با خود رابطه قواپس وقتی آدمی با حیات خود دوگانه می
کند. برای با... کاربرد پیدا می دهد و ترکیب زورکاربرد از دست می حق ،این رابطه

نفس کشیدن عمل خودجوش بدن است. عمل به این حق نه تنها نیازمند طرف  ،مثال
 ،کشددمی سیگار میآاست. اما وقتی دوم   طرفبلکه نیازمند نبود طرف  ،نیست دوم

با غفلت از حق تنفس  ،ای است که عمل او فاقد صفت خودانگیخته و بیانگر رابطه
 ،رابطه دو طرفهکند. در این برقرار میو حیات دیگران او با حیات خود  ،هوای سالم

 . کندو... کاربرد پیدا می و فن ترکیب زور با علم
شود. ناپذیر هستند. هرکس خود از آن غافل میتعرض یاتح حقوق ذاتی. 4.4

و  توانند مورد تعرض قرارگیرنده میکامکانهای برخورداری از حقوق هستند 
کردند، گذاریها بر وفق این دو مهم قانون وضع میهرگاه قانون. گیرندقرارمی

گرداندند و جهان ما جهانی دیگر می برخورداری همگان از امکانها را موضوع قانون
 .شدمی
در  داند، بلکهمی از راه اعمال زور را مهار جامعه نه تنها تعریفی که حق .5

تخریب زور را به حداکثر  ترکیبی که قدرتدر واقع،  –های دیگر نیز، زور تعریف
 نقش اول دارد: -رساندمی
پذیرفته شده باشد، او از سوی  و یا هر مقامی که اعمال قدرت دولت . آمریت5.1
 ؛است اش زورمایهبن
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. عمل نکردن به قاعده و قانونی است های تعریف از حقنیز از مؤلفه . مجازات5.2
بر غافل از این که شود. داند، سبب مجازات میکند و حق میکه دولت مقرر می

های حق را داشته باشد، عمل نکردن به آن، به ضرورت، فرض قاعده یا قانون خاصه
   بنابراین،  کند.مرتکب شدن عملی است که مجازات را ناگزیر می

در حقیقت، عمل است.  ناقض خاصه خودانگیختگی حقنیز . اجباری بودن 5.3
شود و یا با تن از آن غافل می حق شود که دارندهکردن به ناحق وقتی ممکن می

به حق نیازمند جبر  کردنسان، عملکند. بدیندادن به جبر، به ضد حق عمل می
 به ناحق است که بدون امر قدرتعمل کردن نیست. نیازمند نبود جبر است. این 

  شود.شدنی نمی ،جبار
چه چیز را گویند میگوید، مردم یک جامعه، به رفتار خود، به ما می نزاع. »5.4
دانند، تعریف گوید آنچه را مردم یک جامعه حق می، نیز به ما نمی«دانندمی حق

در واقع  – زورو دو طرف دارد  نزاع. این واقعیت که نیستهست یا  حق به قدرت
گوید، به ما میاست،  تعیین کننده موقعیت دو طرف در رابطه –ترکیب زور با... 

ند خویش را در وحق دست کم، آغازکننده نزاع، با تن دادن به جبر قدرت، خودِ
اما هرگاه در سلسله مراتب اجتماعی،  است. آلت فعل قدرت از خود بیگانه کرده
باشد و مقام تصمیم گیرنده نیز باشد، مردم بسا  آغازگر، از موقعیت مسلط برخوردار

 دولت والیت مطلقه فقیهکه  تعریفیاکنون، بنابر هماو را صاحب حق بشناسند. 
باورمندان به  بسط ید دارد.م بر جان و مال و ناموس مرد امرولیاست،  قائم بر آن

 یىد. تکلیف دستگاه قضانشناساین والیت، در هر نزاع، طرف دیگر را مقصر می
 معلوم است. هم که
 به قدرت کنند، اینست که وقتی حقامر مهمی که تعریف کنندگان از آن غفلت می    

های شود. به همان نسبت که رابطهقدرت میها نیز تنظیم کننده رابطهشود، تعریف می
بیشتر  و طبیعت د، میزان تخریب نیروهای محرکهنشوبیشتری با قدرت تنظیم می

ها ها و تبعیضها و نابرابریهای اجتماعی و نابسامانیآسیب شود. در نتیجه،می
ها توسط به خطر تنظیم رابطهای اجتماعی اهل دانشه اخیریابند. توجه افزایش می

، فروپاشی ، پایان زندگی بر روی زمینغرب ، پایان تمدنقدرت )پایان دموکراسی
دفاع  ،، پیشرفت بدون نمو اقتصادیدر صد ، رشد صفرضد رشد های اجتماعی،نظام

و   شوند(یک چند از عنوانهای کتابهایی هستند که این ایام منتشر می ،از مدرنیته
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های روزافزون ابراز نیاز به اندریافت دیگری از حق، حاصل وجدان به خطر ویرانی
   است.ها توسط قدرت ناشی از تنظیم رابطه

 گوید:. ارسطو می(7شود )استناد می به قول ارسطو آمریت و مجازات در توجیه    
ارسطو خود نیز سان، بدینتواند اجراشدن خود را ترتیب دهد. ای نمیهیچ قاعده

 اجرا شدن خویش را ترتیب تواندنمی ایقاعدهزیرا است.  شده قربانی منطق صوری
ای باشد از نوع ای که نیازمند ترتیب دهندهقاعده فرموده باشد. حق دهد که قدرت

های آن، یکی مجازات کردن، نیست، بلکه از خاصه قادر بهمقام صاحب آمریت و 
پدید  عمل کنند، قدرت آمر حیات هرگاه حقوندان به حقوق ذاتی :است دیگر این

ای که سمت و نیروی از خود بیگانه – کردن حقوق، زورعمل چرا که بگاه .آیدنمی
کنندگان به قول  آید. چرا ارسطو و استنادنمی پدید -کندگری پیدا میسوی ویران

 اند؟ زیرا به جعل تعریف برای حق )تعریف آن بهاو، وارونه واقعیت را دیده
را که به این  قول یکی از حقوقدانان ،در فوق –قدرت(، قدرت را در پوشش حق 

اند. برده هرمی شکل بکار اجتماعیِ مِدر تنظیم نظا –ایم است، آورده مهم توجه کرده
 تفصیل پاسخ این پرسش مهم را دورتر خواهیم یافت.

اند، یکی ، ممکن شدهکه تنها با بکاربردن منطق صوری یهاینه بینیواز وار . 6
متکی بر سلسله مراتب اجتماعی و این  ،در ایجاد نظم است. استبداد نقش زور

انگاشتن و یا حاصل بکاربردن  سلسله مراتب را نظم انگاشتن و این نظم را حق
در  است. طرفه اینکه نه تنها قدرت ر و جهان شمولحق باوراندن، امر واقع مستم

بندیها با پیوندها و ایجاد کننده گروه پاره کنندهگر نظم و درون هر قشر، ویران
بایکدیگر است، بلکه منزلت  در رابطه قوا همه ی و افقی،دعموهای اتصال رشته
و  پیشینامروز و ایران در استبداد  زندگی هر شهروند است. ایرانستان از و نظم
که اینک نیز  های غربها نیستند. دموکراسیهای گرفتار استبداد، تنها نمونهجامعه

ها بیشتر ها رویارویند، بهمان نسبت که نقش قدرت در تنظیم رابطهبا بحران
 گردند.فزاینده مینظمی گرفتار بیشود، می
گر است. آمدن و هم در بکاررفتن ویران هم در پدید است که قدرت علت نیز آن     

هایی که گرفتار ، جامعهلذا. است های آن، از پویاییرو، پویایی تالشیاز این
ای که در موقعیت شوند، خواه جامعهمی زیر سلطه-گر های رابطه سلطهپویایی

پویایی تالشی ای که در موقعیت زیر سلطه است، گرفتار مسلط است و خواه جامعه
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ترین صریح شوند.گر گرفتار تالشی مینخست زیر سلطه و سرانجام سلطه شوند.می
نظمی گویای شدت بی شدن ایران است. آیا بیابان بیانگر تالشی، طبیعتگر و نمایان

در سطح  و شتاب و شدت گرفتن پویایی تالشی نیست؟ آلودگی محیط زیست
 جهان چطور؟

 ، نیازمند اندریافتی از حقهای روابط قدرتسان، از کارانداختن پویاییبدین    
هرگاه ور شویم که آبار دیگر یادهای آن باشد. که نبود زور از خاصه است که نه زور

های حق با ها، بطور خودجوش، رابطههمگان به حقوق خویش عمل کنند، رابطه
 شوند.، برقرار میحق و نظم بر میزان عدالت

 

 به اعتبار ایجاد کننده آن: . تعریف حقز
 
انسان بنابر طبیعت یا و  است هداد طبیعتیا  است، هداد . حقوق  را خدا1

 :؟خویش دارد
دانند. بنابرنظریه او، انسان بطور طبیعی می حقوق طبیعی را پدر نظریه . ارسطو1.1

جوید. بنابراین، اقتضای انسانها بنا میطبیعی سیاسی است و نظم سیاسی بر نابرابری 
 است که هرکس برابر شایستگی خود از حقوق برخوردار باشد. این عدالت

شایستگی داشتن موجودی »مسلمان که  قائل به و فقیهان سان، نظر فیلسوفانبدین● 
 کنند؛را تکرار نمی هستند، جز قول ارسطو« بر چیزی

. به دانستندخود را جامعه حقوند و برابر در حقوق می نخستین  . مسیحیان1.2
محور و  قدرتگرفت و نهادی از جامعه مسیحیان فاصله می تدریج که کلیسا

 بر زمین و آسمان و صاحب والیت خود را تجسم تثلیث ،شدمیمدار قدرت
چند را تدوین کرد  یرفت و حقوق به سراغ نظر ارسطو . این زمان بود کهگرداندمی

سرآمد و نوبت به واضعان  کلیسا دوران استبداد فراگیر و آنها را خدادادی خواند.
 جدید رسید. از منظر آنها، حقوق طبیعی

و  برداشت جدید از طبیعتشود: جدید بر دو تغییر بنا می . حقوق طبیعی1.3
 برداشت جدید از انسان:



47 

 
 

شد. حاصل از آن تمیز ت یىعلیت جانشین غاشود، مربوط می در آنچه به طبیعت ●
ربط کند و حق از قاعده علیت پیروی می یافتن،در وجود . پدیدهشد از حقپدیده 

 شود. دارد با هدفی که آزادانه برگزیده می
ول ی صاحب اراده و مسئدمثابه موجوبشود، به فرد در آنچه به انسان مربوط می ●

 droits) ای از حقوقی ذهنیشود. بنابراین، او دارای مجموعهتقدم داده می
subjectifs حقوق عینی را است که این عینی وقبا حقحقوق ذهنی ( است. فرق

 دانند.ای از قواعد و قوانین موضوعه میمجموعه
ه هستند. شتداده، که طبیعت انسان دا نه طبیعترا  سان، حقوق طبیعیبدین    

حقوق طبیعی بر لذا، انسان موجودی بطور طبیعی اجتماعی و صاحب عقل است. 
 . و تشخیص آنها نیز با عقل است جویندعقل بنیاد می

که از فلسفه  اند )کلیساقرار، تدوین کننده حقوقی که خداداد خوانده شدهبدین    
 است )نظریه داده است که طبیعت ( و یا ادعا شدهاخذ کرده بود و حقوق رومی
کالسیک( و یا انسان بنابرطبیعت خویش واجد آنها است )نظریه  حقوق طبیعی

اند و هستند )هم اکنون سه تمایل حقوق طبیعی ها بوده(، انسانحقوق طبیعی مدرن
حقوق  ،و کلیسا و... با مراجعه به عقل ارسطومدرن وجود دارند(. به سخن دیگر، 

اند. کرده برخوردار داده و از خاصه جهان شمول« طبیعی»را تمیز و بدان صفت 
کرد و نظرها در باره طبیعت، از زمان او تا طو طبیعت را نابرابر توصیف میاما ارس

و نابرابری طبیعی  بر سر برابری اکنون نزاعهم ند.ااین زمان، تغییرهای بسیار کرده
با  باشد، همواره حق هرگاه بنای طبیعت بر انتخاب اصلحانسان در حقوق است. 

مداری امر واقع شود. گرچه، نزاع کنونی میان جانبداران زورمداری و حقاصلح می
قانون انتخاب »جانبداران زورمداری نظر خویش را به اینک مستمر است اما 

 کنند.مستند می« اصلح
و  خویش، صاحب حقوق باشد ن بنابر طبیعتبنابر این باشد که انسااگر و اما      

که فلسفه عقل در عقل این حقوق را تشخیص دهد و تدوین کند، نخست این
مدار بر محور قدرت  که عقل قدرت است دانستهبست است. یعنی حاال دیگر بن

او  که اصل راهنمای دهد، بر وفق ثنویتکه تشخیص میرا کند و حقوقی تعقل می
 به قدرت )مورد مالکیت تعریف حقوق طبیعیکند. است، به قدرت تعریف می

د تعریف کردن تنها مور «بر سلطنت»طبیعی خواندن و آن را  را حق خصوصی
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که  ییکالسیکها و همه از جانب مدرنها و غفلت از امکانهانیست(، هم از سوی 
برخورداری از حقوقی  ،آنهابر باید در اختیار همگان باشند و مالکیت خصوصی 

گویند و اند، به ما میکند که جانبداران حقوق طبیعی بازشناختهرا نیز ناممکن می
است تا که به مطلوب  و طبیعت را وسیله کرده ، خدامدارقدرتبه صراحت که عقل 
 انسانها تحمیل کند. به خود، حق نام نهد و

)نگاه ( راولزنظر ) ( و جانبداران اجماعهابرماسنظر عقلهای در ارتباط )اما     
داشته باشند و خود نیز  باید تعریفی از حقنخست میاین دو(  آزادکنید به بحث 
د( و ننباش های راهنمای آنها این و آن بیان قدرت)اندیشه رها باشند از بند قدرت

حقیقت، آیین ارتباط در حقوق را تمیز دهند. دانش بسا مطلق نیز داشته باشند تا که 
، بازبودن )هیچ طرفی، برابریبیدارد:  عقلها از منظر هابرماس پنج اصل راهنما

. بر وفق این اکراه و اجماعالداری نباید نفی شود(، اطالع معنیشخص و هیچ 
از  باشند. نند جهان شمولتوارسند که میاصول، شرکت کنندگان به نتایجی می

عه هستند وموض ،این اصول راهنما که بگذریم، اند،که بر نظر او وارد شده یینقدها
و حاصل فراگرد یا جریان  اندوضع شده از سوی فیلسوفپیش از ارتباط عقلها  و

زیر سلطه  –از بند رابطه مسلط آیا تا زمانی که عقلهای در ارتباط  .بحث آزاد نیستند
را  انسان حقوق بنیادیخویش را بازیابند و بتوانند  آزادیو  استقاللو  شوندرها 

ها باید بدون حقوق زندگی کنند، یعنی در بندگی قدرت بمانند؟ تمیز دهند، انسان
کس چون هابرماس در هیچ» :است آمده ،«حق و دموکراسی»در پشت جلد کتاب 

دست جایگاه خود را در تاریخ از است. عقل نیز  نیاندیشیده بست مدرنیتهباره بن
به یمن رهایی از سلطه و  ،است فلسفه عقل را از نو ن شدهآو او بر  است داده

وقتی  ؟شوده میمیان، تکلیف حقوق بشر چاین در «. ، بنیاد گذاردبازیافت آزادی
بر اصل  در دموکراسی)با حقوق بشر،  هابرماس به مشکل مخالفت رأی اکثریت

 La Constitution de l’Europeدیگرش ) و نیز در کار  پردازد، می(انتخاب
جانبدار اجرا شدن  و داندمی معتبرو حقوق بشر را حقوقی و نه اخالقی و موجود ، (

آیا این حقوق فرآورده بحث آزادی هستند که اصول پنج گانه  ،آنها در جهان است
گوید می است که نه. اعالمیه جهانی حقوق بشرواقعیت ایناند؟ راهنمای آن بوده

اند و مالحظه نمایندگان داشتهدانش مطلق نیز نمیاند و بوده نویسندگان آن لیبرال
 اند. کردهاند را نیز میدادهها را که باید به آن رأی میدولت
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 را نقد کنیم و از این نقد موازنه عدمی هرگاه ثنویتنقد ضرور است:  ،رواز این    
و  ، عقل استقاللحاصل آید و راهنمای عقل بگردد و به یمن این اصل راهنما

همانی با هستی محض ( و توانایی اینخویش را بازیابد )کتاب عقل آزاد آزادی
حق صادره ، ()آزادی صادر شود در این حالت، از او حقو  )استقالل( را پیدا کند
مطلق است. وقتی هم  فاقد علم این عقل زیرا .شودنمیهای حق ویژگیهنوز واجد 

شود، عقل خودانگیخته، از حق مطلق برخوردار از علم مطلق و... حق صادر می
 در مقام شناسایی، باید بنا را بر این بگذارد که نه چون از حق مطلق صادر شده

درپی  تا که بتواند است است، حق است؛ چون حق است از حق مطلق صادر شده
و حق  مدعی مطلوب خود را قول خداهر تا که  ،هایش شودویژگیشناسایی حق به 

 نخواند و برای خود والیت مطلق بر هر ذی حیاتی قائل نشود.
 
  خویش است: دی. انسان خود خالق حقوق بنیا2

 است این ، بر(8) مدرنیتهدفاع از است، در کتاب  جامعه شناسی که آلن تورن    
است. هرگاه فرض ها هستند و انسان خود خالق آن جهان شمول که حقوق بنیادی

انقالبی انتشار دادند  و سپس فرانسویان کنیم، دو اعالمیه حقوق بشر که امریکاییان
د، ناست، خلق انسان باش که مصوب سازمان ملل متحد و اعالمیه جهانی حقوق بشر

همه که همه زمانی و غیر از این که خلق همه انسانهای روز زمین نیستند و برای این
باشند و افزون بر  ،خدا ،خالق آنها باید خالق مطلق جامعه جهانی ،مکانی باشند

است و خالق آن انسان نیست و این حیات را حقوقی  حق حیات انسان ،کهاین
ین سه اعالمیه، هم جهان موادی از ا ،استنها را نیز انسان خلق نکردهآاست که 

 هامانع برخورداری همه انسانها از حقوق مندرج در این اعالمیه ،شمول نیستند و هم
  :نمونهسه . ( 9توانند شد )زیر سلطه می –و هم وسیله برقراری رابطه مسلط  هستند
داند. اما آیا از می حقرا  خصوصی مالکیت اعالمیه جهانی حقوق بشر. 2.1
 در برخورداری از آن نیست؟ است، برابری های حق وقتی جهان شمولخاصه

مالکیت »نه تنها برابری در برخورداری از  :مالکیت خصوصی نابرابری است
اقلیت های کنیم، داشتهناممکن است، بلکه، همانطور که مشاهده می« خصوصی

است و نزدیک به یک میلیارد از  ناچیزی برابر داشته تمامی جمعیت روی زمین
و  مزمن هستند. نگییابند و گرفتار گرسها، نان برای خوردن نیز نمیهمین انسان
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 ،و منابع و امکانهای طبیعی و اجتماعی مالکیت خصوصی بر نیروهای محرکه ،باز
 اینها را ندارند.از  یکنها که هیچآیعنی سلطه مالکان بر 

اند، از آن غفلت کرده امر مهمی که نویسندگان اعالمیه جهانی حقوق بشر    
انسانها را از عمل به حقوق خویش ناتوان کند و سبب به  که «یحق»است: این

شوند و ترکیب می و... که با زور و فن )از جمله سرمایه و علم بندگی فرآورده خود
درآمدن آنها بگردد و به  کنند(قدیم و جدید را تنظیم می روابط مالکان و بردگان

و دیگر  ساالریسرمایه بردهِ )انسان  انسان را به عدد بدل کند( 10)قول ادگار مورن 
   و واجد صفات ضد حق است. ، فاقد صفات حقساالریها(

آیند. گوید همه انسانها آزاد به دنیا میمی حقوق بشرماده اول اعالمیه جهانی . 2.2
 هرگاه آزادی تعریفی داشته باشد که بادهد. به دست نمی اما تعریفی از آزادی

شوند و اگر با آن ناقض یکدیگر می «حق»نخواند، دو ، «خصوصی مالکیت»
 ، این تعریف(11) شود )به قول برگسونمی بخواند، تعریف آزادی به قدرت

با آزادی، نیز گویای ناممکن شدن  است(. همراه نبودن استقالل جبرتعریف 
، فقدان استقالل که به قول کانتخاطر بدانتنها برخورداری از حق آزادی است. نه 

که هم شود، بلکه به این دلیل می سبب فقدان استقالل سیاسی شهروندان اقتصادی،
 ،کهتر اینو مهمکند. نبود استقالل در تصمیم، انتخاب نوع تصمیم را ناممکن می

همانی بگاه این ،توانایی خلق به معنای همانی با هستی )استقالل(، آزادیبدون این
همانی با هستی است. چراکه انسان خالق نیازمند این شود.، ناممکن میبا هستی
شود. خالقیت انسان درگرو عقل از خلق ناتوان می ،باهستی همانیاینبدون 

این انسان باید حقوند باشد تا از او حق صادر شود. خالقیت هستی هوشمند است. 
 است.نظر خویش را نیز ندیده هایاین تناقض ،مدافع مدرنیته

است. تحقق این  بر سعی و کار است که جهان شمول . در حقیقت، این حق2.3 
حق در گرو برخورداری همگان از امکانهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و 

درآمدن آنها، برخورداری همه  خصوصی . به مالکیت(12) فرهنگی و طبیعی است
از حقوق،  –آیند در می به استخدام قدرت خاطر کهبدین –انسانها، حتی مالکان را 

 کند. ناممکن می
صاحب نظران د. نشونقدهای وارد بر این اعالمیه، به این سه نقد محدود نمی    

 موجود در قول جامعه هایتناقض( رفع 13ن وارد دانسته اند. )آبسیار براشکالهای 
 :انجامدمی حیات به شناسایی حقوق ذاتی ،شناس
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و همه دیگر زیندگان نیازمند انجام کارهای سازگار با حیات  . آیا حیات انسان2.4
 و ترک کارهای ناسازگار با حیات نیست؟ کارهای سازگار با حیات حقوق ذاتی

 حقوق بنیادیآیا نباید  بشمار نیستند؟ آیا خالق این حقوق انسان است؟ حیات
که همه باشند این حقوق همان حقوقی که ذاتی حیات هستند و باشند قوقی ح

زمانی و همه مکانی هستند و عمل به آنها نظامهای اجتماعی را نظامهای باز و 
و حقوق ملی و  سازگار با برخورداری همگان از حقوق انسان و حقوق شهروندی

حقوق  به نیز طبیعتدهد امکان می گرداند ومی حقوق بعنوان عضو جامعه جهانی
 ؟کندعملخویش، 

 و فقیهان و حقوقدانان رو، فیلسوفان از چه :شوداین میسان، پرسش اصلی بدین    
  ؟اندو غافل مانده اندغافل شده تا بدین حد حیات از حقوق ذاتی این و آن دین

 بست تجدداست بنخاطر که برآن شدهکتاب جامعه شناس را بدین     
modernité  کنیم. جداگانه موضوع بررسی و نقد می  ،را بگشاید 

 

و تعریف حق به ها ویژگیبه  ح. در چرایی ناتوانی از تعریف حق
 :قدرت

 
اند و حق را شناسایی کرده را با حیات اند که رابطه حقدر گذشته کسانی بوده    
گوییم که در داریم و میحق آنها را محفوظ می .اندهایش تعریف کردهویژگیبه 

 اند، آن را به قدرتهای امروز، آنها که خود را توانا به تعریف حق دیدهجامعه
ای از نوع هایش. رابطه انسان با حق را نیز رابطهویژگیاند و نه به تعریف کرده

اند و اند. بنا براین رابطه، حقوق دادنی و گرفتنی شدهانگاشته خصوصی مالکیت
 اند.اند، سخنی متناقض و ناممکن گفتهخوانده وقتی هم حقوقی را جهان شمول

 به آنان و حقوقدانان اندبه حقوق پرداخته در آغاز، فلسفه و دینچرا؟ زیرا      
 :است های اجتماعی و نظم آنها بودهو موضوع کارشان نظاماند مراجعه کرده
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  . منشاء فلسفی حقوق: 1
 ، صاحبان فلسفه قدرتو ارسطو اند، عمده افالطونفیلسوفانی که مرجع گشته     

ها همه اندیشه اصل راهنمای سو، ثنویتبدیناز زمان آنها بخصوص اند. بوده
 است. اما چرا این دو خالقان فلسفه قدرت حقوقی گشتهنظرهای فلسفی، بنابراین، 

بعد از  اند؟ زیرا فیلسوفانسیاسی، اندیشیده –اند و هریک نظامی اجتماعی گشته
 در حقیقت، استبدادیان بساط دموکراسیاند. بوده استقرار استبداد در یونان باستان

را برچیدند و به مدت سی سال استبداد برقرارکردند )نگاه کنید به جلد اول ارکان 
که اندیشیدند، ترجمان اندیشه  بنابراین، فلسفه آنها و آرمان شهری .دموکراسی(

را نیز ابداع کرد  راهنمای آنها و نظام اجتماعی مطلوبشان بود. ارسطو منطق صوری
اند برای که خلق شده -ها بگذارد به قول خود او، روشی در اختیار نخبهکه، تا 

 ، استثمار کنند.- ریاند برای فرمانبکه خلق شده- بدان، عامه را  و -دهیفرمان
کرد، با حقوق های مختلف جامعه برقرار میمیان طبقه که افالطوننیز ای رابطه    
 های آن مطلقا سازگار نبود.ویژگیبه  و تعریف حق حیات ذاتی
 کردندتعریف می این دوسان که آن -، عمل کرد حقوق این دو فیلسوف از منظر     
سیاسی مطلوب آنها بود. از آن روز تا امروز، وظیفه  –، حفظ نظام اجتماعی -

 است. قائمه نظامهای اجتماعی طبقاتی قدرت حفظ نظام اجتماعیحقوق همواره 
 .گردندناساگار ب با این قائمه اندتوانستهحقوق ن ،رواز ایناست. 

 
 منشاء دینی حقوق:. 2
لغات این دو نیز  را بیابم. به فرهنگ کلمه حق و انجیل کوشیدم در تورات   

 ای بر اینجویندهرا نیافتم. « حق است خدا»مراجعه کردم، اما نیافتم. در این دو، 
هم به معنای نظم و ثبات و دهد آنمعنی می عدالت « sedaqah» است که کلمه 

 «mishpat »  است.  کردار گویای حکومت نیک ،حق معنی بدهد  تواندمیکه
به  اجتماعی از حقوقدانان ،1959در سال  هستند. و این دو، صفات خداوند

 بررسی حق در تورات و انجیل پرداخت. 
توضیح داد که در  ،وقت دانشکده حقوق پاریسریىس  Carbonnier ،کاربونیه
است. در انجیل نیز حق نیست  حیات بخش دمیده نشده روحبه حقوق  ،تورات

ن میا ،نتیجه رسیدند که در انجیل د. بحثها به اینناما رهنمودهای دقیق وجود دار



53 

 
 

توان مقوله سومی را سراغ کرد می ،لقوه ضد حقوقیقواعد بالقوه حقوقی و قواعد با
  بخشش هستند.لطف و دوستی و که رهنمودها یا قوانین 

 .سطوراهبر کلیسا شد و سپس ار به فلسفه یونان )نخست افالطون مراجعه کلیسا     
و مخالفتش با اعالمیه جهانی  ( و به حقوق رومینگاه کنید به کتاب توتالیتاریسم

، بخاطر فقر کاملش بود. اما کلیسا، به تدریج که از 1964تا سال  حقوق بشر
به خود نمایندگی و والیت مطلقه  گرفت و از قول خداوندفاصله می جامعه مسیحیان

از گشت که پایه استوار استبداد فراگیرش بود. بخشید، پاسدار نظام اجتماعی میمی
خواند. اما بدی میخواسته، بنابراین طبیعی و ا را نظامی خدا نظام فئودالی رو،این

ملتها، کلیسا را از والیت مطلقه محروم کرد  -آن نظام برجا نماند و پیدایش دولت 
نه خود را دیگر و  و ناگزیرش کرد خود را با نظامهای اجتماعی جدید تطبیق دهد

 . رداندگ( کیی)ال منشاء حقوق که تن دهنده به حقوق عرفی
و تعریف حقوق  حیات از تبیین و تدوین حقوق ذاتی قرار، ناتوانی کلیسابدین     
 و از خود بیگانه کردن روزافزون دین هایش بخاطر درآمدن بخدمت قدرتویژگیبه 

 . نظام اجتماعی قدرت محور بود توجیه و نقش دادن به دین در در بیان قدرت
 بنابر این واقعیت که و اندیافته حقوق ای کهوظیفه بنابر این دو منشاء وبنابر     

  ناسازگار و محور ظامهای اجتماعی قدرتبا ن را آن ،هایشگیژیبه و تعریف حق
حقوقدان هرگاه بخواهد حق را  ،انجامدنها میآبه تغییر  ،در این نظامهابکاربردنش 

های حق را به قدرت تعریف نکند و تعریف او خاصه جهان شمولی و دیگر خاصه
قابل تعریف نیست. بخصوص که حق نامتعین داشته باشد، ناگزیر است بگوید حق 

ناگزیر به . و اگر بخواهد تعریف کند، و به شناسایی چرا آیداست و به تعریف نمی
 کند. های حق را پیدا نمیکند و تعریفش خاصهقدرت تعریف می

( و هم 62، آیه است ) قرآن، سوره حج« الحقهو» ، هم خداونداما در قرآن     
تنها در بیان  – (8)قرآن، سوره اعراف، آیه  کندوزن می اعمال آدمیان را با حقاو 

و هم  –میزان تمیز حق از ناحق تعریف شدنی است  ، عدالتو آزادی استقالل
 فیلسوفانپس چرا شمارد. را بر می ،حقبماهو ،صفات ثبوتیه و سلبیه خداوند

ای میان حقوق و حیات مسلمان از تعریف حقوق به این صفات بازماندند و رابطه
 توان مجتهد شد بدون بازکردن از قرآن، )به قول طباطبایی می ندیدند؟ بریدن فقه

، بنابراین، پیروی از توقعات قدرت الی کتاب قرآن ( و مدار و محور کردن قدرت
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بیشتر از گرداند.  حیات ن، فقه را تکلیف مدار و بیگانه با حقوق ذاتیدر طول زما
مطلق از خود بیگانه شد )  ، بسا زورشناساند، در قدرتاین، خدایی که قرآن می

قراردادن  را بر پایه فلسفه قدرت دین (.جلد دوم امرهای واقع مستمرنگاه کنید به 
را روش کردن، نهاد دینی را وسیله از خود بیگانه کردن دین در بیان  و منطق صوری

و کار را به جعل والیت  هسپرد« من قال»جای به « ماقال» :است هگرداند قدرت
 . است هکشاند قیهمطلقه ف

 

 ؟:چیست از منظر هابرماس ط.حق
 
است و از سوی دیگر، او نظرهای  از حق بنا بر  نقل تعریف هابرماس ،از سویی    

نظرهای  ،کند. بنابراینرا در باره حق نقل و نقد می و کانت و روسو ماکس وبر
حاصل نقد سه نظر  ،از جمله ،این سه را به روایت هابرماس و نظر خود او که

 (14) :آورماست را می
 

 ،، جامعه شناس آلمانی از حقتعریف ماکس وبر
سان تعریف است. زیرا حق را این درکی پوزیتویست ،از حق ماکس وبر درک    
 گذار سیاسی )خواه از مشروعیت دموکراتیکاست که قانوننآحق  :کندمی

ای که قانون مقرر کرده و نهادینه نامهبر وفق آئین ،برخوردار باشد و خواه نباشد(
حق از اخالق نشأت  ،کند. بنابراین تعریفوضع می ،بمثابه حق ،شده باشد

مشروعیت  ،جوید. بلکه از کیفیت رسمی خودن مشروعیت نمیآگیرد و از نمی
مستقل از اخالق است و مشروعیت خاص خود  ،حق ،کند. بنابر نظر وبراخذ می
تهدیدی است برای عقالنیت حق  ،تمیز ندادن حق از اخالق ،رد. از دید اورا دا

 گردد. و سبب استحاله جبری حق در اخالق می
در  ،است که حقداند و براینمی مند را نظم بخشندهِ دولت مشیت وبر حق    

ر شکل بخشیدن به قوه شود دابزار می ،شوداَبزار می ،رابطه با وظایفش
ورده شوند که یا وجود دارند و یا بوجود آگذاری به ترتیبی که توقعاتی برقانون
مدها و برقراری تنظیماتی که سبب آو توزیع در اجتماعی عدالت ،آیند. از جملهمی

دهند ها که واقعیت اجتماعی را تغییر میشوند و ترتیب دادن مداخلهثبات بیشتر می
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که خواستار حقوق  ،کارگر ،اجتماعی جدید طبقه ،و پیدایش مسائل جدید
 شود. اجتماعی و اقتصادی می

 از حق کاربرد برداشت لیبرال ،کردمند ایجاد میتغییرهایی که دولت مشیت    
توقعات »حق باید با ،گرداند. زیرا بنابر این برداشترسمی را بازهم محدودتر می

کیفیت رسمی حق بنیاد عقالنیت  ،جست. از دید ماکس وبرمی« انطباق« »مادی
ن آتدریجی ن است و انطباق دادن حق با توقعات مادی بمعنای اخالقی کردن آ

سبب ویران شدن  ،برقرارکردن رابطه درونی میان حق و اخالق ،است. در نظر او
 عقالنیت ذاتی حق بمثابه واسط و ناظم رابطه دو طرف است.

ی رفتار داند. و الگوهامهم می ،مندی را از منظر عقالنی بودن عملوبر نظم    
این امتیاز را دارند که قابل محاسبه هستند.  ،قابل بازتولید هستند ،بطور قطع ،که

و مادیت را  تر طبیعتوقتی از قواعد فنی سخن بمیان است که امکان مهار کامل
تری از عقالنیت ابزاری پیدا مند معنای مضیققاعده عمومیِ عقالنیتِ  ،دهندمی
بلکه بنابر  ،مند وسایل نیستنجا که دیگر بنابر بکاربردن قاعدهآز کند. اما امی

وبر از عقالنیت در رابطه با یک  ،گزینش هدفها در رابطه با ارزشهای معین است
تواند عقالنی باشد هرگاه تابع یک فعالیت می ،گوید. از این منظرهدف سخن می

نباشد. و  ،پایندو دیر می مدهآهایی که خود به خود پدید هیجانات کور و یا سنت
 ،هایی که بلحاظ محتوای ارزشیهای ارزشی را بمثابه رجحانیابیوبر سمت ،نیز
رجحانهای بیانگر ارزشهای مادی را عقالنی  ،بیشتر ،نیاز از توجیه هستند وبی
های کسانی بر تصمیم ،نکه نیازمند توجیه نباشندآبه شرط  ،داند. این رجحانهامی

در  ،منافعی که ،گیرند. برای مثالتصمیم می ،در رابطه با هدف ،کهحاکم هستند 
هایی هستند عقالنی. رجحان ،هرکس برای خود قائل است ،های اقتصادیمبادله
نمادهای  ،خواند کهکارشناسانی را عقالنی می وبر حاصل کار روشنفکرانه ،و نیز
و یا نمودهای اخالقی و حقوقی را  ،تصویرهای مذهبی از دنیا ،برای مثال ،سنتی

 کنند.نقد می
 

 کند:سان نقد میرا این نظر ماکس وبر هابرماس
های سه گانه وبر از عقالنیت را از نظر بگذرانیم و سومی را اولی اگر تعریف    

امنیت حقوقی و قضائی براساس قوانینی  ،بنابر این تعریف ،بینیم کهمی ،بگردانیم
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شوند و در باره همگان قابل اجرا هستند و توسط مقررات که برای همه وضع می
. اما فرض کنیم که شرائط تجربی تأمین امنیت شودتأمین می قضایی و اداری
یند؛ آیا این بدان معنی آفراهم  ،بگونه منصفانه برای همگان ،قضائی و حقوقی

بینی تدابیر اتخاذکردنی بمعنای قابلیت پیش ،یت حقوقی و قضائینیست که امن
های یک ارزش است؟ این ارزش همانند ارزش ،و مالکیت در باره زندگی و آزادی

های سیاسی و در گرفتن تصمیم ،با اقبال برابر ،ارزش شرکت ،برای مثال ،دیگر
در باره به حداکثر رساندن  نیست؟ هابس ،ی اجتماعییا ارزش توزیع برابر امدادها

اندیشیده و به این نتیجه رسیده بود که شاه باید دستورهای  ،امنیت حقوقی و قضائی
 ،رسمی در حقوق مدنی ،صادر کند. اما جای ممتازی که این ارزش منطبق با حق

مدهای حقوقی و آتواند تنها به این دلیل باشد که پینمی ،از آن برخوردار است
و قابل  تابع سازماندهی امور اجتماعی بر وفق اقتصاد بازار ،قضائیِ اَعمال فردی

که دولت  ییآیا بهای تدبیرها :کنداین پرسش محل پیدا می ،. لذاهستند محاسبه
مگر با استناد به مفاهیم حقوقی نامعین کند و قابل اجرا نیستند مند اتخاذ میمشیت

مدهاشان آخود و پی ،های حقوقی و قضائیخاطر باید پرداخت که تصمیمرا بدین،
ها تصمیم ،هستند؟ پاسخ این پرسش را از اخالق باید خواست. پسقابل محاسبه 

 با مراجعه به اخالق باید اتخاذ و به اجرا گذاشته شوند.
که برای همه وضع  است کیفیت رسمی قوانینی  عقالنیت دوم ماکس وبر   
ن آدر این و  ،ای راشوند. هرگاه چنین قانونی سلطهشوند و در باره همه اجرا میمی

خاطر که با رعایت مقررات و در رابطه با هدفی تنها بدین ،مشروع بداند ،شکل
 Macoherson تا مک فرسون شود. از مارکسعقالنی نمی ،استوضع شده

قانون وقتی خردپذیر و مشروع  ،در یک جامعه ،اند کهپیوسته خاطر نشان کرده
 های ساختارمند باشد. ها و اقبالدر امکان ،همگان است که بیانگر برابری

قوانینی که  ،ماکس وبر fonctionnalisteبرخالف استدالل کارکردگرای     
توان عقالنی بمعنای شوند و در باره همه باید اجرا شوند را نمیبرای همه وضع می

مگر  ،خوردار از حساب و کتاب دانست و نه معقول بمعنای اخالقی کلمه شمردرب
 در پرتو اصولی که محتوائی اخالقی دارند. 

کردن باروش علمی تهیه :باید گفت ،ه عقالنیت سوم ماکس وبرو اما در بار    
ن را آمشروعیتِ قانونیتِ  ،بنفسه ،مندی کاملمجموعه حقوقی برخوردار از سامان

اگر معیارهای  ،دارد های مدرندر جامعه مریتی که علمآدهد. برغم توضیح نمی
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؛ کردنی هستندنها دقیقآخاطر است که معانی بدین ،مشروعیتی دارند حقوقی
ای که خوان هستند و اندیشهنها صریح و روشن و همآمفاهیم  خاطر است کهبدین

ای که برابر آیین حقوقی انجام منسجم است. کار حرفه ،نندآاین معیارها بیانگر 
این شرط که کمک رساند به شود مگر تنها به ن نمیآسبب مشروعیت  ،گیردمی
دائم  ،در تمامت خود وردن نیاز به بنیادی که از رهگذر موضوعه شدن حقآبر

از منظرکسی که حق به او راجع  ،شود. قابل تغییر بودن حق موضوعهتر میبزرگ
وقتی مشروع و پذیرفتنی است که  ،کندن را مدیریت میآاست و از دیدگاه کسی که 

بر اصول  بنا -گردانندهای جدید ضرورش میکه موقعیت- ،نآو بازتهیه تغییر حق 
امکان  ،اندانجام داده مند کردن که حقوقدانانید. کار سامانهآبعمل ،متقاعد کننده

گاه شویم. در حق آ ،از شیوه اعتباریابی حق در دوران پسا سنت ستاداده
هرگونه  ،بمثابه مایه ،معیارهای ناشی از عرف و عادت ،االصلعلی ،موضوعه

 ،اند. به این دلیل است که پیشنهادها در باره حقوق فردیاعتبار را از دست داده
؛ اصول بنا جویند اصولباید بر  ،خوانبمثابه عناصر مرکبه یک مجموعه حقوقیِ هم

باید موضوع بحثهای  ،در این صورت ،ممکن است با یکدیگر متضاد باشند
در  ،هستیم که –سطح بحثها برسر معیارها  –ما در سطحی  ،مستدل بگردند. باری

شود که بیشتر نزدیک است به عقل عملی شکلی از عقالنیت از نو نمودار می ،نآ
 خنثی نیست. ،از لحاظ اخالقی ،بهررو ،تا که عقالنیت خالصاً علمی که کانت
در جستجوی  که ماکس وبر های رسمی حقتوانیم گفت که کیفیتمی ،بنابراین    
توانند قانونیت قانون را مشروع نمی ،در شرائط اجتماعی خاص ،استنها بودهآ

عقالنی باشند. وبر هسته اخالقی  ،اخالقی -بلحاظ عملی  ،کهمگر این ،بگردانند
 را بازنشناخت.  حق مدنی رسمی

 
از نظرهای این دو و نظر  و تألیفی که هابرماس و کانت از منظر روسو حق

 آورد:بعمل می ماکس وبر
داند. می ،که حق موضوعه گشته« حق رسمی»عقالنی مدرن را همان  وبر حق    

های وجود ندارد. چراکه ضابطه« حق طبیعی خالصاً رسمی»است که او بر این
عامل  است و دیگری عقل. اما کانت یکی طبیعت ،مادی مشروعیت حق طبیعی

را  الگوی قرارداد اجتماعی ،دهد. او و روسوماوراء طبیعت را نیز دخالت می
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زندگی خویش  ،بمثابه افراد آزاد و مستقل ،شهروندان ،نآکنند. بنابر پیشنهاد می
مند بدین معنی یینآحق  ،دهند؛ بنابرایندر جامعه را بطور دموکراتیک سامان می

ند. کنحق را وضع می ،نامهیینآبا بکاربردن قواعد مندرج در  ،است که شهروندان
دیگر محتواهای  ،«عقل»و « طبیعت»هایی چون اصطالح ،در این سنت جدید

یند که پیش فرضهایی را دقیق و آبکار آن می ،ماوراءطبیعی ندارند؛ به عکس
ید که برخوردار از توان مشروعیت آنها توافقی باید بعملآشفاف کنند که بروفق 

تواند حاصل کرد که ا مییین کاری رآ ،بخشیدن باشد. از این الگوی قرارداد
در این  ،گیری عقالنی اراده ممکن بگردد. اماپیشاپیش باید تهیه شود تا که شکل

تمیز  ،های مربوط به محتویهای ساختاری را از جنبهوبر بقدر کافی جنبه ،باره نیز
دهد و است که او به طبیعت و عقل محتواهای ارزشی مین اینآدهد. دلیل نمی

ن آداند که خود به با تعریفی می ،حق رسمی ،محتواها را در گرو رهایی از این
داند که خود تعریف حق در دوران پسا سنتی را همان  می ،دهد. به اشتباهمی
بیند که نمی ،است. بنابراین ،نهاآیابی های مادی و سمتکند و بیانگر ارزشمی
 ،حق :ق تلقی کرد و گفتنامه تعریف حئینآتوان قرارداد اجتماعی را پیشنهاد می

 شود.پذیر میعقل ،نامه باشدیینآنکه فرآورده بکاربردن آبه شرط 
ورده بکار بردن آها در باره اخالق و عدالتی که فرورشدن نظریهآیاد ،جادر این    
را  ،و اخالق هدفی جز این ندارد که توضیح داده شود چرا حق ،نامه هستندیینآ

کنند. مالحظات ما به این توانند از یکدیگر جدانمی« مادی»و « یرسم»مفاهیم 
که ذاتی  ،انجامند که مشروعیت قانونیت را عقالنیت مستقل از اخالقنتیجه می

میان حق و اخالق  ،دهد. به سخن دیگرتوضیح نمی ،شودتعریف حق انگاشته می
شود که که در قانونی بیان می حق مدنی رسمی ،قراررابطه درونی وجود دارد. بدین

 از اخالق بریده نیست.  ،رودشود و در باره همه بکار میبرای همه وضع می
ولو با رعایت حقوق مقرر و در  ،باید به این امر توجه کرد که بحثهای حقوقی    

واعد حقوقی انجام بگیرند توانند در فضای بسته قنمی ،گیرندحال اجرا انجام می
بندی حقوق در اصول و قواعد رده ،رواند. از اینکه بطور روشن معین و مقرر شده

 ،یندآمی ها باشند که در قانون اساسیتوانند همانشوند. شمار این اصول که میمی
 ،حقوق طبیعیمده از آطبیعتی هم حقوقی و هم اخالقی دارند. اصول اخالقی بر

در  ،اند. بهمین دلیلحقوق موضوعه گشته ،های اساسی دولتهای مدرندر قانون
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ای که در وضع بروی بحثهای اخالقی در باره حقوق موضوعه و روش نهادینه شده
 باز است.  ،استنها بکار رفتهآ

 های حقباید ویژگی ییِن حقوقیِ نهادینه شده است کهآاین امر که در قلمرو     
کنند را تعیین می ها قواعد بحثهای حقوقییینآرسمی را یافت و این امر که این 

ما را به یک  ،های اخالقی نفوذپذیر هستنداز استدالل ،بنوبه خود ،و این بحثها
ورد که آت میوقتی مشروعیت بدس ،شودقانونی که وضع می :برندفرضیه راه می

آئین تبیین و تعیین معیارهای حقوقی و خود این معیارها منطبق با عقل و از 
اخالقی برخوردار باشند. مشروعیت قانون از این امر ناشی  –عقالنیت عملی 

های حقوقی باشد و استداللهای یینآورده بکاربردن آشود که قانون خود فرمی
 آن را تأیید کنند.اخالقی 

 

 : سه تفسیرانداختن حقاز رسمیت 
حق صفت رسمی دارد.  :بود هنوز تحت تأثیر مفهوم رسمی از حق . ماکس وبر1

در  ،است. امارسمی و مشروع گشته ،بمثابه حق ،زیرا در پی انجام تشریفات مقرر
های تاریخی زیر عالمت سئوال بردند. نه در صفت رسمی را تحقیق ،این فاصله

حق با  الگوی لیبرال ،و نه در دیگر کشورها سالهای پایانی قرن نوزدهم آلمان
منطبق نبود. اجبارکردن قوه قضائی به احترام قانون و  ،روبهیچ ،واقعیت حق
اگر نظر وبر  ،همهاست. با اینهمواره یک خیال بوده ،نآکم و کاست اجرای بی

 ،بدان ،بمثابه تعریفی که ،از راه اتفاق نیست. زیرا در عمل ،همچنان مطرح است
 ،در عمل ،قوه قضائی :آیدهمواره بکار می ،شودعمل قوه قضائی قابل سنجش می

توانست مرهایی که وبر نمیا ،سواندازد. از زمان وبر بدینحق را از رسمیت می
 :کننداند و تشخیص او را تقویت میواقع شده ،نها را بررسی کندآ

از رسمیت انداختن بدین معنی است که جز مقامی که صالحیت قانونی وضع الف. 
توانند حق وضع کنند و می ،در مقام تنظیم روابط خود ،دیگران نیز ،را دارد حق
 ورده ارتباط عقلهای طرفهای در کنش و واکنش است. آکنند. چرا که حق فرمی

غیر از مقررکردن  ،های اخیر به این نتیجه رسیدند که حقهای دههب. تحقیق
ن تنها مقرر کردن تکلیف آقلمروهای عمل دیگر نیز دارد. اگر قلمرو  ،تکلیف
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که محققان علوم یی هامانند. تحقیقاز امور از قلمرو حق بیرون میبسیاری  ،باشد
 .کنندرا گزارش می به حاشیه رانده شدن انسانها اند وجداناجتماعی انجام داده

 ،گیرندرا در بر نمیانسان که چون حقوق رسمی تمامی بعدهای زندگی توضیح این
گذار نسبت وزافزون قانونشود. حساسیت راحساس به حاشیه رانده شدن فراگیر می
رو است. عدم انطباق حقوق جزائی با اشکال به مسئله قابلیت پذیرش قانون از این

کردن تعقیب جزائی دولت با مصالحه خصوصی و مهار اجتماعی و مسئله جانشین
جبران مالی و غیر آن از راه گفتگو میان زیان زده و زیان دیده و مسائل دیگر از 

است. گشوده گشته و راه را بسوی اجماع« رسایش معیارهاف»سبب  ،این نوع
 خاصه مضیق بودن از حق ستانده شود. ،اند که در حقوق جدیدهمه سبب شدهاین

کند و فشاری که فراگیر شدن حقوق بر دولت وارد می :ج. ایجابات کارکردی
 کافی هستند برای دانستن این« کنندهتنظیم» گرفتار دگردیسی شدن مفهوم حق

. در ابزار شدن کندمی ،ابزار رسیدن به هدفهای سیاسیرا گذار حقوق امر که قانون
بغرنج شدن روزافزون دولت و این واقعیت که  :عوامل دیگر نیز مؤثرند ،حقوق

و کنند و خودمختار شدن اقتصاد بمنزله کارگزار دولت عمل می ،نآکارگزاران 
نچه به قوه قضائی مربوط آدر  ،و این امر که ثباتی شدناز گرفتار بینگرانی دائمی 

 و ثبات نهادهای سیاسی« نظم»رعایت معیارهای حقوقی تابع استقرار  ،شودمی
و  ها گاه توسط پولاست و این واقعیت که زیرسامانهشده و ایجابات تنظیم بازار

نها دیگر ترجمان آ fonctionsیابند و کارکردهای سامان می گاه توسط قدرت
    معیارهای حقوقی و ارزشها نیستند.  

با کاربرد روزافزون  :که ناقض موضوعه بودن آن است د. خاصه اخالقی حق
توان است. میحاد شده ،بیش از پیش ،مسئله شرائط مشروعیت قانون ،حقوق

پایه اعتبار خود را ویران  ،بلحاظ شتاب روزافزون تغییر ،گفت حقوق موضوعه
شود و این حق موضوعه با دیگر می مصالح دولت ،کنند. با هر تغییر حکومتمی

و  حقوق خانواده ،حق مسکن ،شود. برای مثالحق موضوعه دیگری جانشین می
بنام حق  ،کنند. در برابرو... تغییر می ،نآمد مشمول مالیات و نرخ آیا میزان در

 و برنتافتن سقط جنین و حمایت از محیط زیست نافرمانی مدنی ،مده از اخالقآبر
 ،گیرندنشأت می اصول اخالقی که از حقوق طبیعیشوند. روا دیده می ،و... و طالق
اند و این قانون مدهآ ،اند. این حقوق در قانون اساسیحقوق موضوعه گشته ،امروزه

بالحنی  ،W. Naukeو. نوک  ،رواز ایناند. را ترجمان فلسفه حقوق گردانده
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گوید. این گرایشها را سخن می« از مدیریت حقوقی حقوق طبیعی» ،میزآتمسخر
 دهد و آن از رسمیت افتادن حقوق است. یک کلمه توضیح می

 
 ،کنداجرا می که بوسیله طرحها و دستوالعملهایی که دستگاه اداری ،. دولتی فعال2

کاری جز از خود بیگانه کردن  ،کنددر وضع موجود اجتماعی دخل و تصرف می
کند. چراکه مشروعیت دولت نمی سازمدار در دولت مشیتدولت حقوق

بطور کامل مستند است به قانون و معنایی که دارد. این همان است  ،مدارحقوق
مورد تجزیه  ،به تفصیل ،«اخالق درونی حق»بمثابه  Lon Fullerکه لون فولر 

 است. و تحلیلش قرارداده
گرایی )اثربخشی و اعتبار عمل بستگی به راهنمای شکلهای هرگاه به فرض     

رعایت این و آن شکل حقوقی دارد( حقوقی پایبند بمانیم که ولفگانگ 
Wolfgang دادن نظم و انتظام ساز که  کارش دولت مشیت ،اندو وبر وضع کرده

است که دولت ن شدهآبر  Abendrothبن دروت آ. شودبیگانه می از حق ،است
سقف  ،دهد را زیر یک سقفمی مدار ی که دولت حقوقیهاو تضمین سازمشیت

بمثابه  ،جمع کند. نظم اجتماعی در اختیار جمهور مردم ،دموکراتیک خودمختاری
ای قرار گیرد. دولت دموکراتیک در مرکز جامعهیک تشکل دموکراتیک قرار می

دهد. شکل کند و خود را تغییر میگیرد که خود سرنوشت خویش را تعیین میمی
هایی بدل گردند که آید که تدابیر اصالحی به تصمیمحقوقی تنها به این کار می

ن را از شکل انداخت. آندارد که بتوان باید اجرا شوند. حق هیچ ساختار خاصی 
آید. قانون نیز از بند جبر می ،از هر نوع ،شکل حقوقی بکار تنظیمات اداری

گذاری مایه قانونمایه قانون است اینک بنشود. اخالق که بنرها می عقالنی بودن
بسپارد را با این امید  مدار بایدهایی که دولت حقوقدروت تضمینبنآشود. می

 ،خوانی داشته باشدگذاری که با خود همقانون ،بنابر نظر روسو ،کند کهجانشین می
که همگان بدان راضی باشند. با قائل شدن به کند مگر اینقانونی را وضع نمیهیچ

تنها کند. نه کوری خود را آشکار می ،دروتبنآ ،گذاریاین نوع عمل قوه قانون
بلکه ابزارشدن حقوق توسط  ،بیندهای دولت و اقتصاد را نمیاجبارهای نظام
 بیند.را نیز نمی سازدولت مشیت
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 های حقوقی نهادینه شده: عقالنیت آئین
وقتی قابل تصور است  ،های ماهای نظیر جامعهدر جامعه ،. مشروعیت قانون1

نباشد و به  و خدا مستند به باور یقینی جامعه به دین ،که باور به قانونیت قانون
حق از  ،نآبنابر ،که مستند باشد. اما صحت فرضیه ماکس وبر حق« عقالنیت»

و این مستقل و جدا است از اخالق  ،بنابراین ،است عقالنیت ذاتی برخوردار
است. تأیید نشده ،و بیگانگی از اخالق بُن نیروی مشروعیت قانون است استقالل

 ،شوداعمال می ،ن شکل یک حق موضوعهآاین و  از رهگذر ،ای کهزیرا سلطه
نیاز به توجیه دارد و مدام باید مشروعیت خود را از محتوائی اخالقی اخذ کند 

هراندازه قانون گذار  ،ملحوظ است. باوجود این ،های رسمی حقکه در کیفیت
را شفاف و مشخص در تبیین معنی و محتوای صورت حق دقت بخرج دهد و آن

صورت را نگاه دارد و معنی را  سازشود که دولت مشیتن نمیآمانع از  ،بگرداند
ای استوار و اداره رابطه که حق تنظیم کننده میان عدالتمگر این ،تغییر دهد

را بدست  ،اخالقی -در معنای عملی  ،توان یک هسته عقالنیبرقرارکند. نمی
نها آطرفی نسبت به معیارها یا قواعدی که عمل به با اتخاذ رویه بی ،ورد مگرآ

توان میان حقی که مجری است و تشریفات قانونی وضع و اجباری است؛ نمی
طرفی طرفی. این بیمگر با اتخاذ رویه بی ،برقرار کرد ،این رابطه سازندهآاجرای 

ورده آفر ،ها در باره عدالت و اخالقدهد و نظریههسته عقل عملی را تشکیل می
 طرفی مستندند. بدین بی ،نامهئینآبکاربردن 

هستند.  مند عدالتیینآ بینم که توانا به فرآوردن نظریهمن سه نامزد جدی را می    
رسیدن  برایاست. اما الگوهایی که نآبانی  گیرند که کانتهر سه از سنتی مایه می

 :متفاوت هستند ،برندن بکار میآبه نظریه و تبیین 
در مقام  ،برد وهمچنان الگوی توافق از راه قرارداد را بکار می ،. جان راولز1

است که تعیین حد شرط الزم را ایجاد بر این ،تشریح موقعیت پیش از قرارداد
که آزاد و با  ،که خودخواهی عقالنی هر یک از طرفهای قراردادکند برای اینمی

نها را به انتخاب اصول عادالنه راه برد. منصفانه بودن نتایج آ ،یکدیگر برابرند
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ن نتایج را آوردن آبدست  ،بکاربردنش ،کند کهمی ای تضمیننامهیینآقرارداد را 
 کند. ممکن می

گیرد که الگویی را بکار می Lawrence Kohlberg. اما الورنس کهلبرگ 2
در  ،همگان از راه کنش و واکنش متقابل :استپیشنهاد کرده G.H. Meadمید 
 ،کنند. در این الگوشرکت می ،اندهایی که به یکدیگر بستهذیرفتن و انجام نقشپ

رمانی وجود ندارد. اما پذیرش و انجام کمال مطلوب نقش وجود آموقعیت ابتدایی 
کند که هرکس اخالق را قاضی بشناسد و دارد. پذیرش و انجام نقش ایجاب می

قراربدهد که در پذیرش و انجام  نهاییآخود را در موقعیت همه  ،بحکم این قاضی
 کنند.  نقشها شرکت می

هر دو الگو این نقص را دارند که قضاوتهای اخالقی راهبر طرفهای  ،بنطر من    
 رهنمودهای اخالقی ،شناسانند. در الگوی راولزقرارداد یا فعل و انفعال را نمی

این  ،نکه در الگوی انتخاب نقشآاند. حال شده همان انتخابهای عقالنی
 خاطر است که است. بدینرهنمودها خود را جای دیگران گذاشتن شده

ایم که استدالل و خود من پیشنهاد کرده Karl-otto Apel پلآاتو  –. کارل 3
 ،گیری اراده عقالنی بگردد. بدین روشیین و روش خاصِ شکلآاخالقی همان 

نها را تعیین کرد. زیرا کسی که آزمون قرارداد و اعتبار آها را مورد توان فرضمی
پیش فرضهایی را باید بپذیردکه کمال  ،شود بطور جدی استدالل کندن میآبر

. باشندضرور  ،ن شکل از ارتباط که متوقع استآمطلوب باشند و برای برقراری 
باید این پیش فرض را بپذیرد که همه اشخاص  ،هر شرکت کننده در عمل استدالل

 ،شوند و در این همکاریهمکار می ،زاد و برابر در تحقیق برای یافتن حقیقتآ
 کند. شرکت کنندگان را به پذیرفتن خود ناگزیر می ،تنها بهترین استالل

اخالق بگردم. در این  توانم وارد جزئیات بحث از منظر نظریهنمی من    
کافی است که قرار را بر این بگذاریم که نامزدهای جدی وجوددارند و  ،موقعیت

نظر من در این  ،بر این پایههستند.  مند عدالتیینآوردن نظریه آاینان توانا به فر
و بنیاد اخالقی از یکدیگر جدایی ناپذیر  ،یینآحاصل از بکاربردن  باره که حق
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که ورد مگر اینآتواند مشروعیت بدستدیگر حرف هوا نیست. قانون نمی ،هستند
 گذاری و وضع حق باشد.نظم حقوقیِ بر بنیاد اخالق حاکم بر جریان قانون

 
وردن آکه در فر ییهایینآکرد.  و اخالق را مغشوش . نباید مرزهای میان حق2

روند و بکار توضیح چگونگی ارزیابی چیزی از منظر بکار می های عدالتنظریه
نهادینه  ،هایی ندارند که بلحاظ حقوقییینآنقطه اشتراکی با  ،آینداخالق می

مده از راه بکاربردن آنتایج بدست « اعتبار»روند تا که عقالنیتِ اند و بکار میشده
 یین را تصدیق کند.آ

رسد که جا میبه این ،هانامهیینآپس از خاطر نشان کردن ضعفهای  هابرماس    
بریم تا که معیاری را بیازماییم که ن را بکار میآای که قواعد مقرر در نامهآیین
 ،فقی باشد که بلحاظ عقالنیتوا ،به سخن دیگر ،تواند مورد توافق بدون اکراهمی

نه از خطا مصون است و نه نتیجه  ،ربط را به موافقت برانگیزدهمه کسان ذی
نتیجه را  ،حاصل یک معنی و همان معنی را برای همه دارد و نه در زمان مقرر

یند که اخالق مستقل آکه بکار یافتن بنیاد معیارهایی می ییهایینآآورد. ببار می
خطا و کاستی نیستند. درجهِ باالی نامعین بودن شناسایی را این امر بی ،در بردارد

 کند. انتزاعی هستند بیشتر می ،بریمکه قواعدی که بکار می
مسائل راجع به  ،هادر همه قلمروهای عمل و یا منازعه ،بخاطر همه این دالیل    

از یک و  ،در حل و فصل ،جامعه در کلیت خود ،ثبات و پرسشها در باره جامعه
همان قواعد اخالقی باید پیروی کنند. این قواعد همان توان وادارکردن را باید 

کنند اثر میداشته باشند که معیارهای حقوقی دارند. این معیارها تردیدهای را بی
کردند. بروز می ،اخالقی خالص باشند ،شد قواعد راهبر رفتارکه هرگاه قرار می

 ،امری است که ،اجبارکننده تکمیل شود وانگهی این امر که اخالق باید با حق
بلحاظ  ،معیارها ولو ،کند. در حقیقتخود خویشتن را توجیه می ،بلحاظ اخالقی

نیک بنیاد باشند تنها وقتی کاربرد دارند که کسانی که عمل خویش را بر  ،اخالقی
برفق  ،همه ،فرضشان این باشد که دیگران نیز ،دهندا انجام میوفق این معیاره

کنند. احترام همگان به معیارها شرط حداقل است برای این معیارها عمل می
اگر نتوان از قواعد  ،محل پیدا کند. باری ،نهاآکه اقامه دالیل برای توجیه این
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 ،ؤثر برخوردار باشنداز توان اجبارکردن م ،در قلمرو عمل ،اخالقی انتظارداشت که
این معیارها محترم شمرده  ،بلحاظ مسئولیت شناسی ،توان توقع داشت کهنمی

 برخوردار شوند.  ،که از توان اجبار حقوقیشوند مگر این
شوند که به حق از منظر موضوعه وقتی قابل درک می های مهم حقخاصه    

وقتی این دو را زوجی  ،سانم. بدیننگریجبران کننده ضعفهای اخالق مستقل می
 ،ن با دولت استآگردانیم برخوردار از قابلیت مجازاتی که تعیین و اعمال می

برآورده  ،که حق توانا به اجبار بر رفتار حاکم بگرددانتظارهای ما برای این
به  ،االصلکه علی ،گذار سیاسی هستندهای قانوناین تصمیم ،شوند. و باالخرهمی

شوند. این وابستگی به های حق میموضوعه تبدیل و برخوردار از خاصهحقوق 
که معیارهای دهد. توضیح اینسیاست جنبه ابزار بودن حق را نیز توضیح می

اخالقی خود هدف خاص خویشند؛ اما معیارهای حقوقی وسیله رسیدن به هدفهای 
اجبارکننده نیروی  ،سیاسی هستند. از این شکل حقوقی است که طرحهای سیاسی

گیرد میان سیاست و اخالق و حق قرار می ،روکنند. از اینخویش را اخذ می
 اخاطر است که دالیل توجیه کننده توضیح دهنده محتوای قانون ربط دارند ببدین

دالیل توضیح دهنده و توجیه کننده طرحهای سیاسی و در همان حال ربط دارند 
 با دالیل اخالقی توجیه کننده. 

 
و اخالق پرداختیم و دیدیم  به حق ،در حل مسئله مشروعیت قانون ،جاتا این. 3

 ،بیرونی انسان است و اخالق که درونی او است ،چسان حق که بنابر قرارداد
نچه بیشتر از اکمال متقابل حق و اخالق آ ،کنند. باوجود اینیکدیگر را کامل می
خاطر است که در یکدیگر است. بدین نفوذ کردن این دو ،مورد توجه ما است

یابد و در توجیه مدار منزلت از حقوق موضوعه و هم از اخالق میدولت حقوق
کند. معیارهای اخالقی هم به این حقوق و هم به اخالق استدالل می ،رفتار خود

ن اینهمانی آنکه با آدر حق موضوعه هستند بی ،دیگر فوق حق موضوعه نیستند
 بجویند. 
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گیرد و از اخالق مایه می ،موضوعه حق ،بنابر نظر هابرماس ،سانبدین    
حقوق » :نویسدمی ،هستند. در پایان کتاب معیارهای اخالقی همان حقوق طبیعی

اما مراد او از آیین «. دندر وجود آی ندتوانستنمی ،بدون تحقق دموکراسی ،مستقل
هم پاسخ این پرسش را بیابیم و هم نظر او را در باره حق  ،کهچیست؟ برای آن

 Bjarne Melkevik  (16)قسمتی از کار بجارن ملکویک  ،تر کنیمبازهم دقیق
 :آوریمبر روی نظر هابرماس را می

 بمثابه الگو: نامه پیشنهادی هابرماسآیین
 ،ودنبن بلحاظ راست یا دروغ آروش برای شناسایی یک گزاره و تعیین اعتبار     
 :استاین
اره را ن گزآهای اعتبار ذاتی توان موجبه یا موجبه. از راه بحث است که می1

های اعتبارِ گزاره مشروعیت بحث را ثابت واضح گرداند. یافتن موجبه یا موجبه
 کند.می
های گزاره شناسایی حثهای نظری وهای نظری موضوع ب. شناسایی اعتبارگزاره2

های رهنمود که اعتبار گزارههای عملی است. حال اینمعیاری موضوع بحث
 . کندقابل سنجش میها دهنده را انطباق اعمال با محتوای گزاره

بمثابه  ،است. بحث هدف بحث ،عقالنی مبتنی بر دالیل اقامه شده . اجماع3
 :استنامه مشروع دارد برای بنیادگذاردن اجماع و آن اینیینآتنها یک  ،دادگاه

بهترین دلیل باید در قضاوت در باره صحت و اعتبار گزاره بکار رود. با این 
ند که حاصل بده بستان و سازش فرآورده کهایی را رد میاجماع هابرماس ،تأکید

لت دست کردن و...( آروابط قوا )اعمال نفوذ و وارد کردن فشار و اجبار و 
داری نباید نفی ، بازبودن )هیچ شخص و هیچ اطالع معنیطرفی، برابریبی هستند.

 .شود(، الاکراه و اجماع
 ممنوع نگردد. ،ظهارشدن.  هیچ شخص از اظهار کردن و هیچ نظری از ا4
تنها با  ،و جانبداری بدون اکراه ،. این دادگاه که ارتباط عقلهای مستقل و آزاد5

معیارهای اخالقی  ،یکبار برای همیشه ،از راه بحث باشد هدف رسیدن به اجماع
کند. دَرِ بحث همواره باز است. و حقوقی راهبر اعمال و نهادهای را ما تعیین نمی
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توانند بحث بر سر معیارها را بگشاید یا کس یا کسانی می ،هر زمان ،بنابراین
اند است یا یافتهنها یافتهآپندارند در پندارد یا میها که میبگشایند و نقص یا نقص

توانند پیشنهاد کند یا کنند را به بحث بگذارد یا تواند یا میکه می ییرهاو یا معیا
 بگذارند. 

گانه زیر برخوردار چهارهای و شرکت کنندگان در بحث نیز باید از برابری    
 (17) :باشند

 نابرابری نباشد؛ ،بلحاظ قدرت ،. میان شرکت کنندگان در بحث1
 مستقل و آزاد در بحث شرکت کند و تابع دیگری نباشد؛. هر شرکت کننده 2
شند. . شرکت کنندگان از اقبال و امکان برابر برای شرکت در بحث برخوردار با3
 و
 . شرکت کنندگان از امکان و اقبال برابر در اظهار نظر برخوردار باشند.4
هایی که بکار هنام نامه آرمانی است. اما الگو برای آیینیینآروشن است که این     
 آید.نها میآا و نقد نتایج بکاربردن نهآبریم نیز هست و مدام بکار تصحیح می
الگویی  ،کنندالگوی بحث میان عقلها که در ارتباط با یکدیگر عمل می    

باط معیاری بدین معنی است که معیارهای حاکم بر ارتباط و عمل عقلهای در ارت
 دهد. و را بدست می

نامه است در بردارنده قواعد یینآالگوی ارتباط بدین اعتبار  روش است که     
 ارزیابی و قضاوت در باره یک گزاره یا یک عمل.

حق  طبیعت»پرسش  ،بکار بریم هرگاه این الگو را بمثابه روش شناسایی حق    
کنیم. این جانشین کردن میجانشین « کندنچه حق را طلب میآ»را با « چیست؟

خود را در موضع گفت و شنود با مخاطبانی قراردهد  ،کند جوینده پاسخایجاب می
پژوهشگر  ،هستند. در نتیجه ،که در مقام یافتن صحت و اعتبار ملحوظ در گزاره

در موضع بارورکردن بحث میان گوینده و  ،نامهیینآبا بکاربردن قواعد  ،باید
د که در پی تفاهم بایکدیگرند. بدیهی است که هدف باید ای قرارگیرشنونده
رسیدن به توافقی  برایمتقابل میان شرکت کنندگان در بحث  وردن همبستگیآپدید
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حق بمثابه حاصل  ،های حقتوانیم به سرمنشاءعقالنی و مستدل باشد. اینک می
 ارتباط و بحث بپردازیم. 

نها بنا آیکی یافتن دالیلی است که گزاره بر ،حثموضوع ب ،در این الگو    
است و دیگری عقالنیت ملحوظ در گزاره است. ارزیابی دالیل را باید با گرفته

است. الگوی  جهان شمول ،بنابر فرض ،آورد کهمراجعه به الگوی عقالنیتی بعمل
هایی که توقع :گیردرا در بر می ،ورده شوندآها که باید برعقالنیت سه نوع توقع

ورده آهایی که باید برورده شوند تا که اعتبار گزاره تصدیق شود و توقعآباید بر
ورده شوند تا که آهایی که باید برشوند تا که معیاربودن گزاره تصدیق شود و توقع

ها صادق بودن شرکت کنندگان در بحث تصدیق بگردد. وقتی این سه نوع توقع
شود که همگان آن را حقی حاصل می ،از بحث ،در شرائط معین ،ه شدندوردآبر
 پذیرند. می
 هستندالگویی  ،نامهیینآو این  نامه باالیینآاز بکاربردن حاصل  حق ،سانبدین    

ه حق نچآ»حق چیست را با پرسش  کند. او پرسش طبیعتارائه می که هابرماس
ن فرآورده آکند و وضع حق را رابطه طلب می کند.جانشین می« کندرا طلب می

 ،کردن حقدر مقام وضع با حق و رسیدن به اجماعتنظیم رابطه  رابطه است وقتی
با برقرار شدن فعلی رابطه بیناذهنی است که حق معنی پیدا  ،کند. لذاطلب میرا  آن
یک انتخاب اجتماعی  ،بهتر بخواهی ،حق یک انتخاب جمعی ،کند. در نتیجهمی
حق  ،. بنابراینگیرد که مشترک فیه تمامی اعضاء استشود که بر بیانی بنیاد میمی

معین  ،بطور دقیق ،تواند از پیشباال است و هرگز نمینامه فرآورده عمل به آیین 
کنونی و تاریخی حق باز است هم بروی وضعیت اجتماعی  ،شده باشد. باوجود این

های جدید که در وضعیت کنونی برآوردنی نیستند و موضوع نقد و هم بروی توقع
 کنند.       ضرور می ،باالنامه آیین  ر وفقب ،شدن حق را

 

 در باره حقوق: نقد نظر هابرماس
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برند ای راه میبه حقوق موضوعه ،از راه اخالق ،حقوق طبیعی ،از منظر هابرماس    
طبیعی چیست؟ هرگاه آن را خداداد و یا  شوند. اما حقمی که اصول قانون اساسی

گوید و نه چون می داد ندانیم، چه بدانیم؟ بنابراین که چون حق است خدا طبیعت
مگر بمثابه حق  نداریم نیاز به خداوند ،در شناسایی حق ،گوید حق استخدا می

 هابرماس نیز موافق است که دلیل حقانیت حق. های حقگیمطلق و شناسایی ویژه
 هایتناقضاست، با باید در خود حق باشد. اگر بگوییم طبیعت این حقوق را داده

ماند گاه شدیم. میآنها آاز  ،شویم که در همین فصلرویارو میو ابهامی ناپذیر حل
صاحب حقوق است. هرگاه بخواهیم این  ،بنابر طبیعتی که دارد ،این نظر که انسان

حیات  :حیات را جای طبیعت بگذاریم و بگوییم باید ،نظر را دقیق و شفاف کنیم
اما اگر  حقوقی که ذاتی حیات او هستند.به ای قائم است به عمل هر موجود زنده

باید خودانگیخته به آن  ،دیگری باشند، انسان و هر موجود زنده حیات حقوق ذاتی
قت و شفافیت د نظر او ،افتادبسا اگر هابرماس به این صرافت می حقوق عمل کنند.

 کامل را بدست آورد. 
نها آبطور خودانگیخته به باید باشند و موجود زنده  حیات اما اگر حقوق ذاتی    

و  این پرسش مهم عقل مستقلکنند؟ اند و نمیعمل کند، چرا انسانها چنین نکرده
انسان  :دهدسان پاسخ میاندازد و اینمی و آزادی به یاد استقالل ،آزاد را

کند اگر خود مانع ایجاد نکند. و مانع را با خودانگیخته به حقوق خود عمل می
منزه نگاه  ،سان. بدینکندایجاد می ،و درکار آوردن زور غفلت از استقالل و آزادی

کند. عمل خودانگیخته به حقوق را میسر می ،داشتن پندار و گفتار و کردار از زور
زادی خود غافل نشود؟ پاسخ این پرسش آتواند از استقالل و اما عقل چگونه می

ز استقالل روش غافل نشدن اای که باید بدهد. اندیشه بسیار مهم را اندیشه راهنما
 خر این کتاب است.آآموزد. این اندیشه موضوع فصل و آزادی را به انسان می

دهد. را بیرون او قرار می دمی و قلمرو حقآقلمرو اخالق را درون  و هابرماس     
محتوای که است که میان اخالق و حق نیز رابطه وجود دارد. با توجه به اینبر ایناو 

کار وجدان اخالقی سنجش پندار و گفتار و  ،هستند اخالق همان حقوق طبیعی
ای پذیرش نامهیینآبرابر  ،هر حقی باید ،شود. از دید هابرماسکردار به آن حقوق می

که تا شود. در اینوضع می ،بمثابه حق ،همگانی بجوید و بدین پذیرش است که
حق با او است. اال  ،شودها نمیهمگانی نیابد، تنظیم کننده رابطهوقتی حق پذیرش 
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دانیم که اینک می –پذیرش حقی غیر از ایجاد آن است. هرگاه حقوق طبیعی  ،کهاین
شوند می حیات حقوق ذاتی ،و ابهام پذیرناهای حلنها از تناقضآچرا با رهاکردن 

نها را به آ ،پس ،شوندنیز وضع می وجود دارند و بمثابه اصول قانون اساسی –
های انسان با تنظیم کننده اول و اصلی رابطهنها آهای حق باید شناخت و ویژگی

 کنندشوند. حقوق دیگری که شهروندان وضع میمی ،بایکدیگر خود و شهروندان
وقتی  دهند ویند که اصول قانون اساسی را تشکیل میآکردن حقوقی میراییبکار اج
و حقوق ذاتی حیات شهروندی و  شوند که با حقوق ذاتی حیات انسانحق می

 ذاتی هرجامعه بمثابه عضو جامعه جهانیحقوق ذاتی جامعه بمثابه ملت و حقوق 
حقوقی که اصل قانون  ،منطبق باشند. در این صورت ،ات طبیعتو حقوق ذاتی حی

نها هدف سیاست بمثابه مجموعه آدهند راهنما و تحقق مستمر اساسی را تشکیل می
 گانهمستمر حقوق پنج عمل بکار  ،شود که در شکل حقوق موضوعهتدابیری می

 آیند.می
آید؟ اخالق به چه کار می ،آورنداما اگر درون و بیرون انسان را حقوق بسامان می    

 :کندوجدان اخالقی کاری روشن و دائمی و سنگین پیدا می :استپاسخ این
 و فراخواندن انسان به غافل نشدن از استقالل سنجیدن پندار و گفتار و کردار به حق

 موزد.آمی به یمن عمل به روشی که بیان استقالل و آزادی ،یو آزاد
 
 

تواند صفات حق را داشته باشد و چرا در شناسایی می ط. کدام حق
 نیازمند او است؟: شناسایی کننده ، حق
 

، خودانگیخته، به یمن راهنماکردن موازنه عدمی هایاینک فرض کنیم که عقل     
. گیرنددر پیش میرا   شناسایی حق زیر سلطه روش و روالِ –رها از روابط مسلط 

بخواهند به پرسش حق چیست پاسخ گویند، بنابراین که، ها لقاین ع هرگاه 
خود را از ناچاری رها و چاره گرداند، می قدرترا  تعریفی از آن کردن حق متعین
دارای صفات ثبوتیه و سلبیه حق.  آورندروی میهستی محضی به یابند و دار می

 حیات دهد حقوق ذاتیشود، به آن عقلها امکان میسان حاصل میشناسایی که بدین
 حقوق جهان شمول ،این حقوق .و هر موجود دیگری را شناسایی کنند انسان
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 در تغییر نظامهای اجتماعی توانند راهبر شهرونداناین حقوق هستند که می. هستند
 . و سازگارکردن روزافزون آنها با اداره شورایی بگردند

مستمر و به بطور نقد هر  و نقدِ نظرها در باره حقاین روش حاصل نقد مداوم     
 است.  بودهی حقوق، یها در شناسابکاربردن حاصل

، در ، واقع در ایتالیا، در شهر مولیانونخستین بار، در کنگره گفتگوی فرهنگها    
هایش تعریف کردم. عنوان را به خاصه حق، 1377برابر آذر  1998دسامبر 
و  ساالریو مردم حقوق و فرهنگ»ای که به کنگره تقدیم کردم، این بود: نوشته
چاری، اتوجه شرکت کنندگان در بحث، بدان جلب شد. ماسیمو ک«. هویت

از سنت فکری بزرگی  صدربنی... »گفت . اوآن را ارزیابی کرد ایتالیایی فیلسوف
است، بر پایه  گذاری شدهبرخوردار است. اصول و حقوقی که اندیشه او برآن پایه

، نه ، نه نظر ماکس وبرصدر، نه نظر ماکیاولدر صحبتهای بنیخداشناسی است. 
وجود دارد. او از فرهنگی سیاسی سخن  ،، نه اندیشه اسمیتفکر مرسیلیو دی پادوا

گفت که هیچ کالمی از این شخصیتها در آن نبود. با سیاست زدگی ما که برپایه 
ران است، تفاوت بسیار دارد. در دید غربی معاصر، تمام نظرهای این صاحب نظ

از یکدیگر کند، صدر سعی در توحیدشان میاست که همه آنچه را بنی سعی بر این
 «.جدا کنیم

ها را در کارهای مختلف، یافتهام. گرفتهرا پی های حقویژگیاز آن پس، یافتن     
با توجه به کثرت است:  آورده جه مهم را نیز ببارام. تحقیق مستمر این نتیبازآورده

آراء و عقاید دینی و غیر دینی و ضد دینی و با توجه به امر واقع مستمری که سلطه 
ها ها هستند و بحث« من قال»ها هم اکنون راهبر جامعه بر عقلها است و« من قال»

« من قال»بیشتر در باره که « ما قال» باره نه درهای دینی حوزهها و در دانشگاه
های حقوق دیگر نه تنها سامانه حاال ،در غرب ،و باتوجه به این امر مهم که هستند

جهانی خوانده اندیشیده و خود تصویب کرده و  که حقوق بشر خود« غیر خودی»
 موضوع بحث و نقد شود. بایدهر نظر، مستقل از صاحب آن، ، شوندنیز تخطئه می

بناگذاشتن و خواه انسان،  و خواه طبیعت بر خالق حق گذاشتن، خواه خداوند بنا را
ستاندن بنابراین،  عمل به حق است.شناسایی حق و و نا ممکن کردن  «من قال»بر 

و شناسایی آن به صفاتی که باید داشته باشد و صفاتی که  حقهر صفت مرامی از 
 توانند در آن شرکت کنند.نباید داشته باشد، اقتضای آن شناسایی است که همگان می
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توان انواع حقوق نمی . پس،یکی هستند حیات قرار، حیات یکی و حقوق ذاتیبدین
در  ،و یآویز نفی دیگرداشت و هریک را دست کیئو مسیحی و ... و ال اسالمی

 ،کند ومی واقع، بالاجرا کردن حقوق گرداند. همان کار که دولت والیت مطلقه فقیه
حکم  انسانهابسیار بزرگی از  د و راهبر جبارانی است که بر بخشسرآماز این نظر،

 .رانندمی
 

 : های حقویژگیشماری از 
      
های آن، هر موجود و هر فکر و گفته و عملی که واجد ویژگیبه  بنابر تعریف حق    
، در آنچه به فکر و گفته و عمل و هاویژگیها باشد، حق است. این ویژگیاین 

 از:شود، عبارتند ها مربوط میآفریده 
 هستى دارد و ناحق هستى ندارد و هيچ جز پوشش دروغ بر قامت حق نيست. حق. 1
ست و در خود تناقض  حق. 2 ست و با خود اين همانى دارد و ناحق دروغ ا ست ا را

 دارد. 
ـــت. زور نمى خالى از زور حق. 3 كند كه تواند هيچ چيز را بيآفريند و جز اين نمىاس

شاند. اما همين زور، در توجيه خود، به حق نياز دارد. از اين به حق لباس ناحق مى پو
 رو، بر اصل موازنه عدمى، هركس در بکار بردن زور تقدم جويد، عمل او ناحق است.

ــد، حق صــادر می ،از حق. 4 ــود. بنابراین، هر فکر و یا گفته و یا عملی که حق باش ش
صل آن نیز حق می سان  ویژگیشود. این حا سنجش حقانیت فکر و گفته و عمل را آ

 کند.می
آزادى،  حق زمانچون ، یحقهراز ناحق اينست كه زمان  ترين شاخص حقعمومى .5
آيد. بدين قرار، از اين رو در وجود نمى .مطلق صـفر اسـت نهايت اسـت. زمان زوربى

كوتاهى و درازى زمان، ميزان حق و ناحق در يك بيان، در يك عمل، در يك قانون، 
 كند: حق همه مکانی و همه زمانی است.را معين مى

 همواره شــفاف  اســت و ناحق كتمان حق، بنا براين، کدر و مبهم اســت. هر حق .6
 تر.تر، ناحقاندازه کدر تر و مبهم

ی چون ی، هر تبعيضی ناحق است. تبعيضهاخالی از تبعيض است. بنا بر اين حق  .7
 تبعيض نژادی و جنسی و ملی و قومی و... ناحق هستند.
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ــــت. بنا بر اين حق. 8 ــــان دارد، هر حق که هر پديدهذاتی اس ای از ، هر حق که انس
 ن پديده است. لذا،آحیات  و ذاتی ها دارد، ذاتی حیات انسانپديده

، و نیز با واقعيتی که ناحق نیست، رابطه مستقيم و بدون واسطه بر قرار با حق حق. 9
هيچ حقی و با هيچ واقعيتی رابطه برقرار کند  اتواند بنکه ناحق نمیآکند.  حال می

 . رود(و ترکیبی که در این رابطه بکار می )= رابطه قوا قدرتمگر بواسطه 
حدود نمیحد نمی حق. 10 نده حق پذيرد و م حدود کن ها هيچ حقی م نه تن ند.  ک

از  انسان ديگر امکان برخورداری ،خودحقوق عمل هر انسان به ديگری نيست بلکه 
ـــرا  ،حقوق خویش ـــتی موجود، حد گذار يکی و می تربیش  قدرتهم  نآکند. در هس

به حداکثر رســــاندن قدرت  ،رودبکار می که در رابطه قوا هدف هر ترکیبی اســــت. 
 است. تخریبی زور

ست. حق تعرض ،رواز اینکند. شود و ويران نمیويران نمی حق. 11 و ناحق ناپذیر ا
 کند.حاصل ویرانی است و ویران می

علم  زادی اســـت و روش علمآزادی آســـت . چنانکه روش ا نآخود  روش حق. 12
ــــت. اما روش ناحق در بکاربردن  ــــه  ،در رابطه قوا گوناگون هایترکیباس خالص

 شود. لذا،می
نجا آمفسدت و مصلحت درون حق، خود حق است. از  بيرون از حق مصلحت. 13

، پس مصلحت و تکليف است گر عمل به حق نباشد، حکم زورکه وظيفه و تکليف ا
 شوند.جز عمل به حق از راه بکاربردن حق، نمی

، عمل نکردن به حقی کهن اینآدلیل . دهنديک مجموعه را تشــــکيل میحقوق . 14
. ناحق نیز با ناحق جمع شــــودمیشــــدن  عمل نکردن به تمامی حقوق و برده قدرت

 شود.می
ــــه. 15  در خود حق و دليل وجود حقانیت حقگويند دليل وجود و ها میاين خاص

 است.نآناحق در بيرون 
رد. بدين گين قرار میآدر خود حق اســــت و رهبری ناحق در بيرون  رهبری حق. 16

، نه هم حق را ناحق کردن و دولت بمثابه قدرت را حافظ قرار، تعريف حق به قدرت
اســـت، بلکه رهبری را از دارنده حق حقی گرداندن اســـت که به قدرت تعريف شـــده

يد و وجودش را از نقض آبخشيدن است که از روابط قوا پديد میستاندن و به قدرتی 
 یابد. حق می
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« نظريه » خالی از ظن و مجاز اســــت. انســــان جويای علم نبايد در  علم حق .17
جويد. در بايد پیی را تا رســــيدن به علمی خالی از ظن و گمان مییبماند. دانشــــجو

 تواند از ظن و مجاز خالی باشد. ناحق  نمی عوض،
قابل انتقال نیســت. چنانکه هیچ انســانی  –بر خالف حق موضــوعه  –ذاتی  حق .18
ند حق نمی ناحق می کارتوا قال دهد. حق را  به دیگری انت له، خود را  ند، از جم کن

حق و یا جایگزین  بخاطر قابل انتقال کردنش.  این کار را اغلب با انکار ذاتی بودن
 دهند.  کردنش با حق موضوعه، انجام می

توان حیات آدمی را نصــف کرد و ذاتی قابل تقســیم نیز نیســت. چنانکه نمی حق .19
 کنند برای آنکه قابل تقسیم شود. نیمی از آن را به دیگری داد. حق را ناحق می

ـــانند  حق .20 ـــتهای ما از حق، نا یکس ـــت. اما برداش یکی و تعریف آن نیز یکی اس
شهای ما محدود بدین ستندخاطر که دان ستقل و آزاد نی ستند و عقلهای ما م . این به ه

شوند شوند و به تعریفی نزدیک میاست که برداشتها نقد می هایمن جریان آزاد اندیشه
ـــزارد. از اینکه حق دا ـــت خود از حق را همواره  این رو، س ـــت که هرکس برداش اس

 گیرد. انتقاد کند. در عوض، ناحق تا بخواهی شکل و رنگ بخود می
رو، انسان وقتی عامل خودانگیخته است. از این گویند که حقهای باال میخاصه .21

و  انگیختگی را استقاللجوید. این خودشود، خودانگیختگی میبه حقوق خویش می
کنند. در عوض، عقل او و بکار افتادن خودجوش اســــتعدادهایش گزارش می آزادی

 است.  فرموده قدرتمل به ناحق نیز و ع است. ناحق کردن حق به دستور
ــــت. از این حق . 22 ــــت که جاذب حق و دافع ناحق اس رو، دافع واقعیتی نیز هس

، و دریدن پوشــــش باطل اســــت. حق دفع ناحق را با خنثی کردن زور فرآورده قدرت
 دهد.انجام می

بمیان نیاید، هر فکر و  که هرگاه پای قدرتاندازه ســنج اســت. توضــیح این حق. 23
 شوند. اندازه می به گفته و عملی، بنابراین که صادر از حق هستند،

برخود افزا اســـت.   هر عمل حق ،عملبرخود افزایی بنابر خاصـــه  ،باوجود این. 24
عمل ناحق  ویژگیبرخودافزایی  .دنورآحیات پدید می ی محرکههانیروحق به عملهای 

ـــت. اال این ـــئله و ویرانی بر ویرانی این برخود افزایی که نیز هس ـــئله بر مس افزودن مس
 .استشود که شدهمی
ست.  . حق25 ست. های حق میویژگیزیبایی ا و این زیبایی گویند چرا حق زیبایی ا

 زوال ناپذیر است. 
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بمثابه رابطه قوایی که در آن ترکیب  تمیز توانایی از قدرتتوانایی اســــت.  . حق26
رود، بســــی مهم اســــت. چرا که زبان فریب، در و... بکار می و فن و علم با پول زور
شین اولی کردهذهن ست. در رابطه قوا ها، دومی را جان زور با علم و فن  ، جز ترکیبا

و  نیرو و دانش و فن ِترکیب ،ه جای آنانســـان توانا ب .بردنی نیســـت بکار و پول و...
در عمل به حق و فعال کردن اســــتعدادهای خویش بکار  را دیگر نیروهای محرکه

 برد.می
 که امید طبیعتاز ناحق، از جمله امید و یأس هستند. توضیح این شاخص حق . 27

. اســت دهند. حق شــیرین اســت و ناحق تلخحق و یأس طبیعت ناحق را تشــکیل می
 و... . حق شجاعت است و ناحق ترس استو ناحق غمناک است است حق شاد

حیاتمند موجود  که رشــداســت هر رشــدی ناقض  ویژگیاین رشــید اســت.  . حق28
 .نباشد
به حقویژگیاز  کریم اســــت و کرامت . حق29 مت  ،های حق اســــت. عمل  کرا
 سان، کرامت هر موجود گویای اندازه عمل او به حق است. افزاید. بدینمی
ــونده و کننده این .  حق30 کند. محدود باز همانی پیدا نمیدر محدوده و با محدود ش

ـــت که محدود نمیهایش یکی اینبروی حق که از ویژگی ـــود و محدود نمیاس  ،کندش
 همانی بیابد.این ،با حق ،در نامحدود ،تواندمی
، عدمی اســـت: بر اصـــل ثنويت ،اش با حقوق دیگربا خود و موازنه موازنه حق . 31

ست. بر اي قدرت صل نمیقابل تعريف ا صل، معرفت به حق حا ويت . زيرا ثنشودن ا
 نسبت به دومی فعال و دومی نسبت  بمثابه تصور دو محور که اولی

ورده آاولی فعل پذير باشند و يا هر دو نسبت به يکديگر فعال و فعل پذير باشند، فربه 
، بنا بر اين، باور به مجاز اســت. بر اين اصــل، نظری که عقل باور به اصــالت قدرت

ــــا بخش بزرگ نظر را ظن و  ای از علمميختهآکند، پيدا می ــــت. بس مجاز و ظن اس
ــکيل  ــت و حد ناقض حق ، ثنويت محدود کنندهدهد. افزون بر اينمیتش ــت.  اس اس

توان پيدا کرد که ناقض حق و پر از ظن بدين قرار، بر اصل ثنويت تصوری از حق می
ــــد. بر حق، عقلی معرفت ی دارد که جز معنی قدرت نمییو مجاز و معنا تواند باش

ــل راهزاد اســت: آيابد که مســتقل و می ــت نمايش موازنه عدمیاص ، ســان.  بديناس
ــــل راهنما و   وجدان بر حق و عمل به حقوق، با وجدان بر موازنه عدمی بمثابه اص

 زادی خويش همراه است. آو  غفلت نکردن عقل از استقالل
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های دیگر دارد که  این جوینده و نیز جویندگان دیگر خاصــه اســت که حقبدیهی     
 بازخواهند جست.
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 فصل دوم
 

 حقوندبمثابه خالق و  بمثابه وجدان به خود modernité تجدد
 

 دمی به خود بمثابه خالق وآبه وجدان نچه را آ ،(1« )دفاع از تجدد»از کتاب 
را نقل و نقد شود مربوط میو رابطه این وجدان با تجدد  خالق حقوق بنیادی

است را برآن داشته لن تورنآ ،شوم که وضعیت مأیوس کنندهور میآکنم. یادمی
بمثابه خالق و خالق  ،دمی بر خویشآتعریف جدیدی به تجدد بدهد و آن وجدان 

 :حقوق بنیادی است
 

 :  subjectivation خالق و خالق حقوق بنیادی وجدان به خودِ  .1
 
غاز راه بازگردیم آبه ،کندمیشکست همه تالشها و تقالها است که ما را ناگزیر     

چند از را اراده و توانایی یک من تجدد ،روو غلطها را تصحیح کنیم. از این
بهترین و  ،بنابراین ،به تغییر خود و نیز تخریب خویشتن ،به خلق خویش ،هاجامعه

بیش از  ،های مدرناست که جامعهترین اینمهمکنم. تعریف می ،یا بدترین شدن
که خالق خویش هستند. بنابر  یا طبیعت های خدافریدهآیابند که نه پیش وجدان می

های محیط»نه تنها  ،Georges Friedmannفریدمن  ژرژتحلیل کالسیک 
آنتونی  ،بلکه ،اندتغییر یافته و یا جانشین شده« های فنیطیمح»توسط « طبیعی

ند که عمل انسان بیش از نشان داده ،و دیگران Anthony Giddensگیدنس 
های محتوی و شکل محیط دهندهاز خود بمثابه خالق و تغییراو  پیش سنجیده و 

 است. خود ایجاد کرده ها راداند این محیطگاه است و میآ ،اجتماعی
تجدد ست که اگرداند اینمی تنخویشدمی به آرا عامل توضیح دهنده  نچه تجددآ    

فریده آکه بمثابه  یا طبیعت فریده خداآنخست وجدان به خویش است نه بمنزله 
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ما است که راهبر  مهار ما بر خویشتن و محیط زیستاندازه  ،پیش از همه خود.
 است.بر خود و دیگران ما  بر بازنمودوجدان ما 

توان  به اندیشه دموکراسی که چرا بازنشناسیم که این وجدان به خویش است    
از خود  ،ایمدریافت نکرده و یا از خدا بخشد؟ ما حقوق خویش را از طبیعتمی

شناسیم. باز می ،به روشنی ،ن واقعیت است که امروزآایم. این هدریافت کرد
در  انقالب پیروزمند انگلستاندادند )انقالبها روی می ،نهاآدر  ،درقرنهایی که

ما حقوق  ،(1789در  و انقالب فرانسه 1776در  بیانیه استقالل امریکاو  1688
حقوق اجتماعی  ،در عصر صنعتی ،سیاسی خویش را برکرسی قبول نشاندیم و

و  را بازشناختیم و امروز خواهان شناسایی رسمی حقوق فرهنگی زنان کارگران
 و مذهبی و جنسی و شناسایی همه انسانها بمثابه حقوند هستیم.اقلیتهای زبانی 

 کتاب(. 37و  34)صص 
 
نها آکه شناسایی حقوق یعنی این که حقوق وجود دارند و ما بر نخست این :نقد ●

باشند که ذاتی  لوتوانند جهان شمکه تنها حقوقی میکنیم. و سپس اینپیدا می علم
به  توانند مصداق تعریف حقهم می ،حقوق ساخت انسان ،وگرنهحیات باشند. 

 نزد لیبرالها و آزادی خصوصی بنابراین ضد حق باشند )تعریفهای مالکیت ،قدرت
 –( و هم وسیله توجیه رابطه مسلط اندمدهآنیز  اعالمیه جهانی حقوق بشردر که 

 ،هادر هر جامعه و میان جامعهزیر سلطه میان انسانها بگردند و سبب شوند که 
 .توانند همه زمانی و همه مکانی باشندو هم نمی ها را قدرت تنظیم کندرابطه

که  ،زادآمستقل و  ،نیازمند عقل خودانگیخته ،حیات حقوق ذاتیبر  اما علم    
 حقوند ن باشد و بتواند ببیند که الف. حیات انسانآ اصل راهنمای موازنه عدمی

برخوردار از حقوق  ،بنابراین ،حقوند ،است؛ ب. حیات انسان بمثابه شهروند
قتصادی و اجتماعی و فرهنگی است؛ ج. حیات هر جامعه حقوند است؛ سیاسی و ا

نیز  . حیات طبیعتحقوند است. ه حیات هر جامعه بمثابه عضو جامعه جهانید. 
خاطر که با حقوق بدین ،اندو. حقوق موضوعه که انسانها وضع کرده حقوند است.

اند. سبب شکست طرح وردهآهای کنونی را بباربحران ،ناسازگار هستند گانهپنج
کسانی  ت.و به اجراگذاشتن این تعریف اس تعریف تجدید بر اساس قدرت ،تجدد

 ،نآو  هستنددیگری از تجدد  در کار تعریف ،و... لن تورنآو  چون هابرماس
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دید صاحب ها با پوشش حقوق و یا بدون این پوشش است. خواهیم تنظیم رابطه
گانه و غفلت از حقوق موضوعه ناسازگار و غفلت از حقوق پنج ،کتاب از غفلت

 آید یا خیر.بدر می ،بسا متضاد با این حقوق
 .پایان نقد 
 
وقتی متجددها نخست بر  شودمتحقق می hypermodernitéتجدد فرا    

 ،خوانممی ن را کرامتآنچه من آیابند و از وجدان بر متجدد بودن خود وجدان می
جان و نیرو  ،زاد و برابرآجویند. از کرامت بمثابه انسانهای خالق و نیرو میجان 
در  ،Richard Sennettریچارد سنت  ،شناس امریکاییجویند. جامعهمی

کنم. او دهد که من ارائه میمفهومی نزدیک به مفهومی را بدست می ،کارهای خود
برم وقتی از با کمال میل بکار مین را آمن که  ایگوید. کلمهاز احترام سخن می
خواهم کرامت من می» :گویم و مایلم سخنم همه جا تکرار شودکرامت سخن می

من بمثابه موجودی انسانی خواهم با خواهم تحقیر شوم؛ میمحترم شمرده شود؛ نمی
شود. این  رفتار ،«خودداری از تحقیر ،احترام ،کرامت» :هااین کلمهآفریننده و 

 ،توانافرد بمثابه  ،همان بار اخالقی را دارند و فرآورده وجدان به خود ،همه ،هاکلمه
 ،آزادی –حامل حقوق  و به شناسایی خود بمثابه موجود انسانیتوانا ،گروه توانا

ایم. براینها موختهآسو هستند. اینها را ما از قرن هفدهم بدین –کرامت  ،برابری
 (40و  39)صص  اندیشه عقالنی را باید افزود.

 
دهد. مراجعه بدست نمی و کرامت تعریفی از حق کتاب صاحب ،جاتا این  :نقد ●

کند که فایده نباشد. کتاب او را آگاه میتواند بی( می2خواننده به کتاب کرامت )
پیکو دال میراندوال جیووانی   بنام یک ایتالیایی ،رن هفدهمققرنی پیش از 

Giovanni Pico della Mirandola و از کرامت  آموزد)ع( کرامت را می از علی
تنها کتاب دینی  گیرد. و قرآنقرار می گوید و تحت تعقیب کلیساانسان سخن می

  (.3شناسد )ها را کرامتمند میفریدهآاست که نه تنها انسان که همه 
به  ،که شماردرا کسی می کامل انسانِ متجددنویسنده  ،از کتاب متاین قسدر      
 از حامل در ،. هرگاه مراد اوکندحامل حقوق وجدان پیدا می بمثابه ،خود

که مراد او حاملی توانند خلق او باشند. مگر اینحقوق دیگر نمی ،خودداشتن باشد
  شوند.قوق خلق او نمیح ،کند. در این صورت نیزباشد که حقوق را وضع حمل می
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 پایان نقد
 

 مندی جامعه:، تبیین و تفسیر فرهنگی و نزاعسه مؤلفه: تمدن مادی .2
 
بکار  ،زادکردنآو  زیستنبرابر تمامی تقالها که در نفی توانایی ما بر آزاد در    
ی را بکار توانایاین  . یعنی بایدگرفتدر پیشرا نها آبا باید روش مخالف  ،روندمی
همواره به خاطر داشت که بهمان اندازه  ،به سخن دیگرزادکرد. آزاد زیست و آ ،برد

عمل  برقرار و مستبد ظمایک ن ،کهدهد تن میتابعیت از قواعدی به  ایکه جامعه
زاد زیستن آ ،بنابراین ،زاد و داوطلبانهآاز عمل  ششهروندان ،کندرا ناگزیر می نهاآبه 
 ،کندمند تعریف میای که خود را جنبشجامعه ،. در عوضماننددکردن باز میزاآو 

گی زادکنندآبه  خود را ،دهدمی شهروندانزاد آتقدم را به عمل داوطلبانه و  ،بنابراین
کند. ما این تعریف می ،اراده خلق دیدگاهی دیگرداشتن  به  و فرینندگیآخود و 
و  برابری ،نگاهآو  اجتماعی عدالت ،قانون و سپس ،نخست ،فریدن خویش راآ

برابر و کرامتمند و  ،زادآایم. وجدان به خود بمثابه خوانده سرانجام وجدان به خود
 ،نآو حاکم بر فوق قانون در مقام باید  و برابری و کرامت زادیآکه وجدان بر این
 جای گیرند.

 ،به توانایی خلق و تغییر دادن ،خاطر که خود رابدین ،های مدرنجامعهدر      
 دنیای خلق و دنیایمیان  نددرگیر  institutionافراد و نهادها  ،کنندتعریف می

 دنیای ،مندیوظیفه دنیای حقوق و دنیای. دنیای خلق در نظام مندیوظیفه
 . این دنیای حقوق است که دنیای دموکراسیاز یکدیگر جداینداین دو و تکالیف 

سلطه  ،نآدر  ،دنیایی است که ،هالیفکمندی و تنکه دنیای وظیفهآاست. حال 
 . هستندروزافزون  هاو نابرابریاست اثرتر اجتماعی هرچه سخت

گیرد. جامعه نشأت نمی« یکژروبنای ایدئولو»رو از این دفاع از حقوق بهیچ    
وجه  ،بنفسه ،دفاع از حقوق .دندهرا تشکیل می  تمدن کار ،تمدن مادی و حقوق
دفاع  این فکرمن مدام از  ،در این کتاب ،خاطر است کهاست. بدین تمدن کار بیان 
ها با زیر سلطه هاهرگاه فرآورده تضاد منافع مسلط ،کنم که جنبشهای اجتماعیمی

یند که دو طرف تخاصم بر این امر که متعلق به آتوانند پدید تنها وقتی می ،باشند
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و  هاوجدان داشته باشند. چنانکه کارگران عضو سندیکا ،یک تمدن هستند
باور دارند.  ،گذاری و باروری و عقالنیت صنعتیبه کار و سرمایههردو  کارفرمایان

 کنند.کارگران نه تنها برای منافع خود که برای حقوق خویش نیز مبارزه می
دهد و یا به زندگی اجتماعی قرار می را قالب سخت  هایهر طرزفکری که جبر     

به ضرورت به انکار هرگونه امکان  ،استقائل  –از نوع مسلحانه  –های تام تخاصم
شود. چه کسی به استبداد می جنبش اجتماعی هربرد و راهبر راه می دموکراسی

 است؟ ناستقرار بساط ترور و وحشت استالی هانخوا
یکی تمدن  ،توانیم وابستگی متقابل سه مؤلفه اصلی جامعه مدرناینک ما می    

خالق و سومی  و تفسیر فرهنگی از تجددِتوضیح  یا ،وجه بیان ،و دیگری مادی
 گیرندمسلط و زیر سلطه در برابر یکدیگر قرار می ،هادر نزاع که –مندی جامعه نزاع
  است. تاریخی این سه مؤلفه را دریابیم. این وابستگی متقابل فرآوردهِ طبیعت -
 :کندتشریح می ،سانمؤلف کتاب این سه مؤلفه را این    
 
مسلم است. در هر ن آتاریخی  طبیعت ،شودمربوط می نچه به تمدن مادیآ. در 1

در  :همان نیست که در تمدن دیگر هست ،عنصر مسلط در زندگی اجتماعی ،تمدن
دینی است؛ در عنصر مسلط  ،تر متجددهای کمجامعهو  های کشاورزجامعه
اقتصادی و  ،های صنعتیحقوقی و سیاسی است؛ در جامعه ،های بازرگانجامعه

بر خالقیت انسان « کامل و مستقیم»وجدان  ،ها فوق مدرناجتماعی و در جامعه
 شویم.ن میآشود که وارد ای میاست که هویت جامعه

بایدم گفت که باید ازمعنی ضد بدان دادن اجتناب کرد.  در باره تمدن مادی    
ت که اقتصاد پایه یک جامعه است. که مراد از صفت مادی این نیستوضیح این

ما  کیئهای الاست. جامعه مردم جمعیتجربه  ،استتمدن مادی بیش از این
ولو این باور بیش از پیش  - ،دانند که باید احساس دینی و حتی باور دینیمی

 .را محترم شمرد -تواند در جامعه مدرنها بزید مشکل می
گذاری کنیم مگر ورتر از این باور نیست که ما نتوانیم بفهمیم و ارزشآهیچ فقر    

که دیگران به  یىرفتاریهایی را که مشابه رفتارهای ما هستند. امتناع از درک معنا
بلکه گرفتار  ،کندنه تنها ما را محکوم به ماندن در جهل می ،دهندرفتار خود می

انسان  من این تجربه  ،خاطرگرداند. بدینیدرک نکردن ماز بحرانهای ناشی 
چراکه شناسم. خویش می پایه آزادی ،های دیگرهمچون تجربه تمدن ،را شناسانه
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شوند. امری بر نپذیرفتن دیگری و حتی نفرت از دیگری بنا می« هافرهنگ»اغلب 
 گرداند.ها مینها را ضد تمدنآکه 
 ،بخصوص علمی ،نچه با توقعات اندیشه عقالنیآو نیز امتناع از پذیرفتن هر     
احترام  ورِ است که جُاین کاری عبث است. وظیفه پرستاران و معلمان ،خواندنمی

موزان و آنان و دانش آهای بیماران و خانواده« درک»به حقیقت علمی را با 
 ور کنند.جُ ،ما را دارند گهای متفاوت با فرهنگبخصوص وقتی فرهن ،دانشجویان

 
تسلیم  ،به عکس ،و تفسیر خالقیت )یاوضیح و ت میان تمدن مادی ،بنابراین. 2

مرزی که  ،و استمداد از او(شود انگاشته میمقدس نچه آشدن به رجوع به 
های متجدد است که خاص جامعهمهم شناسایی امری نیست.  ،عبورکردنی نباشد

 :ن هستندآبلکه بیشتر از  ،هستند ،نمایندنه تنها همان که می هااست. زیرا این جامعه
بلکه  ،خواهند بگردند. نه از راه تسلیم شدن به نظمی برترنچه میآوجدان دارند بر 

راوانی و یا ف ،زادیآچون  ،رمان جدیدآبسا  ،با خلق جنبشی که هدفهای جدید
ن آبنابر این یا  ،نمودار شدن خالقیت .کندمی وداررا نمینده آهای جدید بروی افق

بنابر سطح  ،کهگیرد. توضیح اینبخود می شکلهای نهادی یا فرهنگی مختلفی ،تمدن
شکلهای نهادی یا فرهنگی به خود  ،جامعههر  تغییرهای دیگر خاصو خالقیت 

هایی که ما در جامعه خوانم.و تفسیر فرهنگی میوضیح تن را آ من گیرد که می
بکار  ،ما خالقیت خود را از رهگذر خلق یک نظم حقوقی ،نامیممتجددشان می

سابقه باروری کار به خالقیت ما در باالبردن بی ،های صنعتیاندازیم. در جامعهمی
یا ویرانگری  –خالقیت  ،شویمهای فرامتجدد که ما واردش میکار افتاد. در جامعه

خوانده « نیک»که  گرددای میهدف اصلی عمل اجتماعی ،نامحدود ،االصلعلی –
 . شودمی
 
 ،هستند در نزاع ،ثروتهابیبا با ثروتها  ،هابا زیر سلطه هاخاطر که مسلط. بدین3

است. همانطور که خاطر نشان  های مدرنسومین مؤلفه جامعهمندی جامعه نزاع
هایی است که هر دو خود را به یک تمدن ها و زیر سلطهنزاع میان مسلط ،شد

کارساز نیستند.  شورشهای دهقانی ،صنعتی داریدر عصر سرمایه .متعلق بدانند
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امعه صنعتی محدود ای که دیگر یک جهای جامعه صنعتی نیز در جامعهزیرسلطه
 شوند. های این جامعه نمیمسلطمبارزه با توانا به  ،نیست به مرزهای ملی

تنها به امتناع و نفی نباید  دیگر ما :رسانندمی مهم فهم و درکیامور ما را به همه     
که هیچ پیشرفت اقتصادی یا عمل کنیم. توضیح اینباید بلکه  ،بسنده کنیم

ممکن نیست  ،واستهای اجتماعی و هیچ وجدان بر تعلق به هویتی و یا جماعتیخ
به یمن نوع کار و  ،خاص خود را شناسانهنتواند تجربه انسان ایاگر جامعه
و وضیح تاگر نتواند  خود گیرد؛ رشد ن را بکارآانجام دهد و حاصل  ،سازماندهی

نها که آها میان ؛ اگر مشروعیت نزاعارائه کندتفسیری از خالقیت خود 
کاری انقیاد  درکه  را برسمیت نشناسد با کسانیکنند گذاریها را مدیریت میسرمایه

سهمی درخور  ،از این تولید ،اماد نهرچه بیشتر تولید کن کندناگزیرشان می هستند که
 کنند. دریافت نمی

ها یا به تولید د است. جامعهمتجدادعا کند بطور کامل تواند ای نمیهیچ جامعه    
ای بخش عمدهولت و د هارااد ،هادر این گونه جامعه. مشغولند و... داریو یا به دین
کنند تجهیزات نظامی و یا ساختن قصرها می ،را صرف مراسم مذهبیکشور از منابع 

 ،که برای افزایش خالقیت انسان و ارتقای وجدان فردی و جمعی بر خالقیت خویش
یابی باید هدف اصلی آنها گویند قدرتحتی می هابسیاری از جامعه. یانمند هستندز

 هایبینند.  اثریا باورها و یا منافع خویش را در خطر می ،باشد. زیرا موجودیت
توانند های فاتح میامعهجمنفی هستند. بیشتر تر مثبت و بسیار مدعاها کم گونهاین

نها آ ،گرانهاما عملیات نظامی و پلیسی و سرکوبسرزمینهای وسیعی را فتح کنند. 
 د فرسود.نرا خواه

گمان متحقق شده است؟ بی ،ن تمدنآرمانی آجامعه  ،هاتمدنیک از آیا در هر      
گری یکی ویران ،دو شکل متضاد ،توانیم دو حد متضادما می ،نه. اما در هر تمدن
سازی باز صرف ،تمامی منابع در اختیار ،یکیدر  :کنیم شناساییرا  و دیگری تجدد
های گرفتار بحرانهای در جامعه شود.می مدارهای نظمالگوی جامعهجامعه بر وفق 
 گرفتار خفقان کردن تجدد ،نآحد متضاد  هستند.از این نوع تقالها   ،داخلی شدید

هنری. امری  ،سیاسی ،های مذهبیچون هزینه ؛هایی که مولد نیستندبا هزینه است
واالترین دارای « یتمدن»واقع شد و  که تا حدودی در ایتالیای دوران رنانس

   ورد.آرا پدید  دوران مدرن شاهکارهای هنری
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بیشتر جامعه  ،یابد از چه رو جامعه شناسی منرسد در میجا که میخواننده به این    
 .هااست تا جامعه شناسی نظام انسانها بمثابه نقشمندناسی ش

ن باید همواره آ رِدَ جامعه شناسی است که ،و صاحب نقشها جامعه شناسی تجدد     
کردن که بنوبه خود باید مدار باز داشته باشند. این خلقحرکت و  بسان .باز باشد

در یک  ،باشد و نه تعادلهای پایدار. بلکهحل کامل جامعه شناسی نه باید در پی راه
ترین ترین تجدد و بزرگدرپی کشف شرائطی باشد که بزرگباید  ،وضعیت معین

همان  ،این شرائط ،در هر جامعه ،بریم کهپی می ،درجاکنند. خالقیت را ممکن می
تمامی انسانها و یافتن  و کرامت برابری ،زادیآ ،برخورداریها از حقوق جهان شمول

اینها شرائط و تجلیات خالقیت انسان و موتور عملها هستند . اندیشه عقالنی هستند
 ،بدانها ،اعمالی هستند که ،اجتماعی و یا اقتصادی بشمارند ،زادی فرهنگیآکه 

وجدان به کرامت و  ،اد و جامعهکنند و در افرد بروز و ظهور میخالقیت و تجد
 آورند.پدید میرا  ،بمثابه انسان صاحب نقش ،حقوق خویش

 

 این سه عنصر: تألیفجدایی و 
اگر  شودمیخالی از هرگونه معنی  ،تجدد هاین سه مؤلفه اولی تعریف    

 ،نها را به یکدیگرآوابستگی متقابل  ،حالجدایی و در همان ،بنابراین ،خودمختاری
 . نشناسیم و نپذیریم

 ،تربنیادیبازهم  ،یعنی بدون شناسایی عقل ابزاری ،بدون شناسایی نظم تولید     
ها و بازارهای کشف فرآورده ،نکه خلق فنونآو بدون  بدون شناسایی عقل علمی

تحلیل  پیشرفتبخصوص پیشرفت روحیه علمی )به یمن بررسی و محاسبه و  ،جدید
 ،رها باشند که مهارهاییاز  که باید ،(آوردبدست میریاضی که قوانین جهان را 

وجود ندارد.  تجدد  ،شونداعمال می ،غیر انسانفرینندگی آیا  ،سود ،قدرتبنام 
 است. مدرنیتهیکی از نمادهای  ،خاطر است که گالیلهبدین
گذاری در تولید و در تعلیم و تربیت ای که ضرورت سرمایهجامعه ،طورهمین    

های هها یا گروولو ما باید جامعه ،متجدد نخواهد بود ،نشناسد و نپذیرد را شهروندان
 تجددبه حرکت  ،بخاطر تعادل و یا انسجام اجتماعی ،انسانی را محترم بشماریم که

باید با قطعیت بکارگرفتن انبوه منابع  ،ورند. هرگاه بخواهیم مدرن باشیمآروی نمی
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 نی یا نظمی مقدس و یا زندگی مجلل ثروتمندان و یا بخاطر قدرتئیآدر ترویج  را 
 قویاً محکوم کنیم.  ،و یا یک دیکتاتور مطلق یک شاه

که محور اصلی خالقیتی  ،از خالقیت انسانیبداع بیانی و برداشتی ا ،در عوض    
شرط اصلی وجود یک  ،او است آزادیبیانگر و  دهدرا تشکیل می و خاص تجدد

 جامعه مدرن است. 
مرکزی برای  بهمان اندازه که وظایف گوناگون دولت و یا هر شکل دیگر قدرت    
تأمین  ،نهاآترین و پیش چشمجامعه مدرن ضرور هستند )در شمار این وظایف  رشد

زادی آمعنوی )از جمله  زادیآتوان مینچه را که آ ،(است امنیت اشخاص و اموال
خوانم( خواند می نچه را که من بیان و برداشت از تجددآیا مرام و یا  باور به دین

 ،خوانیممی انسان را حقوق بنیادی هانآما  ،امروز ،کهحقوقی  و نیز برسمیت شناختن 
 ضرور است. 

 ،سیاسی ،قومی ،هرگاه این حقوق تابع منافع عالی گروه رهبران )مذهبی    
بر  شود که حاکمیت قدرتمداراناین می ،نآنتیجه  ،اقتصادی و یا مرامی( بشوند

انجامد میتابعیت داوطلبانه انسانها از مشروعیتی به و یا گردد؛ میتجدید مردمان 
طرح و بررسی  ،که در این کتاب ییهااز موضوع ،قرارکه منشاء انسانی ندارد. بدین

 بر قدرت ،بر شیوه تولید ،این حقوقنها است. آترین مهم حقوق بنیادی ،وندشمی
 اید مقدم باشند. ب ،و نیز بر انسجام اجتماعی

بخصوص در دانش  ،گذاریضرورت سرمایهپذیرفتن  ،تر از همهسانآ ،باالخره    
 بلکه فرهنگی انسانها است. ،تربیتِ نه تنها شغلیوری و تعلیم و آو نو
. قائل بگردیماز یکدیگر  تجدد ما باید اهمیت بزرگی برای جدایی سه مؤلفه    

خاطر ضرور است که این فکر شایع است که یک دولت مرکزی نیاهمیت دادن بد
صاحب امتیاز و دارای منافع  است که یهایدر برابر سلطه گروه حامی شهروندان قوی

وضع مقررات با  ،کند )برای مثالاست که دفاع می دولتاین  هستند.خاص خویش 
اندوزی شخص یا کند )به حرص ثروتمیو یا حمله برای پرداختن به یک شغل( 
است. « محدود قدرت»است که نیاز به . درست اینگروه(. این فکر نادرست است

 ،بلکه ،و یا صلح نه تنها از منظر عدالت ،ین قدرتی یکی از شرائط بسیار مهمچن
 ،در یک وضعیت جنگی ،. تمرکز شدید قدرتاز منظر تجدد است ،بیشتر از همه

یی در آیی داشته باشد. اما این کارآتواند کارمی ،ای طبیعیدر رویارویی با فاجعه
برای یک  ،پذیرفتن ضرورت محدودکردن همه قدرتهاما را از کوتاه مدت نباید 
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هم در  ،بازدارد. هم در کارفرمایی و هم در مدرسه و هم در خانواده ،جامعه مدرن
 قدرت باید محدود باشد. ،شهر )شهرداری( و هم در کشور )دولت(

 انسان بدون احترام به حقوق بنیادی ،وریآو نو بدون احترام به دانش و پژوهش     
 مدرنیته ،شوندو حاکم بر قوانین و مقرراتی باشند که وضع و اجرا میکه باید مقدم 
 شود.ممکن نمی

در درجه  ،منازعات اجتماعی ،برای تجدد ،که مکندر گفتن این سخن تردید نمی    
زیرا اگر حدی گذارده  .ضرورهستند ،میان گروههای مسلط و قشرهای وابسته ،اول
 ،افزون برایناندازه نگاه نخواهند داشت.  ،طلبیگری و نفعدر سلطه هامسلط ،نشود
خالف ایجابات عقل و  ،همواره ،س و یا نخبه برخوردار از والیت مطلقهیىئیک ر
 با رشد ،مرکزی قوی قدرت ،پندارندای مینچه عدهآکند و برخالف عمل می علم

 .اقتصادی سازگار نیست
 

 از سامانه به عمل
را  نهاآوحدت  ،بنابراین ،اجتماعی مؤلفهوقتی وابستگی متقابل این سه بعد     

شویم. ترین معنی را قائل میترین و باارجبرای این سه وسیع ،کنیملحاظ می
وجیه و که کارشان ت تبری بجویمهایی «نحله»بینم از خاطر است که ضرور میبدین

 .گالویز شدن استبا یکدیگر  ،نآکردن و بر سر تفسیر توضیح و 
گردش کارش کنند که افشا میای را جامعه« اقتصادگرا» و تفسیرکنندگانِتوضیح     

بخش  ،درصد جمعیت 0.1اند نان گفتهآبرخی از  ،است. بتازگی هابسود مسلط
یا میلیاردها انسان  در حالی کهعظیمی از سرمایه موجود در جهان را مالک است 

میان  یکنم که ائتالفمحروم هستند. من خاطر نشان می کار درخور کار ندارند و یا از
شماری از روشنفکران و هنرمندان و حتی سیاستمداران بانی ها و بخشی از مسلط

 ،توجه به این امراست.  داریو حتی سرمایه هاسلطه سران ماوراءملییت با ضد
 و ناسیونالیسم دهد  روابطی را درک کنیم که بخصوص میان سوسیالیسمامکان می
 اند.برقرار شده

 . بخصوص در فرانسهکندقلمرو تحلیل را تنگ می ،قائل شدن به جبر اقتصادی    
 رای هگلآ به« یشهالودگیآ» از ،که هنوز بعضی در تقالی پاالیش اندیشه مارکس
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ن زمان که مردم این آبارتر بود که وضعیت وخامت ی التینو یا در امریکا هستند
 ترین وابستگی بودند. سرزمین گرفتار سخت

نچه را توضیح و تفسیر فرهنگی آو  من برداشت خود از فرهنگ ،وانگهی    
 ،در کتابش هانتینگتونکه ساموئل کنم از فرهنگ مقایسه می برداشتیبا خوانم را می

Le Choc des civilisations، پیش از همه ،. برداشت اودهدبدست می، 
کهنه مذهبی بود. چگونه  بینیِ جهانطور که همان ،برداشتی از نوع مذهبی است
شناسانه و نه فلسفی یا مذهبی از زندگی اجتماعی را ممکن است من برداشت جامعه

 ارائه دهم که معرف جهان و معرفی کننده طبیعترا باید ائه ندهم؟ برداشتی ار
در گذشته  ساالراننخبگان رهبری کننده و شیوه اختصاص بخشی مهم از منابع به دین

 باشد.  ،و دانشگاهها و مدارس عالی در دوران صنعتی
 ،چگونه بتوان روابط تنگاتنگ میان این سه مؤلفه را نشناخت ،خرآو دست     

 در برگیرندهفراخنایی را بمثابه د بعد فرهنگی ندهکه امکان میرا نشناخت روابطی 
روابط را باید ؟ این شناسایی کرد های بیشتر عملی تا مرامیمقولهاز ای مجموعه

های تعلیم و سلسله مراتب اجتماعی و سامانه ،های مدرندر جامعه ،شناخت زیرا
 .کنندرا تعیین می وضعیت زنان و یا حتی طرزکار دستگاه قضایی و تربیتی

 ،دوران صنعتی دو نحله در قیاس باشناسانه بخوانم. دوست دارم این روش را مردم   
 که امرهای واقع اجتماعی گراهاملینحله و دیگری  مدافعان جبراقتصادینحله یکی 
شمارند که اقتصادی یا نها را تابع امرهای واقع دیگری میآانگارند و ناچیز می را

 (52تا  42)صص  شناسانه است.مردممن روش  ،ملی هستند
 

 : نقد ●
شناساند. تعریفی از های متقابل این سه مؤلفه را روشن نمیوابستگی نویسنده. 1

مدار  ،زیر سلطه –میان مسلط  . مدار نزاعدهدو حق بنیادی نیز بدست نمی حق
از  هستند. اما برخورداری شهروندان های قوارابطه ،هابسته است. چراکه رابطه

مدار باز  ،گرداند. بنابرایننها را حقوق میآهای تنظیم کننده رابطه ،حقوق بنیادی
وابستگی متقابل داشته  ،د به یکدیگرنتواناست. دو مدار بسته و باز چگونه می

 :توانند با یکدیگر رابطه برقرار کنندبه دو گونه می ،این دو مدارباشند؟ 
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کردن حقوق در تنظیم  از راه جانشینِ قدرت ،زیر سلطه –میان مسلط  . نزاع1.1
به حقوق خود عمل کنند و  ،همه ،از میان برخیزد و شهروندان ،به تدریج ،هارابطه
 پذیر بگردد؛نظام اجتماعی باز و تحول ،سانها را حقوق تنظیم کنند. بدینرابطه
از پایین به باال را به  ،بنابراین ،ها با خودجهت نزاعهای زیر سلطه . مسلطها1.2

بطور از باال به پایین کنند و  ،بنابراین ،قشرهای زیرسلطه با یکدیگرنزاعها 
نظام اجتماعی  ،ساند. بدینشوها جانشین حقوق در تنظیم رابطه قدرت ،روزافزون

 ناپدیر بگردد. بسته و تحول
رابطه دوم است که دارد میان  ،خواندنها را مدرن میآهایی که نویسنده در جامعه     

دارد  ،هاعهتحول جام ،. از دید اندیشمندان دیگرشوددو مدار بسته و باز برقرار می
از  هم کار(. کاهش س4) انجامددو طبقه بسته بروی یکدیگر میگیری به شکل

  توضیحی دیگری ندارد. ،مدآدر
 ،اما تمدن مادی دهد چرا با جبر مخالف است.توضیح می ،دیگر نیز چند نوبت    
که زیر سلطه است( و سرمایه )کارفرما که  رابطه کار )متعلق به کارگر پذیرفتن با

شود بحران ساز و گرفتارکننده دائمی انسانها تمدنی می ،این دو مسلط است( و نزاع
 که وقتی سرمایه )= مالکیت. توضیح اینزیر سلطه –رابطه مسلط  به جبر

حاکم  بر حق قدرت ،شود( حاکم میی( بر کار )= مالکیت شخصخصوصی
چرا متوجه این تناقض  لن تورنآگردد. چراکه سرمایه قدرت و کار حق است. می

توان یعنی جبر. و این جبر را نمی ،بیند که سلطه قدرت بر حقآشکار نیست و نمی
 ،از رهگذر سلطه قدرت )سرمایه( بر حق )کار( ،بیند کهچرا نمی خواند؟ فرامدرن

از  فرماییرکاسته و بر سهم کا مدآدراز سهم کارگر از  ،بطور مستمر ،در طول زمان
 ،قدرت ضد فرهنگ ،مؤلفه سازگار با این دو بیند که؟ چرا نمیاستن افزوده شدهآ

را  یکی پویایی مرگ ،های این ضد فرهنگو از ویژگی شودبیانگر جبرها می
 .کردن است جانشین پویایی زندگی

 
همانی با لحظه این ،خالقیت نیازمند باز بودن مدار عقل است. لحظه خلق ،باز. 2

یعنی قدرتمدار است. خلق از  ،هستی است. اما تخریب کار عقل گرفتار مدار بسته
توان آید و تخریب کار عقل گرفتار جبر است. چگونه میآزاد بر می و مستقل عقل

نویسنده حساب این دو را از  ،جای کتابجا و آنهردو را مدرن خواند؟ در این
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که اصرارش در ماندن در محدوده اال اینکند. جدا می ،نه به روشنی ،دیگریک
کند و هم از ناتوان می ،و آزادی هم او را از تعریف خالقیت و استقالل ،«مادی»

افزون بر دو  ،هم اکنوناز ضد فرهنگ تخریب.  استقالل و آزادی تمیز فرهنگ
و  لودگی محیط زیستآسوم تولید جهان مخرب است. این تخریب عظیم و 

را  با مدرنیته و فرامدرنیته ،نسبت دادن نابرابریهای روزافزون و... را به مدرنیته
خواند. رفع این تناقض نمی ،بمثابه خالق و حقوند تعریف کردن وجدان به خود

از  ،بنابراین ،از ضد فرهنگ قدرتها رهاشدن جامعهرا است که مدرنیته نیز به این
 تعریف کنیم. گرها و خدمات ویرانتولید و مصرف انبوه فرآورده

 
است نآداند و بر می جهان شمول ،کندرا که تعریف نمی حقوق بنیادی لن تورنآ. 3

حاکم بر قوانین باشند. حقوق باید نها برخوردار باشند و آکه تمامی انسانها باید از 
و  ستقاللکه اچنان ،استنامتعین  نامحدود و ،همه مکانی و همه زمانی اما حق

تواند حقی نامتعین چگونه می ،نیست نامتعین هستند. خلق انسانی که خدا زادیآ
ن را با بیرون آاست کوشیده سارتر ،در غرب ،باشد؟ این همان تناقضی است که

ن آآید و خلق نامتعین از نامتعین بر میحل کند.  ،رفتن عقل از تعین به نامتعین
است زیرا یافتنی نیست. هرگاه نویسنده به خدا است. تناقض حل دیگری نیافته

 –از قرار جای آن را به توضیح و تفسیر فرهنگی سپرده است  – اندیشه راهنما
های یافت که نقد اندیشهبسا در می ،کردلحاظ می ن را با قدرتآپرداخت و رابطه می

توانا به  ،و آزادی راهنما که بیانهای قدرت هستند و بازیافتن بیان استقالل
 همین است. تجدد ،داشتن مدار عقل به روی هستی هوشمند و خالقبازنگاه

 
د. کنتأمل کند و دروغ بزرگی را فاش « نظم»است که در نویسنده بر آن نشده. 4

 ،کندپر می است که خالء را زورخاطر که از توجه به این مهم نیز غافل ماندهبدین
. ی استناشدنحل شود و تضاد قدرت با حقهست می قدرت ،نیست خدا ،بنابراین

 قدرت با نظم سازگاریخوانایی حقوق با نظم و ناغفلت از این مهم او را از فهم 
است که قدرت این ،است. دروغ بزرگ که مردم همه جا بدان باوردارنددهکرناتوان 
نویسنده به لزوم بجای توجه آورد. نظمی ببار میبی زادیآآورد و نظم می

توانست دامن می ،ناسازگاری قدرت نامحدود با تجددمحدودکردن قدرت و 
ها را تنظیم حقوق رابطه ،نآدر ،یکی وضعیتی که ،بگسترد و با مطالعه دو وضعیت



93 

 
 

به رها شدن  ،کندها را تنظیم میقدرت رابطه ،در آن ،کنند و دیگری وضعیتی کهمی
رساند. همگان مشاهده کنند و میدروغ یاری  به غربیان و دیگر مردم دنیا از باور

خود تجربه کنند و دریابند که نظم فرآورده عمل به حقوق و تنظیم  ،اگر خواستند
و  و بکاربردن ترکیبی از پول نظمی فرآورده رابطه قوابیحقوق است و ها با رابطه

مطالعه کننده  است. مطالعه استبدادهای فراگیر و... در این رابطه و فن زور و علم
 های گرفتار استبداد فراگیرجامعه ،هاترین جامعهنظمکند که بیرا مطمئن می

 .هستند
در جنبش  شهروندان ،نآدر  ،داند کهای میجامعه مدرن را جامعه ،نویسنده    

است که ضابطه خوانگیختگی فردی و جمعی تعیین کننده میزان راستی اینهستند. 
کند جامعه نظم پیدا می که وقتیتوضیح اینهر جامعه است.  تجدد ،بنابراین ،رشد

کنند. تنظیم مینها را حقوق آکنند و رابطه که شهروندان به حقوق خویش عمل می
خودانگیختگی  ،کنندعمل می زادیآو  استقالل چون به دو حق چنین شهروندانی

کند زیرا نظم پیدا می جامعه. شوندو خالق می آورندکامل خود را به دست می
وقتی شهروندان به حقوق  کنند. امامیل به صفر می ،پیوست و گسستهای نظم ربا

نجا آشوند. از می محکوم به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت ،کنندخود عمل نمی
شوند. ناگزیر ناگزیر می ،ها و گسستهانظمیبی ،کندها را قدرت تنظیم میکه رابطه

و... است که در  و پول و زور و فن و ترکیبی از علم شوند زیرا قدرت رابطه قوامی
پیوست و  ثبات هستند و هم ها بیهم رابطه ،رورود. از ایناین رابطه بکار می

 ناپذیر.اجتناب ،هاگسستهای ناشی از ویرانگری
 
شخیصی نادرست است. دهد که تدر تمدنها عامل مسلط تشخیص می ،لن تورنآ. 5

یچ است. در هعقل نویسنده بمثابه اصل راهنمای این تشخیص گویای ثنویت
 ،وامل وجود دارند. برای مثالعای از مجموعه ،عامل مسلط وجود ندارد ،تمدنی

 ،خواننداین دولت را اسالمی می به این دلیل که جباران متصرف دولت ایران
است. هرگاه در صورت نمانیم و از آن به  توان گفت عامل مسلط در ایران دیننمی

یابیم که الف. قدرت دین را استخدام یابیم و در میرا می قدرت ،محتوی عبور کنیم
دین را ناگزیر از  ،است که قدرت متلوناست تا توجیهش کند و ب. بنابر اینکرده
ن حکم دین و در مواردی آجز با تغییر معنی دادن به این و کند که هایی میتوجیه
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قدرت شدنی نیستند و ج.  ،قدرت سنجیده با مصلحت جانشین کردن حکم دین
کند. اما آیا قدرت عامل مسلط نچه بود بیگانه و سرانجام میان تهی میآدین را از 

 کردن زوربا خارج ،قرارن فرآورده مجموع عوامل است. بدینآنه. زیرا خود  است؟
شود هم تشخیص غلط تصحیح می ،حقوق ن باآ کردناز مجموع عوامل و جانشین

 آورد.تعریف دقیق خود را بدست می تجددو هم 
 
انسان و هم جبرگرایی است.  هم ناقض حقوندی ،از تکلیف جدا کردن حق .6

خاطر بدین ،چراکه وظیفه و تکلیف را نه عمل به حقوق که جدای از آن پنداشتن
 تصدیق جبر اجتماعی است ،عمل به حق نیست و جبری است ،که عمل به تکلیف

شود مگر به تصدیق این واقعیت این تناقض حل نمی ن قائل نیست.آکه نویسنده به 
انسانی است که  ،است. انسان مستقل و آزاد که تکلیف بیرون از حق حکم زور

 داند.شناسد و تکلیف خود را عمل به این حقوق میحقوق خویش را می
 پایان نقد

 

 :John Rawls لزوتأمل انتقادی در اندیشه جون را
 

فریننده تغییرهای تاریخی به یمن آبمثابه  ،های مدرنتحلیل عمومی جامعه     
از جمله توانایی  ،هاگذاری و نیز متمرکز کردن منابع و توانایینوگردانی و سرمایه

افزایش کلی  :استآن تاریخی مصدق انجامد که بررسیای میبه نتیجه ،جسمی
« فرامدرن»کند ظرفیت و قابلیت عمل جامعه بر روی خود. این واقعیت توجیه می

این نتیجه را شویم. شماری از ایدئولوگها ن میآای را که ما وارد خواندن جامعه
پندارند می ،در شکل پیشین خود ،های مدرنگویای در شرف تالشی بودن جامعه

 :باید با دو مشاهده کامل شودگیری عمومی میه. این نتیج(5)
هایی که ها بیانجامد. فاجعهتواند به فاجعهمی است که تجدداین مشاهده اول ●

پل والری  ،حاصل دست اندرکاری خود انسان هستند. هم بعد از جنگ جهانی اول
Paul Valéry  مردنی هستیم. واقعیتی  ،«تمدن» ،ما :ن را یافت که بگویدآیارای

و برهم  داریم. چراکه خشونت عنان گیسخته نازیها علمن آکه ما امروز بهتر بر 
نها بود و نابودکردن آکه کشتار ارامنه توسط دولت ترکیه اول  افزدوده شدن کشتارها
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اند یگر که روی دادهنها بود و کشتارهای دآیهودیان از راه کشتار توسط نازیها دوم 
آیا امروز شاهد تخریب جامعه سوری نیستیم و کنیم. را بطور مداوم مشاهده می

اند؟ و چه کسی نیمی از این جامعه از خانه و کاشانه خود رانده نشده ،کمدست
این  هاییم؟ فرآوردههست روبرو تواند انکار کند که ما با بحران محیط زیستمی

توانیم نبینیم؟ میرا نابود شدن وسیع انواع جانداران و گیاهان  ،از جمله ،بحران
حیات خویش را نجات  و به  های مدرنتواند اطمینان بدهد که جامعهکس نمیهیچ
از عمل خود ما  شوداست و میدانیم که آنچه شده. ولو ما کامالً میدهندمیادامه  نآ

 ینده ما.آاست و اثر مستقیم دارد بر 
مالحظات  همهباید  ،های مدرنتحلیل جامعهدر است که و مهم این مشاهده دوم  ●
ضرور چیست؟  کردن مالحظات اخالقیمعنای لحاظ شوند.لحاظ  «اخالقی»

نها آبرغم گرایش  ،هاجامعهاست که ما باید اراده خویش را بر نجات اینن آمعنای 
را برقرارکردن نظمی بدانیم که برای  نابرابریها تأکید کنیم. باید عدالت هافزودن ب رب

 طبیعت اصلح همه قابل قبول باشد؛ برقراری نظمی را بخواهیم که با هرگونه انتخاب
شوند کنند و مدعی میتبلیغ می« اجتماعی داروینیسم»فرموده که جانبداران 

نخواند و در همگان وجدان به  ،ترها پامال شوندترها باید بمانند و ضعیفقوی
  همگان از حقوق برخوردارند. ،در آن ،ای را برانگیزد کهجامعهبه تعلق 
موافق باشیم و با « حقوق طبیعی»توانیم کاماًل با ما می ،به سخن دیگر     

که بپذیریم که اقتضای بدون این ،هم صدا بگردیم و کانت فیلسوفانی چون روسو
 نباید باشد. ،نابرابری ،در نتیجه ،است که تمرکز منابعپذیرفتن این حقوق این

دانم. می مندی جامعه را یکی از سه بعد بنیادی تجددخاطر است که من نزاعبدین    
مخالفم. او تقدم را به کاستن از نابرابریهای بغایت بزرگ  لزوبا نظر را ،خاطربدین
 دهد.قرار می خویش در باره عدالت این را در مرکز نظریه دهد ومی
نظر  ،در فلسفه سیاسی ،امروز ،که لزومن براین باورم که ضرور است از نظر را    

ورده آفر های مدرنمندی جامعهو خاطرنشان کنم که نزاع فاصله بگیرم ،متوفق است
گذاری و تصمیم و مدیریت است چراکه تمرکز ظرفیت و قابلیت سرمایه خود تجدد

 .کندایجاب می را
نظر همان است که را که  اجتماعی در باره عدالت لزومن نظر را ،باوجود این    

بر سر لز وکنم. اختالف عمده من با رارد نمی ،بود سوسیال دموکراتهای اروپایی
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دهد. حال تقدم را به منفعت عمومی جامعه می ،همانند لیبرالها ،لزواست که رااین
حقوق اختالف میان  ،هر فرد قائلم. از دید من نکه من به حقوق جهان شمولآ

پیش از  ،و مصوب سازمان ملل متحد همان اعالمیه جهانی حقوق بشر ،بنیادی
 ،استبسط دادهبه بار آورده و یا  نابرابریها که مدرنیته باادامه حیات جامعه  ،همه

 قابل رفع نیست. ،با تقدم بخشیدن به نفع عمومی
ها ترینسلطه قوی ،به احتمال زیاد ،انسجام اجتماعی ،بنابر نظر دوم ،در حقیقت    

گذاری ی و قابلیت سرمایهتوانای ،آورد. به سخن دیگررا بر اکثریت بزرگ ببار می
 گیرد.قرار می ترها و تصمیم در اختیار قوی

کوشند که می« لیبرالیهای سیاسی»و  لزوهای رارو از اهمیت اندیشهاما این بهیچ     
 :اشکال من وارد است ،همهکاهد. با ایننمی ،را به روز کنند بنیادهای دموکراسی

ها را نفی گذاریها و تصمیمدفاع از جامعه به این نیست که تمرکز ضرور سرمایه
تصدیق کنیم. به باور  ،هستند مولاست که حقوق بشر را که جهان شبه این ،کنیم
کار بایسته دفاع  گیرند.این حقوق از خالقیت انسان و جامعه مدرن نشأت می ،من

است تا زیر  هااین منافع بیشتر از آن مسلطاز این حقوق و نه منافع عمومی است. 
منافع  ،در واقع ،چراکه این منافعکارانه است. ااصطالحی ری ،سلطه. منافع عمومی

ملی  «عالیه حمصال»سان که و نه همه مردم. همان هستندها ها و مسلطثروتمندترین
 .نیستند جز مصالح دولتی چیز
پذیرم که دفاع از دانم و میبدیهی است که انتقاد من محدود است. زیرا من می    

. چراکه این حقوق تنها به این نیست که از حقوق اکثریت دفاع شود هازیرسلطه
نکه بر برخورداری یکایک انسانها آروند. حال همواره بسود نظم مستقر بکار می

باید بتوانند فعاالنه در بکارانداختن است که باید پای فشرد. همگان میاز حقوق 
 سهیم باشند. انسان مدرنهای خالقیت وردهآوسائل و برخورداری از بار

ای مسلط روشن و عملی اصول اخالقی است که گروهه تبیینترین کار مهم    
 خود تفسیرشان کنند.   توانند بسود خود و سلطهمی
به خود بمثابه خالق و  ،صاحب نقش اجتماعی کسی است که ،از دید من     

 ،در یک وضعیت اجتماعی معینو  subjectivation) )وجدان دارد  حقوند
ن رو شدن آسبب این رو و کند. این امر تا بخواهی مهم است چراکه نقش ایفا می

مساعد را نچه آما عادت کرده بودیم هر ،شود. در حقیقتهای خوب و بد میمقوله
ما عادت کرده  است را خوب بدانیم؛ نآسه مؤلفه اصلی  ،به ویژه ،انسجام اجتماعی
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کردارهای اقتصادی و توضیح و تفسیرهای فرهنگی و نزاعهای بودیم 
 نم که رفتارهای منطبق با مرامِآبر ،به عکس ،. منسیاسی را خوب بدانیم/اجتماعی

idéologie نچه برانگیزنده وجدان ما به آبد هستند. و هر هابیانگر منافع مسلط
خاطر است که حقوق انسان را خوب است. بدین ،حقوند باشدو  خود بمثابه خالق

دانم بر منافع مقدم و حاکم می ،نآدانم و بیشتر ازمقدم بر قوانین جامعه می
 .هاخاص نظیر کارفرمایی های اجتماعیسامانه
 تجدد ،خوب وجدان به خویش است بمثابه خالق و حقوند. لذا ،سانبدین    

و پختگی  یابدتولد  ،نقش خویش گاه برآ شهروندِدهد خوب است. زیرا امکان می
غفلت از بد گوییم  ،تعریف کنیم سان که بایدآنپیدا کند. و هرگاه بخواهیم بد را 
)نسرین :غفلت از است.  (désubjectivationخود بمثابه خالق و حقوند )

چرا که تخریب انسان بسود (تصحیح کردم خود به مثابه خالق خوب است؟!
عمومی با منافع  ،سانیآبه  ،هاها و خواستهای مسلطداشته ،در آن ،ای است کهسامانه
جز منافع  ،در واقع ،«منافع عمومی»جویند. همانی میاین« داشته عمومی»یا 

 نیستند.  مسلطها
تواند منافع می ،خویش بر خالقیت و حقوندی عارفعامل تخریب انسان بمثابه     
مطلق باشد. میان این سه نوع  احکام جزمی یک مرام رسمی باشند و یا قدرت و یا
 وحدت بنیادی وجود ندارد.  ،بد
است. و  عمل به حقوق و تابعیت قوانین از حقوق بنیادیبه  تحقق دموکراسی    
 (.64تا  52)صص .ترین حقوق استبنیادی فریدنآ حقِ
 

 نقد: ●
با اعالمیه جهانی  .کندموافقت می نویسنده با حقوق طبیعی ،از کتاب جایی. در 1

نیز موافق است. در باره نقد حقوق طبیعی و نیز اعالمیه جهانی حقوق  حقوق بشر
تواند به فصل اول کتاب مراجعه کند. اشکال وارد بر نظر نویسنده میخواننده بشر 
که بگوییم این توان خلق انسان شمرد. مگر ایناست که حقوق طبیعی را نمیاین

است. و اعالمیه جهانی حقوق نسبت داده خلق کرده و به طبیعتحقوق را انسان 
اند و تهیه شده و یهودیت و اسالم مسیحیت ،بشر با موافقت مقامهای سه دین
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باشند. رفع  توانند جهان شمولمین خصوصی مالکیت ،از جمله ،موادی از آن
ولو به  ،هاهستند و ما انسان حیات است که تصدیق کنیم حقوق ذاتیاشکال به این

بمثابه موجود  ،از پندار و گفتار و کردار خود زوربا زدودن  ،نها وجدان پیدا نکنیمآ
به یمن  ،کنیم. عقل ما نیز به حقوق عمل می ،بطور خودجوش ،زنده

 شود.برخوردار می ،به کمالفرینندگی آاز  ،زادیآو  یا استقالل ،خودانگیختگی
 
نچه به موضوع آکتاب عدالت و در به  در باره عدالت لزو. خواننده در باره نظر را2

ند رجوع کند. اما در اتوبه فصل سوم همین کتاب می ،شودمربوط می لن تورنآنقد 
خاطرنشان شد که  ،در نقد پیشین ،هاباره لزوم تمرکز سرمایه و تصمیم نزد مسلط

گرایی آن. قانون مطلقکند و نه امر و نهی مخالفان از قوانین خود پیروی می قدرت
بزرگ کردن ابعاد  ،نآقانون دوم  ،اول آن متمرکز و بزرگ شدن است. بنابراین

 ( سرانجام به پویایی مرگ6زیرسلطه )-گرهای رابطه سلطهپویایی تخریب است.
که حقوق باید تنظیم کننده کنند. در اینسرباز می و انقالب و یا پویایی زندگی

تنها در بعد اقتصادی قدرت  اما اگراست. با نویسنده حق ،ها باشند و نه منافعرابطه
به  ،چون سرطان ،این نوع تنظیم ،زیر سلطه باشد –تنظیم کننده رابطه میان مسلط 

است و همین امر واقع امری که هم اکنون واقع شدهکند. ابعاد دیگر نیز سرایت می
اگر پویایی مرگ با  .گرددب است نویسنده نگران انهدام جامعه فرامدرنسبب شده

رفع این تناقض  شود.ناپذیر میانهدام جبری و اجتناب ،پویایی زندگی جانشین نشود
 نظیم کنند. ت گانهقوق پنجها را حاست که در بعد اقتصادی نیز رابطهبه این

 
بخطا است. پندار او  پندارد؛ورده جامعه مدرن میآ. نویسنده حقوق انسان را فر3

هم  ،در قیاس با حقوق انسان در قرآن خاطر که اعالمیه جهانی حقوق بشربدین
ناشی از رعایت شدن توقعات ی هانادرستی واجدهای بسیار دارد و هم کاستی
 (7نها است. )آو دولتهای دستیار  داریسرمایه

 
مطلق  یعنی منافع و احکام جزمی یک مرام و قدرت ،. بر این قول که میان سه بد4

اشکال وارد است. زیرا منافع و قدرت بدون تردید  ،وحدت بنیادی وجود ندارد
ورنده آفرآورده و فر زیرسلطه –که رابطه مسلط وحدت بنیادی دارند. توضیح این

بکار افتادن بدون روابط قوا و  :دهدن را تشکیل میآنظامی است که قدرت محور 
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قدرتی وجود ندارد. نظام  ،در این روابطو...  و فن و علم و پول ترکیبی از زور
ها ورنده این رابطهآپدید ،حالدر همان ،مدآپدید روابطاجتماعی اگر از این 

و ادغام  جذب یو پویای هازیر سلطه حاصل پویایی تجزیه هاشود. منافع مسلطمی
ها هستند. اما مرام کارش توجیه است. قدرت نیز نیازمند توجیه است. از مسلط
بیانهای قدرت  ،همه ،هابیان گویدمی فوکومیشل گیرد. مرام را به خدمت می ،رواین

نیز وجود دارد. اال  زادیآو  پذیر است. زیرا بیان استقاللاین قول نقد ،هستند
ن غافل آمدن و دوام نیازمند مرام است. امری که فوکو نیز از آدر پدیدقدرت اینکه 

از خود بیگانه و  ،برداست که قدرت مرامی را که در توجیه خود بکار میشده این
و بدها  ها را حقخوبکه  استکند. رفع این اشکال نیز به اینسرانجام میان تهی می

 ،ها با حقوقبه روابط حق با حق یا تنظیم رابطه را قدرت بدانیم و تغییر رابطه قوا
 محل کنیم.تخریب را بی ،بنابراین ،قدرت ،بنابراین ،روابط قوا

 
زمند وجدان کنند و بنابراین که خلق نیا. بنابراین که حقوق یکدیگر را ایجاب می5

خلق یکی از  استعداد ،و عمل به این دوحق است و آزادی استقالل به دو حق
 ،شوندهنگ فعال میآاست. وقتی مجموع استعدادها هم استعدادهای انسان

آورد. پس چون انسان توانایی کامل خویش را بدست میاستعداد خلق انسان 
گفت حق خلق توان نمیکردن را نیز دارد. اما حق خلق ،استعداد خلق دارد

 حیات تواند گفت که تمامی حقوق ذاتیمی ،است. در عوض ترین حقبنیادی
خویش  انسان از استقالل و آزادی اگرکه دهند. اال اینای را تشکیل میمجموعه

یمن به  کند.بطور خودجوش به همه دیگر حقوق خویش عمل می ،غافل نشود
شود انسان ممکن می رشد ،و عمل به حقوق هاهنگ استعدادها و فضلآفعالیت هم

از رهگذر  ،جوید کهمی جامعیتی انسان :گرددانسان جامع می رشد ،رشد و این
 .یابدبطور مداوم کمال می ،رشد
 پایان نقد 
 

 بمثابه حقوند و خالق: بسط وجدان به خود
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به  نآاز  ،سیاسی به جامعه صنعتی و سپس –تحول از یک جامعه حقوقی با     
زیر  ،«بطور کامل و مستقیم» ،بیش از پیش ،خالقیت انسان ،یک جامعه فرامدرن

 ،نهاآدر  ،شوند کهشمرده می یهایهای فرامدرن گاه جامعهجامعه :رودمیسئوال 
 ،هااین جامعه ،بعکس ،وجدان دارند و گاه ،انسانها به خود بمثابه حقوند و خالق

های غافل کننده انسانها از خود بمثابه حقوند و خالق ماشین
(désubjectivation )مردان و زنانی را که در این  ،شوند. و این امرخوانده می

 دهد.تر قرار میدر برابر انتخابی قطعی ،کنندها زندگی میجامعه
 :یابدبمثابه حقوند و خالق به دلیل دیگری نیز بسط می ولی پهنه وجدان به خود    

به نحصر و تقریباً م دانشمند عقلِ نِآو از  درسطح نازلی بود ،غازآخالقیتی که در 
. از ه استهای بس گوناگون شخصیت انسان را فراگرفتجنبه ،بود دانشیافتن 

در دفاع از  ،نیز با عقل« احساس» ،در اروپا ،دهمجهم از قرن ه ،منظر تاریخی
در  ،نمودار کرد. بعد اک روسوژان ژآوازی را ن همیواز شد. اآهم ،هاییروشنا

اجتماعی سازمان یافته و تظاهرات گسترده کارگران سبب  نزاع ،جامعه صنعتی
حقوق  رو افزوده شدنشان ب بخصوص حقوق کارگران ،تحصیل حقوق اجتماعی
کامل و »به دفاعِ ِ شویمنزدیک می ،بیش از پیش ،ما ،سیاسی گشت. و سپس

و سپس گستره  – و کرامت برابری ،آزادی -او  از انسان و حقوق بنیادی« مستقیم
 به ویژه برای زنان که حق –های خویش خواستهای خود را تا خواست مهار تن

و زنان که ازدواج همجنسان پذیرفته  انبرای مرد وردند وآرا بدست  سقط جنین
کودکی را فرزند خوانده خود گونه زوجها بتوانند پذیرفته شد این ،در نتیجه ،شد

 ...دهیمبسط می -...کنند 
تغییرهای  بلکه ،شودنمیمنحصر  حقوق خانواده به وجدان به حقوندیاین بسط     

ها حال که انتقادها در باره زنداناند. در همانتر در نهادها نیز انجام گرفتهعمیق
شود و شاهد پیدایش نظرهای فراگیر می خواست لغو حکم اعدام ،جریان دارند

 ،و شیلی انتینژو آر در افریقای جنوبی هستیم. عمیقاً جدید در باره جرم و مجازات
 ،نیز ،اندیمهای حاکم برخود را تجربه کردهژسه کشوری که مردمانشان خشونت ر

 اند...این تغییرها انجام گرفته
و نه نهادی subjective  توان گفت که مشی کنونی بسوی تبیینی ذهنیمشکل می    

institutionnelle  شود. اما ختم می ،ایمبه همین جاکه ما رسیدهاز خوب و بد
 راه دراز است. نخست به این دلیل که سخن نه از ذهنیت که از وجدان به خود
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 دارندکردن فکر خود پختهه بهای ما هنوز نیاز بمثابه حقوند و خالق است. جامعه
وری بقدر کافی ثابت از مرزی پیداکنند که وجدان به خود بمثابه حقوند تا که تص

های ما باید جامعه ،و نیزکند. جدا می از حقوندی زداییو خالق را از وجدان
از  ،د که رفتارشاننشو گاهآکسانی  رفتار دالیلاز  ،بدانها ،وسائلی را بیابند که
  .نمایدمیآمیز افتضاح ،منظر افکار عمومی

به  ،خاطر است که ما با دقت بیشتریبدین ،روماگر من بدین اندازه دور می    
اما بدین  معمولی گوش دهیم.« شهروندان»توضیح و تعبیر و تفسیرها و داوریهای 

 در باره ،به مسئولیت خویش ،بمنزله انسانهایی گوش دهیم که ،نهاآشرط که به 
و یا حس که احساسات عمومی کنند اظهار نظر می ییهاها و وضعیتعمل

. بدیهی است که نباید این رویه را تعمیم داد؛ کنندمیدار عدالتخواهی را جریحه
 ها را تحلیل و ارزیابی کنند.وضعیت یىباید گذاشت نهادهای قضا

 فکر تجدید بنای فضای عمومی بر محور وجدان به خود ،اما بدون درنگ     
بعد از جنگ دوم  طور که اروپاییانهمانپذیرفت. باید بمثابه حقوند و خالق را 

 آموزشنیمی از اقتصاد و نیز  ،نآدر  ،ای زندگی کنند کهآموختند در جامعه جهانی
 مد و نه بنابر منافع خصوصیآبروفق منطق توزیع در و درمان و بازنشستگی و پرورش

فضای عمومی  ،نآدر  ،کهبیاموزند ای را توانند زندگی در جامعهمی ،سامان بیابد
 (100تا  98بنا جوید. )صص  ،بر محور وجدان به خود بمثابه حقوند و خالق

 
 نقد●
 پذیرتحول و نها در بازآو بکار انداختن  . به بازایستادن از تخریب نیروهای محرکه1

نیاز به تغییر  ،است. بنابرایننیاز  گانهکردن نظامهای اجتماعی بر وفق حقوق پنج
 هاکننده انسان و وسیله نهادبه ترتیبی است که رهبری  (8 ساختار نهادهای جامعه )

را قدرتمداری از « فضای عمومی» ،وگرنهو تعیین کننده هدف نیز انسان باشد. 
 کند.دست حقمداری خارج می

 
هرگاه بگوییم دارد.  کرامت ،. چون انسان حقوقی دارد که ذاتی حیات او هستند2

معنوی /یماد ای از حقوق ذاتید مجموعهایم واجگفته ،دارد کرامت حقانسان بر 
او محترم  کند که حقوق ذاتی حیاتکرامت انسان و هر جانداری ایجاب می است.
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ولو مرتکب  ،به حقوق او کند کهایجاب می کرامت انسان رعایتشود.  شمرده
چند و چون مجازاتها و محکوم کردن انتقادی که . نشودتجاوز  ،باشدجنایت شده

بر وفق حقوق  ،باید به تجدید نگرش در جرم و مجازات ،شودمجرم به زندان می
 راه برد. ،ذاتی حیات فردی و حیات جمعی

ان تووجود ندارد. پس نمی ،و استقالل بدون آزادی آزای بدون استقالل ،و نیز    
 شمرد و از استقالل غفلت کرد. آزادی را حقی از حقوق بنیادی

 
گیرند. از منظر حقوق ذاتی حیات حقوق تن را نیز در بر می ،حیات . حقوق ذاتی3

انسان تن را ملک خصوصی خود نپندارد و گمان باید در حقوق تن نگریست تا 
خوردن  در ،دمیآهرگاه  ،ن بکند. در حقیقتآتواند با نبرد هر کار که خواست می

بطور  ،تن او ،را دخالت ندهد زور ،و نوشیدن و تنفس و خوابیدن و دیگر فعالیتها
 کند.خودجوش به حقوق عمل می

 پایان نقد
 

 چیست؟: . مدرنیته1 
بودلر  .مدرن ابدیت در لحظه است :بود گفته شارل بودلر ،در واوائل قرن نوزدهم    

دو وجه  است که مدرنیتهگوید و بر اینبدون انقطاع سخن می از تجدید و تجدد
یکی ناپایدار و دیگری پایدار. هرگاه وجه پایدار در وجه ناپایدار از خود  :دارد

 ،بنابراین ،شوند مصرف شدنیهای انسانها کاالهایی میساخته ،بیگانه شود
مدرن را باید از ناچیز  ،از دید او داد.میاو نسبت به این خطر هشدار  نماندنی.

 حفظ کرد.  ،شدنش در لحظه
نهایت قراربگیرد در بی ،نهایت در حال بنگرداز منظر بیدمی آاما اگر  :توضیح ●

حال که در همان ،خلق او ،باشد پندار و گفتار و کردار او حق ،کندو در حال عمل
را  خود مدرنیته لن تورنآشود. ببینیم نو به نو می ،افزایدنهایت بر خود میتا بی
  :کندونه بازتعریف میچگ
بمثابه حقوند  مدرنتیه را باید وجدان به خود ،امروزنیستیم و  ما در عصر صنعتی     

از یک حافظه از  ،و نیز ،از یک خلق ،بخوانیم. زیرا سخن از یک ابداع ،و خالق
دارد به این می منآدست دادن و از یک تخریب ارادی بمیان است. این امر بر 
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شود ؛ این موجود انسانی است که مدرن میاین جامعه نیست که مدرن است» :تصدیق
ی شود وقتمی شود. انسان مدرنن بازداشته میآزند و یا از و یا از مدرن شدن سرباز می

  .گرددخالق خود و تغییر دهنده جهان می
 :بکنددر یکی از سه راه با وارد شدن تواند زندگی خود را زیرا هریک از ما می    
. هرگاه شودپذیر میو فعل ماندمی ،فعالبمثابه  ،در بیرون خود ،شود و یامی فعال ای

و  گیرددر پیش می شد زندگی را با سطح نازلی از خالقیت و توان تغییردادن فعال
انسان . اگر خواست بیرون از خود بمثابه ماندمیزندانی بازتولید هویتهایش 

شود که موجودی می .کردوابستگی زندگی خواهدپذیری و فعلدر  ،بماند ،نقشمند
زند و سامی ،خواهندطور که میاو را آن ،از او هاترها و یا داناتریعنی قوی ،دیگران

او مانع از وجدان یافتن  :بگردد فعال و صاحب زندگی خودشوند که مانع از آن می
 گردند.به خود بمثابه حقوند و خالق می

 :بمثابه حقوند و خالق است راه سوم راه وجدان به خود     
 

 کیست؟: انسان مدرن. 2
های دیگر نیز تاریخ جامعهنیستند که تاریخی دارند.  مدرنهای جامعهتنها     

سازند. بدیهی هستند که تاریخ خود را می هاجامعه مردان و زنان و کودکاندارند. 
کنند. در ساختن شرکت می خویش یهاهویت با ،است بخشی از این سازندگان

ها و ها و نیز شکستعشق ،هادوستی ،دیدارها ،طرحهابا  ،بخصوص ،اینان
 ،دارند و وجدانی که به خود ودهاشاننو گفت و ش برندها و زبانی که بکار میامتناع

 خوانی برخوردار است.از هم ،برغم ظواهر ،سازند. این تاریختاریخ خود را می
ان را شوند با خالقی که اینمدعی نمیها گونه تاریخسازندگان این ،باوجود این    
ن نوع که باورها و آاینان الگویی از برابرند.  ،استفریدهآ ،«به صورت خود»

بمثابه  دارند. این الگوها معرف وجدان به خود ،کنندارائه می های غیر مدرنتمدن
است و این جهان را خلق کرده ،به تنهایی ،خداوند ،از منظر آنهاحقوند نیستند. 

 ؛کنداز اندیشه خاص او پیروی می ،بنابراین ،از قوانین ریاضی ،بطور کامل ،جهان
که زندگی حال اینگرا است. ساخت فریدهآباورمند به جهان . ساخت دارد ،بنابراین

ه خود بمثابه حقوند و خالق و پایان میان وجدان بو اندیشه ما در قید مبارزه بی
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بیشتر از  ،نقشمندزدایی است. قوت و ضعف انسان بمثابه  یدان به حقوندوج
موجودی بیگانه از دنیای هستی شناسی  ،است. موجود مدرن تر از خداانسان و کم

 (.110 – 108ورد. )صص آما را از آن بیرون  است که امانوئل کانت
  
 :نقد●
همان  ،خدا -او را در بند رابطه انسان  ،استنویسنده ثنویتی که اصل راهنمای  

 استکردهش برقرار ،از خود بیگانه در بیان قدرت است که دینرابطه نگاه داشته
 همانی با هستیتواند دریابد که خالقیت انسان نیازمند ایننمی ،رواز این .(9)

 ( تا استعدادهمانی پیدا کند )استقاللباید با این هستی اینخالق است. عقل می
است.  خلق کند. زمان خلق زمان آزادی ،هابا دستیاری استعدادها و فضل ،خلق

پذیرد. نویسنده به است که ساخت میشود و این مادهماده هست می ،خدا نیست
نامتعین نیز نخواهد بود. بدون  ،است که هرگاه خدا نباشداین صرافت نیز نیفتاده

ساخت  ،توانستچگونه می ،شد و در این مدارمی مدار ماده مدار بسته ،نامتعین
تین را از دست بدهد و ساخت جدید بپذیرد و این تجدید ساخت دائمی نخس

این دو  ،داشتند و در زبانهاوجود نمی ،استقالل و آزادی ،بدون نامتعینبگردد؟ 
تواند نمی ،داندکسی که هستی موجود را آفریده خدا می شدند.کلمه یافت نمی

 خالق و دانا و... قائل است.  نامتعینِ ،ساخت گرا باشد زیرا به خدا
پندارد و غافل انسان سازنده و نیز ویرانگر می ،را انسان مدرن ،در بند ثنویت    

انسان گرفتار . گر گرفتار جبر قدرتاست که سازنده مستقل و آزاد است و ویران
نیست. انسان  یىو وجدان به حقوندی زدا میان وجدان به حقوندی دائمی نزاع

و  قدرت بمثابه رابطه قوا ،گرفتار خود شدن و از خودبیگانه شدن توسط قدرت
 ،سانرود. بدیناین رابطه بکار میکه در است و ...  و زور و پول و فن ترکیبی از علم

بمثابه حقوند و دارای مجموعه استعدادها و  غافل کننده انسان از وجدان به خود
انسان  ،سانقدرت است. بدین ،-نها است آخلق یکی از  که استعداد – فضلها
 و با عمل به حقوق ذاتی درها از روابط قوا میشود که خویشتن رانسانی می ،مدرن
و  خودانگیختگی )استقالل ،فردی و جمعی خود و رعایت حقوق طبیعت تحیا
 کند.می رشد ،خلقیابد وبه یمن ابتکار و ابداع و ( خویش را باز میزادیآ
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 نقشمندانسان بمثابه 

 . انسان خالق انسان:1
 ،به صورت خویش ،انسان را ؛فریدآای را فریده ویژهآ خدا ،در واپسین روزاگر     
با قائل شدن به وجود ن بود که عنصر مشترکی میان خدا و انسان باشد. آفرید برای آ

ممکن  شدن انسان فرزند خدا ،در اندیشه مسیحی ،این عنصر مشترک است که
به قول متفکران . شودمی انسان خدا و صاحب خوب و بد جهان ،سانشود. بدینمی

سان که صاحب جهان است. اما همانانسان  ،گفتن توانایی سخنبه یمن  ،یونان
عقل نیست.  سخن ،مکتب فرانکفورت بازکشف کردند فیلسوفان ،بعد رنق 20

 ،هایشفریدهآگار و فریدهآناظم هستی باشد و نه وسیله ارتباط میان هرگاه عقل 
 گفتاراست و این  گفتار ،سخن عقل نیست ،شود. نهو داور می گرسلطه ،قدرت

بخشد. معنی می ،کند و به عمل مرد یا زن صاحب سخناست که معنی ایجاد می
خویش را شناساند  انسان( / )خدا که دو طبیعتبخشد معنی می مسیحبه عمل  هم
به  ،توسط فرشته حامل پیام که مأموریتی را پذیرفت که خداوند مریمعمل  هم بهو 

 ویرانگرِ  ،در جا ،به او ابالغ کرد. این نقش خالق و تغییردهنده و ،عالمت و گفتار
به زمان و به  ،بنابراین ،حاصلاز رهگذر معنی بخشیدن به تجربه  ،است کهگفتار 
کند. امتیاز خالق جهان می ،ران آ ،ی استتاریخمندزمان که از ترین بیان عالی
خاطر است که من برای است. بدین های مدرناز آن جامعه ،سان خلق جهاناین

قائل هستم. زیرا به  از عقل و اهمیت بازهم بیشتری از علمبیشتر گفتار اهمیتی 
باشیم از پذیرفتن این ناگزیر حتی اگر دهم. توانایی خلق انسان است که اهمیت می

ای به زمین ستاره ،برای مثال ،ماجرا ممکن است به شکست بیانجامد امر که
 ،انسانها ،و یا بر اثر جنون ،اصابت کند و انسانها و تمدنهایشان را از میان بردارد

فرینندگی آورده آفر ،جرای از دست رفتهام ،شوندفقر  یند و گرفتارآدر به حال توحش
نچه او را آدانست  ،گاهی بر توانایی خلق خویشآانسان است. انسانی که بمحض 

زندگی و توانایی  به خود او ،گفتار هب. است او توانایی خلق ،کنداز جانوران سوا می
منشاء  .که ابزارساز شدنداست. وجدان بخویش را انسانها وقتی یافتند خلق بخشیده

ای را ن انسانها جامعهآوقتی  ،نها هستند. بیشتر از اینن انساآ های صنعتیجامعه
 ،تر تعریف کنیمهرگاه دقیقکنیم و ن را جامعه ارتباط تعریف میآبناکردند که ما 
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جامعه تغییر  ،به ویژه ،و برداشت و تعبیر و تفسیرجامعه  ،بنابراین ،جامعه گفتار
 گردد.ها میها و فرآوردهبه اندیشه ،سخن به عمل

 سر ها برنزاع ،ها بر سر منافع نیستند. پیش از همهنزاع همه ،نزاعهای اجتماعی    
 ،سر برداشت و تعبیر و تفسیر هستند. در هر بحث و در هر مبارزه اجتماعین آاین و 

ر و تفسیر اجتماعی از خالقیت و برداشت و تعبی ،است آنچه موضوع بحث و نزاع
 هستندگویای وجدانی  هااست. نزاع از معنایی فرهنگی یِ برخوردارهای انسانفریدهآ

نچه گویای آبیشتر از  ،بنابراین ،دارند ودهای انسانی بر توانایی خلق خکه جامعه
 شمول هستند.حامل ارزشهای جهان ،منافع خاص باشند

 
 :نقد●
بمیان  تا وقتی پای قدرت ،و برداشت و توجیه و تفسیر و تعبیربحث بر سر نظر      

شود. الف و به اشتراک میتگذار دائمی از اخ ،نقد و نقدِ نقد ،شودنمی نزاع ،نیامده
 ،علمی. یک بحث کنندو اشتراک همواره با هم کاربرد پیدا می اختالف دو حق

به حق اختالف و حق اشتراک  ،زمانهم ،دو طرف بحث ،که شودوقتی ممکن می
 به یکدیگر دو طرف بحثنظرهای تر شدن نزدیک ،این بحث حاصل عمل کنند.

 شود.علمی می و رشد
 ،شودداده شود( مین آ)منافع و هر نام دیگری که به  بر سر قدرت اما وقتی نزاع    

در پوشش نزاع بر سر قبول داشتن یا قبول نداشتن  ،چون نزاع مستقیم ممکن نیست
گیرد. انجام می ،مرام ن فرعآاصل و ن آیا این تعبیر و تفسیر و تأویل از این و  ،مرام

نزاع بر سر قدرت که در پوشش نزاع بر سر در نویسنده از این مهم غافل است که 
کنند. محل عمل پیدا نمی ،و اشتراک اختالف الف. دو حق ،گیردو... انجام می دین

کند. و ب. هدف آمیز محل عمل پیدا میتضاد و اغلب خصومت ،بجای این دو حق
یکدیگر پدید های ضد و ج. فرقه  است. و خصومت از آن نه آشتی که توجیه قهر

 آورد که همه بکار از خودبیگانه کردن دین یا مرام  در این و آن بیان قدرتمی
نه از رهگذر عمل به مرام  این بریدن پیوندها و فرد شدن شهروندانو د. . شوندمی

بجای  ،توسط قدرت است. این مرام است بلکه فرآورده تنظیم رابطه قوا لیبرالیسم
یکی و تنها شدن در برابر قدرت هشدار بدهد و  ،آنکه نسبت به فراگرد فرد شدن

را شناسایی کند و شهروندان را به عمل به این حقوق و تنظیم  حیات حقوق ذاتی
فرد شدن را اصلی از  ،در جریان از خود بیگانه شدن ،دانبخوها با این حقوق رابطه
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 اندیشه راهنما . چون بدون از خود بیگانه کردنهو .استاصول راهنمای خود کرده
 ،دو طرف ،کردر سر قدرت ممکن نیست آن را وسیله توجیه نزاع ب ،)دین یا مرام(

ویز نزاع آکند و آن را دستکنند و یا میبیگانه میآن را از خود  ،یکی از دو طرف ای
رابطه  ،دننباش های قواها رابطهزیرا اگر رابطه ،. چرا ممکن نیستکندیا می کنندمی

 ،کند. در رابطه حق با حقبه توجیه و مشروعیت پیدا نمینیاز شوند و حق با حق می
دو حق اختالف و اشتراک است.  ،از جمله ،استدر بردارنده حقوق  ،فکر راهنما
اما چرا نزاع مستقیم بر سر قدرت  گردد.راهبر بحث کنندگان به حق میاین دو حق 

هستند و بدون نقض  هاحقوق ذاتی حیات فردی و جمعی انسان ،ممکن نیست؟ زیرا
طلبد. یک فرد یا توان کرد. نقض حقوق توجیه مینیز نمی ءبه نزاع ابتدا ،حقوق

؛ اما چون نزاع در شودقدرت وارد نزاع میسر تواند به خود بگوید بر یک گروه می
نها که بر سر قدرت نزاع آخاطر نیاز به توجیه دارد. بدین ،دهدجامعه روی می

در پوشش  ،بر سر قدرتی هر نزاع ،باید به نزاع خود حقانیت ببخشند. لذامی ،کنندمی
دهد و قربانی اول آن نیز دین یا مرامی است که نزاع دینی یا مرامی روی می

  شود.ن نزاع میآ« برسر»گویا
 پایان نقد

 :گیری انسان مدرنشکل .1.1
و یا  داند که دینی مییهانویسنده دوران پیش از عصر انقالبها را دوران جامعه     

که زندگی مدرن آغاز گرفت ن زمان آداد. از حقوق و سیاست بدانها نظم می
ن آ. چراکه از ویران شدند -رفتند که مقدر گمان می - های نظم اجتماعیضامن
کنند. در دوره صنعتی میتغییر و تحول  ،دانایی و سازماندهی ،ها با کارجامعه ،پس

رابطه انسانها با خود و  ،اندن نشدهآکه بخش بزرگی از مردم دنیا هنوز وارد 
شکار شد و بر خود بمثابه آنها آتوانایی انسانها بر ،بایکدیگر منقلب شد. در این دوره

ها و محاسبهو  هاکردنها و عقالنیتوانا وجدان جستند. اما زندانی ساخته
را طرد کرد  مقدرهای ضامنگرچه هبران خود نیز شدند. جامعه صنعتی قدرتمداری ر

خاطر است که دنیای گرداند. بدین اما افراد و گروهها را تابع توقعات تولید و قدرت
 فراگیرتوسط جنگ و استبدادهای  ،فریده توسط دانش و روحیه کارفرمایی و کارآ

 ،جامعه مدرن غازِآکه در « افکارعمومی» ،ویران شد. در همه جا نهای مالیو بحرا
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موزکردن آهای بازرگانی و یا فریفتاری و دستگهیآبا تبلیغات و  ،شکل گرفته بود
جانشین شد. انسان  ،برقرارکردن با مردم نام نهادند« ارتباط»توسط تبلیغات که بدان 

از خود  ،در وسیله سودبردن و در وسیله جنگ ،در ماشین قدرت ،خالق ماشین
دلیل این استحاله این بود که جهان تحت سلطه دولتهایی بود که از بیگانه شد. 

طلبی و فخر فروشی ی تابع اراده مردم بودند و از سوی دیگر وسیله عظمتیسو
 رهبران.

شدن و کردن جهانی ،دانش و فن ،از جمله ،تغییر دیگریبیشتر از هر عامل      
همانی جستن با است. بعد از ایندنیای مدرن را وارد مرحله جدید کردهاست که 
 ،انسان ،اینک ،هاهای خویش و نهادها و ماشینن و سپس ساختهآو ماورای  طبیعت

فریننده و مصرف کننده و بکارگیرنده آیابد و در خود بمثابه به خود وجدان می
بخوانند. اما « خدا»ن شوند خویشتن را آنگرد. برخی ممکن است بر می ،یشخو

وجدان و شک  نکه انسان مدرنآتحرک و مطلق است. حال بی ،خدا ابدیت است
 ،خود موزش و پرورشآدر  ،خیال است؛ در شکل بخشیدن بخودها و نگرانی ،است

 نگران و منتقد خویش است. ،صاحب نقش است؛ بیش از بیش
نقشمند از  را و جامعه جماعت از  ،زندگیاز  ،طبیعت از ،از خود برداشتهاانسان    

 ،داردوجدان برداشت از خود بمثابه موجودی که بر خالقیت خود با  ،ماوراء انسان
شود. از سلطه جدا می ،از خود بمثابه تجربه ،بطور روزافزون. استجانشین کرده

سان نآاز تاریخ خود شوند و می ،انسان ،از خود او ،ی کهیها و تعبیر و تفسیرهاسنت
 وجدان اب ،گریزد. از تجربهمی ،کنندشرح می انو معلم و شاهان ها و کشیشانکه دایه
 .کندمی با نگاه گذر ىئسان که نقاش از شکند همانگذر می ،بمثابه خالق به خود

فاعل و بمثابه  که ئینه بمثابه ش ،و برخود شودمی خالق ،هراندازه انسان مدرن    
و  به یمن نقد ،های گذشتههمه تجربهوابستگی به از  ،یابدمی وجدان صاحب نقش

هراندازه وجدان  .جویدمی رهایی ،که هستنآو کشف جز  شک و تن دادن به غم
تر ها و موجودهای واقعی کموابستگی او به وضعیت ،تربه خالقیت انسان قوی

 شود.می
 ،نها را بسط دهیمآخود حمایت و  توانیم از حقوق بنیادیما نمی ،سانبدین     

معیارها و کردارهای تحمیل شده توسط سنن و عرف و عادت که بطور دائم مگر این
با  ،همچون انسانیت ،ها راجماعت نقشمندرا نقد کنیم. انسان فعال و  هاو رسم
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است. های اجتماعی جانشین کردها با شبکهموجودهای انسانی و احزاب سیاسی ر
 .شوداستفاده می ،در سازمان دادن به انتخاباتتنها  ،از این احزاب

ما باید قانون کشور خود و یا کشوری را که  :دهدنویسنده توضیح می ،جادر این    
واضع قانونی هستیم که باید اجرا  ،محترم بشماریم. این ما ،کنیمن زندگی میآدر 

 ،در عین ،اما .کند و اقلیت ما با آن مخالف استکنیم. اکثریت ما آن را تصویب می
همین  باید آن را محترم بشمارد. ابهام وضعیت ما در دموکراسی ،انتقاد داشتن حق

ن موقعیت دوگانه در مدرسه و موقعیت دوگانه اکثریت و اقلیت است. امیدوارم همی
حال که در در همان ،بیمارستان نیز وجود پیدا کند. یعنی پیشاروی مقررات ثابت

توان از مداخله کنیم. نمی ،نهاآبتوانیم برای تغییر  ،وضعیت وابستگی هستیم
در یک کشور سخن گفت اگر کارگران در محل کار و دفترهای خود و دموکراسی 

و شاگردان در مدرسه و پزشکان و پرستاران و دیگر کارکنان و بیماران در  معلمان
زندگی و در خویش را  امکان مداخله و بکاربردن حقوق شهروندی ،بیمارستان

 طرزکار این نهادها نداشته باشند.
 
 :نقد ●
پذیرید که می -گاه؟آگاه یا ناخودآخود –نویسنده  ،. در این قسمت از کتاب1

. کندکند و انسان را به ماشینی در خدمت خود بدل میپر می را قدرت خالء خدا
لت فعل است و آماشین قدرت  :بیندکه تناقض مدعای خود را نیز نمیطرفه این

بست او از جمله ناشی از درکی بن بگردد. صاحب نقشتواند خالق و فاعل و نمی
که  این درک را نه تنها خداناباوران دارد.و رابطه انسان با خدا ه از خدا است ک

را در قدرت از  خداوند ،خاطر که هم بنیادهای دینینیز دارند.بدان خداباوران
معرفی  ن را از قول کلیساآ لن تورنآسان که نآ )مسیح فرزند خدا اندخودبیگانه کرده

و هم فلسفه  و...(فریده آفریدگار از خود بیگانه گشته در آ ،خلق برگزیده ،کندمی
از  ،شدبنا می که بر اصل ثنویت بنابراین ،بود فلسفه قدرت ،که از نخست غرب

 .(10) ماده را خدا کردن و یا خدا را ماده کردن استکارش  ،تا امروز دوران باستان
بازیافتن  خود ،خاطر است که نویسنده انکار این خدا و یا رهایی از او رابسا بدین

 تن را حقخداوند خویش ،نها سر و کارداردآانگارد. در کتابهای دینی که او با می
نه تنها مانع  ،باور به حق مطلق ،یافتشاید نویسنده نیز اندر می ،خواند. وگرنهنمی
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نه وجود  ،و آزادی استقالل ،نه تنها بدون آن ،کندشود که قدرت پر میمی یىاز خال
بیرون رفتن از تعین به نامتعین  زادیآهم  به قول سارتر –کنند و نه تعریف پیدا می

ها است )ص رهاشدن از همه محدودکننده ،و به قول نویسنده نیز فرا مدرنیته است
تواند در خود بمثابه حقوند بلکه در رابطه با او است که انسان می ،- کتاب(  120

بنگرد و بدین  ،خلق از جمله استعداد ،هاای از استعدادها و فضلو صاحب مجموعه
همانی با هستی هوشمند و دانا این ،سانبدین بگردد. فعال و صاحب نقشصفت 

استقالل همین است. بدین استقالل است که انسان از  ،قحو و... و خالق و... 
و این غیر از اینهمانی با  شود.بطور کامل برخوردار می ،بگاه خلق ،آزادی خویش

 خدای ماده گشته و یا ماده خدا گشته است. 
 
بار دیگر خاطر نشان کنیم که رابطه انسان با نهادها است که باید تغییر کند . یک2

خویش را بازیابد. این انسان  و آزادی استقالل ،مثابه انسان و شهروندب ،تا که انسان
 حقوق انسان ذاتی حیات او و حقوق شهروندی :را ذاتی حیات بداند باید حقمی

ذاتی  حیات طبیعتذاتی حیات اجتماعی و حقوق ملی ذاتی حیات هر جامعه و 
ذاتی حیات او بدین  ،حیات طبیعت و حقوق هر جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی
پیدا تواند نقشی را می عنوان است. با وجدان بر این حقوق است که جامعه مدنی

 ،گانهبرپایه حقوق پنج است. قانون اساسیوردهآن سخن بمیان آکند که نویسنده از 
های نها در تغییر نظامآو عامل به  بکار انسان وجدان جسته بر حقوق پنج گانه

که وسیله کار او در  یدآمیبه ترتیبی  و تغییر ساختار نهادهای اجتماعی اجتماعی
  خویش بگردند. متحقق کردن رشد

 پایان نقد
 

 کار:راه .1.2
و خالقیت  کنیم بر حقوندیوقتی وجدان پیدا می ،که  ما تقریباً مطمئن هستیم    

هایی رها شویم که مدار توانیم از همه محدودیتمی ،خود و وورد به فرامدرنیته
بر دو شدن خویش وجدان  ،سانآبس  ،بندند. این زمان است که مازندگی ما را می

های ها و انتخابها و تعلقگاهیم از هویتآهمه ما  ،کهکنیم. توضیح اینپیدا می
 ،به یمن شناختها ،وجدان داریم که زندگی فردی و جمعی ما ،در همان حالخود و 
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 ،است. ما دیگر مدرن نیستیمعمیقاً تغییر کرده ،هدفهای جدیدتحقق   براراده  تعلق
انسانیت کنند که هستیم. روشنفکران و دانشمندانی که حدودی را تعیین می فرامدرن

 شود.دیگر مدعایشان پذیرفته نمی ،ودنها فرارآتواند از نمی
توان فهمید چرا چند دهه است این فکر که جامعه در حال انحطاط و تالشی می   

ما  . زیراپایددیرتواند انکار واقعیت نمی این شود. اماپخش می ،پیوسته ،است
خود ما هستیم و  ،اندکنیم خالق تهدیدها که به وحشتمان انداختهوجدان پیدا می

؛ ایمها و خدماتی چشم بپوشیم که خود ابداع کردهوردهآتوانیم از فرنمی ،باوجود این
 نی خویش و بکارگرفتفرینندگآتوان با بازایستادن از باور به  ،توانیمما دیگر نمی زیرا

بسیاری  ،پنداریت که . چند دهه استرین خطرها بدهیمتن به سخت ،دشناختهای خو
اند. اما در چشم پوشیده ،رها از اندریافتن خویش و بسا ادامه حیات خویشاز کشو
 ودکشی جهان باورندارد.کس به امکان ختقریباً هیچ ،میان ما

 ،ییستاو جالل و شکوه پسندی و پرستی و قهرمان هاما از دنیای تحت امر قدیس    
از سیاست به اخالق و گفتگوها م؛ ما کنیگذر نمی ،سایش طلبیآبه دنیای منفعت و 

گذاری و نها را بمثابه تنها اصول حاکم بر قانونآکه ما  بر سر تصدیق حقوق بنیادی
امید نهادها و قدرتها  ما باید به زمانیگویم کنیم. من نمیگذر می ،شناسیممی ،مریتآ

در  ؛دننها باشآگذاری و مدیریت بپذیرند حقوق بنیادی حاکم بر قانونببندیم که 
های دولت و قلمرو مداخلهکنم که من جنبش بزرگی را مشاهده می ،های خودجامعه

اقتصادی و )برای قلمرو کند و شبکه روابط میان فردها را هم در جامعه را محدود می
 رایاقدامها ب سپهراند( هم در ها اهمیت بسیار یافتهاین شبکه ،در بارسلون ،مثال
 دهند.گسترش می و امدادگری همبستگیو استواری  تشیید
ترین مستقیم ،انسان اینست که دفاع از حقوق بنیادی ،کنمنچه من بر آن تأکید میآ    

 عدالت ،بمثابه حقوند و خالق است. در جامعه صنعتی راه و روش وجدان به خود
خواست بود « حکومت قانون» ،نآو در جامعه پیش از  ،شدخواسته می اجتماعی

 حقوق بنیادی است که باید خواست و بر حقوندی ،و اینک در جامعه ارتباطها
 خویش است که باید وجدان یافت. 

 ،سوبدین که از پایان قرن بیستم - ،شویموقتی ما وارد نوع جدیدی از جامعه می    
نچه ما در آباید ساختن یک جامعه جدید را بیاموزیم. زیرا  ،-ایم ن شدهآوارد 
مجموعه آید. دیگر بکارمان نمی ،ایمکردهن زیسته و کارآایم که در موختهآای جامعه



112 
 

ایم. به نمایند که ما هنوز نیاموختهزبانی خارجی می ،در نظرما ،جامعه جدیدعالئم 
ببینند. « عملی» موزش و پرورشآباید شود که تأکید می ،وارد شوندگان به این جامعه

عد رو مفید نیست. زیرا کردارهای جدید اقتصادی یا فنی و بُاما این تأکید بهیچ
 ناپذیر هستند.از یکدیگر جدایی –یا حتی یک تمدن  –اجتماعی یک جامعه 

کند افقهای ناگزیر میموزش ما را آگاهیم. اما این آهمه ما از سختی این آموزش     
دارد اخالق و عدالتی غیر از ن میآما را بر ،فنی کامالً جدیدی را کشف کنیم. و نیز

  (121 – 119)صص  بیابیم. ،شناسیماخالق و عدالتی را که می
  

 :وجدان به خودتا از نظم جهان 
 
ز منظر فنی افرهنگی و اجتماعی و نه از دید  ،بنابراین ،از منظر وجدان ،دیگر ،ما    

 . بیاندیشیم« شرائط زیست انسان»و اقتصادی است که باید در 
بنگریم که در باید بمثابه مراحلی  تمدنهای بزرگدر  ،تراز منظر تاریخی    
 مدد بهرا  نهاآایم؛ باید نها عبورکردهآاز  ،پیمایی طوالنی بسوی وجدان به خودراه

سان همان از نزدیک مشاهده کنیم؛ ،بیش از پیش ،تجربه و توان تعبیر و تفسیر خود
بینیم تا که از می میکروسکوپبا را  و یا میکروب تلسکوپ بارا  کیهان کهببینیم 

 بکارگیریم.  را آیدخویش می ما در وجدان به حقوندینچه بکار آنها هرآ
در  . ماو یا تصادف یا طبیعت تر باور داریم به نظم جهان توسط خداما کم و کم    
از  ،از منظر نهادها ،گرو شناسا فعالمنظر  خود و از محیط زندگی خویش از باره

سخن  ،خود یو تعبیر و تفسیرها هااز منظر واکنش ،اانتظاره از منظر ،منظر طرحها
 گوییم.می
 حدیم. تا بداناهگذرکرد ،ما از نگرش سیاسی به نگرش اجتماعی در خود و در دنیا    
 ،و کشورهای التین بخصوص در فرانسه ،یماهرا رهاکردنگرش مذهبی هرگونه که 

 دوره ،دوره نآ یم.اهجداکرد را از حساب کلیسای کاتولیک خواهیحساب جمهوری
یم. اهبپایان برد را بر زندگی اجتماعی استبداد فراگیرغول و خونبار  سلطه خشونت

سیاسی بود و از  فرآورده تحول قدرت که ایمپایان بخشیده فراگیری استبدادبه 
 ترینشان بود.گرینن ویرانآ گرفت و نمونه نازیسممایه می گراییملی
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و قدرتی شکل گرفت که  جهانی داریسرمایه ،اشغال نازیهاآزاد شده از  در غرب    
بطور وسیع تحت  . جمهور مردمستارا به خدمت خود گرفته جامعه مصرف محور

 اند.قرارگرفته ،بیش از پیش متمرکز oligarchie ساالری گروهسلطه 
است که باید با دقت  ،گذردن نمیآای که چند دهه بیش از بس تازه دورهاز این     

کنیم و هم ما آن را هرچه بیشتر سخن بگوییم. زیرا هم در این مرحله زندگی می
خوانیم. نخستین به خود زدایی می و وجدان وجدان به خودبرخوردار از جامعه 

 ،گذرددر میتمدنهایی از است که بکنیم ایناین دوره توانیم از تعریفی که ما می
« های مدرندوران»نها را آمدت درازی کند که ما ویران و یا بازتفسیرشان می

غمبار است که بریدن از  رف وژبریدن و درگذشتن همان اندازه این ایم. خوانده
  های سیاسی و اقتصادی بود.به جامعهنها آو درگذشتن از  های دینیجامعه
 :اینها هستند ،در این دوره «ذهنی»های دنیای ویژگی    
وردن آهای ارتباط و بدستو شرکت در شبکه . دنیای نیازها و میل جنسی1

و  هایی که وسائل ارتباط جمعیوردهآهای مادی و عادت به مصرف فردارایی
 .انگیزندن بر میآهمگان را به  تبلیغات دولتی

خود را در  زور ،به استثنای یونان ،اروپادر  ،ها جماعت ،نآدنیایی که در . 2
کنند و اهمیتی که عوام فریبی ضد ابراز می ،بکاربردن خشونت در طرد پناهندگان

در کشوری که  ،و حتی در فرانسه بخصوص در امریکا و انگلستان – خارجی
را  جبهه ملیتوانست  ،با درک وخامت بحران سیاسی ،امانوئل مکرون ،خوشبختانه

 ،که در امریکا -است گردانده یی ملیآکه اینک نام خود را گردهمشکست دهد 
 ،دونالد ترامپ را به ریاست جمهوری رساند و در شماری از کشورهای اروپایی

ن( نزدیک آدولت و بکاربردن  ) تصرف را به قدرت رسیدن گرایش راست افراطی
 است.کرده
به همه برداشتها از انسان بمثابه  ،بنام بازگرداندن انسان ،نآدر ،کهاست دنیایی . 3

به هر تعبیر از خالقیت انسان  ،نآدر ،که ،شودحمله می ،فعالحقوند و شناساگر و 
بنام دفاع  ،یک چند از جریانهای طرفدار محیط زیست ،نآدر  ،که ،شودحمله می

 ،که ،شودحمله می ،و وجدان فرهنگی انسان به خویش به تجدد ،از سالمت طبیعت
ن آورده اصلی آکه فرنها ) آهای سیاسی فریدهآو  به نزاعهای اجتماعی ،نآدر 

جستجوی رفاه  ،شود. توجیه این قربانی کردن اینها همهحمله می ،است( دموکراسی
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ما غرق پیامهایی هستیم  ،و تقال برای راضی کردن محدود اکثریت مردم است. امروز
های سیاسی و دلبستگان به اندیشه کنند و این کار راتبلیغ میرا  مذهبیکه شبه 

و  عدالت ،شدنداید متحقق میهدفهایی که ب ،هان اندیشهایدر و کنند. اجتماعی می
 . هستندبهزیستی همگانی و  زادیآ

 به ،مطلق ضد هر جنبش است از دیدگاه قدرتکوشیدهاست که  تنها میشل فوکو    
 عبور ،کار ساختن خویش و نه تنها مهار خوددر  انسانِوجدانِ زادیِآو  خودمختاری

 کتاب(. 136تا  131)صص  کند.
 
 :نقد ●
داند. های جامعه فرا مدرن نمیگیها را ویژهگیروشن است که نویسنده این ویژه    

توان گفت چگونه می ،استها شدههایی با این ویژگیجامعه اما اگر حاصل مدرنیته
که به ضرورت  یرهایی از قدرتاند؟ مردم این جامعه وارد عصر ماورای مدرن شده

توانایی  ،بنابراین ،و آزادی نیازمند وجدان به استقالل ،تمایل به مطلق شدن دارد
 ،مطلق است تا که بتوان بمثابه انسانهای مستقل و آزاد با حق جستن همانیاین

نکه انسان آنها را آپیش از  وجدان به حقوقبایکدیگر رابطه حق با حق برقرارکرد. 
د بر باشد تا او بتوان حقوند چگونه ممکن است؟ آیا نباید حیات انسان ،خلق کند
شود؟ خلق توانا می هعقل چگونه ب ،آگاهی پیداکند؟ بدون استقالل و آزادی حقوق

به  باشند؟ ها جهان شمولفریده انسانآحقوق چگونه ممکن است  :باز باید پرسید
 :کندرا چسان تعریف می ببینیم او انسان فرامدرن ،سراغ کتاب نویسنده برویم

 

 انسان فرا مدرن کیست؟
    
 ،وزف شومپترژو نوربرت الیاس و  بجای تعریف غیر مستقیم به روش ماکس وبر    

است که تعریف مستقیمی از خالقیت بعمل بیاوریم. تعریفی بکنیم که به ما نآمفید 
ها های فنی و تصمیمکشفها و نوگردانی دستمایهامکان بدهد شناخت علمی را 

فریدن و آتعهد به م انسان «فعالِ» طبیعتِ نشناخت. مسلماً ضرور است که بگردانیم
حضور  و هاد شناسایی بدییبیاموزیم. اما ما بارا  خود احترام به حقوق بنیادی

هم را نیز بیاموزیم. زیرا  کنیمد ایجاد میی که ما خوهمواره فعال نیروهای ویرانگر
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سخن از  ،شودنچه به تاریکی راجع میآشود و هم در نچه به روشنایی مربوط میآدر 
و  قرن بیستم است. زیرا استبدادهای فراگیر و نقشمندانسان فعال و شناساگر 

 به حقوندیوجدان اشکال  ،پیش از همه ،باشند قدرتهای تام که نهاآبازماندگان 
 هستند. هدنمیران قوای وزدایی 
از اخالق در جامعه خود که  ،اگر من بجای سخن گفتن از اقتصاد و اجتماع    

خاطر دقیقاً بدین ،گویمسخن می ،جامعه ارتباطات و جهانی شدن اقتصادی است
پیوندهاشان با منافع اقتصادی و یا نفوذهای را از  کراسیو دمو است که اخالق

و یا اقتصادی حکمروا  دیگر جبرهای فنی ،رها کنم. در جامعه ماوراء مدرن ،سیاسی
میان انسان فعال رویارویی بیش از پیش مستقیم  ،نیستند. ویژگی این مرحله از تجدد

زدایی  به حقوندی و وجدان به حقوندیوجدان میان  ،انسان فعالو ضد  نقشمندو 
موزش و پرورشی آ و  یزبان هایها و مبارزهموضوع اصلی بحث ،خاطراست. بدین

به بمثابه وجدان  ،فعالانسان  موضوع اصلی؛ خالقیت است ،ی و الگوییو قانون
 است. ،نیز جمع و خودبالندگی فرد وحقوندی خود 

نخست باید روشنفکران و  ،ور شوم که در جامعه صنعتیآهنوز باید یا    
محوری است. در جامعه  ،کردند که نقش جنبش کارگریسیاستمداران را متقاعد می

که ارتباط و جهانی ی یدنیاهستند که محور هستند. در  این حقوق بنیادی ،فرامدرن
دیگر نباید در پی دفاع از شرائط خاص  ،تام محور هستند شدنِ اقتصادی و قدرت

یعنی  ،هدفهای جهان شمول ،زندگی و عمل عاملی شد که انسان است؛ به عکس
در میان پیشنهاد کنیم.  بایدانسان هستند که و خالقیت  یابی به حقوندیوجدان

در بخش دوم کتاب بدان  زن تقدم مطلق دارد. آزادی ،هدفهای جهان شمول
 پردازم.می
ده بیرون از انسان نفرینآمرحله دور شدن از  ،ترمدنیآبه چشم  ،از مراحل تجدد    

 ،انسان ماورای ،به سراغ یک وجود متعالی ،در عمل روزمره و نیز در تحقیقاست. 
   .رویمنمی ،توانایی خلق انسان از و  عاری کننده 

این  مرحله وجدان انسان به خالقیت خویش است؛  ،هرچه باشد ،مرحله مدرنیته    
وجدان  ،انسانهای خالقی که ما هستیمفریند. آخالقیت خاص ما انسانها است که می

تواند بر مضطرب و گرفتار غم و اندوه است چرا که دیگر نمی ،که داریم بخودی
 یک وجود متعالی تکیه کند. 
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 اندر :ستااین ،و شناساگر فعالخود بمثابه « احساسباز»ترین شیوه معمولی    
 ،حالدر همان ،کند ون دور میآای که ما را از زندگی روزمره و قیود فاصلهیافت 

 .رویماز خود فرا می ،نچه در ما هست و بیشتر از ما هستآتوسط  ،کهوجدان براین
است که زندگی ما را کاستی  ،«هست از ما بیشترنچه در ما هست و آ»غفلت از 
بمثابه حقوند و  خود به وجدان ،کند. کاستی که ما باید رفع کنیممیز میآحقارت 
 ،باید از زندگی روزمره ،این که خالق بگرددانسان برای  ،سانبدیناست. خالق 

چرا که با  همانی بجوید.این یا خدا که که باوجود مقدسیبدون این ،فاصله بگیرد
است که این دو خالء را بهتر از همه  ان پل سارترژاین . خواندشرط مدرن شدن نمی

ناقص  ،مستقیم یا غیر مستقیمنچه به وجداِن آتنها در  ،است. باوجود ایناندریافته
موافق با او توان می ،شودمربوط می و شناساگر فعالبمثابه  ،به خود یا کاملِ انسان 

 کتاب( 38و  37)صص شد. 
 
 :نقد ●
 ،داند که قائل شدن به اومانع میرا نویسنده وجود متعالی یا خدایی  ،سانبدین    

در کتاب  ،در باره آزادی اما نظر سارتر .شودمیاری از توان خلق انگاری عخود 
است که آزادی بیرون رفتن از تعین است. او برایننقل و نقد شده ،جلد دوم ،رشد

تواند به ماورای تعین درآید و این دمی است که میآتنها عقل  ،است. از دید او
بسنده کردن نهم در حد آ ،است. رجوع به قول سارترزادی آدرآمدن به ماورای تعین 

تناقض است. چرا که اگر هستی ماندن در  ،«گرفتن از زندگی روزمرهفاصله»به لزوم 
خلق  داشتند و استعدادوجود نمی و آزادی استقالل ،فریده بروی نامتعین باز نبودآ

مدار  ،نآتوانست وجود داشته باشد. پس باید نامتعینی باشد و مدار انسان با نمی نیز
همانی جستن با نامتعین بگردد و انسان به خلق توانا اینگرفتن تا فاصله ،باز باشد

مطلق  اگر نامتعین توانایی و دانایی و... خالق و ... و حق ،شود. باوجود این
همانی بدون این ،انسان ،کند. بطریق اولیوجود پیدا نمی ،بروی اوفریده باز آ ،نباشد
فکر هرگاه  ،قرارکند. بدینفرینندگی پیدا نمیآبنابراین  ،استقالل و آزادی ،با او

که صفت اند کرده جانشین خدادر بند ناخدایی نبود که بیانهای قدرتی  ،نویسنده
استعداد خلق نشمرده  ،از جمله ،ا فاقد استعدادهاو این بیانها انسان ر دینی دارند

خدا در ما » :شنید)ع( را می ماند. اگر او این سخن علیدر تناقض نمی ،ندبود
وقتی به تعریف انسان  ،«نه به بیگانگی ،است نه به یگانگی و در بیرون ما است
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او  ،باوجود اینگفت. خالی از تناقض میسخن شفاف و  ،رسیدماورای مدرن می
هرگاه منطق . شودانسان خالق نمی ،هاپذیرد که بدون رهاشدن از محدودکنندهمی

هراندازه رهایی از شد که ناگزیر از این تصدیق می ،گرفتخویش را پی می
خواند که ن باوری با فراتجدد نمیآو بیشتر.  دگینفرینآتوان  ،ها بیشترمحدودکننده

 فرینندگی انسان.آد با نفی توان قبول خدا مالزمه پیدا کن
فرامدرن کسی  :انجامدمی نقد نظر او به این تعریف از انسان فرامدرن ،سانبدین     

فرینندگی آ فاقد استعداد اوخود این نپندارد که را  است که الزمه قائل شدن به خدا
 ،بیابد هااز محدودکننده تن راتوانایی رهاکردن خویش است؛ فرامدرن کسی است که

توانایی  ،نآعقل خویش کند و به یمن  را اصل راهنمای موازنه عدمی ،به سخن دیگر
 .را بگاه خلق بجوید مطلق توانا و دانا و خالق و... و حق ،هستی محضهمانی با این

 پایان نقد
 

 . ترس و طرد:2.2
 زمان که ازبیابیم بحرانی  ،برای بحران شدید مدرنتیه خروجی راه ما باید نخست    

گرفتن گرایشهای و قوت های اقتصادی جهانو بحران زایش انقالبهای فراگیر
پایه مادی آن گذاشته ای را که یندهآزییم. ما باید ن میآدر  ،سیاسی ضد دموکراسی

 ،کنیم. این سه عنصر بپذیریم یا رد ،شوداست و از سه عنصر بزرگ ترکیب میشده
منش  ،است و سومی جهانی شدن اقتصاد ،ها است و دیگرییکی اهمیت ارتباط

 است.  گرای قدرتلقمط
ل ینده را مشکآچنان سریع و عمیق است که انتخاب  ،حل پیشینابریدن با مر    
ر بخصوص اگ ،درپیش گیریمهرگاه بخواهیم سمت و سوهای دیگری را کند. می

 ینده بسیارآگزینش  ،به عقب بازگردیم ،بنام بازساختن نظمی طبیعی ،بخواهیم
توانیم به این عذر که نمی ،ماگر از پاشاندن دنیای پیشین سرباز زنیشود. تر میمشکل

را ترمز کنیم تا « پیشرفت»کنیم که جز این نمی ،دنیای دیگری را جانشین آن کنیم
 . فروافکندفاجعه پرتگاه در ما را  ،بدون ترمز قطارکه بسان سرنشینان 

 ،خوان بیابیمو هم ننخستین پرسشی که برایش باید پاسخ روش ،قراربدین    
ری داریم. ما نه آ :استای داریم؟ پاسخ من به این پرسش اینیندهآآیا ما  :استاین
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کنیم و اآلن است که بر م و داریم سقوط مییابستیم و نه در فضا رها شدهگرفتار بن
در خوب و  ،ینده ماآفروافتیم و بند از بندمان بگلسد. حال و  ،انبوه عظیمی از زباله

 معنی دارد.  ،بیشتر از تمدنهای پیشین ،بدش
ینده ما را آآیا  :استاین ،دومین پرسشی که ما باید بدان پاسخ دهیم     
در « تام» جدید قدرتِ های ما و سازماندهی اقتصاد جهانی و طبیعتشناسیفن

توانایی فنی  :سه بار نه است ،ن پرسشکنند. پاسخ من به ایتعیین می ،جامعه جدید
ما را انسانهای فعال  ،بعکس ،کنندله نمیو اقتصادی و سیاسی ما را زیر وزن جبرها 

 ،د. به سخن دیگرنگردانتر بر فعال و خالق بودنمان میگاهآو خالق و زمان به زمان 
راهبر دهد و این توان میبرخودافزا توان به ما که است  بر خالق بودنمان ماوجدان 

 شود. رفتار ما می
اغلب  :پردازممشهود میامرواقعی  به ،پیش از پرداختن به پرسش سوم     
خود ویرانگر خویشند. زیرا  ،در باره اقتصاد« مشخص و ملموس»های بینیپیش

اما بنابر  ،دهندبدست می ،شودتوسط فنون ویران میرا که نچه آمه گرچه اندازه ه
ها ها و بحثنچه توسط سیاستها و ارادهآاز اندازه گرفتن  ،های فنیبینیپیش طبیعتِ
 .ناتوانند ،- که موضوع علوم اجتماعی هستند -شوند ایجاد می هاو منازعه

 ،کندن توانا میآرا به دادن پاسخ به  اسومین پرسشی که دو فصل پیشین م    
خوب و بد را چگونه تعریف  ،یعنی ابر نیرومند ،مدرنفرادر یک جامعه  :استاین

مطرح کنم و  ،تری«فعال»در قالب را ن آدهم کنیم؟ پرسشی که من ترجیح می
 زدایی و خالقیت خویش را بر وجدان چگونه وجدان بر حقوندی :بپرسم

هویت خوب  ،بطور مستقیم :امتیاز بزرگی داردندی پرسش بپیروزگردانیم. این قالب
با مبارزه کاری فرهنگی و یا به ما مبارزه با محافظه ،نمایاند. در گذشتهو بد را می

. به موختندآمی را پادشاهی و دینی قدرت با مبارزه برد و یادار میسودی که سرمایه
اریم تا که طبیعتی پیروز شود که بنفسه موانع را از پیش پا بردگفتند کافی است ما می

 دشمنان خود بجنگیم. ها و دیناست با ارتشخوب است. یا کافی
ترین محتوای این کتاب این امر دانسته و پذیرفته شود که مهم و من مایلم که مهم    

تر از مبارزه با مهم ،کند. این کارزاد میآکه  ،کندمؤثر تقویت کسی است که خلق می
. ولو این مبارزه نیز تمام اهمیت خود را انزوا و یا نادانی است ،وابستگی  ،تخریب
 ،گیرمبر می ،اک روسوژان ژنچه از اندیشه روشنگری و بخصوص اندیشه آاما دارد. 

که مساعد وجدان به  و انضباط و شناختهایی هستند موزش و پرورشآاهمیت به 
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است.  موزش و پرورشآبازتعریف  مهم ،سانبدین بمثابه حقوند و خالقند.  ،خویش
. استتعریف کردن  ،و خالقیت کردن وجدان به حقوندیموختن و تمرینآ ن راآ

یابد؛ لذت میپاداش  شود کهی میاز کوشش سبب لذت بردنموزش و پرورشی آچنین 
روحیه شود و مین درگذشتن آن و از آکردن و رسیدن به هدف معین بردن از

به  ،موزش وپرورشآین کند. ارزشمندترن همگان میآشجاعت را از و  همبستگی
حضور من فعال و  شادی :موزش استآاین  ،موز و دانشجو و شهروند جدیدآدانش 
را و روش توانمندکردن من فعال و خالق نها هدیه کردن آرا به در وجودشان خالق 

 خوانم. موزش و پرورش عشق به خود میآکنم و این را جرأت می ن.تعلیم داد
از  ،جهانی شدن اقتصاددربند در جامعه ارتباطات و  ،دهماگر من ترجیح می    

دقیقاً بخاطر  ،اقتصادی و اجتماعیویم تا حرکتهای بگسخن  جنبش اخالقی
را از قید و بند منافع اقتصادی و یا نفوذهای سیاسی  ست که اخالق و دموکراسیااین

این  یا اقتصادی رها نیستیم. هنوز از جبرهای فنی  ،رها کنم. در جامعه فرا مدرن
 ،مرحله رویارویی انسان فعال و خالق با فعالیت و خالقیت ستانها ،مرحله از تجدد

یابی یا گریز از این وجدانزدایی بمثابه حقوند و خالق و وجدان میان وجدان به خود
فریدن است. با تعلیم و آ ،های مامبارزهها و بحثموضوع اصلی  ،خاطراست. بدین

ها بیاموزند که فعال باید فرد و جمع انسان ،با الگوشدن ،تنبا گف ،با قانون ،تربیت
 (.147تا  144و خالق و حقوند و کرامتمند هستند و چنین زندگی کنند. )صص 

 
 :نقد ●
به جبارها  را خویشتن سرنوشت است که نباید تن به تسلیم داد واین گرچه حق    
اما پاسخهای نویسنده به سه پرسش با دالیل همراه نیستند. آنها که از پایان  ،سپرد
دالیل اقامه  ،گویندسخن می ،(11) از سقوط غرب ،از پایان دموکراسی ،تمدن
از عدد شدن انسان سخن  ،چون ادرگار مورن شناسیو جامعه فیلسوف کنند.می
 کردن(. حتی نویسنده خود نیز که فراتجدد را ساختن و ویران12) گویدمی
بنابراین که حیات  کند.پنهان نمی ،از سرنوشت انسان را نگرانی خود ،خواندمی

)= تخریب( بر تولید )= ساختن( است و  در گرو افزایش مصرف داریسرمایه
از جمله این  ،طلبندپرسشها پاسخهای دیگر می ،ور استآمرگ  ،عمل به این اصل

کنند اگر ما و اقتصادی تعیین نمی ینده را جبرهای فنیآما آینده داریم و این  :پاسخ
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. کردن تعریف نکنیم و نگردانیمرا افزودن بر ساختن و کاستن از ویران تجدد
دانش به این مهم نیز هست که  ،بمثابه حقوند و خالق وجدان به خود ،قراربدین
 در قدرت ،خلق و دانشجویی هایحاصل بکاربردن فرآورده ،گری خلق نیستویران

زدا و یا گریزاننده و یا غافل عوامل وجدان ،گرا است. بنابراینتمرکز جو و مطلق
ورده روابط آفر ،خود و استعدادها و فضلهای حیات کننده انسانها از حقوق ذاتی
در و بکار رفتن این ترکیب  و... و زور و پول و فن قوا و سبب ایجاد ترکیب علم

  روابط قوا هستند.
 پایان نقد

 

 زدایی:بمثابه حقوند و خالق و وجدان وجدان به خود
 
الگویی است  همانی یک فرد یا یک گروه از افراد با انساناین وجدان به خود    
است معرف تمدن و کردارهایی   و صاحب نقش گشته ،به یمن وجدان به خود که

سان . همانخواهند به خود وجدان بیابندکه می تعلق دارند یفرد یا گروهن آکه به 
همانی یک فرد یا یک گروه با معیارها و این socialisationکه اجتماعی شدن 

 ،ی تعریف شده در زمان و مکانوضعیت در ،اشکال سازماندهی زندگی اجتماعی
 . است
 

 بمثابه حقوند و خالق: وجدان به خود. 1
تر صریح ،ضروراست این تعریف بیش از اندازه عمومی را با تعریف دیگری ماا    

 ،به خود ،فراگرد وجدان یک فرد یا یک گروه :کامل کنیم و بگوییم ،و مفیدتر
کنم است. من این حقوق را خالصه می جهان شمول و حقوق بنیادیدارنده مثابه ب

برادری پذیرفته  ،برابری ،آزادی ،فرانسه . در انقالبو کرامت و برابری زادیآدر 
 ،هجدهمسیاسی اروپای قرن  – های حقوقیبرادری با جامعه ،شدند. اما از دید من

های نیز با جامعه خواند. همبستگیو با وضعیت کنونی ما نمی خوانایی داشت
 های کنونی ما خوانایی ندارد.با جامعه ،یک همخوانی داشتصنعتی ن
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 انسان یک فرد یا یک گروه را حامل حقوق بنیادی ،خویش وجدان به حقوندی    
 ،یا بهتر بگوییم ن فرد و گروه را معرف جنبش اجتماعیآ ،گرداند. به سخن دیگرمی

 ،گرداند. چنین جنبشیمی و دموکراتیک در جامعه فرامدرن معرف جنبش اخالقی
و  هامشترک مسلط در بطن فرهنگ ،های دیگرها یا تمدنجامعهجنبش در همانند 
 . شودناشی می ،میان این دو بر سر منافع متضاد از نزاع ،هازیر سلطه

این تعریفهای ابتدایی برای پرداختن به مسائلی که در هر وضعیت تاریخی     
 مسئله روابط وجدان به خود ،کافی هستند. پیش از همه ،وجود دارند ،مشخص

گریهای یعنی تصمیم ،سطح سیاسی :ماعیاجت تر رفتاربمثابه حقوند با سطوح پایین
دهی یعنی سازمان ،ییعنی کارکردهای نهادها و سطح سازمان ،سطح نهاد ،عمومی

کنند. و نیز فراگردهای گوناگون نوشدن نهادها عمل می ،نآدر که  ،عمومی جامعه
ترسیم  ،جا اهمیت داردایننچه در آپردازم. غاز بخش سوم کتاب بدان میآکه در 

های فرهنگی نو و یابییعنی رفتارهای باردار سمت ،ترین رفتارهامرز میان خالق
 تر است.های اجتماعی جدید با رفتارهای ویژه سطوح اجتماعی پایینموضوع

ها بدانیم که سازمان زندگی سیاسی و ترینن مسائلی را مهمآایم ما عادت کرده    
آیند. اما من که در سطح دولت پدید می برندهنگی را زیر سئوال میاقتصادی یا فر

های فرهنگی یابیجهترای ترین اهمیت را بگزینم. زیرا بزرگمنظر دیگری را بر می
)صص  .شوند و نه به دولتکه به جامعه مربوط میشوم قائل میو روابط اجتماعی 

 (151تا  149
 
 :نقد ●
فردی و اجتماعی  حیات به جامعه پرداختن و حقوق ذاتیتر به دولت و بیشتر کم    

وردن تا بدین حقوق وجدان بیابند و بدانها عمل کنند و بمثابه آ را به یاد شهروندان
. این روش روش صحیحی است ،فعال بگردند ،هاای از استعدادها و فضلمجموعه

حقی از حقوق ذاتی  ایم. اما آزادیدرپیش گرفته که افزون بر نیم قرن است ،را
است. برابریهای بایسته  ناپذیرو حقوق دیگر جدایی و از استقالل انسان حیات

ها دارند و عامل به فریدهآرا همه  متکرا ؛شوندها با حقوق میحاصل تنظیم رابطه
. شودمی ترهمچنان کرامتمند ،الگوی فضائل اخالقی گشتنو  حقوق ذاتی حیات

ورزد و از یاد فرینندگی اصرار میآو  همانی با الگوی حقوندیشگفتا! نویسنده بر این
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مطلق است. نه  حق ،همانی بجویداین نآتواند با الگویی که هر انسان میبرد که می
بلکه از راه رابطه  ،های حقیکی است و واجد ویژگی ،هم به این دلیل که برای همه
  (13) .شودها با حقوق ممکن میبا او است که تنظیم رابطه

 ایان نقدپ
 

 :بمثابه حقوند وجدان به خود. مراحل 1.1
به  ،هاو مبادله و ارتباط فن نباید جامعهِ ،شویمجامعه فرامدرنی که ما واردش می    

ی از انسانهای اای از اشیاء اندریافته شود؛ بلکه باید جامعهجامعه ،دیگرسخن
زادکننده عقل آتوان خالقه و ما  ،18و  17حقوند و فعال فهمیده شود. در قرنهای 

 ،گشود. بعددر سیاسی  این عقل بود که به قرن انقالبها و استقاللرا کشف کردیم. 
ن آمبارزات کارگران را بناکردیم و عرصه های برخوردار از ترقی فنی و ما جامعه

 ترقی و این مبارزات جهانگیر شدند.
لید صاحب امتیازان که منافع خود را از تو :ها روی دادندضد جنبش ،اما هربار    

وردند و تهدید به آاتفاق قدرتمندی پدید  ،با دولت مسلح ،کردندو کار حاصل نمی
الملل اول با جنگ بین حاکم کردن خشونت و ستم و نابرابری کردند. قرن بیستم

جنبشها  ،؛ فراوان جنبشهاانسان و امید کشتار کرد ،حساببی ،غاز شد و این جنگآ
شد  و یا توتالیتر گرااز هر نوع را  ویران کرد. سبب استقرار دولتهای اقتدارگرای ملی

 ن دوران شد.آعالمت شناسایی  و کشتار ارمنیان
اشکال  ،به خودوجدان  ،نآبخصوص از رهگذر شناخت دنیا و بیشتر از  ،امروز    

 ،بطور مستمر و بیش از بیش ،اما این فراتجدد راکنند. زاد شدن بروز میآجدید 
 .کنندجدید تهدید می گراییهاایجاد امپراطوریهای و امت و جماعت

و یک قرن  بعد از یک قرن انقالبهای سیاسی ،مدن از پس این خطرهاآبرای بر    
ما نیازمند بنیادگذاری  ،کارگران بودندنها آ عاملو  گذارکه پایه جنبشهای اجتماعی

سیاست جدیدی هستیم برپایه دفاع از حقوق انسان که باید بمثابه حقوق جهان 
 طبیعی است که ما این سیاست جدید را دموکراسیته شوند. شناخبه رسمیت  ،شمول
 بنا - که به یقین ضرور است- زادآخاطر که بر پایه انتخابات خوانیم. نه بدینمی
از سوی  ،کرامت ،برابری ،آزادی ،انسان بلکه بخاطر پذیرش حقوق بنیادی ،جویدمی

 اکثریت. 
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 نهادهای سیاسی ،امریکا و فرانسه ،انگلستان ،سان که ما نخست در هلندهمان     
اجتماعی به اشکال گوناگون  دموکراسی ،و سپس در پرشمار کشورهای دیگر آزاد
زنان  زادیآو جنبشها برای  وردیم که گره در گره جنبشها برای استعمارزداییآپدید 
باید سیاست حقوق را ایجاد کنیم. یعنی حقوق همگان را به رسمیت  ،امروز ،جست

در  ،در زندگیش ،هرکس محترم شمرده شود و به هرکس که حقوق؛ چنانبشناسیم
 کمک گردد.  ،اجتماعی و فرهنگی ،بلحاظ سیاسی ،در حقوق واقعیش ،خالقیتش

اند. افراد و حس خود بودن را گم کرده ،در همه جای جهان ،های کنونیجامعه    
. خشونتها انددر جستجوی نورهایی هستند که خاموش شده ،نهادها و دولت
اجتماعی  خواهانه و نه همبستگیاند. دیگر نه بردباری جمهوریخاموششان کرده

 ،لت دست کردنهاآها و نابرابریها و فریفتاری و در ظلمات منفعت طلبی ،تواندنمی
نور داخلی  ،تواند این راه را روشن کندروشن کنند. تنها نوری که می ،راه ما را به بیرون

. و این حقوق و نور وجدان ما به این حقوق است ،نور حقوق ما ،نوراین  است.
 . کنندخالقیت یکدیگر را ایجاب می

ن است که وجدان آبخاطر  ،گویمسخن می انسان حقونداز همه اگر من این      
 انسان بگردانم. این حقوق بنیادیزاد را محور تحلیل آبه عمل  اخالق و توان انسان

از نوع جدید هدفهای  یتا که نهادهای باید نیروی شخصی و جمعی عمل بگردند
و خالقیت انسان و  زادکننده و تقویت کننده وجدان به حقوندیآ :دوگانه بجویند

 ن.آو عوامل  مبارزه کننده با وجدان زدایی
و  به یمن نور وجدان به حقوق ،مدن از ظلماتآدر این مرحله که مرحله بیرون      

 ،نویسنده ،ر و گفتار و کردار استدر پندا و آزادی خالقیت و بازیافتن استقالل
 :بیندضرور میرا تشکیل هیأتهایی 

 و نه جنبشهای اجتماعی هاو نه کارفرمایی را نه دستگاه اداریها هیأتاین     
  ،نهاآدر قلب  ،که شوندلحاظ میهای عملی برمانه در . بلکهکنندصدی میت

گیرند. برای قرار می انسان حقوق بنیادی موزش و پرورشآزادکننده و آاقدامهای 
دفاع به زادکنندگی و آباید به  هاهیأتاین  ،نکه منش خاص خود را از دست ندهندآ

تعریف   ،ساالرانهعمال نفوذهای دیواندر برابر منافع و اِ ،مشخص از حقوق بنیادی
و کوشش  های اجتماعی و سیاسیسخن از مبارزه با سلطه ،در این سطحشوند. 
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بمثابه حقوند و خالق بمیان است. یک  وجدان به خودمداوم برای نهادینه شدن 
 :شمارمبر میرا ها هیأتچند از 

ها و تجهیزات الزم برای نجات زندگی بکارگرفتن دانش :دفاع از زندگی هیأت ●
دفاع از  فرسودگی تن و بخصوص مغز.از دست بیماریهای بزرگ و تمامی اشکال 

نابرابری اجتماعی زدودن باشد. باید شامل  زندگی نباید تنها نتیجه پیشرفت در علم
باشد. در  باید ناسازگار با سالمت تن و روان نیزانزوا و معیارهای اداری و صنفی و 

تا این ند )های دولتی تحقیق ایجاد کنباید دانشگاه اروپاییان ،باره زندگی و مرگ
حیات شکل نهادی  تا که به حق (اندها ایجاد کردهتنها امریکاییها و انگلیس ،زمان

 و صرف شناسایی حق حیات هر شخص بگردد.تأمین داده شود و منابع الزم 
فریدن حق است. آاین هیأت باید دائم به یادها بیاورد که  :کار هیأت دفاع از حق ●

 ها وخود درپی شناسایی ابداع ،ابداع فرابخواندحق بشناسایی همگان را به باید 
که بخش  وردن بازارهای جدید و کشف منابع جدید باشد. نباید پذیرفتآپدید
 در کام بیکاری رها شوند... ،از جمله ،بزرگی

به  ،استجامعه را که به روی جوانان بسته رِ این هیأت باید دَ :یندهآهیأت تدارک  ●
که اثرهای ورد. یعنی اینآنها را فراهم آ امکانهای رشد ،نها بگشاید. بویژهآروی 

بجای  ،در بسیاری از کشورها ،را بزداید. این نظام موزش و پرورشآمنفی نظام 
ها گشته است. وسیله تشدید نابرابری ،وردآنکه اقبال موفقیت برای همه جوانان پدیدآ

گوید که ایجاد هیأتی ضرور است می ،موزش و پرورش از اصالح خودآناتوانی نظام 
 پردازد.عاالنه و مستقیم به برخورداری همگان از حقوق بفکه 
چون امریکا و  ،کشورهایی که مدتی دراز مهاجرپذیر بودند :پذیریشهیأت  ●

بندند. روی مهاجر و پناهنده میر اینک در ب ،انتینژرآو کانادا و  و فرانسه انگلستان
 ینده به حل آن بستگی دارد. آای نیست که صلح و حل مسئلهبستن در راه

های پایان ناپذیر در باره سن این هیأت باید به بحث :های زندگین سنیهیأت تعی ●
موزش برای از دست ندادن کار و یا یافتن کار جدید و آو  کار و سن بازنشستگی

باید ستگی و ... پایان بخشد. به زندگی ما خود ما باید بپردازیم. شتعادل بودجه بازن
و درباره زندگی بینی کردن که هریک از ما وسائل الزم برای اندیشیدن و پیش

را دریافت کنیم. ما نباید در موجودی ناچیز شویم که نخست در  نآسازمان دادن به 
خر در اختیار کسانی قرار آو دست  رمایانو سپس در اختیار کارف اختیار معلمان

 چیزها گویند خواب و خوراک و گذران اوقات فراغت ما چهبه ما می کهبگیریم 
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و در  یهرکس از ما باید این توانایی را داشته باشیم که زندگی فردباشند. باید 
 بسازیم. ،ملهم از حقوق جهان شمول ،حال زندگی جمعی خود راهمان
 

 :فعال و نقشمند. آزاد شدن انسان 1.2
کافی الزم هست ولی  ،های زندگی اجتماعیدر همه جنبه ،حقوق انسان رعایت     

به  هایک فکرانیست. بدیهی است احترام به خود و دیگر انسانها ضرور است تا یک
تجربه  ،هاطرحها و تصمیم ،احساسات ،هایعنی از رهگذر مبادله ،دنیآتجربه در

به  الزم است ،های زندگی رعایت شوندکه حقوق در همه جنبهبرای این ،لذاد. نشو
های دیگر و تعریفهای دیگر از نیک و بد که نه حقوق انسانها که «اخالق»جای 

 ،هاها رایج در جامعههمه منطق ،هاسنت زور ،سلطه و منافع قدرتمندها ،نفع جامعه
ها و اشکال گراییفرقه ها و داوریهمه پیش خواه سیاسی و ،خواه قومی ،خواه دینی

خالق به  بمثابه حقوند و وجدان به خود ،اند... تحمیلشان کردهگوناگون نژادپرستی
 کرسی قبول نشیند و انسانها بدین صفت صاحب نقش بگردند. 

گویند چرا های زندگی میدر همه جنبهو رعایت حقوق  جدان به حقوندیاین و    
به رسمیت  ،خوانماز بند نهاد می فعالنچه را که من رها شدن انسان آباید اهمیت 

اما هنوز منقاد قوای  ،شوندمی های ما وارد دوران فرامدرنیتهشناخت. جامعه
زادشدن از داوریهای آدر راه  ،شناسانه و بخصوص اجتماعی هستندزیست ،فرهنگی
وجدان   ،اندمعارف و زیبا و زشتها که این و یا آن نوع مشیت تحمیل کردهقومی و 
ما باید از میراث  ،تر بخواهیدقیقاول منزل است.  ،بمثابه حقوند و خالق به خود

اند و با ه را برگزینیم که وجدان به خود بمثابه حقوند بودهنچآ ،فرهنگی و اجتماعی
اند فوق و حاکم کردهمکلف به تکالیفی میرا انسان بوده و او  زادیآنچه ضد آهر 

به یک جماعت و یا  ،ایجابات تعلق به یک جمعبه وری او و ملزم کننده او آبر بار
 مبارزه کنیم.  ،میداننمین را آحالل و حرامی که منشاء و دلیل 

ها و پیشداوریهایی مبارزه کنیم که در ژرفای تمدن ممنوعبا باید  ،پیش از همه    
که اجتماعی هستند و های جنسی ممنوعدر این شمار هستند اند. ما جا خوش کرده
زنان با پیشداوریها و معیارهایی  ،دیروز و امرزویا آشناسی ندارند. ربطی به زیست
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کردند و نان را به صفت مادون و ناتوان متصف میآنیستند که نبودند و و رویار
 کنند؟می
 ،های غربپس از تصدیق ضعیف شدن دولت در جامعه ،نویسنده ،در اینجا    

کند که خاطرنشان می ،کنندپیشاروی قدرتهای تام که در سطح جهان عمل می
کند که دیگر در درون مرزهای ما را از درک این مهم غافل می ،فریبعوام  گراییملی
 ،شودها و هر یک از شهروندها تعیین مینیست که سرنوشت هریک از ملت ملی

و  دیتهدیدی برای آزا ،دیروز همانند استبدادهای فراگیر ،تام امروز بلکه قدرت
گاه باشیم که آباید  ،رودر تمام اشکال آن است. از این و نیز برای تجدد برابری

از به فرازرفتن از  ،گوییمبمثابه حقوند و خالق سخن می وقتی از وجدان به خود
از رفتن به عصری سخن  ،دیگر گوییم. به سخننیز سخن میتجدد به فراتجدد 

خویش  وجدان مستقیم و کامل دارد بر حقوق بنیادی ،هر انسان ،نآدر  ،گوییم کهمی
 ،و بمثابه شهروند بخشدسامان می ساالریو زندگی سیاسی خویش را بر اصل مردم

وق در زندگی فردی و جمعی حقبردن  بکار ساختن خویش با خالق است و بکار
 (163 – 149صص ) است.

 

 :حقوندی اززدایی وجدان
 
گر با تحلیلی اشود فهمیده نمی ،بمثابه حقوند و خالق تحلیل وجدان به خود     

 ،کامل نشود. در این برهه تاریخی ،زدایی به حقوندیبهمان اندازه دقیق از وجدان
های پیشین بچشم زدایی بسیارخطرناک است. چراکه صاحب نقشاین وجدان

 نه چندان.  ،های جدیدصاحب نقشمدن آآیند اما پدیدمی
 یتوانیم حضور انسان صاحب نقش جدید را مشاهده کنیم که قوایما وقتی می     

طور که ما بدون شناسایی مرگ د. همانهستنرا شناسایی کنیم که در پی تخریب او 
سان که بدون توانیم شناسایی کامل و مشخصی را از زندگی حاصل کنیم. و هماننمی

بدانیم. زیرا وقتی  ،سان که بایدنآخویش را  زادیآتوانیم قدر ن نمیاشناسایی زند
مندی از بازتاباز وجدان خود و  ،داز خو ،گوییمسخن می از انسان نمونه حقوندی

 کنیم.صحبت می ،عمل خویش
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انسان رقیب یا  و ایفای نقشِحضور  حقانکار  ،پیش از همه ،زداییوجدان      
پذیرد مردمی که نمی و ضد یهودگرایی نژادپرستی ،است. بطور خاص ،دشمن

توانند برخوردارند و یا می از حقوق جهان شمول ،اند و یهودیانبوده مستعمره
حق طرح و پذیرفته شدن داشته باشند.  ،داشته باشند که در سطح جهان یهایاندیشه

یهودیان  ،های پیشین و از دید ضد یهودهامردمان مستعمره ،از دید نژادپرستان
باید خویشتن را از  ،مادونها بشمارند و یا حتی در شمار انسان نیستند. بنابراین

خود را نیز  ،پندارندنها که چنین میآگونه پیشداوریها و داوریها رهاند. زیرا این
ها بودند و ترین خود برتربینافراطی انگارند. نازیهاو نژاد برتر می صاحب فرهنگ

شمردند. دالیلی که نژادپرستان مردمان دیگر را پست و دارای فرهنگی دونمایه می
اند و مدتها است که نها را ردکردهآشمندان اند .تا بخواهی پوچ هستند ،کننداقامه می

 اند.مردود دانستهرا « نژاد» از هرگونه مفهوم
مد نظر قرار ن را بمثابه مانع اجتماعی واقعی آوقتی ما  ،زداییوجدان ،سانبدین    
انسان امتناع از درک  و انکار ،کند. در این معنیمعنای دیگری پیدا می ،دهیممی

نپذیرفتن هم وجدان  ،است. در نتیجه یک نظرحتی بمثابه  ،و صاحب نقش حقوند
های ما که دارند وارد دوران فراتجدد جامعه زدایی است. درو هم وجدان بر حقوندی

وجدان به حقوندی و خالقیت هم  ،برای ماتر است. زیرا خطر بازهم بزرگ ،شوندمی
پیشین را مطالعه  های مدرن. زمانی که من جامعههستندزدایی مطرح وجدانهم و 
 (167 – 164)صص  نبودند. ی مطرحیزدان وجدان و این وجدانآهنوز  ،کردممی
 
 :نقد ●
امر واقع مستمر است. توجه  ،نآو خالقیت انسان و انکار  اما وجدان به حقوندی    

از  ،است که قدرتمدارهاامرواقع مستمر سوم ایناخیر است.  ،نویسنده به این دو امر
. از منظر حقوندی اندحقوندی انسان را با تکلیفمندی او جانشین کرده ،همه نوع

به حقوق است و  بیدارکننده وجدان انسان ،به قول نویسنده ،قرآن ،انسان که بنگریم
 .به خواب برنده این وجدان فقه

 پایان نقد
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 بمثابه حقوند، بنابراین، صاحب نقش:از انسان  . وجدان زدایی1
ن این واقعیت شناخترسمیت ه راه را بر ب ،وجدان به انسان بمثابه حقوند و خالق    
رعایت شود انسان باید  کرامت ،ضعیت خاصوولو  ،در هر وضعیتی ،گشاید کهمی

رها شود. این شناسایی  ،کسی و شکستو هیچ انسانی نباید در کام تنهایی و بی
های که زندگی اجتماعی باید درخدمت افراد و گروهمرتبط است با وجدان بر این

 .جویدسازمان ب ،که بسود جامعه و دولتو نه این سازمان و سامان بیابدانسانی 
باید این  ،شودمیمربوط )یا مانع از این وجدان(  وجدان بر حقوندی بهنچه آرد
از منظر اجتماعی تعریف شود. بنابر کیدِ اشد را افزود که انسان دیگر هرگز نباید تأ

روابط  نهادزدایی از ،تردقیق ،نآنپذیرفتن جبر اجتماعی و تابعیت انسان از 
 ،و برادری عشق و دوستی و همبستگیها را رابطه است تا که اجتماعی و میان افراد

نچه به آخاطر است که بدین ،کنماگر من این مهم را خاطر نشان می .تنظیم کنند
در است که این ،کندرا از جامعه صنعتی جدا می هاجامعه ارتباط ،ترین وجهروشن
 ،در اولی ،کهداشت. حال ایناهمیت درجه اول می ،رابطه با موضوعهای فنی ،دومی

های میان فرد با فرد است که بیشترین اهمیت را دارند. ابطهبخصوص ر ،هااین رابطه
که  کنماز سیاستهای اجتماعی جدید حمایت می ،من در این کتاب ،خاطربدین

 ن باید رعایت کرامت هر موجود انسانی باشد.آموضوع اصلی 
توانیم دریابیم که جنبش جدید زنان چگونه جنبشی باید باشد. می ،براین اساس     
 زنان ،بود. اینک جنبش بخاطر برسمیت شناساندن حقوق زنان ،های اخیردورهدر 

 یند.آو خالقیت به جنبش در به حقوندی ترین وجدانباید برای یافتن قوی
که همه  ،نه تنها زندگی عاشقانه ،برای این که این وجدان راهبر زندگی فردی     

درون هر انسان از  در ،ما به این جنبش نیازداریم تا که این وجدان ،بگردد ،زندگی
 ،او بگردد. محدوده زندگی جنسی از جمله زندگی جنسی ،راهبر زندگی او ،زن و مرد

است. این بر زنان است که به بوده ،مرد جوییوسیله لذتو زن  برقلمرو سلطه مرد 
عمل  را بانآبکوشند پایان ببخشند و  ،مرد شدن جنسی وسیله لذت« کارپذیرانه»

جنسی فعال جانشین کنند. تا مردان نیز دریابند که التذاذ جنسی کامل به فعال بودن 
 بر حقوندی  زن و مردباید رابطه میان دو وجدانِ  ،زن بستگی دارد. رابطه عاشقانه

تواند بر عهده بگیرد. نقش اصلی را زن بهتر می ،ر این تغییرو خالقیت بگردد. د
 کند.تحمل میزیرا این او است که سلطه مرد را 
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 . وجدان بر ضرورت رهایی از بند نهادها 2
نها آ هنوز معرف ،اندشده نکه وارد جامعه فرامدرنآبا  ،برخی از کشورها    

 ند.ادهرب ن به ارثآاست که از دوران صنعتی یا حتی از تمدنهای پیش از همان
هیچ  یمهاژ. این رشوندله می یمهای اقتدارگرا و توتالیترژتحت ر یهای دیگرجامعه
 یهایدهند. جامعهنمیبه احدی بمثابه انسان را  برای اظهار وجدان به خود مجالی

ها مردم در حال متالشی شدن هستند. نخبه ،نیز هستند که نهادهاشان در بند فساد
 ،توان گفت که در این کشورهامی آیا کنند و در پی منافع خویشند.را مشتری تلقی می
 این داوری ،زدایی از حقوندی فعال است؟ نهغایب و وجدان وجدان به حقوندی

وجدان  ،در فرانسه ،بسیار منفی است. همه چنین نیستند. برای مثال ،بدبینانه
 ،و در مورد لهستان است.پیشی گرفته ،نهادها و احزاب بر حقوندی بر شهروندان

افکار عمومی آن کشور از جنبش  ،1981و  1980فهم این امر که در سالهای 
 ،به رأی همان مردم ،( حمایت کرد و چند دهه بعدSolidarnosc) همبستگی

  مشکل است. ،ن جنبش استآمد که مطلقا ضد آحکومتی روی کار
بسمت درک مردم خود را  ،نخبگان حقوقدان و روشنفکر ،در موارد دیگر     

از این موارد است.  ،و نیز امریکا ند؛ مورد ایتالیااهتری از خود سوق داددموکراتیک
 بسیار متفاوتند. ،خویش وجدان بیابند به حقوندی نکه شهروندانآبردها برای راه

اهمیت  ،تر هستندپیشرفته ،هایی که در تمدن فرامدرنخاصه مشترک جامعه ،اما      
به  ،. بنابرایندهندمیبمثابه حقوند  رد وجدان به خودروزافزونی است که به فراگ

این امر هیچ بدان معنی نیست  شود.بها داده می بیشتر از نزاعهای اجتماعی فرهنگ
و  طبیعت ،هادر همه انواع جامعه ،که منازعات اجتماعی فاقد اهمیت هستند. زیرا

در تعریف منافع خاص  به قابلیت طرفهای نزاع ،ای بودن نزاعها بستگی داردریشه
اتی به اشتراک ،طرفهای نزاع ،های فرهنگی که بدانهایابیجهت ،حالدر همان ،خود و

 کنند.رجوع می ،که با یکدیگر دارند
های اجتماعی و ت تحولها و انتخابکار علوم اجتماعی شناخ ،از دید من    

دهیم. هستند که ما انجام می ییهاانتخاب شناسایی  ،تریا مستقیم ،فرهنگی
 . استها نیز موضوع علوم اجتماعی شناسایی معنی و اثرات این انتخاب

  – هااولیتفسیرهای ها دومیفعالیتهای فنی و ها اولی – این دو نوع فعالیتها     
در زندگی اجتماعی . نیستنددارای منافع متضاد  های اجتماعیطبقهتعیین کننده 
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مندی سخن از فایدهوجود دارند. یکی های مطلقا مکمل یکدیگر قطب ،هاجامعه
کند. حتی در تصدی می ،ها خواندمکه من ارزیابی رانچه آگوید و دیگری می

همواره مقام دوم را  ،ر صنعتی که فعالیتهای فکری و هنریساالهای مردمجامعه
رویه  ،اند که جز با عقل نباید رهبری شوندکه مدتی دراز براین باور بوده ،اندداشته

شود. چرا که ماندن در این وضعیت مشکل می ،است. اما بیش از پیشهمین بوده
بستگی دارد به ارزیابی فعالیتها و فنون.  ،بیش از پیش نیرومندی یک دموکراسی

(167 – 172) 
 
 :نقد●
در  ،و فعال شدن این مجموع و مجموع استعدادها و فضلها وجدان به حقوندی     

شورایی را  ها با حقوق دموکراسیتنظیم رابطه ،بنابراین ،کردن به حقوقعین عمل
وجدان به حقوقی باشد که وضع شده  ،کنند. اما هرگاه وجدان به حقوندیممکن می

نچه در آتحولی از نوع  ،ها را منافع تنظیم کنندد و رابطهنخود انسانها تصور شو
 :دنشوم میقابل فه ،و حتی فرانسه است و نیز وضعیت امروز ایتالیالهستان روی داده

 ،کندتنظیم می ها را قدرترابطه بیشتر کنند وعمومیت پیدا می های قواوقتی رابطه
روی قدرتمدار  –دانند ا قدرت را چاره ساز میههایی که تنافراطی –ی هاتمایل
  .دنآیمی
و نکته مهم اینکه نویسنده با تحول از باال موافق نیست. کار روشنفکر و حقوقدان     

داند. او نیز واقعیتی را خود می را برانگیختن همگان به وجدان جستن به حقوندی
گرایان تحول از باال که نخبه :اندکند که شماری از اهل نظر تصدیق کردهتصدیق می

  است. به شکست انجامیده ،دناهباوراند
 پایان نقد

 

 پیشین و جدید: جنبشهای اجتماعی

 . موجود تاریخی:1
موجودی تاریخی و تاریخ ساز است. چراکه جهان و خود را تغییر  انسان مدرن    
بر خالقیت خود وجدان کند و گوید و کار میدهد. موجودی است که سخن میمی
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و قویاً از پذیرفتن این فکر که جامعه فاقد ه اتفاق خاطر است که ما باید بدارد. بدین
 ،سربازنیم. از پذیرفتن این فکر سرباززنیم که ،نقش و یکسره تابع جبرها است

 فرد تاریخ ساز نیست و تنها در بند سود و رفاه خویش است. ،نآبنابر
و تاریخ وجدان به  صرف نمایان کردن چهره انسان نقشمندمن زمان درازی را     
تغییرکننده  ،وجدان جمعی و فردی بمثابه خالق بمثابه حقوند و خالق و رشد خود

شناختن و شناساندن انسانی ام. صرف کرده ،کننده خویشویران ،و تغییر دهنده و نیز
ی که خود نهاد و از موجود قدم در آستانه تجدد ،به یمن اندیشه و کار ،ام کهدهکر
گاه بر آبه موجودی  ،انگاشتمی یک تقدیر و یا یک طبیعت ،یک خدافریده آ را

در فضایی که نه تحت فرمان  ،غاز به تحول کرد؛ یعنیآ ،خویشقیت و خال حقوندی
 خود را موضوع شناسایی و ساختن خویش گرداند. ،خدایان و نه اشیاء بود

حقوق انسان  ار و خلقِک اب فریدن انسان نقشمندآ ،حالدر عین ،تجدد ،سانبدین    
و حقوق  آزادی ،ستزادکردن است. اما نخآزاد شدن و آو از رهگذر مبارزه برای 

دیوارهای  داشتند تا که روحیه دموکراتیک انسانی برسمیت شناخته شد که اربابان
قلعه اصلی اربابان را از میان برداشت و زنان نیز از حقوق برخوردار شدند. حقوق 

 173شدند. )صص  درنوردیدند و جهان شمولمرزهای کشورهای ارباب نشین را 
– 175) 
 
 :نقد ●
است که اما از این مهم غافل شده ،استنکه به خود تخریبی پرداختهآنویسنده با     

زیادت مصرف بر تولید است.  ،ساالری استبخصوص وقتی سرمایه ،قانون قدرت
گیرد و هرگاه این قانون الغاء پیشی می ،کردن بر ساختنویران ،بطور مستمر ،بنابراین

 ،بخشد. بنابراینپایان می ،بر روی زمین به حیات انسان ،و بالاجرا نگردد
است. پس را پر کردهء خال ،زدایی ضرورت دارد. اما قدرتی که باید زدودقدرت

ور آاست. یاد و انکار خداوندغفلت  ،که باید زدود خالء را باید زدود. آن خالء
کردن دمی و توانایی او بر فعالآ حقوندی ،بنابراین ،و آزادی شود که استقاللمی

خالق و دانا  ،همانی با هستی محضبدون این ،خلق از جمله استعداد ،استعدادها
نها. پیش از این آشوند چه رسد به برخورداری انسان از پذیر نمیو توانا و... تعریف

 دیدیم که نویسنده نیز خود را ناگزیر دیده بود نوعی اینهمانی را بپذیرد. 
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 پایان نقد
 

 بجای مبارزات اجتماعی: های اجتماعی. جنبش2
مسائل مربوط به سازماندهی به ند نتوانمی و مبارزه اجتماعی خلق فرهنگ    

ناپذیرند. عمل سیاسی از یکدیگر جدایید. تاریخمندی و نفروکاسته شو ،اجتماعی
به هدفها و روشها و بکار یافتن انسانها تغییر و وجدان  نکه نیروهای محرکهآحال 

ای خانهبه  ،کاری جز سامان بخشیدن به خانه انسانها ،بردن نیروهای محرکه تاریخ
حال اجتماعی و در همان زادکردنآزادشدن و آها برای نیستند که با کار و مبارزه

 است.ساخته شده ،فرهنگی
نادرست است. چرا که  ،اندود یافتهها با پیدایش دولتها وجاین پندار که جامعه    

وجود  ،اند. امروز نیزاند و تاریخمند گشتهبنیاد جستهها ها پیش از دولتجامعه
تقدم را باید  ،رواست. از این تر از وجود دولت و دستگاه اداریبسی بنیادی جامعه

بر تمامی قوانین و مقررات و تکالیف  نها راآباید  قائل شد و  برای حقوق بنیادی
  حاکم شناخت. 

فرآورده  ،بنابراین ،نهاآآورد خالقیت ره های مدرنمشروعیت تاریخی جامعه    
ها و مشروعیت نها در ساختن تاریخ است. اما اینک وجود این جامعهآتوانایی 
بر کند. سلطه این دنیا جویان تهدید میدنیای قدرتمندان و سلطه نها را آتاریخی 

بیشتر  . دنیای قدرتمنداندشومیگیرفرا داردها دنیای کارگران و زنان و استعمارزده
ها و تاریخمندی. تاریخ ما غربی دگینفرینآاست تا قوانین تسلیم قوانین بازتولید 
و  و سپس حقوق کارگران شهروندی است باید حقوق موختهآقرنها است که به ما 
های پیشین را برسمیت بشناسیم و رعایت و مردمان مستعمره اینک حقوق زنان

نها آبخوانیم و همگان را از بدانیم و  حقوق را جهان شمول ،به سخن دیگرکنیم. 
یی پیدا امکان رویارو ،جهان شمول شناختن حقوقبه یمن برخوردار بشناسیم. 

و دنیوی  دنیای سودطلب و ایجادکننده نابرابریها با ،به سودطلبی گرایش با کنیممی
 .شدن را وسیله سودبری کردنها

یابیم در می. و های فرامدرنرسیم به قلب وجدان سیاسی جامعهمی ،جادر این    
 ،زادیآدر برخورداری از  چنان اهمیت بنیادی را برای برابری های مدرنچرا جامعه

سخن  ما از جنبش اجتماعیشوند. نزاعمندی جامعه قائل می ،بنابراین ،زادی برابرآ
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و تاریخمندی و  ن را مفرد بکار برد. زیرا با سیمای تجددآواره همگوییم زیرا باید می
ن جنبش آتنها یک جنبش اجتماعی خوانایی دارد و  ،خویش وجدان به حقوندی

توضیح  کنند.سیاسی توصیف می –هایی که خود را حقوقی است در جامعه شهروندان
سخن از  ،کردنداجتماعی توصیف می –هایی که خود را اقتصادی که در جامعهاین

هایی تعریف خود را جامعه فرامدرن هایمبارزات کارگری به میان بود. و جامعه
وارد  ،«بطور کامل و مستقیم» ،سازحقوند و خالق و تاریخ که شهروندانِ ،کنندمی
 اند.نها شدهآ
 یعنی ،sécularisationن دنیوی شدن آدارد و  یىازافراگیرشدن حقوق مابه   

دانیم سود و فایده طلبان قدرتهای تام هستند. منطق سود و فایده است. ما می
شود و فرجام نبرد نامعلوم. اردوگاه مسلط صاحب ها فراخ میمیدان نزاع ،بنابراین
نیرویی  ،. اردوگاه حقوق انسان است بیش از پیش تخریبی ی با قدرتسالحهای

از  پول ،ندارد جز در وجدان همگان و در فردای یک بحران مالی جهانی وخیم
 است. خاطر است که نیاز به جنبش اجتماعیتر است. بدینوجدانها قوی

به درخواست  ،یشناسجهانی جامعهشود که انجمن ور میآجا نویسنده یاددر این    
هم ایجاد ای را کمیته ،در کنار کمیته تحقیق در باره منازعات اجتماعی ،او

. این کمیته تحقیق پردازدمی های اجتماعیتحقیق در باره جنبش است که بههکرد
است. داده دهد که نویسنده به جنبش اجتماعیمعنایی انجام میبه خود را با توجه 

تفاوتی بنیادی وجود دارد میان خواستها یا سرباززدنهای ناشی از  ،در حقیقت
نقش  برپایه تصدیق حقوق بنیادی با خواستهای جهان شمولبحرانی اجتماعی 

 نقش عمل تصدیقِ برپایه جنبش ؛ نهاآخالق و تغییردهنده عمل انسانها و جامعه 
 ،امروز. از نوعی دیگر است ،های مدرنبرابر جامعهد و کرامتمنزاد و آاعضای 
و کارهای خود را در اختیار  هابازاندیشیزیند و این دو کمیته با هم می ،همچنان

)صص  همانند ندارند. ،شناسییک از قلمروهای جامعهگذارند و در هیچیکدیگر می
175 – 179) 
 
 :نقد ●
است. اما  به حق ،بر قوانین حقوق بنیادیپیشنهاد نویسنده در باره حاکمیت     

فروکاست. تحقیق را که پی  و برابری و کرامت آزادی بهتوان حقوق بنیادی را نمی
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بمثابه  ،های اساسیباید در قانونرسیم. این حقوق می گانهحقوق پنجبه  ،بگیریم
 وردهآ ،گذاری و سازماندهی دولت و دیگر نهادهای جامعهاصول حاکم بر قانون

نکه همه آکند و برای را تهدید می شوند. با توجه به خطری که هستی انسان و طبیعت
قانون  ،ها را تنظیم کنندبزیند و حقوق رابطه حقوندانسانها و جانداران و طبیعت 

و حقوق ذاتی حیات  انسان حیات گانه )حقوق ذاتیبر پایه حقوق پنج اساسی
و حقوق  زادیآو  شهروندی انسان و حقوق ملی ذاتی حیات هرجامعه در استقالل

و حقوق ذاتی حیات طبیعت( به  بمثابه عضو جامعه جهانی جامعهذاتی حیات هر 
به  ،نآدر ،جهانی است که ،است. جهان نو به نو شوندهجامعه بشری پیشنهاد شده

  کنند.ها را تنظیم میشود و این حقوق رابطهاین حقوق عمل می
 .پایان نقد 
 

 :جنبشهای اجتماعیو  . تجدد3
تحلیل وابستگی  :شودور میآیاد ار های مدرنسه مؤلفه جامعه ،نویسنده باردیگر     

توجیه و تفسیر فرهنگی و  ،یکی تمدنی مادی و دیگری –متقابل این سه مؤلفه 
که بر ن داشت آمرا بر  ،- جامعه بودن منداجتماعی خالقیت انسان و سومی نزاع

موضوع  ،حالاصرار بورزم. با این مکمل یکدیگر بودن سه مؤلفه جنبشهای اجتماعی
 نقدر مهم است که باید باز بدان پرداخت. آ

تنها نزاعها  ،کنندگرها رخ در رخ میرا با سلطه هاکه زیرسلطه نزاعهای اجتماعی    
برای  ،کنندبا یکدیگر مبارزه می ی کهها نیستند. معارضانبر سر منافع و نفوذمندی

توجیه  در مقام ،نها اشکال اجتماعی سازمان یافته و مقبول را پیدا کندآ نکه نزاعآ
به  دو طرف نزاع است.خالقیت  کنند که فرآوردهرجوع می فرهنگیمدعای خود به 

فرهنگ همان تعلق دارند و مرجع هر دو  به یک فرهنگدو طرف  ،سخن دیگر
تواند با نمی ،فقیر یا بدون زمین است. یک جنبش مردمی متکی بر دهقانان

مبارزه کند. زیرا دو طرف  به یک زبان  ،مالیداری سرمایهصنعتی و  داریسرمایه
توانند مدعی شوند که در نمی باید افزود که جنبشهای اجتماعیگویند. سخن نمی

کنند مگر اینکه با اینها اتحاد کنند. در نیمه دوم قرن مل میع سطح نهادهای سیاسی
ائتالفهای  ،و اسپانیا و ایتالیا فرانسه ،از جمله ،چندین کشور اروپایی ،نوزدهم

اغلب برخوردار از حمایت  ،خواهانو یا جمهوری« ایجانبداران تغییرهای ریشه»
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. این ندارا بخود دیده خواهانو ترقی هامسیحی و نیز لیبرال ماسونهاامستقیم فر
بتوانند پیشاروی طبقه  ،مدند که قشرهای مختلف جامعهآخاطر پدیدبدان هااتحاد

. ائتالف کنند که ائتالفی بود میان قشرهای جدید و پیشین رهبرانحاکمی مقاومت 
و نزد  و هم در دربار سلطنتی ندبرخوردار بود هم از حمایت مالکان زمین کنندگان
  .ندحاکم صاحب نفوذ بود ساالریگروه
مانند جنبشهای اجتماعی  ،جامعه صنعتی اینست که جنبشهای اجتماعی حق    

 ،انگیز آنهای شگفتبودند. یکی از نمونهسخت نوگردان  ،جامعه ماقبل صنعتی
روشهای جدید امریکاییِ اداره او  ،است. در اواخر عمر خویش نمونهِ جنبش لنین

یعنی  ،زمان همتقریباً .شتاخذکرد و معمول دارا )تایلوریسم و فردیسم(  کارفرمایی
 لمانآها در ها سبب نوگردانیاینگونه جنبش ،سوبدین 1924 -1923از سالهای 
 و امریکا شدند. و فرانسه

های مسلط و خواه جنبشهای قشرهای خواه جنبشهای طبقه ،جنبشهای اجتماعی     
های همانندی دارند: هردو طرف خود را دارای یک و مؤلفه ،مزدبگیر زیر سلطه

رودرروی یکدیگر قرار  ،اما برسر منافع خاص خودخوانند. مدرن می همان فرهنگ
کنند و خود را جانبدار مرام مترقی مخالفت می مایانگیرند. کارگران با منافع کارفرمی
کنند. مبارزه می خواریکنند و با رانتخوانند و  کارفرمایان از صنعت دفاع میمی

در فاصله سالهای  ،کارگر 2000در پی مصاحبه با  ،را من خود وجدان طبقه کارگر
بخصوص نزد کارگران  ،تبیین کردم و معلوم کردم که این وجدان ،1964تا  1960

 صنایع فلزی بسیار قوی است.
دو روش کامالً ضد یکدیگر برای که گویا برهیم باید خویشتن را از این باور     

یچ اداره جامعه وجود دارند و یک برنامه راست و یک برنامه چپ وجود دارد که ه
آید ن نمیآجز بکار این باور هنوز به رواج است اما  ،وجه مشترکی باهم ندارند. البته

 استمتکی  ،گران در هر جامعهسلطه سلطهرا دیرپا کند. زیرا  هاکه سودبری مسلط
متکی  ،تر بخواهیمبینانهواقع ،ساالرانه اقتصادسرمایهمالِی المللیِ ادارِه بر سلطه بین

-یکی امریکا و سامانه مالی امریکایی ،تام دو قدرت معاملهسلطه حاصل از بر  است
 Xi پینگ نشی جی تحت رهبری ،چین و دیگری حزب کمونیستانگلیسی 
Jinping  (.181 -176. )صص 
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   :نقد ●
که شود و در ایندر سطح جهان مربوط می هانچه به شبکه تارعنکبوتی مسلطآدر     

اواًل دو  ،است. اال اینکه لن تورنآبا  حق ،آیدها میبکار مسلط ،باوری از این نوع
گر تحول از باال هستند و ثانیاً قدرت برای توجیه تخریب محور و توجیه روش قدرت

مرام را از خود بیگانه  تانیازمند مرام است. اما  ،با هدف متمرکز و بزرگ شدن
بازیافت بیان  ،( کاربایسته14) .تواند در توجیه مطلوب خود بکارش بردنمی ،نکند

 ،است تا که هر شهروند و جامعه شهروندان بمثابه اندیشه راهنما و آزادی استقالل
اداره کنند و رابطه شهروندان با نهادها از رابطه  گانهخویشتن را بر وفق حقوق پنج

به رابطه انسان رهبری  ،وسیله بمثابه نهاد رهبری کننده و تعیین کننده هدف با انسان
   تغییر کند.   ،وسیله بمنزله کننده و تعیین کننده هدف با نهاد

 

 :در جامعه فرامدرن هازیرسلطه . تصویر جنبش اجتماعی4
ها در جامعه شناسایی جنبش مسط ،بهترین ابزار تحلیل که دراختیارداریم    

های جامعه با طبیعت ،ها و روشهای این جنبشیابیاست. چراکه سمت فرامدرن
بازشناسی نتایج دو تغییر بزرگ که جامعه فرامدرن  ارتباط تنگاتنگ دارند. ،فرامدرن

 بسی آسان است. ،استایجادکرده
تواند تنها که دیگر نمیگرداند چنان میرا  بندی قدرتاقتصاد ارتباطها شکل    

ا و است و رفتاره اقتصادی و سیاسی باشد. زیرا اقتصاد ارتباطها اقتصاد اطالعات
در جامعه   :استو روشن ایندهد. حاصل این امر مهم دمیان را تغییر میآزبان 
ها و صنعت. ها و سرمایهشود تا بر داراییقدرت بیشتر بر انسانها اعمال می ،نرفرامد
گویم. قدرت تام غیر من از قدرت تام سخن می ،خاطر است که در این کتاببدین

های صنعتی در دوره بحران عمومی جامعه ،رنتآاز قدرت توتالیتری است که هانا 
ن بعمل آای از بس ارزندهتحلیل  ،- 1929دو جنگ جهانی و بحران اقتصادی  –
 است.وردهآ

زیرا در است.   totalتام کلمه  ،دای که باید توجه ما را به خود جلب کنکلمه    
دیگر دفاع از تواند بایستد و پیروز شود. تنها یک جنبش تام می ،تام برابر قدرت

دیگر  ؛کافی نیست ،یی داشتآسیاسی کار – های حقوقیکه در جامعهحقوق سیاسی 
یا باید آکافی نیست.  ،یی داشتآدفاع از حقوق اجتماعی که در جامعه صنعتی کار
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جماعتهای خواستار از حقوق فرهنگی یا  ،ترنخست از حقوق فرهنگی همگانی
ما را در برابر  ،کنیماش میسان که ما مشاهدهنآ ،دنیای کنونیهویت دفاع کرد؟ 

تواند ما را به را روش کردن می قهر ،است. در این ستیزستیزها قراردادهترین مهم
 ورد.آبازیافتن خویش بمثابه حقوند  بیراهه برد و یا به راه

اند و واکنش روش کرده های جهادگراپس از بررسی خشونتی که گروه ،لن تورنآ     
اد داعش و جنگ و به ایج بوش که جنگ با افغانستان و عراق شد ژرژحکومت 

و دیگر  رسد که روش فرانسهبه این نتیجه می ،دیرپا در کشورهای منطقه انجامید
ی روش را با روش نآاست. بینانه بودهواقع ،ن جنگها مخالف بودندآکشورهایی که با 

از حقوق « کلی»در دفاع  های مدرنجنبش میلیونها شهروند ساکن جامعه که
 :نویسدو می یابدمی آکند و این جنبش را کارمقایسه می ،است بنیادی
گیرد مگر پا نمی جنبش جدید اجتماعی ،در جامعه فرامدرن ،ماهمه متقاعدیم که    

خویش باشد. اما  ویی همگان بر حقوندیجاینکه جنبش برای دفاع از وجدان
تر تر و ملموسدوستانه بسنده کرد. نیاز به پاسخی مشخصتوان به عمل انساننمی

 است.
 :یم اینستهست ن روبروآنیم و با آکه ما در دومین تغییر بزرگ جهان معاصر     

اداره شود. این دولتها های ملی هیچ روشن نیست که دنیای جدید دیگر توسط دولت
دو  ،و هند اند و زود است که زیر سلطه چینهای خود را از دست دادهمستعمره

کشورهای ما   .کندقد و قامت عظیمشان اینان را خورد و خمیر میکشوری بروند که 
بخصوص  ،اسپانیا چون :نند که یا هویت ملی خود را از دست بدهندآدر خطر 
مهاجم بگردند چون گرایی و یا گرفتار امت ،و ایتالیا و حتی فرانسه انگلستان

 مجارستان و لهستان.
تر ما باید نگاهی مشخص ،گیرددر باره دنیایی که دارد شکل می ،در این شرائط    

 اند خطر بحران بعدی محیط زیستموفق شده. دانشمندان تر داشته باشیمو نگران
کنیم که این بحران در را وارد وجدان جمعی ما بگردانند و ما داریم به این فکر می

توانند ما را در آینده نزدیک بروزخواهد کرد. اما نه دانشمندان و نه حکومتها نمی
ای از مجموعه ن آمد آترین پیمحتملن به فکر بیاندازند. زیرا آمدهای آباره پی

 و جا به جا شدنها است. های انبوهمهاجرتهای جمعیت



138 
 

تی مهاجرتهای ناشی از جنگ و حوادث طبیعی و سخبه نویسنده  ،جادر این    
 ،متحد سازمان مللورد آبنابر بر کند کهپردازد و خاطر نشان میوضعیت اقتصادی می

 میلیون نفر بالغ خواهد شد. 250به   جمعیت مهاجر ،2050پیش از سال 
جاخالی کردن و احساس  ،ترین کار سکوتخطرناک ،رودر برابر وضعیت پیش    

پسا »و  بستن خطرهاآیندهِ آاز بجای بحث کردن  ،ترین کارناتوانی است. فوری
 – 181)صص  از نو مدرن بشویم یعنی توانایی عمل پیدا کنیم.باید که  ،«مدرنیته
185) 
 

   :شودبمثابه حقوند و نقشمند ناشی می مسئولیتتعهد از . 5
گاهم و آن آء و خطر مق خالعسپارم که چون از فکر نمیاین من خود را به     

 هوردآپدید عی و سیاسی اجتماازهم پاشیدن وجدان تاریخی و دانم این خالء را می
 سقوط جامعه صنعتی واز هم پاشیدگی  ،از هم پاشیدن وجدان نیزعامل و  است
رفتار گسیاست همان اندازه  ،امروزه ،تعهدی و مسئولیتی ندارم. بنظر من ،پس ،است

ر و دونی فراخوان به فرا ،خوشبختی. فراخوان به اینهاترقی و یا حتی  خالء است که 
 است.
ن سقوط آای که در مدن از ورطهآدر سالهای اخیر بر این باور شدیم که بیرون     
به عمل برانگیزیم  پایین جامعه را وکافی است حزبها و نهادها را دوربزنیم  ،ایمکرده

نام نهادیم. اما « های شهروندانابتکار» ،و برکم و کیف عمل بیفزاییم. به این عمل
بینی کردن از پیش ،ناتوانی از اندیشیدن ،وجدان جستن بر ناتوانی عمیقی که در آنیم

مرا برآن داشت که از اندازه نابسندگی این گونه پیشنهادها سردرآورم  ،کردنو عمل
 نها بودم.آکه من خود نیز از پیشنهاد دهندگان 

ا از نو توانا به داریم که بیدارمان کند و ما ر stratégieبرد ما نیاز به یک راه    
شناسی تر از فنرچه عمیقبیانگر بریدنی هبردی داریم که عمل بگرداند. نیاز به راه

 ایم.وردهآفر ،سیاسی باشد که ما طی قرون گذشته
 ت. محدوده ممتاز عملکنیم جانشین شدن اسوری که ما مشاهده میآنخستین نو    
با پهنای وجدان شود جانشین می ،شدشمرده می ایواحدهای زندگی حرفه که

و یا  های طبیعینه محیط دیگر هایی کهمجموعهبا  شود. جانشین میهمگانی
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 ،توانایی عملی وجدان جمعی و وکه قلمر هستندهایی که محیط ،های شغلیحوزه
 . هستند ،رهاندن زندگی از کام مرگاراده مقاومت و قلمرو  حتی 
بخاطر  ،ه این قلمرو چگونه قلمرویی استکتر توضیح دهم کوشم دقیقاگر من می    

 ،یستنجغرافیایی  ،یک منبع مادی نیست ،این قلمرو :استنآاهمیت تعیین کننده 
 یک وجدان است. همانطور که ما در ،نیست. پیش از همه ،گاه کار و شغلذخیره

کشور و سپس  و ها مناطق مختلف را به مرکزاین فکر شدیم که با ایجاد شبکه راه
اید ب ،متصل کنیم جهانرا به مراکز و دیگر شهرهای کشورهای و شهرها  این مرکز 

کشورهای  با وجدانهای جمعیهر کشور را « جمعی وجدان»در اندیشه متصل کردن 
 .ر وصل کنیمرا به یکدیگ« های عملحوزه»باشیم و دیگر 
. وردآما را به جنبش در ،در قبال خود مانبه مسئولیت باید که وجدان همگانی     

و یا  ما کای داریم که نیازمند کموجدان ما به مسئولیتی که ما در قبال همسایه
 مسئولیت ما ا را بر عمل برانگیزد و مباید  ،ایمکه تشکیل داده ،استواحد عملی 

ها به عمل داوطلبانه و ارادی درخور فراخوانتقویت کند.  و دیگری در قبال خود را
وطلبانه و ارادی دانکه عملهای آها است. اما برای بیشترین ستایش و بیشترین تشویق

در برابر  ،باید که شمار بزرگی از افراد خود را در برابر خویش ،سازمان بجویند
یک کشور  شهروندان و بمنزله فریده خداآو نه چون  دحقوننقش خود بمثابه انسان 
و موقعیت شهروندان در  وضعیت ،بارزمثال  مسئول بدانند. ،و دارندگان یک شغل
وجدان به خالقیت  یم نداردیگر نیاز ما  :نیمآما در ی است کهیک جامعه فرامدرن

که برای اینن تکیه کنیم آبه باید  ،پیش از همه ،بلکه ،تیز کنیمتند و  خویش را 
 ،نقش بجوییم. این وجدان به خویش ،بتوانیم و یا بازبتوانیم در بنای تاریخ خویش

موضوع اصلی  ،سانبدیناست. است که منبع اصلی ما گشتهبمثابه انسان حقوند 
ایجاد  ،به سخن دیگر ،بمثابه حقوند و نقشمند سیاست ایجاد و تشویق وجدان به خود

وجدان جستن این نقشمندها  ؛نوع دیگری از رابطه افراد و نقشمندها با خویش است
به تواند ما را که می عاملیتنها به مسئولیت در قبال خود بمثابه انسان فعال است. 

که در برابر وجدان یافتن به  ،خودمسئول شدن نه در برابر  ،مسئول شدن برانگیزد
موجود است که ما بمثابه و نقشی  به حقوق وجدان یعنی ،و نقشمندی حقوندی
رویارویی  کند بهباید برعهده گیریم؛ وجدان به حقوندی ما را مسئول می انسانی

به  دنفراخوان ،حالدر همان ،و ،با ناامیدی ،با بدبختی ،تر با خطرهرچه مستقیم
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 بیدارشود و ما را برانگیزد تا که بهبرای آنکه وجدان ما  .و به برادری همبستگی
 ،ای دراز و یا تظاهرات عظیم نیستخطابهنیاز به  ،خویش عمل کنیم مسئولیت 
شنایی آقیافه  ،. بسا سخنیاستلذت طلبی از خواب نفع پرستی و دار شدن نیاز به بی

 تواند این وجدان را بیدار کند.می
برابر  دیگر در ،یابیمو نقشمندی خویش می به حقوندین زمان که ما وجدان آ     

تعهدهای  ،متعهد نیستیم. در وضعیت فرامدرن ،یک حزب ،سیىئیک ر ،یک الگو
آیا ما هنوز به شنیدن صدای وجدان خویش شوند. ما تنها از مسئولیت ما ناشی می

این  ،این مرد ،گویدتوانیم صدای وجدان درونی خود را بشنویم که میمی ،تواناییم
حقوند و نقشمند هستند؟  ،به همان اندازه که ماو  ،انسان هستند ،این کودک ،زن

 (188 – 185)صص 
 
 :نقد ●
بسی مهم و  ،و نقشمندی هر انسان به حقوندی توجه نویسنده به وجدان همگانی    

 ،راهبر جنبشهای همگانی همین وجدان است. از این منظر که بنگریمراهنما است. 
ن را آتجربه جنبشی که وجدان همگانی  ،یابیمرا نخستین تجربه می ایران انقالب

مسئوالن وضعیتی هستند که ایران  ،راهبر شد. تکه پاره کنندگان آن وجدان همگانی
درخدمت  ،نها که در تقالی تکه پاره کردن بیشتر این وجدان هستندآن است. آدر 

 برند.ا بکام مرگ میرقدرتهای جهانی و محلی هستند که جهان 
و علمی و  از وجدانهای تاریخی وجدان همگانی ن کرد کهو باید خاطرنشا     

 تابع ،مسئولیت و تعهد هر انسان بمثابه حقوند و نقشمندشود و اخالقی تغذیه می
 (15غنا و بیدارباش دائمی این وجدانها است. )

 

 ها:. نابرابریها، نزاعها، بریدن6
وابستگی  ،های مدرنهر تحلیل جامعه :پردازدبه سه مؤلفه می ،باردیگر ،نویسنده    

تجربه فرهنگی مسلط که مرتبط  ییک :کندمسلم میرا ها متقابل سه بعد این جامعه
تفسیر خالقیت انسان  دو دیگراست با شیوه ارتباط جامعه انسانی با محیط زیستش؛ 

و اداره خود بنابر بیان  ن تجربه باشد و جامعه را به درک خویشآ که بیانگربه بیانی 
در جامعه  ،اقتصادی و یا –بنابر بیان اجتماعی  ،سیاسی –بنابر بیان حقوقی  ،دینی
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و سه . ندتوانا ک ،بطور مستقیم به بیانی که بیانگر خالقیت انسان است ،فرامدرن
کند مرزی که جدا می مندی اجتماعی که ارتباط و انطباق دارد با طبیعتنزاع ،دیگر
 انسانهایی که تنها نیروی کار خود را در اختیار دارند.از  راگذار سرمایه اربابان
اش و یا شناسانهتنها به خاطر تجربه فرهنگی و مردم ،نباید ،هرگز ،ایهیچ جامعه    

اجتماعی  و یا بخاطر نزاع ،بر روی خود عمل ،عملش یبخاطر عرصه اصل
سلطه  ،در جامعه فرامدرن ،ترزیرسلطه انگاشته شود. به سخنی مشخص ،اشمحوری

نقش هر یک  غیر از ،کارگران یعنی ،مادونطبقه  گذاران برطبقه مافوق یعنی سرمایه
 دربر داشته باشد. چیز نباید هیچدیگر  ،از دو
این فکر پذیرفته شود که تمامی  اگرسخن گفت  توان از دموکراسیچگونه می    

کند. جبری انگاری رابطه تعیین میاقتصادی  –وضعیت فنی  رارفتارهای اجتماعی 
من بر  ،رونایگذارد. از محلی از اعراب برای دموکراسی نمی زیرسلطه –مسلط 

که شرط اصلی  ورزموابستگی متقابل این سه مؤلفه اصلی زندگی اجتماعی اصرار می
 .است انسان بنای یک جامعه دموکراتیک و بخصوص تصدیق مؤکد حقوق بنیادی

 ،های اقتصادیاختالف میان مقوله ،هرگاه بخواهیم با زبان تجربه خود سخن گوییم
نه تنها موانع  ،چندگانگی اعتقادات و باورها و نیز انواع زندگی و وضعیتهای مادی

ای که همه در جامعه .بخشندبلکه به دموکراسی معنی می ،بنای دموکراسی نیستند
 بناکردنی نیست.  دموکراسی ،یک نواخت باشند

  -ایم ن را روابط طبقات با یکدیگر خواندهآکه ما  -اگر روابط سلطه اقتصادی     
زادیهای سیاسی را تعریف و آبلکه  ،کردندتعیین می را  نه تنها رفتارهای اقتصادی
وجود در توانست نمی دموکراسی ،کردندنیز  تعیین میرا جای هرکس در این جهان 

توانستیم مطمئن شویم که با ما می ،اگر این جبر وجود داشت ،باز و بپاید. و  یدآ
در  زادیآ ،و دهقان های سازمان یافته کارگرتوسط رؤسای طبقه تصرف قدرت

که این ادعا دروغ و ناشدنی است. دانیم د. ما همه میوشبرقرار می ،هاتمامی پهنه
 (191 – 189)صص 

 
 :نقد ●
. چگونه ممکن است صاحب سرمایه مسلط به این بسنده کند که سرمایه در اختیار 1

زیرسلطه بگذارد و یا حتی کار خود را به جبران استهالک سرمایه محدود کند؟ 
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ها وجود پیدا ماند و نزاعای برجا نمیزیر سلطه –رابطه مسلط  ،هرگاه چنین کند
سرمایه باید دیگر  مالکیت ،کنند. هرگاه نظر نویسنده رابطه بدون سلطه باشدنمی

 است.فصل سوم کتاب بدان پرداخته شده شود. در 
روابط قوا  –زیر سلطه و هم نبود جبرهای اجتماعی  –. اما هم نبود رابطه مسلط 2
نیازمند  –شوند گرفتار جبرها می ،گرفتاران در این مداروآورند ار بسته پدید میمد

که غیر از این ،قراربا حق است. مدار این رابطه مدار باز است. بدین رابطه حق
انسان مستقل و آزادتر.  ،مدار هرچه بازتر ،ناپذیر استجدایی از استقالل زادیآ

حق بنیادی دانست و هم را توان هم آزادی رسیم که نمییکباردیگر به این نتیجه می
 وقتی قدرت ،ندانست که در رابطه انسان با خود و در رابطه هر انسان با دیگری

که رابطه انسان  ،که مداربازی به پهنایی نزدیک به هستی محض ،شودنقش میبی
 های دیگر از راه این رابطه برقرار شوند. پدید آید و رابطه ،ا حق مطلق استب

 پایان نقد
 

 :. ضد جنبشهای اجتماعی7
 ،این نیست که برای جنبش اجتماعی« ضد جنبشهای اجتماعی»مقصود از     

 را دشمن کارگران بخوانیم. سخن از  کارفرمایان ،دشمنی را تعیین کنیم. برای مثال
است که به میان  سخن از ایناست. به میان جنبش اجتماعی شدن  خود بیگانهاز

یرفتن نهایی جانشین نکنیم که از پذآ از را با ابراز نفرت دفاع از انسان نقشمند
 زنند.خویشتن بمثابه حقوند و نقشمند سرباز می

تاریک کننده و ویرانگر یک  ،اجتماعی ضد جنبش گفتتوان بدیهی است که می    
تضاد میان جنبش اجتماعی و ضد  ،. اما بنابر تجربهِ معاصرجنبش اجتماعی است

بعد از  ،های پیشینکه مستعمرهتر است. چنانبسیار عمیق ،جنبش اجتماعی
ضدیت با  ،گرها بیاموزند و بکاربرنداز مستعمره را که راه رشدبجای آن ،استقالل

ردکردند طویز آبه این دستخویش را  و برابری آزادی ،سیتهیىنها را روش کردند. الآ
خواهند. جهادگرایان را نمی نیدو مصرف مهارنکر« جلف»زنان  ،دولت کفرکه 
کردند و حمله به اشخاص ناشناخته حمله می ،در کشورهای مورد نفرتشان ،که
را رعایت  کنند که قانون خدامدعیند که به کشورهای کفرستان حمله می ،کنندمی
به دست اینان نها که آبرای  ،کننداتهامی که وارد میدانند که مینیک کنند. و نمی
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بمیان  سخن از دین ،جااست. در این یىفاقد هرگونه معنا ،شوندته میکشوحشیانه می
دین نیست و جنبش دیگر  ،بگردداست. اما اگر دین نفرت و کینه به کشور کفر 

دیگر یک جنبش اجتماعی نیست. بلکه تنها یک ضد جنبش  ،کنندگان نیزجنبش 
شان وجدانی زخمی دارند و زندگی ،ضد جنبشی است که شرکت کنندگان در آناست. 

نچه وجدان آهر بااند بلکه بیگانه ،نه تنها بیگانه با هر فرهنگ ،از معنی تهی است
 به خویش را ایجاد و تقویت کند.

باید به ما کمک  ،هستند ورده ضد جنبشهای اجتماعیآوخامت رفتارهایی که فر     
نچه را که من تعهد آ)و نیز  اهمیت نیاز به جنبش اجتماعی درککند در 

انتخابها  و ای که از هرگونه رجوع به خود بمثابه محل وجدانخوانمش( در جامعهمی
و  شودنچه گفته و انجام میآدیگر  ،اند. در این جامعهمحرومش کرده ،و مسئولیت

ن آاین و  هبتعلق  ،ن هویتآبه این و تعلق  ،ن گروهآبخاطر تعلق به این و جنبش 
 تخریب خویش بمثابه انسان حقوند جامعه و اعضایش به کار. اینجماعت نیست

 .کنندتخریب میو نقشمندی  یدبمثابه وجدان به حقون ،ستند و خود راه و نقشمند
 نخست که است از آن نوع جنبش اجتماعی ،جنبش کارساز ،هاجامعهدر این نوع    

در  اینکروی داد و یمهای کمونیستی ژتحت ر در روسیه و کشورهای اروپای شرقی
 .دهندو... روی می و سودان و الجزایر و مصر کشورهای تونس

و وجدان  های بلند تجددغاز قرن بیست و یکم که محلآدر خاطر است که بدین    
اند لودگی فرهنگی تار شدهآنمایند و یا براثر خالی می ،بمثابه حقوند و نقشمند به خود

ترین کوچکما باید در  ،-بارتر استبس وخامت که از آلودگی محیط زیست-
مسائلی  طبیعت –بارترین ضد جنبشهای اجتماعی و در نفرت – اجتماعی هایجنبش

نها آو اهل سیاست و نهادها و سازمانها از حل  راجع هستندرا بجوییم که به تمدن 
 (196 – 190)صص  .ناتوانند
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 تمدن فرامدرن

 جامعه آفریده:یک . 1
علت است که کند اینحال نگران میآورد و در هماننچه ما را به هیجان میآ    

 نقش خالقیت انسان ،در جامعه فرامدرن ،اینست که ،جامعه فرامدرن ضدواکنشهای 
ترین بلکه عام ،نه بیان و تفسیر یک تمدن مادی ،که دیگر رودبدان دوری می تا

فعالیتهای ما صرف تغییر  ،. تا این زمانشودمیجامعه در تمامت خویش  بیان
بیشتر سخن  ،موضوع و مبنای فعالیت ،های فرامدرنشدند. اما در جامعهمی طبیعت

 های پیشین بود.سان که در جامعهنآاست تا عمل 
 اینکنیم. زیرا ن زندگی میآم که در ای سر و کارداریما با جنبه جدیدی از جامعه    

های کند به شناسایییدا میپربط  ،ایم که خلق یک جامعه جدیدواقعیت را دیده
نا با به خلق قدرتهای جدید توا یابدمیجدید از جهان و از خود؛ بخصوص ربط 

گذاری در جامعه صنعتی . انباشت سرمایه و سرمایهگذاریهانباشت سرمایه و سرمای
ی اقتصادی تغییرها ،اما اینک امر واقع بود. ،دینی در جامعه ،نآو نیز پیش از 

اشکال جدید  ،بنابراین ،کننده جدید یهای رهبرمدن نخبهآوردن و بارآبار ،بزرگ
 ورد.آسلطه را در پی می

توان اند اما نمیها بس شدت گرفتهنابرابری ،راست است که در دنیای معاصر    
 1ایم. زیرا رویارو قراردادن جدید سروکار پیداکرده های طبقاتیگفت که با رابطه

خانواده  85 کهدرصد جمعیت و این  99با  ،ها هستنددرصدی که ثروتمندترین
دست کم  -یک طبقه  ،که ایناننه یعنی این ،نیمی از ثروت دنیا را در اختیار دارند

کشی دهند. این نه بهرهشکیل میرا ت –از روابط اجتماعی تولید  بنابر تعبیر مارکس
سود از  اینبلکه  ،دهدها را تشکیل میسود ثروتمندتریناست که  از کار کارگر

که  ،ولو بسیار مهم ،من به این پرسش ،جاشود. در اینعملیات مالی حاصل می
دهم. زیرا نخست پاسخ نمی ،اجتماعی در جامعه جدید چیست نزاع طبیعت

و اشکال تبیین و  خواهم به پایه مادی خالقیت انسان در جامعه فرامدرنمی
 بپردازم.  ،تفسیرهایمان از این خالقیت

منشاء  ،و نه سیاست و نه اقتصاد است که نه دیناین های مدرنویژگی جامعه    
این خالقیت خاص ما است  ،ما روعیت خالقیت ما نیستند. در جامعه فرامدرنمش
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 ،خاطرنشان کردم جامعه فرامدرن ،رواز ایندهد؛ که بنیاد عمل ما را تشکیل می
 بر خالقیت خاص خود دارد.« کامل و مستقیم»یک وجدان 

های خویش با عمل و اندفریدهآتن را خود خویش که هاماند بدانیم این جامعهمی    
نه یا آ ،ن دیگرهنوز جامعه هستند؟ به سخ ،اندفریدهآها و تبیین و تفسیر این عمل

بواسطه  روبروییم که  ن نقش اجتماعیآصاحب این و های مجموعهبا جامعه  که با 
 جدا ،های ایجاد شدهگذاری و توزیع ثروتها و صالحیتانباشت سرمایه و سرمایه

 اند؟رودرروی یکدیگر قرارگرفته ،تهجدا گش
نباید در مرکز را طبقاتی  ام بر اینکه مفاهیم طبقه و نزاعدالیل قوی اقامه کردهمن     

در ها صاحب نقش هاقرارداد. رهبران و زیرسلطه های فرامدرنجامعه شناسیجامعه
های یابییک نزاع اجتماعی محوری نیستند مگر به این شرط که دو طرف از سمت

ای قراردهند که خود را در درون همان جامعه ،فرهنکی جامعه دفاع کنند. بنابراین
 نها را رخ در رخ یکدیگر قرارداده است.آنزاع 
به منافع بر  اینست که همه چیز را  نانآهدف اجتماعی گرا هستند و رهبران نفع    

که . حال اینگویندگردانند و از منافع و از رضایت از سود شخصی یا جمعی سخن 
ور آنها را یادآکنند. فهرست کوتاه مبارزه می ها تنها بنام اصول جهان شمولزیر سلطه

 ،در یک کالم ،هر انسان کرامت ،برابری ،آزادی ،نآاندیشه عقالنی و با  :شوممی
 حقوق انسان.

ن آجستجوی سود و رضایت خاطر از تحصیل ضابطهِ جامعه با ترین شکل منطبق    
که است که بر پایه هویت شکل بگیرد. حال این ایامعهج ،هامیلو ارضای نیازها و 

بیانگر نخستین  ترین شکل با دفاع از حقوق انسان است.منطبق گراییجهان شمول
و  مدآپدیدای اندیشه ،نآاست. درپی بوده یاندیشه توحید ،در تاریخ ،این حقوق

دانست. می برخوردار از حقوق طبیعی ،بنابر طبیعتش ،قوتی بتمام جست که انسان را
بمثابه  ،به خود وجدان انسان ،کرد و سرانجام حولبه اندیشه ترقی تاین اندیشه 

 مد.آبه شناخت در ،حقوند و نقشمند
نه  ،کندی که بیش از همه دنیای معاصر را تقسیم و تجزیه مییرویارون آ    
در شکل  ،یک از این دواست. زیرا هر  گراییو نه چند فرهنگ گراییتشبه

و  هااست که اندیشهتر اینبینانهمشکل قابل دفاع هستند. واقع ،افراطیشان
که تقدم را به دفاع از یک امت و جماعت و یک هویت واقعی  هاییسیاست
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د و به جهان بین هستنهایی رودررو هستند که جهانها و سیاستبا اندیشه ،دهندمی
 کنندها را تصدیق میو عمل هاها قائلند. به سخن دیگر  چند گونگی طرزفکرشمول

گرا قرار شمولنها را در مرکز اندیشه و عمل جهانآها و اختالفها میان و تفاوت
 دهند.می
 ،بنابراین ،فرهنگی و اخالقی ،اجتماعی محوری در جامعه فرامدرن نزاع ،قراربدین    

یک قوم  ،دموکراتیک است. زیرا کسانی که تقدم را به منفعت و هویت یک جماعت
و سیاست  از اروپا انگلستان دنجدایی طلبی ،بر منافع بیگانگان )مثال ،و یا یک ملت

گیرند با کسانی که تقدم را رودررو قرار می ،دندهمی ،(س جمهوری امریکایىترامپ ر
و  انسان در تمتع از حقوق بنیادی –بخصوص بیگانگان  –همه با همه  به برابری
 (225 – 219.)صص بخشندنها میآدفاع از 

 

 :. وجدان به خود2
های چیست؟ این پرسش باید از همه جامعهای وحدت چنین جامعهمایه و پایه     

های جامعه جویند وهویت می به مذهب ،های مذهبیپرسیده شود. جامعه مدرن
 ،«وحشی نشین» هایهوای تصرف سرزمینبا و شاه مستبد  رتبر محور قددیگری 
ها حیوان ،گیاهان ،هامنظره ،فرینشآکه تمامی عناصر  یاما عالیقاند. جستهوحدت 
ها هستند. گونه جامعهدت اینحعامل و ،نیز ،دهندبا یکدیگر پیوند میرا ها و انسان

 ،نیز ،زندگی و مرگ و تسلیم و تکلیف ،هادنیای غیر انسان تصویر ازبخصوص 
 ها هستند.گونه جامعهاینعامل وحدت در 

 ،ید. دریا از زمینآاین تصویر به حرکت در می ،حقوقی -درجامعه سیاسی     
رها  ،قدرت دینی دها از قیظفرمند و قانون شاهان تر است؛ قدرتحاضرتر و نمایان

را  که هنر ایتالیا ندسته هاشهراین  اند.مدهآپدید های خودگراناند. شهرشده
است.  بین بیشتر درون و هلند وازی فالماندژهنر بور ،ن زمانآشکوفانند. هم در می

مسحور وجدان بیشتر زیرا  .گرداندتر مین عصر را مدرنآهای شمال این امر جامعه
کردند. زندگی می که هنوز در نور خدا یهایو تصویر خود بودند تا ایتالیایی به خود

جامعه کشیدن به تصویر  طرابخبهترین نقاش زمان خویش  Rembrandtرامبرانت 
جامعه را تشریح  Titienو تیتین  Vélasquezوالسکز  ،حالدر همان .است
 تحقیق پیرامون کارآیی به انگلستان ،کنند. این نه از ایتالیا که از هلند است کهمی
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با کشف تقسیم اجتماعی کار همران  ،این کشفبرد. کردن راهراه جست و به صنعتی
 شد. 
را  جریان تحول به جامعه صنعتی و از آن به جامعه فرامدرن ،نویسنده ،در اینجا    

 :نویسدو می رسددر جامعه فرامدرن می گیرد و به وجدان به خودپی می
برای این نیست  ،دهمقرار می را در مرکز جامعه فرامدرن اگر من وجدان به خود    

های ورای نزاع است یبرای تأکید بر نزاع ،بعکس ،ن را اعالم کنمآکه پیروزی 
با وجدانی است گر نسازنده و ویرا ،ن واحدآدر  ،یمیان نظم ؛ این نزاعاجتماعی

در کار  ،شخصی دائم در تهدید و بیش از بیش زادیآوجدان به  ،زمانهم ،که
بلکه بمثابه یک  ،نه بمثابه یک آفریده ،وجدان به خود است؛ خویش عریفت
 ،دنیای انسانی ،اوفریدهآزیرا  .کندحس نمی فرینندهآای که خود را فرینندهآ ،فرینندهآ

 رود.از مهارش بدر می
نگون  Sisypheیا سیزیف  Prométhéeپرومته  نبسا ،خالق خویش انسانِ    

این انسان است. وحدت خود را از دست داده ،فرینندهآفریده و آبخت است. انسان 
و از سویی بمثابه تن و روان او من  ،از سوی دیگر و رؤیاهااز سویی ها محاسبه را
بیش  ،این انسان. اندکردهدوپاره  ،از سوی دیگر ،و معنویت زادیآبمثابه او « من»

که است موجودهایی  پر ازهای مهار کننده و زندانهایی در گیر سامانه ،از پیش
 .گردندبرهم افزوده می ،و مرتب شوندشناخته می خطرناک

در  خاطر است کهبدین بختی است.است اما گرفتار نگون خوشبختیدر پی او     
 با بردگان دستان با ثروتمندان و اربابانتضاد تهی ،ترین تضادعمیق ،جامعه فرامدرن

نها که دارایی ناچیز آبا افزایند میبرهم  انی که مالکیتهای خود راتضاد مالک ؛نیست
 میان ثروت و مصرف تضاد  ؛نیسترفاه  بر سرها میان نابرابرتضاد  دارند نیست؛

معنایی به  ،ثروت و مصرف با زندگی و عمل ،. به سخن دیگرزندگی و عملبا است 
    . سازگار نیست ،بخشدمی ین دوبد ،به خود وجدانِ

از  ،هاقاعدهاز  ،گرهامحاسبه ،اشیاءاز  ،های خویشفریدهآفریننده از آانسان     
ن آاو را از تمتع از خویش که ما  ،. استحاله انسان در خدابیندخیانت می ،هاممنوع

مسلط  ضاذاین ت ،است. بر جامعه فرامدرنمحروم کرده ،خوانیمرا خوشبختی می
زیسته و  نآو به وسیله  نآبا  خود که ایجاد کردهبا بمثابه خالق  ،انسان :است
 ،در انجیلاست. آفریده از آفریدگار خود بریده ،. در کلمهاستشده در تضاد ،زیدمی
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این دنیای آفریده انسان  ،گریزد و حاالفریدگار خود میآاین آفریده است که از 
 ،شود. چراکه انسان با کشتن خداگریزد و شیطان میفریننده است که از او میآ
تواند یک انسان تواند خود را آفریده بگرداند؛ دیگر نمیفریننده شده و دیگر نمیآ
گویای  ،نیست اعالن تجدد ،ها از انسانفریدهآبریدن و خوشبخت بگردد. « طبیعی»

فریده و آفریدگار و آزمان همسازگاریِ ناپدید شدن جامعه صنعتی و ناممکن شدن 
 نظم است.  تولید و مصرف و جنبش و

ها باید بسوی ستاره ،کندهای خود را مهار نمینجا که انسانیت دیگر ساختهآو از     
. زمانی دراز شناختن خوشبخی حاصل هستندفریده او آپرواز درآید که و دنیاهایی به 

شاهد ناپدید  ،همه کوششنآپس از  ،ایم و حاالاز موفقیت و سلطه  را انتظار کشیده
جویند. در استحاله می هوش مصنوعیهستیم که دارند به های خود فریدهآهمه  شدن
هیچ محلی از  ،poste - modernisme« پسا تجددگرایی»برای  ،وضعیتاین 

شود مگر به تحقق کامل توانایی خلق همه موفق نمی مدرنیته ،. زیراماندنمیاعراب 
بمثابه حقوند  وجدان کامل بر خود ؛ مگر بههمه چیز و تخریب همه چیزتغییر  ،چیز

 و خالق.
 خاطر است کهبدین ،شویم و نه پسا تجددگویم وارد فراتجدد میاگر من می    

 ،در آن ،ن دوران نیست کهآیگر د ،سروکار ما با دنیای وجدان است. این دوران
ورود در خویشتن شناسی  ،بمیان بود. ورود کامل به تجدد سخن از سلطه بر طبیعت

ها از آفریده به گیر انسانموفقیت در تغییر شتاب ،فرینی استآخود خویشتن و 
 ،شدیم که از طبیعت خود بیگانهن آپس از  ،فریدگار است. به سخن دیگرآ

را بشناسیم و  در ما هستوجودهای نقشمندی که اینک باید م ،شدیم زداییاجتماع
به یمن ارتباطها بایکدیگر و دفاع  ،ها راها و اندیشهتغییر کامل تجربه راه و روشِ

 بیاموزیم.  ،ها که در ما هستنداز جهان شمول
ان شناسی را شتابو حاال باید فراخنای خویشتن یماخالق شده هاانسانما     

 226) ها بیفزاییم.ها و خالقیتتوانیم بر پهنای عرصه ارتباطتر کنیم. تا میگسترده
– 229) 
 
 :نقد ●
بیند و های انسان از مهار او را میفریدهآبیرون رفتن  ،بیندنویسنده خطر را می    

در  ،بیش از همه ،هایی کهاست که جامعهدهد و هنوز برایننسبت به آن هشدار می
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برهم  ،حل ناشده ،اندکه ساخته ییهامسئله ،انددرمانده ،های خودبرابر ساخته
 شوند. می وارد دوران فرامدرن ،اندانباشته
بلکه درونی  ،سلطه یک امر درونی تنها نیست ،هادر جامعه ،این امر که ،جاتا این    
های به اشاره نیز از پویایی ،است. درنتیجهنامعلوم مانده ،بر نویسنده ،بیرونی است –

از این واقعیت که این  ،آورد. درنتیجهسخنی بمیان نمی ،زیرسلطه –رابطه مسلط 
زیرسلطه  –مسلط  بمعنای پایان بخشیدن به روابط ها اگر به پویایی انقالبپویایی

هیچ در کتاب  ،برندراه می ی مرگیبه پویا ،برای نجات و ادامه حیات راه نبرند
دهد نمیتوضیح . باز همه امکانهای زندگی بر روی زمیننیست مگر احتمال نابودی 

 ایجاد کننده این احتمال چیست.
تقابل  ،بیندفریدگار را نمیآفریده با آتوحید  ،باشد ثنویت کهعقل  اصل راهنمای    

شرط خالق شدن انسان استحاله از انسان آفریده به برد بیند و گمان میاین دو را می
. حال اینکه این دگردیسی است فریننده بریده از هستی هوشمند و...آانسان 
 ،کند( با نامتعین )خدا( را قطع میاز خدارابطه متعین )انسان بریده که خاطر بدین

 فرینندهآفریده با آتوحید جویی  بهکند. خالقیت خالق شدن انسان را ناممکن می
و  هم  نیازدارد به بکاربردن زور ،دارد. هم به این دلیل که عمل بریدن از نامتعیننیاز

فریدن ناتوان آاز  ،به دلیل محدودیت ،د کندبرد تا خود را محدوعقلی که زور بکار می
 . شودمی
مانع از توجه او به این مهم  ،دم در بهشتآاز رابطه شیطان و نویسنده معلوم دینی     

فریده به آاز امکان دگردیسی فریب  ،دم شدآنچه سبب از خود بیگانه شدن آ ،است که
خالق  ببرد و خود خدا شود و انسان از خدا ممکن نیستدم ندانست آبود.  گاردآفری

متعین گشتن است و متعین  ،بریدن از هستی محضی که خدا است ؛ ندانستبگردد
به شرح  است. کند. جبر جباری که قدرتخود را بنده جبر نیز می ،شودخالق که نمی

 ،)در مورد آدم نیاز به بکاربردن زور ،چون بریدن از نامحدود و محدود شدن ،باال
سان که هست بعالوه نشاندن رابطه نآمشاهده واقعیت دروغ و فریب و سرباززدن از 

کردن یک رابطه با رابطه دیگر دارد و  با متعین بجای  رابطه با نامتعین(  و جانشین
 خالء خدا را ،رون رابطه با متعین را جانشین رابطه با نامتعین کردن است. از اینآ

گریش بر میزان میزان ویران ،شودکند و انسانی که بنده قدرت میقدرت پر می
او را  پویایی مرگ ،گیرد و هرگاه خویشتن را از این جبر نرهدبیشی می ،سازندگیش
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 عقل خود کردناند در متعینن نشدهآبر  جبرباورانکند. خود می لت از میان برداشتنآ
وردن ترکیبی آبدون درکار ،نهاآعقل  ،یافتنددر می ،کردندتأمل کنند. هرگاه چنین می
در بروی هستی محض و هوشمند و توانا و خالق  ،استکه زور یکی از اجزای آن

خالء را جانشینش  ،نآبا انکار  ،باز بروی هستی عقلشود. متعین نمیبندد و و... نمی
 خویشتن را از استقالل ،درجا و دهدقرار می بلکه خود را در رابطه قوا ،کندنمی

تواند کند. این تجربه که هر انسان میمیو محور  وآزادی خود غافل و قدرت را مدار 
 - که ناممکن است –فریننده آفریده به آنیاز به استحاله  ،آموزدبه ما می ،انجام دهد

همانی دائمی جستن این ،بنابراین ،خویش نیاز به وجدان به مقام خلیفةاللهی ،نیست
سان است که خالق گشتن است. بدین ،نآن یمبا هستی هوشمند و خالق و به 

نویسنده خود  .ندکگیرد که به صفر میل میگری نه تنها بر سازندگی بیشی نمیویران
 . بیندمیمحدودیتهای فراتجدد را 

 پایان نقد
 

 جامعه: . حدود نوع فرامدرن3
های سوسیال از میان رفته و اصالح و سلطه غرب در دنیایی که نظام استعماری    

جمعی مردم کشورهای غرب فردی و قلمرو مداخله دولت در زندگی  ،هادموکرات
برجا است  لیبرال آیا دموکراسی :توان  از خود پرسیدمی ،استرا سخت گسترده کرده

 ،و یا دموکراسی بر اصل مشارکت که از دموکراسی لیبرال بسیار متفاوت است
های شرکتهای ،از یک سواند. از هم پاشیده برقرارکردنی است؟ زیرا اقتصادهای ملی

صاحب انحصار  -GAFA بخصوص - های انبوه گ دراختیار دارنده دادهبزر
استقرار  ،نهاآدر  ،به پرداخت مالیات به کشورهایی که خود را ،اند و دیگرشده
نها که آبخصوص  ،های اجتماعیگروه ،از سوی دیگر .دانندمکلف نمی ،اندجسته

اند که باری بر دوش اقتصادهای امتیازهایی را اخذ کرده ،دولتی واقعنددر بخش 
 اند. ملی گشته

گذارد خود را به اجرا می آشکارا طرح توتالیتر ،پینگن ی جیش ،در چین ،امروز    
 ،افزایند و سیاستهای رشدبرهم می ،شکستهای سیاسی و اقتصادی ،در غرب ،و

ناکامی طرحهای ادغام  ورترین فرآوردهِآنگرانی دموکراسیشوند. بحران ناپدید می
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 دولت پیشاروی پرتوان شدن اقتصاد ناتوانی ،نآزمان با هم ،اقتصادی و اجتماعی و
 و سلطه انحصارهای جدید است.  جهانی شده

. زمانی است فقدان جنبشهای اجتماعی ،بارتر از همهوخامت ،بدون شک ،اما    
برضد سلطه روسیه  کشورهای اروپای شرقی و ملی های اجتماعیشاهد جنبش
دار و ( بودیم. اما در دنیای سرمایه1989 -1953)سالهای  شوروی سابق

بینیم. ما باید شجاع باشیم و بگوییم در این نمی جنبش اجتماعی ،«دموکراتیک»
های دهد. مبارزهروی نمی ،کشورهای جنبش اجتماعی مدافع حقوق بنیادی

که گویا جنبشهایی  اندهوردآپدیدین باور را ا idéologiueتبلیغاتی خالصاً مرامی 
میز هستند. اما این آمهم و موفقیت  Syrizaاز نوع جنبش یونیان به رهبری سیریزا 

 جنبش در برابر بحران اقتصادی تاب مقاومت نیاورد. 
ورد دقیق انحطاط مادی و اخالقی کشورهای دارای آبدون بر ،قراربدین    

غیر ممکن است  ،و ایاالت متحده امریکا و اروپا یعنی امریکای التین ،دموکراسی
 زد.  ،بتوان دست به بازسازی نظری و عملی دموکراسی

اندیشه  ،امروز ،کند. اماگاه میآاین وضعیت ما را از اهمیت علوم اجتماعی     
ن در آاند. بخشی از ن را پر کردهآها ویرانه ماند کهاجتماعی به فضایی خالی می

دست اقتصاددانها )سخت مجهز( و بخشی دیگر در تصرف تیره و قوم شناسان 
نیازمند  کاوی( است. باری جامعه فرامدرنرواناسی و نشروان نفوذ)اغلب تحت 

دفاع کنند. موضوع اصلی علوم  نقشمندهایی است که بدانند باید از حقوق بنیادی
ها بود. قانون ،تحقیق در باره نهادها و بخصوص ،غاز عصر تجددآدر  ،اجتماعی

د. دنبو موضوع مطالعه ها و خدماتتولید و توزیع فرآورده ،در جامعه صنعتی
موزش و پرورشش آتوان موضوع این علوم چیزی است که می ،درجامعه فرامدرن

و روش  نالگوی نقشمند اجتماعی را به همگان شناساند ،به سخن دیگر د.خوان
و هم در هم در مدرسه و هم در خانواده مدرن  ،به این مهم .نموختآنقشمند شدن را 

بس وسیع و  ،ن همت باید گماردآای که به اجرای برنامهباید پرداخت.  ،محیط کار
 فوری است.

 (232 – 229)صص 
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 تام: تا قدرت فراگیراز استبدادهای 

 چیست؟: . توتالیتاریسم1
گیرند. بر سلطه تام بر جامعه توسط دولتی توتالیتر بنا می یمهای سیاسی توتالیترژر    

او یا  مریتآ هستند؛ است یارهبر و یا گروهی از رهبران منبع یگانه مشروعیت یک 
 گردند.گردد یا میمی تجسم استبداد فراگیرنها آاو یا  و  نها مطلق استآ

بار تجددی مبارزه با نتایج فاجعه ،دهدیمی به خود میژنخستین نقشی که چنین ر     
های کننده همه رابطهویران وشود یکی شمرده می ،داریاست که اغلب با سرمایه
که بردوام  پخش  «هاتوده جامعهِ ». فکر شودخوانده میاجتماعی طبیعی یا سنتی 

 ،های فردی و جمعیزادیآضدیت با نظرهای تجددگرایان در باره  در مقام ،شودمی
های فردی و خواهان رعایت انتخاب لیبرالها شود.ساخته شده و مدام القاء می

 هاتوده ،نهاآدر  ،کهخوانندهایی میرا جامعه های ماجامعهنها که آ. و شوندجمعی می
ها و سرانجام از دست رفتن همبستگی ،ترس از  انزوای فرد ،شوندبر هم افزوده می

طرزفکرهای  ،این ترس از تجدد .کنندمیرا القاء  هادر این جامعهجنگ همه با همه 
طرزفکر گوستاو  ،شناسیدر جامعه ،نهاآترین کند. یکی از مهمگوناگونی را تغذیه می

د یاست. اندیشه او تأثیر عمیقی بر زیگموند فرو Gustave le Bonلوبن 
Sigmund Freud   کند تسلیم بحران تمدن ما را ناگزیر می ،نهاد. بنابر نظر او

و هم تعلقات  هایی را بازیابیم که هم طبیعتنظم طبیعی بگردیم و بخصوص هویت
به ما  ،کنندتیره و تبار که برخی نژادش تعریف می ،خاک ،اجتماعی و فرهنگی ما

 بخشند. می
همانند فکر فاجعه محیط  ،کندالقاء می «هاجامعه توده» طرفداربدبینی که فکر    

به ما  خواند که جایی را بازیابیم که طبیعتما را بدان می ،ناپذیرزیستی اجتناب
هایی که اعتمادی عمیقی را نسبت به نهادها و اندیشهاست. و در ما بیداده

 کند.القاء می ،اند و به خصوص دموکراسیخوانده شدههای مدرن اندیشه
 ،گرتوجیه ،از نژادیا  ،این  فراخوان به دفاع از مردم ،این دشمنی با دموکراسی    

گروهی باشد که باید از امت در برابر مطلقی است که باید از آن شخص و یا  قدرت
اخلی و خارجیش دفاع کند یا کنند. بازیافتن امت و به او نیرو و غرور دشمنان د

سه مؤلفه  ،در برابر دشمنان داخلی و خارجی را بخشیدنالزم برای دفاع از خود 
 هستند. اصلی مرامهای توتالیتر
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 . لنینشدنبا اقبال بزرگ روبرو دلیل بی یم شوروی بمثابه نظام توتالیترژتبیین ر    
در یک کشور و تقدم بخشیدن به والیت مطلق  با روش کردن استقرار سوسیالیسم

شد.  بانی استبداد فراگیر ،یم جدیدژدولت برای مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی ر
کار  ،اما دقیقاً . کردتوسط پرولتاریا تأکید می نقالبلنین همواره بر ضرورت مهار ا

خدمت را به در یک حزب سیاسی و این حزب  دگردیسی یک جنبش اجتماعیاو 
هانا  و همین است ،استبداد فراگیر شد. گماردن هدفی صرفاً سیاسی و تصرف دولت

است که به دقت و در این رنتآقوت تبیین هانا. استتبیین کردهرا نآنیک  رنتآ
دستگاه برخوردار از استحاله یک جنبش اجتماعی دموکراتیک را به یک  ،روشنی

مدرن عقالنیت را با  های غربی. جامعهکندتشریح می ،والیت مطلق و سرکوبگر
اقتصاد و جامعه  به ،بعکس ،زوج کرده بودند و کشورهای توتالیتر گراییملی

 کند.گرایی سرکوبگر میتابع ملیدهند که این دو را طرزکاری را می
تضاد  ،کندتعریف میرا  یم توتالیترژر بهتر طبیعت ،از دید من ،تضاد اصلی که    

عمال خشونت را از خاطر که دولت انحصار اِدولت با جامعه است. بخصوص بدین
که زندگی اجتماعی مدرن بر محور اصول راهنمای کند. حال اینن خود میآ

)بیشتر از جمهوری چراکه جمهوری مفهومی بیشتر سیاسی تا اجتماعی  دموکراسی
 یابد.است( سازمان می

 سه قرن تجدد طی ،های اروپاییبخصوص جامعه ،های مدرنهجامع    
گیری شکلدار( و )بخصوص سرمایه بر پایه زوج اقتصاد بازار ،«کالسیک»

ورد اما آاین زوج در برابر جنگ دولتها با یکدیگر دوام بنا شدند.  ،های ملیدولت
ویرانش کردند. این زوج را تجربه و تجارت و استعمار قوت  المللیبینجنگهای 

 .شدویران  ،گرفتن نظام استعماریو پایان بخشیدند و با جهانی شدن اقتصاد
یکی  :ما شاهد دو جنگ شدیم و مدندآببار بیستم این دو ویرانی در نیمه اول قرن    

دیگری ها خواند( و ن را جنگ مردمآتون ها )که میها بر ضد دولتجنگ جامعه
 ها )که استبدادفراگیر شکل اصلی آن است(. جنگ دولتها بر ضد جامعه

روبروییم.  مدرن یهاگیسختگی بازهم بیشتر جامعهپندارند ما با از همبرخی می     
بیش از پیش بسته و  یو تشکیل انحصارها با طبیعت ن قطع رابطه فرهنگآویژگی 

بیش از پیش برخوردار از امتیازها است. این پندار از منش محرکی سخت غافل 



154 
 

نچه معرف ملت یا آاز دولتی غافل است که  بیشتر از  ،است گرااست که دولت ملی
 (240 – 235مردم است. )صص  یمعرف توانمند ،جامعه باشد

 
 :نقد ●
 ،با جنبش همگانی مردم ،است گروهی با مرام استبداد فراگیرتاریخ به خود ندیده    

 ،لذا رسیده باشد. به قدرت
همگانی قابل تلخیص در یک حزب نیست. اما هرگاه باوجدان  . جنبش اجتماعی1

بدیل در خور خویش را  ،انسان و عمل به این حقوق همراه نباشد به حقوندی
به ساختهای  ،هافقدان بدیل و نقش نجستن حقوق در تنظیم رابطهجوید و نمی

دهد خود را بازسازی کنند. مهار و جهت بخشیدن به نیروی استبدادی امکان می
به استبداد جدید  ،شود و ضرورت حذف مهارناپذیرهااجتماعی که رها می محرکه

 ،1357 بعد از انقالب امری که در ایراندهد تا استبدادفراگیر پیش رود. امکان می
استبداد  اما ایستادگی ایستادگان مانع از آن شد که والیت مطلقه فقیه .واقع شد
عمر استبداد  ،های استبدادبگردد. این ایستادگی و از میان برخاستن پایه فراگیر

 است.کردهبازسازی شده را کوتاه نیز 
را مدار عقل و  و هر فرد و گروهی که قدرت بررسی مرامهای دولتهای توتالیتر .2

کننده معلوم بر بررسی ،کندکردن میهدف و روش اندیشیدن و سخن گفتن و عمل
 ،مرام راهنما و مشروعیت بخش ،بخاطر نیاز مستمرش به توجیه ،که قدرت کندمی

 ،کند. زمان خالی شدن مرامهایش خالی میرا بطور مداوم از خود بیگانه و  از داشته
 ن نیز هست. آزمان انحطاط و انحالل قدرت توتالیتر و غیر 

  نباشد. فایدهتواند بیمی صدرنوشته ابوالحسن بنی ،و مطالعه کتاب توتالیتاریسم    
 پایان نقد

 

 چیست؟: ی. بد2
نفی  ،بنابراین ،بمثابه خالق وجدان به خود نفی یبد ،از منظر انسان که بنگریم    

است. اما پیشاروی  ،کرامت ،برابری ،زادیآ ،خود بمنزله صاحب حقوق بنیادی
بدی انکار انسان  ،اماعمال وحشیانه که من در زندگی خود شاهد ارتکابشان بوده

 یبمثابه موجود توانا به تمیز خوب از بد است. بدی انکار روابط ممکن میان انسانها
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 ،از کشف درخت خوب و بد وقتی انجیل گاهی بر خوب و بد است. آ برخوردار از
کند فکر کنیم که ما را ناگزیر می ،گویدسخن می ،قضاوت اخالقی ،ن دیگربه سخ
 تواند مطلق بگردد.ناانسان شدن می ،بنابراین ،انسانیت نفی
 ،«همه چیز ممکن است»دارد که بپذیریم ن میآما را بر های توتالیتریمژتجربه ر    

و توانا به قضاوت  حتی بدی مطلق که نفی و انکار انسان است بمثابه انسان حقوند
 تصدیق جهان شمول ،همه انسانها تصدیق حقوندی دموکراسی ،اخالقی. بعکس

ی است. باید حقوندی کسانی را نیز بازشناخت که حذف ناشدن بودن حقوق بنیادی
نجا آزنند. دموکراسی باید تا از شناسایی برخورداری غیر خود از حقوق سرباز می
شناسند و بخاطر جنایاتی که کمال بجوید که کسانی که مسئولیت خویش را باز می

. این برداشت از سخت نکند مجازات ،کنندطلب عفو می ،اندمرتکب شده
به عمل  ،و شیلی انتینژرآو  در افریقای جنوبی ،ن موافقمآدموکراسی که من با 

گویای وجود وجدان اخالقی  ،بازشناسی مسئولیت خویش و تقاضای عفو مد.آدر
 (241 – 240متهم است. )صص 

 تام: . بسوی قدرت3
ام. این اندیشه وابستهمن به اندیشه عقالنی بطور کامل ) عقالنی اندیشههمانند     

ها هیجان ،است( یی است که یکی از دو عنصر همگانی مدرنیتهاگرشمولجهانبنیاد 
گرایشی این نقش قائالن به  ،و احساسات نیز نقش خالق دارند و درجامعه فرامدرن

و بخصوص    –شناسان بر نقش خیال تربیتدهند. روانشناسان و جدی را تشکیل می
تأکید  ،موختن ریاضیاتآبخصوص در  ،موختن به شاگردانآدر  –رابطه تربیتی 

 ،است از ماکس وبرکه « تفاهم»مفهوم  رایعلوم اجتماعی بعالمان کنند. می
از نظر کنش و  بلکه ،جنبه فکریاز تنها نه . لنده تمام قائاهمیتی ب ،همواره

اهمیت  پردازند و برای کنشها و واکنشهاواکنشهای عاطفی و هیجانی نیز بدان می
ها فروکاست. چراکه زندگی و ارتباط سیاسی را نباید در انتقال اطالع قائلند. بسیار

شوندگان اثر بگذارند تا که اثری اطالعها باید بر رفتار انتخاب کنندگان و انتخاب 
ها و منازعه ،این نه تنها در روابط اجتماعی ،ورند. بنابراینآبطور خاص سیاسی ببار

با  یعنی در رابطه میان فرهنگ ،تجربه مشخصترین عامبلکه نخست در  ،نهاآغیر 
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که بر ی است ی اصل و نسبتا حدهای جنسی و سنی و گروه میان ،بویژه و طبیعت
 جویند.نزاعهای عمده سازمان می ،سر داوهای فرهنگی

 ،فنون جدید با طبیعترا این داوهای جدید عدی ند بُچارتباط ایم ما کوشیده    
 ،کردن تصویر زنده با نوشته است. بنابراینهمراه ،ترین روشتوضیح دهیم. شناخته

ها ن پرشمارند و رابطهآدر  ای که وسائل ارتباط جمعیرابطه مستقیمی میان جامعه
ها و نزاعهای جمعی و شخصی وجود با انواع رابطه ،شوندنها برقرار میآاز طریق 

 یابند.بسط می دارد و این رابطه و نزاعها در جامعه فرامدرن
جهانی کردن و شدن است. اثر اصلی این  ،ین جنبه بنیادی این جامعهدوم    

بخش مهمی از اهمیت  ،است که مهار سیاسی زندگی فردی و جمعیاین ،دگردیسی
چون  مشکلی بزرگ برای نهادهای سیاسی ،و این امردهد. خود را از دست می

نها بسیار آهای اجتماعی و گسترش آورد. اما با زاد و ولد شبکهببار می ،احزاب
و استادان و  مساعد است. در مقایسه با نظرهای روزنامه نگاران و معلمان

 تر هستند. آبسیار کار ،گرفتن افکارعمومیها در شکلاین شبکه ،کارشناسان
کند به ما حالی می ،ساده و مستقیم ولو ،ورده جهانی شدنآفر« توده فرهنگ»این     

دهند و ارتباطهای غیر اهمیت خود را از دست می ها با افکارعمومیکه واسطه
کند چرایی باز به ما حالی می ،این واقعیتکنند. اهمیت روزافزون پیدا می ،شفاهی

تمام  ،بطور عام ،و موزش و پرورشآ ،نآسیاسی و بیشتر از  دگردیسی عمیق زندگی
 .رااشکال ارتباط اجتماعی 

توتالیتاریسم  :بشناسانم ن را با توتالیتاریسمآتام و فرق  خواهم قدرتاما من می    
 ،ورد. بعکسآهای زندگی اجتماعی را تحت فرمان نیاز به دولتی دارد که تمامی جنبه

پیام هستند که بایکدیگر  یهاها و گیرندهدهنده ،این نقشمندها ،در جامعه فرامدرن
امل برای تع را های شخصیت خودکه تمامی جنبه کنند. اینان هستندارتباط برقرار می

 . گیرندبکار می ،دنکننها ارتباط برقرار میآبا با شخصیت کسانی که 
تام ترکیبی است از قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت  مراد من از قدرت    

 ،قدرتهای متکی بر ارتباطها ،های فرامدرندر جامعه ،است کهه من اینیفرهنگی. فرض
 ،قدرتهای سیاسی و اقتصادی ،شوند. بخصوصاعمال می ،همواره در این سه قلمرو

 ،بطور خودجوش شوند ومحدود نمی ،هاهای مادی و سرمایهبه داشته ،در اعمال شدن
 .شوندنیز اعمال می ،بر رفتارها و معرفهای نقشمندان اجتماعی
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 ،گذاریکنم این نوع جدید دولت را امپراطوری بخوانیم. این نامپیشنهاد می    
 های پیشین برجا نیستندمفید است. چراکه امپراطوری ،بخاطر ظاهر متناقضش

است مدهآ در وجود ،چین ،ترین امپراطوریقوی :امپراطوری وجود دارد ،باوجود این
شناسند. روسیه شوروی از تبدیل امپراطوری می ،تبه درس ،ن راآو همه جهانیان 

چینی  .موفق شد بدان چین ناتوان شد اما ،بزرگ اقتصادی شدن به یک قدرت
مد این موفقیت آپی. قراردارد که تحت مهار قدرت تام حزب کمونیست موفق شد
از  ،کم بطور موقتدست ،بلحاظ اقتصادی قدرتمند ،است که امریکااین ،استثنایی
سالمت و فالح دیگر خود را سرزمین  و استهچشم پوشید« رؤیای امریکا»مرام 

 241های صفحهخواند. )نمی ،برای تمامی مهاجران یو فرهنگ یو سیاس یاقتصاد
– 246.) 
 
 :نقد ●
و ... که در رابطه بکار  و زور و پول و فن بمثابه رابطه و ترکیبی از علم قدرت    
دارای بعدهای سیاسی و  ،به ضرورت ،شودچون در جامعه برقرار می ،رودمی

گرچه قدرت تام را ترکیب سه  ،نویسندهاقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. 
و امریکا  اما مثالی که در باره چین ،داندقدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی می

همواره در قید ترکیب بایکدیگر  ،این سه قدرت ،کند که از دید اوم میومعل ،زندمی
 نیستند. 

زیرا کارش توجیه بایدکرد و نباید کرد و  ،تواند در ترکیب شرکت کندمرام نمی    
و  علم ،بظاهربهتراست کرد و بهتراست نکرد و خواهی کن و خواهی نکن است. 

ی که ترکیبدر  ،هم از سیاست هم از اقتصاد و زور پول ،بدانیم را که از فرهنگ فن
هریک از این عناصر چهاربعدی  ،اما به واقع کنند.شرکت می ،روندمی در رابطه بکار

در  ،رابطه قوا ،سانگیرد. بدینهستند ولو یک بعدشان دربرابر دید عقل قرار می
ترکیب  ،این رابطهدر ،شود وبرقرار می ،سطح فرد با فرد و در سطح گروه با گروه

دولت را که . شودتنظیم می ساناینزیرسلطه  –رابطه میان مسلط  .رودباال بکار می
 ،های دیگر بدانیمبا جامعه های قواها در درون جامعه و رابطهحاصل این رابطه
تنظیم  ها را با قدرتنزدیک به تمامی رابطه ،هابا ایجاد ستون پایه ،استبداد فراگیر

گوییم که قدرت  ،تعریف نویسنده را از قدرت تام بکاربریم ،هرگاه بخواهیم کند.می
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تظیم کند. راستی  ،هرچهار بعد را بطورکامل ،در هر رابطه ،وقتی تام است که
ی امدن پآبه میان  ،بنابراین ،بخاطر نیاز به توجیه ،ای از این نوعاست که رابطهاین
شود. ممکن نمی ،که مهارکامل  یکی توسط دیگریچنانبرقرارکردنی نیست.  ،حق

خود  و حقوندی حقوقبه انسانهایی که ما باشیم را از اهمیت وجدان  ،این ناممکنی
  کند.گاه میآ

 پایان نقد

 :ستابرد ناچیز شدهحکومتها در راهکار . 4
 ،برای چپ در قیاس با راست ،در کشورهای غربی ،های سیاسیجهشاین     

که حال این او است. منافع بیانگراند. زیرا گفتمان راست وردهآتری ببارعواقب وخیم
 ،کند. از زمانی که در انگلستانچپ خود را با طراحها و اصلهای راهنما تعریف می

 و ایتالیا لمانآحزبهای چپ  ،را برگزید یال لیبرالیسمیعنی سوس« راه سوم» ،تونی بلر
 نیز این راه در پیش گرفتند... و اسپانیا

پرپهنا و عمیق  بسبه برداشتی  ،در امریکا و در اروپا ،و فرهنگی چپ روشنفکر    
های به دفاع از تمامی اقلیتها و تمامی جنبه ،گروید. در این برداشت از دموکراسی

 ،شود. اما هراندازه بیشتر در این گسترهاهمیت بزرگی داده می ،زندگی خصوصی
مدهای کارگران گرفتار شرائط آیشتر از مسائل روزمره مزدبگیران و درب ،رودپیش می
شود. آیا باید راهبرد خویش را بطور دور می ،کاری طوالنیو یا گرفتار بیسخت 

 ،برای مثال ،کامل تغییر دهد؟ مطمئناً نه. زیرا اگر بخواهد به این مسائل بپردازد
اقتصادی صدمه  رشد ،های جامعه بگرددترینخواهان امداد همه جانبه به ضعیف

چه  ،شود که چنین امدادی ممکن شود. پسمدی حاصل نمیآخواهد دید و دیگر در
 باید کرد؟

از  جنبشهای اجتماعیهراندازه نقشمندان و  :حل ممکن استتنها یک راه    
حکومتها بیشتر ناگزیر  ،بیشتر سخن گویند ،و حقوق بنیادی دان به حقوندیوج
اقتصادی و باالبردن توان رقابت واحدهای  کاری و برای رشدشوند برضد بیمی

ها تالش کنند. حکومتها باید امتیازهای بیرون از اقتصادی و کاستن از نابرابری
در همه سلسله مراتب  ،برخی گروههای اجتماعی را اندازه و فعالیتهای غیر مولد

بسیار بیشتر قوه  کار نیاز به جدایی و استقاللد. عملی شدن این راهنالغاء کن ،مدآدر
بپردازد. قوه  ،شوندتر میباید به این مسائل که مدام پیچیدهاین قوه  . زیرادارد مقننه
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نیز نیازمند همین توانایی است. زیرا باید از پی حل مسائل فوری و برآوردن  مجریه
 برآید. ،س برای اکثریت جامعهو تحصیل نتایج مادی محسونیازهای عاجل 

اند برجا گذاشته اینه طرحی و نه اندیشه ،نجا که مجموع احزاب سیاسی چپآاز     
 گفتمانتوانا به ارائه  ،در حال حاضر ،جدید های اجتماعینجا که جنبشآو از 

حکومت است  هاین ب ،شویممی دوران گذارو ما وارد  سیاسی نیرومند از خود نیستند
 ورد. آکه باید روی 

تواند چگونه می ،در یک کشور دموکراتیک ،اما یک جنبش فکری و یا اجتماعی    
دیگر  ،وردآروی به تام شدن  سیاسی نداشته باشد؟ اگر قدرت گفتمانزید اگر  باز

برخی ورد. آبه دولت نیست که باید روی  ،یک نقشمند و یا یک جنبش اجتماعی
متمرکز شوند.  ،اند که بر حل مسائل زندگی خصوصیهن شدآاز نقشمندان بر

درصدد مبارزه  ،اندتر بودهبیناند. دیگرانی که واقعروانکاوی را نیز بکارگرفته
تر در دانند که نزاعهای جدید کماند و میمدهآتر با دشمنان اجتماعی برمستقیم

 ،نهاآدر  ،آیند کهقلمروهایی پدید می ای و بیشتر در قلمروهای اقتصادی و حرفه
 خویش دارد. تری بر وجدان مردم بر حقوندیعمل اثرات هرچه مهم

د خود را جهانی ایب ،جدید جنبشهای اجتماعی ،های تامپیشاروی قدرت ،قراربدین    
باید اخالقی و  ،همواره ،روشها ،بنابراین ،نهاآی . هدفهابدانند و تعریف کنند
هستند که بخاطر  نهاآضد جنبشها  ،پیشاروی جنبشهای اجتماعی دموکراتیک باشند.

 ،کردن ضد جنبشهاشوند. خنثیبرانگیخته می ،ن هویت و فالن مرامآاین جماعت و 
مدافع حقوق انسان که  ،بیش از همه ،کند که جنبشهای اجتماعیایجاب می

 (250 – 246)صص . بگردند ،شمول هستندجهان
 
 

 :چهار میدان ضرور وجدان به حقوندی
 
 ،حاضر باشد ،و نقشمند کردن بمثابه انسان حقوندبرای آنکه اراده بودن و عمل    

احساس  ،خود را مسئول و توانا به عمل ،فرد یا جمع ،نخست باید نقشمند ممکن
بمثابه حقوند و  ن را وجدان به خودآاین مرحله اول از مراحل کاری است که کند. 
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بلکه این  ،کندکننده را خلق میخوانیم. زیرا این عمل نیست که عملنقشمند می
وجود  دموکراسی ،کند. بدون عشق به آزادیعمل را خلق میکننده است که عمل

های وجدان گیرم که عرصهدر باره چهار مسئله موضع می ،ندارد. باتوجه به این امر
 به خود بمثابه حقوند و نقشمند هستند.

 
امیدوارم انسان کوشم و می ،مسئله بازکشف فرد است. در این مسئله ،. مسئله اول1

 را بیابم. وجدان به حقوندی دارای و نقشمند
 ،است که در قسمت اول این کتاب« مسئله زن»بازپردختن به  ،. مسئله دوم2
 گردم.ورشده بودم که در قسمت دوم بدان باز میآیاد
ن را عمیق بررسی کنم. آو مهاجران است و امیدوارم  مسئله پناهندگان . مسئله سوم3

نها که آکنم گودال گذرناپذیری میان قربانیان یک وضعیت اقتصادی و کوشش می
 پدید نیاورم. ،هستند ،سلطه اجتماعی و فرهنگی ،وضعیت زیر سلطهدر 
های توان موضوعچگونه می :استاین ،پردازمکه بدان میمیر. مسئله چها4

فاقد دموکراسی را درکشورهایی مطرح کرد که  انسان و حقوق بنیادی دموکراسی
مرتب پرشمارتر هستند و برای انسان حقوق بنیادی قائل نیستند. این کشورها

 شوند؟ می
 

 از خود بمثابه حقوند: بمثابه حقوند و وجدان زدایی . وجدان به خود1
که  ترسیتوان از نقشمندهای جدید در دوران فراتجدد سخن گفت؟ آیا می    

ترس از طرد شدن از  ،شوند و بجا استاحساس کنندگانش بیش از پیش پرشمار می
در  ،شوندضعیف می« طبیعی»ها و روابط خاطر که جماعتدانب جامعه است. 

تواند پیشاروی طوفانهای اقتصادی و محیط زیستی یا سیاسی که نه می ،فرد ،نتیجه
تهدید  ،روگردد. از اینکس میمنزوی و بی ،نها پرهیزکندآشان کند و نه از بینیپیش

و از این ثباتی شغلی بی ،ازای این شکنندگی. مابهشودتر میمدام بزرگبه طردشدن 
 ،بلکه محکومیت به مرگ ،ن را نیز طرد شدنآ ،ن شغل رفتن است که گرفتارانشآبه 

کند. سان میآ ها راها و تعاونها و همبستگیها و مبادلهکنند ولو رابطهحس می
 و سازمانهای مذهبی انوادگیهای خاهمیت همبستگی معاصر ایتالیا شناسانجامعه

های دانیم که در جامعهکنند. اما ما میخاطر نشان می ،را در شهرهای بزرگ ایتالیا
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و این نقش کند. این دولت است که نقش اصلی را بازی می ،از جمله ایتالیا ،صنعتی
کند که خود نیز و نیز افرادی بازی می کارگران ی حقوقرا در بازتوزیع و بازشناس

ها که یکی را ن رابطهآ ،روها هستند. از اینخواهان بازهم بیشتر فردی شدن رابطه
به حاشیه  ،شدمی ،کشی جنسیاز جمله بهره ،کشیکرد و سبب بهرهآور بقیه مینان

 اند.رانده شده
 ،نهاآرد ،هایی پرهیز کرد کهشود باید از  تحلیلور میآیادنکه آنویسنده پس از     

برداری مقامهای سیاسی و یا فرهنگی شود تا که مورد بهرهدستکاری می ،بسود مرام
اهمیت  ،نها استآیک نمونه از « هاخلقروانشناسی »و یا اجتماعی بگردد که 

ایستند کند که در برابر معیارهای مسلط میبه نیروهایی را خاطر نشان میپرداختن 
 :نویسدمی کنند.ابراز می ،حقوند شدن و میل خود را به فردِ

 پیوند دهم. زیرا ما باید انسان نقشمند وجدان به حقوندی را بهکوشم فردشدن می    
در سطح  در تجربه فردی او در نهادها و یا در سیمای خالقیت ویژه خودمان ،را

بازگشت با  ،اغلب ،بمثابه حقوند وجدان به خود ،در حقیقتکشف کنیم.  ،اجتماعی
هیچ ربطی به  ،البته ،. این بازگشت به خودشودغاز میآ ،نقشمند ،به خود بمثابه

چرا ندارد.  ،انگاردیگران  سوایو خویشتن را  پندارن خود آاز رفاه را  فردگراییِ
دفاع از یک فکر و  :استکردن دو دوزه بازی individualismeفردگرایی که 
سازوکارها  بنابر دفاع ازکه این احساس دادن  ،حالدر همان ،یک جماعت و حتی

 .استند و اشکال وجدان به خود بمثابه حقو
شمار  ،های اروپاییپردازد که در جامعهنویسنده به این مهم می ،اینجادر     

زندگی  ،کنند و یا دو تن بدون هیچ قرار و مدار قانونیانسانهایی که تنها زندگی می
و پردازد می آیندبه دنیا می ،خارج از شکلی از اشکال نهاد ،کنند و کودکانی کهمی
های رسد که در بنای جامعهبه این نتجه میو  کندرا خاطرنشان میکارها و تدابیر راه

های های اجتماعی با وضعیتسیاست ،نآدر  ،ی وجود دارد کهدوران ،فرامدرن
 نیازها و تقاضاهایکارهای سیاست اندیشان با راهبخصوص  –واقعی مردمان 

 (255 – 252خوانایی ندارند. )صص  – شهروندان
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 و جنسیت: . تجدد2
دیگر  قانع نیستند  بسیار پرشمار هستند مردان و زنانی که ،در میان معاصران ما    

در خواست حقوق )اقتصادی و اجتماعی  féminisme جانبداری از حقوق زنان
 خالصه شود. وضعیت واقعی دیگر است. در ،و فرهنگی( برابر برای زنان و مردان

 ،پردازندها میساز جامعهدیگرگونتولیدی و هراندازه مردان بیشتر به فعالیت  ،واقع
ترین کنندهتعیین ،نآدر  ،شوند کهتلقی می« طبیعی»زنان بیشتر معرفهای زندگی 

 برابریین گویند ابینند و میمیکه پر شمارند زنانی  ،جنسیت است. بعکس ،عنصر
است بلکه امکان داده ،نه تنها وجود ندارد ،شودگفته مین سخن آهمه از که این

هایی همچنان در جامعه ،میز میان مرد با زنآزیر سلطه و خشونت –روابط مسلط 
 اند.بناشده،بپاید که بر پایه سلطه بر طبیعت

ایجاب  ،بمثابه حقوند باید نیک اندریافت که پذیرفتن وجدان به خود ،قراربدین    
 ،از خودمجازی قراردهیم و  خود را در ورای یک برابری ،پیش از همه ،کند کهمی

بپرسیم. بپرسیم چگونه این  و طبیعت رابطه فرهنگ دگرگونی در باره امکان
 و نیز نقشمندی برابری جویند.  دگرگونی را به انجام رسانیم که زنان در حقوندی

های اندیشه و عمل تقریباً در همه عرصه :پرداختن به این دگرگونی سابقه دارد    
یک نظر  :درویاروین ،صالحاتی که باید به انجام رساندا نظر در بارهدو  ،اجتماعی

را باید  ها و امتیازهای ویژههمه تبعیض ،بنابراین ،هااست که تمامی نابرابریبراین
 ،کنندهدر نیروی جبران ،در مافوقی ،است که مادونی رالغو کرد. نظر دیگر براین

مبنای  بر ،دگرگون کرد. این نظر دوم است که اندیشه اروپایی را در قرن نوزدهمباید 
است. این نظر است که این پرسش را تغذیه کرده ،پیرامون ارباب و برده تفکر هگل

بخاطر هدفی  باید زندگی زنانه را« طبیعی»جنبه چگونه  :دهدپیشاروی ما قرار می
این امر که زنان بهتر از مردان  خوانم؟می« مافوقی زنان»را نآکه من  تجهیز کرد

جور همه شیوه زندگی توانند می ،ور کنندجُور چندین نوع زندگی را باهم توانند جُمی
. هیچ چیز نباید مانع این دگردیسی مادون را باید بازشناخت را بایکدیگر جورکنند

 ،به مافوق ،«نیاز ارضای»به وظیفه تولید نسل و  اندوابستههستند و  زنانکه کنونی 
 ااستعدادی که بطور کامل ب ،یابی بر حقوندینها در وجدانآبرتر  استعداد بگردد.

 ،. الگویی که مرد مسلط بودرا باید بازشناخت انطباق دارد هاارتباط نیازهای جامعهِ
 با جامعه صنعتی انطباق داشت.
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ما از آن  ،از جملهها پرشمارند. مشکل ،اما بر سر راه بازشناسی برتری زن    
پنداشتیم که همواره صحیح مینچه را آهمه  ،ترسیم که با پیش رفتن در این راهمی

زندگی اجتماعی « گردانیطبیعی»و خود را پیشاروی ویران کنیم  ،و مدافعشان بودیم
جانبداری شیوه پیشینِ به  نبیابیم. چگونه بتوان از این مانع عبورکرد بدون بازگشت

پرسید شد و از موانعی نمیحقوق خالصه می درخواست برابریدر که حقوق زن از 
 نها عبورکرد تا این برابری متحقق بگردد؟آکه باید از 

حاصل  وجدان به حقوندی ،هابا فنون و محاسبه ،نخست باید در کله گنجاند که    
دمی به تصدیق خویش بمثابه آ ،نآرد ،شود. زیرا وجدان جستن جریانی است کهنمی

وجدان به توانایی خود در تغییرکردن و تغییردادن بمثابه  ،و نقشمند انسان حقوند
بیشتر زنانه  ،ایگونهب ،و این برداشت از وجدان به حقوندی رسد.می ،محیط زیست

تواند بیشتر ربط و انطباق دارد و بهتر می ،با جامعه ارتباطاتاست تا مردانه. زیرا 
 ایجاد کند. ،نیروی الزم را برای رویارویی با قدرتهای تام

چگونه یک قدم دیگر  :کندپرسش دیگری محل پیدا می ،رسیمجا که میبه این    
وجدان به  ،خویش به حقوندی هر انسانجریان وجدان به پیش برداریم و در  

وارد را نیز   - وجدان به خودکه به همان اندازه  –،بمثابه حقوند و نقشمند ،دیگری
انجام دهیم و  ثابه حقوندمباید با وجدان به خود برا کار این :استپاسخ اینکنیم؟ 

همواره متذکر باشیم که وجدان به خود بمثابه حقوند و وجدان به دیگران بمثابه 
وجدان به حقوندی نه تنها  ،ساندهند. بدینحقوند همواره یک جریان را تشکیل می

توانیم بلکه می ،شناسیمبه رسمیت میهای او را نیز ابطهاحساسات و ردیگری که 
در وجدان بر  ،اند تا کهصدیق کنیم که زنان فراخوانده شدهبازهم دورتر برویم و ت
دلیل که مردان نخست به این .ن باشنداتر از مردعامالنی فعال ،حقوندی و... دیگری

موجودی به زن را  و بخصوص سلطه که کار ،نیرو ،با زور اندهمانی جستهایناغلب 
اند. ابراز احساسات را ممنوع کرده ،بر خود ،زمانهم ،فروکاسته وپذیر وابسته و فعل

را  ،و زورگو« یىابتدا»تا این اندازه  ،در خودچرا و چگونه این نگرش مردان 
ند اردهمحروم ک احساساتیاز بخشی از عواطف و  خود را  ،سانبدیناند و کردهدائمی

 ،و سلطه فندنیای همانی با ها برای خالقیت او هستند؟ از رهگذر اینکه ضرورترین
 تر زنان. شناختن نقشِ بلحاظ فرهنگی خالقناند به بازخود را محکوم کرده



164 
 

 ،اقبال و امکان زن و مرد برابری درشود ناچیز نمی« زنان آزادی» ،قراربدین    
حقوند و «کامالً و مستقیماً» گیرد ساختن خویش را بمثابه انسانِدر برمیبلکه 

نقشمند. نه مردان و نه زنان بطور کامل به خود بمثابه حقوند و خالق و نقشمند 
که بپذیرند که سلطه مرد بر زن پایان پذیرد. بدون اینبدون این ،بخشندنمیتحقق 

زادسازی آتوانند بمثابه حقوند و خالق و نقشمند بزیند مگر اینکه در مرد و زن نمی
 ،جا و مقام خود را در جامعه فرامدرن ،توانندکامیاب شوند. زنان نمی ،قید سلطه از

ن خویش کنند مگر با ایفای نقش خود در تغییر درک عمومی از آاز  ،بطور کامل
عقل و نیروی کار مردان را و عاطفه و است که . درک عمومی از تجدد اینتجدد

مردان باید بر زنان مسلط باشند. این درک  ،رو. از اینهستند زنان رالذت جویی 
به یمن آزادی  ،موجود کاملی که زنان –است که به یمن ساختن موجود انسانی کامل 

با احترام به گوناگونی شخصیت و با حذف همه  ،–خلق خواهند کرد  ،خود
زنان  :رها این کار استکاباید تغییرداد. ضرورترین ،زیر سلطه –های مسلط رابطه
زاد آبه بهانه ابراز  ،نآدر  ،بگذارند به دایره بسته بازشان گردانند که ،روی نبایدبهیچ

 (261 – 255. )صص تسلیم میل جنسی مرد بگردند ،میل جنسی
 
 :نقد ●
مافوق و  ،زیردستردست و بَنویسنده را گرفتار زِ ،اصل راهنماکردن ثنویت    

برتر  ،است که مافوق و مادوناز این مهم غافل شده ،است. ناچارنگاه داشته ،مادون
 ،است. رفع تناقضزیرسلطه –رابطه مسلط  ،یک رابطه است و این رابطه ،و فروتر

است.  ن با موازنه عدمیآو جانشین کردن  به رهاکردن ثنویت بمثابه اصل راهنما
کند مافوق ایجاب می ،زیرسلطه –رهایی از هرگونه رابطه مسلط  ،هرگاه چنین کنیم

شدن  و عمل به حقوق و فعال در حقوندی جای به برابری ،ر و زیربو مادون و ز
بمثابه  وجدان به خود ،سانبدین بسپارد. ای از استعدادها و فضلهابمثابه مجموعه

وجدان به خود  ،و وجدان به خود بمثابه خالق گانهپنج وجدان به حقوق ،حقوند
و فضلها  - نها استآخلق یکی از  که استعداد –ای از استعدادها ابه مجموعهبمث
 آمد.راه را تا اینجا می ،رهیدشود. هرگاه نویسنده از بند ثنویت میمی
 :استاین ،برای زنان نقش اول قائل شودسخن خالی از تناقض که  ،قراربدین    
خاطر که بدین ،گیردغاز میآزن  زادیآزن و مرد با استقالل و  ،زادیآو  استقالل»

ها زیرسلطه برهند و تنظیم رابطه –زنان هستند که باید خویشتن را از روابط مسلط 
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غاز آ ،زادی هر جامعه با آزادی زنآاین سخن را که «. با حقوق را ممکن بگردانند
 ،نآو پس از  ایران است و در بهار انقالبصدر نیم قرن پیش گفتهبنی ،شودمی

  است.تکرار کرده
 پایان نقد

 ها:و دفاع از سرزمین . پذیرش پناهندگان3
اهمیتی به غایت  ،بلحاظ نظری و عملی ،مسئله پذیرش پناهندگان رایاگر من ب    

نزاع میان  ،محوری در جامعه فرامدرن خاطر است که نزاعبدین ،شومقائل می
 های ویژه است. ها و هویتدفاع از جماعت وگرایی حقوق انسان شمولجهان
باید این  ،جدا شوند ،که بگذاریم استانهایی بطور کامل از دولت ملینآبجای     

ها را به اتخاذ و اجرای سیاستهایی تشویق کنیم که سبب بسط فعالیتهای سرزمین
 ،مهاجران و پناهندگان« پذیرش»جدید و برعهده گرفتن مسئولیتهای جدید و 

در چهارچوب مبارزه همگانی با نابرابریها میان استانها که بیشتر از  ،بگردند تا که
با به حاشیه رانده شدن و بیابان  ،یابندافزایش می های اجتماعیابرابریها میان طبقهن

 است. نیاز و اجرای طرحهای بزرگ  هاطرحطراحی کنیم. به مبارزه  ،گشتن
 سبب ایجاد قدرتهای تامفرادست هستند و ارتباطات  ،در جامعه فرامدرن     
یمهای استبدادی یا ضد ژو هم رتام بازارهای مالی  توانند هم قدرتکه می شوندمی

 ،انسان از نوع امت و جماعت گرا و ویرانگر حقوق جهان شمول جنبشهای اجتماعی
 ،امروز ،این واقعیت پیدا کنیم کهباید وجدان شفافی بر  ،هرچه زودتر ،باشند. بنابراین

برمحور  ،های اجتماعیاند که طبقههمان محل را پیدا کرده ،اشکال جدید سلطه
 های صنعتی داشتند. در جامعه ،سرمایه تولیدی

گرایی یمهای اقتدارگرا و امت و جماعتژشاهد ذوب شدن ر ،در همه جای جهان    
هستیم. این دربرابر  ،در یکدیگر ،«غیر خودی»دشمن ن هویت و آمدعی این و 

کار دفاع کنیم. این ،شمول انسانسلطه نظامهای متمرکز است که باید از حقوق جهان
را باید در محدوده دفاع از مناطقی انجام دهیم که در خطر از دست دادن توان 

طقی که دارند محکوم ربا از منابنابراین عمل خویش هستند. عامل توان ،خالقیت
جهانی شدن و لیبرالیسمی است که هدفش  ،به بیابان شدن و به حاشیه رانده شدنند
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از جمله سدهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی  است  ،از میان برداشتن همه سدها
 شوند.میکه مانع از به حداکثر رساندن سود 

غاز آ ،زیستیی محیطهاگیری از وقوع فاجعهکار را با پذیرفتن فوریت پیش    
انگیزند مهاجرتهای انبوه انسانها را بر می ،هاخاطر که این فاجعهبدین ،کنیم. خاصه

 آورند.و زیر و روشدنها در فعالیت اقتصادی بهمان وسعت را ببار می
ریت را ما باید وجدانی کامل به این واقعیت پیداکنیم که بخش بزرگی از بش    

نها آکند. تهدید می ،و ناگزیر شدن از جابه جایی جغرافیایی تخریب محیط زیست
مهاجران را نند که آبر دانند و را در خور توجه و حل می که تنها مسئله پناهندگان

گرچه اغلب به علل سیاسی نیز هست  –خاطر که علت مهاجرت اقتصادی است بدین
پوشانند و ما را دچار واقعیت را با انگشتهای کوچک خود می ،نباید پذیرفت –

روستاها  ،گیرهنگی شتابآبا  ،نیم کهآکنند. نه تنها نیم قرنی است که شاهد اشتباه می
شهرهایی چون سائوپولو شوند و میو شهرهای کوچک و متوسط از جمعیت خالی 

Sao Paulo سیتی نیم که جمعیت مکزیکو آبلکه شاهد   ،کننداز جمعیت باد می(
 سیل مهاجران بسوی امریکا روان است.  ،حالشود و در همانبیست میلیون نفر می(
خود را نشان  ،ها از مانها نیستند که در دورترین قارهآترین خطرها تنها بزرگ    
خود  ،رزمینهای ماسبلکه این خطرها در دروازهای کشورهای ما و بسا در  ،دهندمی
ها گری و نه بسان قرنشهروندیبنام  ،نه بسان قرن هجدم ،. دیگرنمایانندمیرا 

« دفاع»توان از موضع و موقعیتی می ،های اجتماعیبنام طبقه ،نوزدهم و بیستم
بمثابه نقشمندان  ،است که و شرکت در دنیایی در جنبش بنام زندگی . اینکرد

 های خود دفاع کنیم. توانیم از سرزمینمی ،ن انتخابآاجتماعی توانا به انجام این و 
که برخی آن موفق شویم ای هرگاه ما به انجام این دگردیسی عمیق و تبیین مسئله    

کنیم که مسئله ما وجدان کامل پیدا می ،کنندناچیز می« پذیرش مهاجران»را در 
کردن دولتها و خشونت پلیس بازایستیم. ینده همه ما ربط دارد. از متهمآبه  ،روپیش

کانادا به کنار زیرا فعاالنه با گرایشهای هرچه  –است که در امریکا واقعیت این
 ،زداییو صنعت اقتصاد نبر اثر جهانی شد ،و اروپا –است تر مقابله کردهخطرناک

کاری اند. این بیعصیان کرده ،و مهاجران که برضد پناهندگاناین کارگرانند 
است که ضدیت با فریبی گشتهسبب رونق شدید عوام ،درازمدتِ بخصوص جوانان

خاطر است که زندگی سیاسی در کشورهای بدیناست. مایه کردهخارجی را دست
است. گرفتار درهم برهمی شده ،و فرانسه چون امریکا و انگلستان ،بزرگ صنعتی
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جز بسود قوای  ،نشینی و بازایستادن از مقاومت نیروهای سیاسی و سندیکاییعقب
زدایی در اند بهای صنعتوها پذیرفتهشود. این نیراقتصادی و مالی مسلط تمام نمی

 بپردازند. ،کشور را بخاطر بردن سود از جهانی شدن
به قدرتهای تام که ما باید خود را متقاعد کنیم که تنها پاسخ مؤثر تر اینبازهم مهم    

برانگیختن و تقویت شتابان  ؛کردن استخلق ،نهاآو تنها روش جلوگیری از پیروزی 
در سطح  ،جدید و نیروهای سیاسی جدید است. این نیروها جنبشهای اجتماعی

 (266 – 261. )گیرندبرعهده میجنبشها را برخاستن به عمل  مدلل کردنِ  ،سیاسی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 :فرامدرن امعهدر ج نقش ایفاکندگان

 :. ورود به جامعه فرامدرن1
کنیم و زمان از هم پاشیدن جامعه صنعتی را زندگی می بلکه ،ما نه تنها انحطاط    
ها است که بیش از زمان آن بخصوص برای اروپایی ،ینده بنگریمآاست که به آن

فنون  را در رشد نقش نیروی محرکه ،این زماناند و تا اندازه به مسائل گذشته دلبسته
 اند.نکردهها با شرایط جدید تولید بازیو دولت هاو در انطباق کارفرمایی

انتخابات جدید  در ،ش تکیه داردبر سازماندهی بازرگانی و صنعتی سنتی که لمانآ    
است و این ضعف عزم و حکومتش ضعیف شده :گویدمی مرکل ،(2017)

در انجام مجموع تغییرهای  تواناییش را برای برعهده گرفتن رهبری تمامی اروپا
س جمهوری یىر :در وضعیتی معکوس قراردارد برد. فرانسهزیر سئوال می ،ضرور
قطعاً عزم الزم برای اتخاذ  Emmanuel Macronامانوئل ماکرون  ،جدید

وضعیت عمومی استفاده کند اما نخست باید از بهبود  ؛ابتکارهای متهورانه را دارد
برهد و کشور را از  ،ستانداقتصاد فرانسه را از ماندن در گذشته که توانش را میو 

ها گذاریکه مانع اتخاذ ابتکارها هم در ساحت سرمایهای خالص کند کسر بودجه
شود. می ،تغییر سامانه دانشگاهی و سیاست تحقیقاتیدر ساحت شناسی و هم در فن

لمان اتحادی را بازبسازند که آاست که فرانسه و نآینده اروپا در گرو آزیرا تضمین 
امکان داد  ،بر کمیسیون اروپایی Jacques Delorsاک دلور  ژبه یمن ریاست 

از  جداشدن انگلستان د.نبسط پیداک ،وجدان بر ضرورت یک سیاست اروپایی
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خاطر رهبران اروپا و نیز انگلستان را به خود مشغول نگاهدشته است. این  ،اروپا
بسیار مشکل ساخته  ،ازه نامطمئنانددر وضعیتی این ،امر تهیه طرحهای بلندمدت را

 است.
بینی بودن غیرقابل پیش :روبرو است امریکا با وضعیتی وارنه وضعیت فرانسه    

اجرای مصوبه امتناع او از  ،Trumpترامپ  ،س جمهورییىپندار و کردار ر
 ،و خارج شدنش از قرارداد با ایران در باره محیط زیست کنفرانس جهانی پاریس

است. باوجود وردهآای را در تمامی جهان بباراعتمادی گستردهعدم اطمینان و بی
 ،شده جهانی داریدادن فنون جدید ارتباطات و سرمایه امریکا در قلمرو رشد ،این

 نقشی متفوق دارد.
کنیم که تعمیم فنون جدید و ادغام اقتصادهای توان گفت در دورانی زندگی میمی    

جدید هنوز واقعیت  روند. اما ورود به جامعه و فرهنگشتابان پیش می ،جهان
نسبت به  انبران سیاسیشکه هم مردم و هم ره نجسته است. بخصوص اروپاییان

ماده است کشورهای دیگر را به این آها در امریکا که این کشور بیشترشدن نابرابری
دیگر کارخانه دنیا  خواهدمیکه  چین ،به موازات سخت سوءظن دارند. ،راه ببرد
. از مهندسان نوع جدید جهان باشد موزش و پرورشآبلکه دفتر مطالعات و  ،نباشد
 مهار و حزب کمونیسترا مصمم است مهار اقتصاد  ،بیش از پیش ،دولت ،رواین

 .در داست داشته باشند ،بطور مدام ،دولت را
مادگی اتخاذ آهیچ قسمت از جهان  ،امروز ،نتیجه گرفت که توان سان میبدین    

تولید و سازماندهی اقتصادی  ،دنیا نه تنها برای ایجاد شرائط رشد ،ابتکارهای مهم
و شیوه گرفتن  سازماندهی اجتماعیمادگی آبلکه  ،نداردرا  ،در سطح جهان جدید
بخصوص بخاطر  ،های سیاسی گویای تغییرهای عمیق را نیز ندارد. بایدتصمیم

مشغول و نگران بود. دانش دل ،تقریباً در تمامی قلمروها ،تضعیف اندیشه اجتماعی
بخاطر مقاومت شدید  امادارد اقتصاد  تقریباً بدون شریک بر قلمرو اقتصادی سلطهِ

 ،در جریان اجتماعی و سیاسیِ ،دربرابر تغییرهای اقتصادی ،روشنفکران غرب
 (307 – 305. )صص استتضعیف شده

 جدید: ساختن انسان نقشمند. 2
وارنه انسانی است که منش  ،خوانایی دارد ی که با جامعه فرامدرنانسان نقشمند

خواند و بر خالقیت اقتصادی و اجتماعی متمرکز و روشش با جامعه صنعتی می
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 ءاعضا گریجلوهتر بر رفتارها و بسیار مستقیم محور بود. یک جامعه مصرف
 به این خاطر که در جامعه مصرف ،یک جامعه صنعتی. از جملهگذارد تا اثر می
های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی گیرند که سلطهقدرتهای تام شکل می ،محور

های سلطه نخبه کنند. ضرور است که جنبشهای اجتماعیرا با هم اعمال می
بخشند که توانا به بتغییر اجتماعی سمت و سویی  به رهبری کننده را نپذیرند و

عبور از هدفهای پیشین )که عمده اقتصادی و اجتماعی بودند( و پذیرش 
قوای زیادی مانع سمت و سوی  ،بگردد. اما ،هدفهای اخالقی و دموکراتیک

 تماعی هستند.جدید پیداکردن تغییر اج
بسط  وتعریف کرده  داریم که ادگارمورن «بغرنجی»از  تعریف ن آما نیاز به     
است. زیرا رها از بند همه جبرهای اقتصادی ادعایی تعیین کننده رفتارهای داده

نیز های متقابل روزافزونِ مسائل اقتصادی اجتماعی و اجتماعی است و وابستگی
کند. مقاومتها در برابر سمت و سوی جدید مسائل فردی و میان افراد را لحاظ می

کنند که در بند درکی از پیداکردن تغییر اجتماعی را نه تنها نهادها که انسانهایی می
 ،پیشنهاد دیدی کلی و چند فرهنگی از جهان کنونیخود بمثابه موجود فعال هستند. 

عمومیت ایم به مشاهده ما عادت کرده ،هها سالدر طول د ،مشکل است. چراکه
پایه و بدون دیدی  ،توجه به جامعهفردنگر و بی ،بیش از پیش ، دیدیپیداکردنِ

دست اندر کار خاصه در همه نهادهایی که  ،ایاز فعالیت حرفه دیدی ،فرهنگی مایهِ
زندگی را « دوطرف جاده»امریکا مدتهای دراز است که هستند. زندگی اقتصادی 
کردن یک طرف دنیای اثربخشی و عقالنیکه است. توضیح ایناز هم جدا کرده

در نوشته  ، Lou Reedدنیای زندگی اجتماعی که لو رید  ،اقتصاد و طرف دیگر
ردنی که بطور وسیع عملی چنین جداکخواند. می ،«طرف پهن» ن راآ ،معروف خود

بازشناختن  ،ویرانگر سنتها و فرهنگهای ملی است. آری از دید اروپاییان ،استگشته
م شخصیت هوهای فرهنگی و مفیابیارتباط متقابل فعالیتهای اقتصادی و جهت

و ادبیات  وسائل ارتباط جمعی به ،از جمله ،ضرورت دارد. باید به نهادهای فرهنگی
دنیای ذهنی و دنیای  ،دهی جدیدجهتی نو ببخشیم. در این سمت ،آترو سینما و ت

 ها و اعتقادها را سهیم بگردانیم.جهان عقل ابزاری و جهان تجربه ،عینی
 homoمقتصد و انسان  homo faberانسان ابزارساز جامعه صنعتی بر محور     

aeconomicus تمدنی عرفی و تمدنی  ،بر این دو محور ،اندیشید. تمدن صنعتیمی
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نامید. این تمدن قائم بر این فکر  matérialisteگرا ن را مادیآتوان شد که می
 اجتماعی و اخالقی است.  ،از جمله ،بود که نمو اقتصادی بنیاد ضرور ترقی

 1973خواند )از  ن را دوران پسا صنعتیآتوان که میدراز دورانی در     
این دنیای صنعتی که امریکا هسته مرکزی  ،(2007تا  بازسازیهای ملی اروپاییان

ت به این خاطر که بخش بزرگی از پویندگی خود را از دست داد. نخس ،ن بودآ
بکار نیافتادند و  ،در فعالیتهای تولیدی ،های در اختیاربخشی روزافزون از سرمایه
 های مالیاتیی بهشتهغیر منقول بکار افتادند و یا رادر یا  ،در جستجوی سود بیشتر

بکارگرفته شدند. و سپس به این دلیل که  ،شدند و یا در فعالیتهای غیر قانونی
بدل شدند و طبقه میانه بزرگی شکل  ،های رفاهبه دولت دولتهای صنعتی دموکراتیک

نکه آحال مشغول است. ی از نوع اداری و یا بانکی و مالی خدمات بهگرفت که 
نشست. واپس می ،یافت و مبارزه برضد فقرندی بسط میکردن خدمات به کصنعتی
 (.310 – 307)صص 

 معاصر: . چهار میدان عمل تجدد3
یابند که ما وارد ای جریان میکه در جامعه ییهای فرهنگی و نزاعهایابیسمت    
 ،به یک اقتصاد ارتباطات عبور از اقتصاد تولید کننده از رهگذرنه تنها  ،ایمن شدهآ

به عمل بر موجودهای انسانی و دگرگون کردن  مل بر طبیعتعاز  ،به سخن دیگر
روزافزون با گشوده شدن که  -تعلیم و تربیت  اثر بلکه ،اندتغییرکرده ،رفتارهاشان

تر را همه جانبه این تغییر - استگشته محوریکامالً  مؤثری ،ن بروی همگانآ رِدَ
 است.کرده
دارد با  ترمستقیمهرچه  چراکه ربط ؛ترین تغییر استهمه جانبه و مهم ،این تغییر   

شش خود برای در کو ،های فرهنگی که منکردارهای جدید اقتصادی و تبیین
خواهم بر اهمیت دهم. اما مینها میآجای اصلی را به  ،بازسازی اندیشه اجتماعی

را و انتخابهایی خواهم مسائلی که میدو تغییر دیگر نیز تأکید کنم. توضیح این
رانند. تر بر رفتارهای اکثریت معاصران ما فرمان میکه هرچه مستقیمروشن کنم 

اکم حبر رفتارها  ،اغلب بیشتر از مسائل اقتصادی و اجتماعی که در جامعه صنعتی
 دند. بو
تعریف سیاسی  :است globalisationنفس جهانی شدن و کردن تغییر اول     

انجام  استعمارزداییچربد زیرا میچربد؛ ن میآجهانی شدن بر تعریف اقتصادی 
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برخوردار از اقتصاد  غربکه امپریالیسم کشورهای  -گرفته و سلطه غربیان برجهان 
 است.پایان یافته –شد خوانده می ،مدرن و ارتشهای قوی

بخصوص امپراطوری  ،هابارها به اهمیت سقوط امپراطوری ،در این کتاب    
که  لمانآزمان شد با سقوط امپراطوری این سقوط همام. اصرار ورزیده ،انگلستان

رها  تقریباً بطور کامل از بند نظام استعماری ،استبدادی فراگیر بود. آسیا و افریقا
گونه تر این نیست که اینمسئله مهم ،«پسا استعمار»برخالف اندیشه  ،اند. اماشده

است که مسائل بلکه این ،اندمانده غرب تحت سلطه ،کشورها تحت اشکال دیگر
های ما دارد. گرچه دانسته ،نآشرق و غرب  ،اند که دنیای معاصرها شدهنها همانآ

اما  ،استزمون شدهآتر هستند و صحتشان بیشتر های غرب فراواندر باره جامعه
های خود را بازبینیم تا بتوانیم هم در مورد استعمارگرهای سابق و دائم باید تحلیل

به کوشش برای باید این بازبینی بکارشان بریم.  ،های پیشینهم در باره زیرسلطه
 سربازکنند. های عمومی و بسا جهان شمولتحلیلساختن 

در  ،ن اقلیتهای جنسیآرخی رفتارها است که از مطرود جامعه شدن ب ،تغییر دوم    
که چندین کشور ازدواج میان هستند. باوجود این ،گرایانهمجنس ،مرتبه اول
فرزندی و بارداری به نها را بر قبول کودک به آ و حق اندکرده یرا قانون هاهمجنس

افزون  .ها نگشته استگرایی مقبول جامعههمجنس ،اندشناخته ،دستیاری پزشک
کنیم که تنها پرشمار انسانها را مشاهده می ،بخصوص در شهرهای بزرگ ،براین

 فاقد پدر یا مادرند.  ،براثر طالق هایی هستند کههستند و یا خانواده
 اند. این مخالفتها در امریکای التینمخالفت شدید روبرو شده این تحولها با    

عظیم است. هرچند بازتبیین  کاتولیک یتر هستند. چراکه نفوذ کلیسابیشتر و شدید
 در پیشرفت سریع است.  ،جنسیتنوع 
 ،موضوع محوری اندیشه :برندها همه به یک نتیجه راه میها و بررسیاین مشاهده    

های اجتماعی کار و تولید بودند و این امور ها و رابطهوضعیت ،در جامعه صنعتی
 ،حاکم بودند. اما اینک ،بخصوص رفتارهای سیاسی ،بر رفتارهای اجتماعی

موضوع  ،دانگرساز و حتی خودویرانخوددگردیس ،فرینآه خودبمثاب وجدان به خود
بخصوص در  ،هااندیشه است. این وجدان است که بر رفتارهای ما در همه ساحت

فرمان  ،نها استآوردن آشخصی که زندگی درگرو بر« نیازهای»ترینساحت اساسی
ترین مهم ،سانبدین مندی دو ویژگی جامعه نو هستند.راند. خالقیت و نزاعمی
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تبیین خویشتن و  ،هم برای جامعه و هم برای هریک از ما بمثابه فرد ،موضوع
 (313 – 310)صص  ن است.آانطباق جستن با 

 . از تالشی جامعه پیشین تا بنای جامعه جدید:4
عمیقاً با  ،در حال تشکل که جامعه فرامدرنِما باید وجدان کامل بیابیم بر این    
و اولریش بک  Manuel Castellsپیشین متفاوت است. مانوئل کاستل  امعهج

Ulrich Beck مشخص و  ،های ما راکردارهای جدید جامعه،جامعه جدید را
و جهانی کردن و شدن نظام  ایجاد یک اقتصاد ارتباطات :اندتعریف کرده ،دقیق

ما باید  ،است. و حاالقدمی به جلو است که بطور قطع برداشته شدهاقتصادی جهانی 
های جدید از خالقیت انسان را دریابیم چگونه این کردارهای جدید تبیین

و  بر حقوندی درکی کامل و دقیق از وجدان انسان ،زایانند. به سخن دیگرمی
 ،است. این وجدانهیچ معادلی نداشتهکه در جامعه پیشین پیدا کنیم نقشمندی خویش 

بلکه وجدان بر نوکردن اندیشه  ،بمثابه خالق و نقشمند نیست تنها وجدان به خود
 سخت به نهادهای سیاسی ،رگذشتهای را باید نوکرد که داست. اندیشه دموکراسی

ن بمیان است که تمامی اشکال آمریت تحت انقیاد آسخن از  ،محدود بود. و اینک
 .قرارگیرند انسان حقوق بنیادی

هایی تواند از مهسخت می نور بزرگ فرامدرنیته ،امروز ،گاهم کهآمن کامالً     
روی برتافتن از این کنم که اند. اما تأکید میکه ویرانه گذشته را فراگرفته عبورکند

دیوانگی )و ناممکن( است. هنوز عناصر بسیاری را کم داریم تا بتوانیم گردش  ،نور
تمدن را تغییر  توانیم تردید کنیم کهکار جامعه جدید را مهار کنیم. اما دیگر نمی

 ایم. داده
به نو  اما نوباید دغدغه خاطر اول ما باشد.  ،کیفیت تحلیل و مشاهده و بررسی    

 همراه بگردد.  ،کردن افکار باید با بسط میدان تحلیل
هم  ،ها در باره نقاط اصلی جهانها و تحقیقما نیاز فوری داریم به انجام مطالعه    

و  نظیر امریکا و انگلستان ،شوندتمدن صنعتی خارج میهای که از در باره جامعه
 ،که برای وارد شدن به دوران فراتجددو کشورهای دیگری  و هم در باره چین لمانآ

 ،مقایسه راه و روشهای مختلفگیرند. های بسیار متفاوت با راه ما را در پیش میراه
 وریم.آترین عناصر ضرورِ فراتجدد را پدید دهد مهما امکان میه مب
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جای بسیار مهمی را اشغال  ،در اندیشه اقتصادی ،به حق ،موضوع نابرابری     
تشکل به  شناسیاست که جامعهضرور این ،های دموکراتیکاست. اما در جامعهکرده

به همان اندازه بها  ،مردمی های اجتماعیبخصوص به جنبش ،روحیه دموکراتیک
 (315 – 313دهد.  )صص 

 :بودن خویش خالق و نقشمند وجدان به . فرهنگ5
 ،نخوریمیا حسرت گذشته را  نشویم و های عامه فریبکه گرفتار بیاننآبرای     

قرار حضور و عمل صاحبان جدید باشیم. اما صاحبان جدید جهان و باید بی
 توانند بهتر بجنگند و حقوق جدیدنها که میآهای ما کیانند؟ بخصوص کیانند جامعه

نند؛ شناساببه رسمیت  ،انداخذ شدهدیگری که همراه با الغای امتیازهای و منافع  ،را
 و برابری زادیآکه منافع عمومی صدمه نبینند و اقبال برخورداری همگان از چنان

 بیشتر بگردد؟
های یک جامعه و یابیگاهیم که نقشمندان قدیم و جدید از سمتآما کاماًل     

د. ورآمیاز خالقیت خاص خویش بعمل ن جامعهآ کهناپذیر هستند جداییتبیینی 
هرچه  ،را عدیم که باید اشکال جدید وجدان بر خالقیت خاص خوداما متق ،باز

تعیین کنیم. این کار است که به عمل ما بیشترین توان  ،ترتر و دقیق و مشخصروشن
 ،بخشد. بخصوص که تقال برای این که شرائط سلطه دوران جامعه صنعتیرا می

دارد. زمان نیاز نیز به عمل پرتوان  ،کردن این تقالشدید است و خنثی ،دیرپایند
هر روز  ،ن راآو ما گیرد که دارد انجام می را درک کنیم است که زیرورو شدنینآ

کنیم اما مشاهده می ،های خاص رفتارهای خوددر جنبه ،کمی بهتر از روز پیش
 با مشکالتی چند رویاروییم. ،نآ هنوز برای فهم طبیعت

و  بر طبیعتدهند و رخ می های اجتماعیهایی که برسرشان نزاعوضوعتغییر م     
کردنی هستند که چنان کامل مشاهده ،رانندفرمان می مندهاهای نقشاشکال مداخله

قرن جنگها و  ،ام که قرن بیستمتوانیم نبینیم و حسشان نکنیم. پیش از این گفتهنمی
و اجتماعی  کشیها وکشتارها بود و اینها ما را ناگزیر کردند از اندیشه اقتصادینسل
اندیشه و عمل اخالقی و دموکراتیک قرن بیست و یکم عبور کنیم. برای به  ،ن قرنآ

اقتصادی  قدرت ن شکل ازآو  این یمهای توتالیترژر که گاهی کامل داریمآما  ،مثال
توسط قدرت مطلق چند تن  ،اجتماعی هایبلکه تخریب همه صاحب نقش ،نیستند
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یک طبقه و یا حتی صلح اجتماعی و بخاطر هستند. و این نه  ،این قدرت خاطرو ب
بلکه بخاطر احترام  ،ترهای ما با این غولها جنگیدندترین بزرگسیاسی بود که شجاع

نها آبا  بود که همه با همه و برابری انسان و به حکم تصدیق آزادی به کرامت
 جنگیدند. 

گویم غیر از گرایشهای برای اینکه معلوم باشد اخالقی که من از آن سخن می    
ن تغییرها بیشتر آپردازم. به تر میترین تغییرها بیشفژبه ر ،است« گرااخالق»
سازیم. زیرا می ی تصویری هستند که ما از خود و از جهانپردازم که گویامی

های از اندازه بیرون ها و نابرابریها و ستماز رهگذر خشونت ،تصویرهاترین کهنه
 شوند. به روز می ،همراهند ،های کنونی دنیاکه با جهش

و  زدایی از حقوندیتوانیم ادعاکنیم اهمیت الزم را برای وجداننمی ،قراربدین    
گر فرو گر نقشمندهای سلطهرا در عمل ویراننآهرگاه  ،شویمنقشمندی قائل می

شود بکاهیم. وجدان به حقوندی و نقشمندی نزد ما و نزد دور و بر ما حاصل نمی
هرچه دورتر خود را از  ،اندبه خود گرفتهدر اشکالی که  ،هامقدسنکه تمامی آمگر 
های توحیدی و های مهم دینتر برخی جنبهمرادم کم ،. در دنیای غربیمبگردان

نها خو آمسلط ما را به پرستش  که فرهنگ هستندهای قالبی شمولبیشتر جهان
ها که فرهنگ مسلط با تعریف ،مشهور« ارزشهای» ،راست ،خوب ،زیبا :استداده
بخصوص از زمان  ،شناسیدهد. باید پذیرفت که جامعهو ارزش می هااین کلمه به

نقش مهمی در  ،Karl Poperو کارل پوپر  Robert Mertonروبرت مرتون 
شمول گمان های تاریخی الگوهای شناخت علمی که جهانکردن محدودیتمسلم
زیبایی  ساخته خود ازبخصوص  ،کارفرهنگ محافظهاست. اما ایفا کرده ،رفتندمی

شمولی روابط عاشقانه است که جهانخویش از شناسی و نیز تصور و تصویر و زیبایی
ن فرهنگ آبرضد  کند.را القاء و تحمیل می قالبی هایشمولانگارد و  این جهانمی
به عبور از –بخصوص ونیز  – قالبی بود که نقاشی ایتالیاشمولهای جهاناین و 

است که اندیشه رزوی من اینآزد. دست  ،به تمجید زیبایی زن ،ستایش امر قدسی
شود )ورای ارضای جنسی و یا یافتن مینچه عشق خوانده آاجتماعی بکوشد و در 

ن را رابطه آن را  بیابد که من آتحقیق کند و  ،منزلتی اجتماعی و یا تشکیل خانواده(
تالقی دو جنبش شخصی بسوی  ،حقوندی و نقشمندیمتقابل میان دو وجدان به 

هنگی و اجتماعی های فراز راه بمثابه حقوند و نقشمند و خالق وجدان به خود
 .خوانممی ،مختلف و نیز دو میل و تجربه و طرح
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ن زنان آکه قربانی  انباوجود منش بس خشن مرد ،این کوشش سخت ارزشمند    
ترین اشکال ارتباط میان تواند محیط اجتماعی را برای پذیرش متعالیمی ،هستند

ند. امانوئل هست بربیشتر از مردان بدان راهمساعد کند که زنان  دو وجدان به حقوندی
است که باید اهمیت بیشتری برای نظر بر این  Emmanuel Levinasیناس لو

ایم بشکند. قائل شد تا بتی که از عشق به خود ساخته« غیر شخصی»عشق به سیمای
بمثابه  ما جستجوی وجدان به خود فرهنگ من معتقدم که اصل راهنمای ،بعکس

غاز آحقوند و خالق و نقشمند است و این وجدان باید با وجدان به بمثابه خالق 
 (318 – 315وجدان متقابل بیانجامد. )صص گیرد و به 

 
 نقد ●
خانوارها و هاهای دولتها و کارفرماییبدهی – خورکردنجهانی معتاد به پیش    

ای سرمایه ،حالداخلی جهان است. در همان برابر تولید ناخالص 2.4نزدیک به 
داخلی مجموع کشورهای برابر تولید ناخالص  10 –میلیون میلیارد دالر  1برابر 

(. این فزونی 16بکار است ) ،مشتق هایفرآورده در بازار - 2018جهان در سال 
گر بر ها و خدمتهای ویراناه است با فزونی فرآوردهرکه همولید مصرف بر ت

 ،غربیعنی این که  ،نیازهای حیاتی و الزم برای رشدها و خدمات برآوردنده وردهآفر
های نه وارد دوران فراتجدد که وارد دوران ویرانگری ،بیشتر از نقاط دیگر جهان

تر و ضد فرهنگ ضعیف زادیآو  استقالل فرهنگ ،در غرباست. حیات سوز شده
 اند.تر شدهقوی قدرت
وجدان به خالقیت هم از وجدان به استعدادهای دیگر جدا نیست  ،و نیز     

نها وجدان آدمی همواره باید به آاست که  این مجموع استعدادها و فضلها ،بنابراین
و  است. عقل مستقل و آزادی لخالقیت درگرو استقال ،کهداشته باشد. و هم این

 ،وجدان به مجموعه استعدادها و وجدان به حقوندی ،زاد خالق است. بنابراینآ
خواند. گرچه گری انسان نمیوجدان به حقوندی با ویرانیک وجدان است. و 

گری اما برداشت او از فراتجدد که ویران ،است گاهآاهمخوانی نویسنده نیز براین ن
دهد. با وجدان به حقوندی در تعارض قرار می مدعای او را ،گیردرا نیز دربرمی

کند. میل به کاهش نهد و به صفر  گری رویکند ویرانایجاب می ،فراتجدد ،الجرم
ها رابطه ،بر اصل موازنه عدمی ،انسانها :ها را حقوق تنظیم کنندرابطه ،به سخن دیگر
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تنظیم کنند. نه تنها به این دلیل که  ،اطالقعلی به یمن رابطه هر حقوند با حقرا 
عقل از خالقیت ناتوان  ،بلکه بدون این رابطه ،است رابطه خالی از زوراین تنها 

 شود.می
کردن از خود بیگانه با  ،هامتصدیان دینمقدس است که  این معنای ،و باالخره    
پرستش و یا نزدیک را در پوشش  پرستیدیگر کرده و بت ،قدرت هایدر بیاننها آ

همان معنی را باید مقدس از کلمه  ،اند. بنابراینرواج داده ،«مقدسات»به پرستش 
 پاک. :مراد کرد که دارد

صفت  ،بنام فراتجدد ،مقدس بمعنای پاک از تعین است. هرگاه قرار شود آزادی     
نویسنده بجا بود شود. ضد خود مییعنی  ،جبرو  تعینم یآزاد ،پاک را حذف کنیم

و عمل به  چراکه هرگاه قرار بر وجدان به حقوق ؛پرداختزبان آزادی نیز میبه که 
 (17بماند. ) تواند زبان قدرتزبان نیز نمی ،ها با حقوق بشودحقوق و تنظیم رابطه

 . خلبانی در هواپیما:6
سازی خود ویران ،پردازدمی نویسنده نخست به وضعیت فرانسه ،در این قسمت    

دهد چرا هواپیمایی که فرانسه و توضیح می کندچپ و راست را خاطر نشان می
خلبان و گرفتار یابد که بیرا هواپیمایی می غرب ،نیاز به خلبان دارد. سپس ،باشد

  :بحرانی عمیق است
کارانه نیست؛ از نوع محافظه ،کندرا تهدید می ترین خطری که دنیای غرببزرگ    

خودداری  :دهدخود را روشن نشان می ،ین خطر در امریکااز نوع ارتجاعی است. ا
را  عمل کردن برضد خطرها که محیط زیستس جمهوری امریکا از یىر ،ترامپ

 های امریکایی شده و سیاهان امریکاکنند و یا سخنان او برضد مکزیکیتهدید می
اند. بدون امضاء کرده که پنج بعالوه یک با ایران و بیرون رفتن از قرارداد وین

خطر بحران و خطر  ،یک جامعه ،تغییر یک کشور رای سازمان یافته بوجود اراده
 و اسپانیا وحدت ملی کشورهای انگلستانبینیم که شوند. میبزرگ می ،فروپاشی

گرایی دولت/ملتهای اروپایی را تهدید شود و امت و جماعتبطور مستقیم تهدید می
های جهانی در بروی مبادله ،نه بدون مشکل ،که اینهااست کند. و این درحالی می
 گشایند. می ،شده
و این خطر که است. همواره سنگین بوده ،بهای انسانی تغییر جامعه و تمدن    

رو ضروراست هر نیز بزرگ است. از این ،از هدف روی گردانند نهاآمردم و رهبران 
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یک رو بریدن با تمدن پیشین و یک رو  :دو روی گذار تشخیص و شناسایی شوند
 ،نه تنها کردارهای اقتصادی جدید ،سامان بخشیدن به تمدن جدید. به سخن دیگر

باید شناسایی  ،ها و اشکالی که این وجدان جدید باید پیدا کندتبیینبلکه بخصوص 
 .و تبیین شوند

در جهانی که میان  ،شویم در هواپیما خلبان هستزیرا از زمانی که ما مطمئن می    
 ،استتسهیم شده ،یمهای اقتدارگرا یا توتالیترژجهانی شده و ر مالی داریسرمایه
کند که حقوق است. و این تغییر ایجاب می تغییر دموکراسی ،اقدامترین عاجل
 بر عمل نقشمندان سیاسی حاکم بگردند.  انسان بنیادی
 داریسرمایه ،وجود دارد رسیدن به جامعه فرامدرنبر سر راه  ی کهترین مانعهمم     
ها را به فعالیتهای غیر داری بخش بزرگی از سرمایهاست. چراکه این سرمایه مالی

کند. می ،هم به انحصارنآ ،برای بردن بیشترین سودرا کار این و دهدتولیدی سوق می
های های جدید و ایجاد سامانهورود به جامعه جدید نیاز به اخذ شناسایی وقتی

نها که آاول  :وردآضروراست که جامعه دو نوع کارفرما بار ،جدید ارتباطات دارد
  Appleپلآچون  ،هستنددر سطح جهان  های اقتصادیتوانا به ایجاد امپراطوری

و سامسونگ  Amazonمازون آو Google  و گوگل  Microsoftو میکروسفت
Samsung نها فرآورده بکارگرفتن فنون آاند و توانایی که در تمامی دنیا شناخته

استفاده از نگاه با آاند و اطالعاتی است. این نوع کارفرماها نخست کاشف بوده
و گروه دوم  اند.امپراطوری خود را ایجاد کرده برای فنون ضرور ،کشف خود

 گیرند.را در فعالیتهای تولیدی بکار می کارفرماهایی که نیروهای محرکه
گوید کشفهای بزرگ فنون کار اما همانطور که آکادمی علوم امریکا می    

های ها را محققان دانشگاهها و مؤسسهتحقیقهای بنیادی است و اینتحقیق
 دهند. تحقیقاتی انجام می

کنند. اما باز می جامعه فرامدرنروی را ب نها هستند که راهآ ،خلبانها ،قراربدین    
 – 320. )صص و خالقیت خویش است نیاز به وجدان هر انسان به حقوندی

327) 
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 تام: برضد قدرت مستقیم . دموکراسی7
در  ،در کشورهای غربی انتخاب رأی دهندگان ،امروز و در آینده بیشتر از امروز    

نهادها امکان اظهار اصول  ،نهاآدر  ،یعنی همه کشورهایی که ،ترین مفهوم کلمهوسیع
توانمندی رهبران و محافل بستگی دارد به  ،دهندرا می و طرحهای دموکراتیک
 از –انتخاباتی  ،تر بخواهیمدقیق –نیروی سیاسی  فرآوردنروشنفکری و علمی در 

این . گرایی دولتکراتیک و ارادهاقتصادی و اصول دمو های نیروهای محرکهترکیب
توانند انجام بگیرند. چراکه سیاست تنها های بسیار متفاوت میها در حوزهترکیب

هر بیان سیاسی که از  ،در عوضنیز هست. « تبیین» ،نمایندگی یافتن نیست
امنیتی که دولت تأمین  ،بردن نفع ،چون ترس از بیگانه –فرمان برد « ایتأثریگانه»

انجامد. بدیهی است هر سیاستی که با هدف به شکست می –حسرت گذشته  ،کند
ن آدرپی تقویت منافع این و آن گروه یا این و  ،شودپیروزی در انتخابات تدبیر می

ن میراث مرامی یا ملی است. چنین سیاستی کاری جز کندن گور آمرام یا این و 
 د. کننوگردانی کشور  نمی

 شهرونداناز سطح رهبران تا  ،در همه سطوح ،در آستانه ورود به جامعه جدید    
ملی و دموکراتیک  میثاقهریک باید به یک طرح عمومی که بیانگر  ،حامل طرحها

سیاستهای را تعریف کرد که  نخست باید ترکیبهای ،اعتماد بیابند. بنابراین ،باشد
 قابل قبول یا رد هستند. ،سطوح مختلفلحاظ از  ،نهاآفرآورده 

هر  ،در کشورهای فرامدرن :کنمغاز میآ ،نچه ضرورت مطلق داردآاز  ،قراربدین    
جامعه و دنیای جدید را جذب خود کند؛  سیاستی باید بتواند بیشترین شهروندان

برخوردارند و  تر از حقوق بنیادیعشهروندانی را جذب خود کند که هرچه وسی
 ن بسیار معدود است.آشمارمطرودان در 

دخالت دولت در سه شاخه اصلی  ،دموکراتیک دومین مؤلفه میثاق همبستگی    
و  موزش و پرورشآنوگردانی اجتماعی است. این سه شاخه عبارتند از تحقیق و 

به ابزار « اداره»که این باشد باید هدف  ،. در تمامی مواردبهداشت همگانی
روشن بطور باید این مشارکت  ؛بدل شود،خویش در اداره امور  شهروندانمشارکت 
  .شودپذیرفته تصدیق و  تبیین و و کامل

کاری است. تصدیق سومین مؤلفه دفاع از کار است که بیشتر از مبارزه با بی    
ایجاد کرد. این  ،مؤکدِ تداومی است که باید میان جامعه صنعتی و جامعه فرامدرن
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تعیین کننده برای جوانان دارد. چراکه شدیدترین ضربه را از نبود کار کار اهمیتی 
 خورند. اینان می ،زش و پرورشموآو ناکافی بودن 

ار مدن نخبگان جدید باید امکان ترکیب این سه مؤلفه را به نحوی بسیآبار    
همواره  ،گرا هستندراست ،بلحاظ سیاسی ،بدهد. زیرا عناصری که ،متفاوت
اید تر با عقها مستقیمگرا هستند. زیرا چپتر هستند تا عناصری که چپهمگون

 .اندوابسته ها به منافعپیوند دارند و راست
کشورهای تحت حاکمیت  ،دارند دولتهای اقتدارگرا و توتالیتر ماهیتی که خاطرب   
تر قابل نها کمآیابی آیند و سمتبه حیطه شناسایی میبسیار مشکل  ،گونه دولتهااین
دهند هستند که امکان می نهادهای سیاسیبینی است. زیرا این کشورها فاقد پیش

زاد آاز جریان تعریف بگردد. نها قابل آ به زبان مردم و فرهنگ ،عمل دولت
دهند بدانیم نبض افکار عمومی نیز وسائلی محرومند که امکان می واطالعات 
که بر  –یمها ژرو است که در کشورهاب تحت سلطه اینگونه راز این زند.چگونه می

البیان و نقشمندهای سیاسی که اغلب ممنوع –بخش بزرگی از جهان حاکم هستند 
ها و واکنشهای تبعیدی با ائتالفهای ناپایدار جنبشهای اجتماعی ،قلم و عمل هستند

 اند.جانشین شده
 ،منطقاً ،جدید اخالقمند و دموکراتیک هستند جا که جنبشهای اجتماعینآاز     

ها توان گونه جنبشاین در کشورهای ضد دموکراتیک است که نیروی عظیم این
یمهای ژسلطه رتحت  های ضد دموکراتیک را دارد. در اروپای شرقییمژمبارزه با ر

روی  ترین جنبشهای اجتماعی قرن بیستمبزرگ که نشانده بود دست ونیستیمک
 دادند.
تنها سیاسی  ،یابی جنبشهای اجتماعیضروراست خاطر نشان کنم که سمت     

در بهار عرب و جنبش جنبشها که فرهنگی نیز هست. چنان بلکه آزادی ،نیست
گزی  کپاربرضد تخریب  و نیز جنبش جوانان ترک 2011در  دانشجویان در شیلی

 (330 – 327)صص  داشتند.یابی فرهنگی نیز میسمت ،استانبول
 

 جدید: حاصل سخن در باره جنبشهای اجتماعی
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را  هستند که جنبشهای کارگری این سندیکاها ،در اغلب کشورهای صنعتی    
بعد شدند. سان رهبری میجنبشها این ،کنند. در طول دوران صنعتی شدنرهبری می

بنای های گوناگون بانی سندیکاها همراه با احزاب سیاسی و انجمن ،1945از 
 دولت رفاه شدند. 

پردازد و آن گاه خاطر نشان می در فرانسه نویسنده به نقش سندیکاها ،جادر این    
است از فرهنگ جنبشهای بسیار دور شده سیاسی کنونی اروپا کند که فرهنگمی

 زیرو در کشورهای تحت رژیمهای از آن نوع که در کشورهای دیگر  ،اجتماعی
رسد که جنبشهای اجتماعی جدید ایم. و به این نتیجه میسلطه روسیه مشاهده کرده

 ،در حال حاضر ،باید بتوانند خود را بیافرینند و در شرائطی وارد عمل شوند که
یعنی نه تنها در  ،بزرگ در زندگی نهادهای . این جنبشهاهیچگونه معادلی ندارند

 ،و در شمار بزرگی از نهادهای گوناگون ،بیمارستانها ،رسابلکه در مد ،هاکارفرمایی
توانند می ،کنند و در شهرها نیزبخصوص نهادهایی که از منافع اقلیتها حمایت می

 شوند.و می دست اندرکار شوند
جدید و بریدن واقعی با نقشمندهای پیشین جامعه صنعتی  این با پذیرفتن تجدد    

که است آید. بدترین کار اینمی است که زمینه بالیدن نقشمندهای جدید فراهم 
نکه تغییرهای عمیق آفروکاسته شود بیاندرکاری دولت های دستشیوه درنوگردانی 

 فعال بگردند.  ،انجام گیرند و اعضای جامعه در تمامی قلمروها
 

 :محیط زیستجانبداری سیاسی بد و خوب از . 1
است. زیر سئوال برده ،را از اساس فکر تجدد ،بحران عمومی تمدن صنعتی     

این تمدنها  یتبیین فرهنگ مادی توسط عمل انسان و هایبسیارند که ایجاد تمدن
دانند و مدعی هستند که مردود می ،عمل او وخالقیت انسان  هاینمودار بمثابه ،را

جایی را « طبیعت» ،نآدر  ،ا باید با نظمی طبیعی جایگزین کرد کهزندگی مدرن ر
دارد که کار را از اندازه بیرون برده و حتی طبیعت را برای نوع انسانی نگه می

باید به  ،اگر هنوز دیر نشده باشدپندارند . این ضد تجددها میاستتخریب کرده
گفتیم. ن را ترک میآعقب بازگردیم و جایی را در طبیعت بازیابیم که هرگز نباید 

توان بدان محتوای مشخصی بخشید. ضد گفتمانی است که مشکل می ،این گفتمان
خواهیم اگر نمیبرند تا که ما را متقاعد کنند که تجددها تمام توان خود را بکار می
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نوع زندگی خود را تغییر دهیم. اما از باید قاطعاً و فوراً  ،د را نیز از میان برداریمخو
شنویم که ما محکومیت اخالقی انسانیتی را می ،ورآورای این تصویرهای وحشت

خواندند. این انسانیت از قواعد روی میزیاده ،ن کار است که یونانیان باستانآقربانی 
قواعد عالی راهبر  ،یا طردشان کرد. به سخن دیگرابتدایی خردمندی یا غافل شد و 
 نها انطباق جست.آشان گرفت و باید با توان نادیدهنظم طبیعی را از یاد برد که نمی

ییم. اما رویارویی با های سخت رویاروما با فاجعه ،امروز ،است کهامر واقع این     
کنند که ما به عقب بازگردیم و در جایی قرار بگیریم که ها ایجاب نمیفاجعه

 ادعایی به ما داده است. نگرانی مشروعی که بحران محیط زیست« طبیعت»
النی و شناخت عقدارد که برضد اصول راهنمای ما را بر آن نباید  ،استبرانگیخته

 مایهن دارد که با روح بنیادی تجدد که جانآما را بر باید  ،بعکس ،اقدام کنیم ،تجدد
 ،یعنی با تحقیق و احترام به حقیقت علمی ،استگرفته های عصر روشناییاندیشهاز 

 انطباق بجوییم.
 ،وسائل ارتباط جمعی هرگاه دانشمندان با دقت بیشتری به رهبران سیاسی و     

اگر تدابیر دقیق  ،نها رویارویندآخطرهایی را گوشزد کنند که زیندگان روی زمین با 
سطح ناعقالنی بودن افکار  ،گردند ها اتخاذ و به اجرابرای جلوگیری از وقوع فاجعه

کنیم برای گرفتن تصمیم و اجرای ما بهترین موقعیت را پیدا می ،ی هرچه باشدعموم
باید اتخاذ و اجرا کرد  ،هابرای حل مسئله ،دانشمندان تدابیری که ،آن. تا این زمان

نکه سخنان آحال اند. با رهبران سیاسی در میان نگذاشته ،تقبا صراحت و د ،را
توانند میانگیزند که میکه  جنبشهای فکری را بر هستندها صریح و دقیق در این باره

ن دارند از سر راه وجدان بر خطری آبر را های سیاسیها یا خودمحوریگراییملی
کنار بروند.  ،شودمیهمگانی دارد کند و اینک که تمامی انسانیت را تهدید می

ه از بلک ،حل بخواهیمنخست نه از دانشمندان است که باید راه ،باوجود این
 درنایی بزرگ اتوبرای یافتن  :بپرسیم متخصصان اندیشه و سیاست است که باید

های علمی توانایی اجرای شناسایی ؟کندکفایت میبینی روشنتنها  ،گرفتن تصمیم
نیز ضرور  ها نیز ضرور است. و تغییر دید ما نسبت به خود و تجددبرای حل مسئله

 است تا که وسعت مسئولیتهای خویش را اندریابیم.
است که باید تغییر داد. و این تغییر حذف  این تصویری که ما از خود داریم    

حرکت و جاودانی را نیز ضرور بی« حالت طبیعی»بنیاد از یک تصویرهای بی



182 
 

ن تصویرها ای ،در حال حاضر ،روشن است که ،بیش از بیش ،بدبختانهگرداند. می
نکه در طول قرن آاند. حال سبب از دست دادن اعتماد به توانایی عمل ما شده

 ،وجدان یافتیم ،تغییر محیط زیست و ما نه تنها بر توانایی خلق و تغییر خود ،پیشین
. دو جنگ توانیم خویشتن را ویران نیز بگردانیمبلکه این را نیز دانستیم که می

 (336 – 333گویند؟ )صص جز این می یمهای توتالیترژو جنایتهای رجهانی 
 
 :نقد ●
هستند و غفلت آنها از نقش  این که دانشمندان سیراب کنندگان وجدان علمی    

نها آشود و مسئولیت ها میها و غیر عقالنیخویش، سبب پر شدن خالء با خرافه
را باید  وری بجایی است. اما طبیعتآکردن مداوم این وجدان است، یادسیراب 

حیاتش را شناخت و رعایت کرد. هرگاه رابطه  کرد و حقوق ذاتیموجود زنده تلقی
از . طبیعت بادانیآآیند در بکار می و فن علم ،انسان و طبیعت با حقوق تنظیم شوند

یکی انطباق با طبیعت و دیگری سلطه بر طبیعت و سومی  ،بر پایه سه نظر سه روش
حق با  ،که نباید بدان بازگشتدر باره روش اول و این ،با حق با طبیعت رابطه حق
کاری برد. پس راهاست. سلطه بر طبیعت نیز طبیعت را دارد بکام مرگ می هنویسند

و رابطه حق با حق برقرارکردن با طبیعت  که برگزیدنی است، شناسایی حقوق طبیعت
و بمثابه شهروند و طبیعت و هم ا حقوق ذاتی انسان حقوق پنج گانه ،سانبدیناست. 

شناسانند را می نیز حقوق هر جامعه و حقوق هرجامعه بمثابه عضو جامعه جهانیو 
و مردم جهان پیشنهاد  که به مردم ایران برپایه حقوق پنجگانه و قانون اساسی (18)
اصول راهنمای تنظیم رابطه با حقوق را در سطح هر کشور  در بردارد  ،شودمی
(19) 
از کاری که « رهبران»مردم و کافی انگاری درک و « رهبران»دوگانگی  ،و نیز    

 از جمله استعداد ،هم ناقض فراتجدد بمثابه وجدان بر استعدادها و فضلها ،باید کرد
از  و نقشمندی و مسئولیت است و هم در آنچه با رهاندن طبیعت وندیخلق و حق

و  استقالل یی ندارد. نیاز به همگانی شدن فرهنگآکار ،شودکام مرگ مربوط می
ها با و تنظیم رابطه در رعایت حقوق طبیعت دنیا و شرکت جمهور مردم آزادی

 هرگاه گروههایی از مردم هر جامعه که نقش نیروی محرکه ،حقوق دارد. باوجود این
توانایی  ،این وجدان را پیداکنند و به حقوق عمل کنند ،کنندرا در آن جامعه پیدا می

       کنند.شرکت دادن همگان را در جنبش نجات زندگی پیدا می
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 شمند شخصی، نه فردی و نه جمعی:نق. 2
 ،La Fin des sociétésن )آهمانند کتابهای پیش از  ،نجا که این کتابآاز     

فراخوان  ،(2015منتشره در   Nous, sujets humainsو   2013منتشره در 
حال رمان شخصی و در همانآبا یک  رمان اجتماعیآبه جانشین کردن یک  است 
 انگاریِتنها از فرد و ن را ستایش هیجان زده آچند از شارحان بسا یک ،شمولجهان
 .ترین شکل فردگرایی بشمارندو افراطی تلقی کنند ،فرد
 –رمانهای اجتماعی آچون من بر بحران و سقوط  ،پندارندسان مینها که اینآ    

 انگاری اجتماعیوجدان دارند. اما من از پوچ –بطور مشخص فکر ترقی 
nihilisme social  فرد  تنهایینچه که فراخوان به آبا  ،ام. و نیزبسیار دور شده

وردهای عصر آولی دستشممن به جهان ،بعکسنیز موافق نیستم.  ،امخوانده
غور  خردگرایی مدرنکنم و هم در تفحص می ام. هم در مسیحیتدلبسته روشنایی

 .یابماست را باز می نچه جهان شمولآهر ،هردو درکنم و می
 :کنماست. و اضافه می ورزم که کار من بازشناسی حقوقاز نو اصرار می ،بنابراین    

 ،حقیقت است ،نچه که به باورمآتحقیق در باره  را در  من که بخش بزرگی از زندگی
ولو بطور غیر  ،خود را هرچه مفیدتر احساس خواهم کرد اگر بتوانم ،امگذرانده
در  ،در خدمت مستقیم حقوق انسان ،در بازسازی اعمال جمعی و شخصی ،مستقیم

گردد سهیم شوم. تا که روشن ،خوانمانسان می نچه کرامتآدر دفاع از  ،مرتبه اول
ی و نقشمند به خالقیت و حقوندی به ضرورت باید تابع وجدان انسانتمامی نهادها 

 ها و حقوق او تقدم داده شود.به خواست ،در هر فرد ،خویش باشند. تاکه
جانبداری از این وجدان است که مرا مخالف جانبداران تمامی اشکال     

گرداند. من در پی می sécularisationگردانی یو عرف utilitarismeگرایی فایده
با  نها راآ م کههست نآبتهایی را با عقل جانشین کنم؛ در پی و یا  که خدا مآن نیست

کردن تمام سطوح تجربه و عمل انسان کار را با لحاظاین و انسان خالق جانشین کنم
 –گر های فرهنگی و شناخت روابط سلطهو نیز طرحهای سیاسی و اجتماعی و تبیین

 انجام دهم. ،زیرسلطه و روابط عاطفی میان افراد
ن بوده و هستم که خاصه کار من در قلمرو اندیشه و آخاطر است که بربدین    

باالخره باشند و  اعینخست کار و سپس جنبشهای اجتم ،شناسیتحقیقات جامعه



184 
 

ام او را از انسان عارف به حقوق و نقشمندی و خالقیت خویش باشد. کوشیده
 نش انداخته بودند. آورم که در آطردگاهی بدر

دفاع  هاشناسی نظامدر برابر جامعه ،نآکه تمام عمر از  نقشمندان شناسیجامعه    
جامعه گرفتار  رویارو بااست که فرد تنها را هرگز براین ادعا نبوده ،امکرده
 بلکه در کار تحقیق در آزادی ،قراردهد ،یا استبدادفراگیرو ساالری و رباط دیوان

انسان بمثابه فرد و بمثابه عضو جمع و نیز مطالعه گروههای  و برابرای و کرامت
 – 338)صص  است و هست.بوده ،ن منافع و درپی سود و قدرتآدارای این و 

339) 
 
 :نقد ●
یافتن تناقض و  و بمثابه یافتن نقص و رفع آن ،لن تورنآنظر  نقد ،جای جای    
دهد چرا کار کتاب واجد اهمیت بسیار است زیرا توضیح می مد.آبعمل  ،نآرفع 

راه  چرا بست کشید وبه شکست در بن ،محوریعقل بمثابه عقل مداری و  مدرنیته
تجربه  نه به دورافکندن  ،کردن شکست به پیروزیبست و بدلبیرون رفتن از بن

و نقمشندی و خویشتن را مسئول  لق و حقوندیخ وجدان به استعداد مدرنیته که
 خواند. این وجدان را فراتجدد می است. نویسندهشناختن 

سبب  اصل راهنما  - استکه حاصل سخن کتاب نیز ترجمان آن -بمثابه  ثنویت    
های راهنما از و اندیشه –بست در حال حاضر در بن – فلسفه غرب است کهشده
ن آتا مرامهای ساخت این و  -ند ااز خود بیگانه شده که در بیان قدرت - هادین

. از یندآازکاردرهمه بیانهای قدرت  ،فرانسوی فیلسوف ،به قول فوکو ،نظرپرداز
به قدرت  –که حق است  – آزادی ،استبه قدرت تعریف شده حق ،در غرب ،رواین

جدا گشته و استقالل  ،ناپذیر استجدایی آزادی که از استقالل ،استتعریف شده
گران اند که سلطهها معانی جستهکلمه ،است. به قول نویسندهبه فراموشی سپرده شده

 اند. نها ارزش گرداندهآاند که ها شدهاند و ارزشها همانهنها بخشیدآبه 
به قدرت  اند و حقاند و یا شدهبوده های راهنما بیانهای قدرتاندیشهاما اگر     

توان ساخت نمی جز بیان قدرت ،است که بر اصل ثنویتبخاطر آن ،استتعریف شده
جویند ها معانی مینباشد. پس کلمه تواند زبان قدرتنمی ،و زبان ترجمان این اصل

و بکاربردن این  زادیآوجدان بر زبان  ،روداشته باشند. از این ای از زورمایهکه بن
 نیز ضرور است.زبان 
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و  که انسان حقوندکند پیدا می هویتیبدانها صفاتی و  خداوند ،براصل ثنویت    
. از تواند با او رابطه برقرارکندنمی هاای از استعدادها و فضلبرخوردار از مجموعه

برد و تجربه هزاران سال همه میاز یاد  روش خود را در نقد مدرنیتهنویسنده  ،رواین
انسان خالق را که  گذاردمیو بنا را براین  نهدانسانهای روی زمین را به کناری می
خویشتن را گرفتار انسان را از خالقیت محروم و جانشین خداوند کند و نداند که 

 :کندناپذیر میی حلهاتناقض
جهان شمول است. القی نیازمند خ ،لحقی جهان شمو فریدنِآکه این. تناقض اول 1

از ازل تا ابد، احاطه و اشراف داشته باشد  ،موجود است که بر هستی القینیازمند خ
های حق تمامی ویژگی ،شودصادر نشود و حقی که از او صادر می و از او جز حق
گرفتار  ،درجا ،بریدن از هستیشمول نیست. با انسان موجودی هستیرا داشته باشد. 
 :گرددشود. و از خلقِ حق یکسره ناتوان میجبر تعین می

از  ،شود و در این مداری مدار بسته تعین مینزندا ،. انسان با بریدن از هستی2
کند چون استناد می شود. نویسنده به قول سارترخویش غافل می و آزادی استقالل

رهایی از جبر تعین است. قول  ،او بر این نظر است که شناسایی و خلق نیازمند
مدن به آبیرون رفتن از تعین و در :استنقل و نقد شده رشد سارتر در کتاب دوم

ای از ال اگر انسان را مجموعهحخواند. می کران نامتعین را سارتر آزادیبی
همانی نیاز به این ،فعال شدن بمثابه این مجموعه ،بدانیم که هست استعدادها و فضلها

همانی با مطلق باشد. این با نامتعینی دارد که دانایی و توانایی و خالقیت و... و حق
 ،همانی با هستیدر حال این ،اندیشه و عمل انسان ،این هستی را که استقالل بخوانیم

 . شودکند و عمل به حق میزاد پیدا میآصفت 
 ،شودخالق نمی ،زندانی مدار بسته تعینانسان شود و تعین هست می ،نیست . خدا3

سرمایه  ،)دولت فرد در برابر قدرت ،امروز در غرب ،که . این واقعیتشودتنها می
دلیلی جز زندانی مجرد شدن انسان در مدار  ،ساالری و دیگر ساالریها( تنها است
که جز کند و آن اینواقعیت دیگری را معلوم می ،بسته ندارد. تنهایی در برابر قدرت

شود و او گرفتار تنهایی مدار اندیشه و عمل انسان بسته نمی ،با پادرمیانی قدرت
محور و  شود و این قدرتقدرت هست می ،خدا نیست ،ه سخن دیگرگردد. بنمی

غافل و از بکارانداختن  و آزادی از استقالل عقل ،و بدان شودمیمدار عقل انسان 
  شود.تنها می ،شودخالق نمی :شودمی هنگ استعدادها ناتوانآهم
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مطلق است که حق  بمثابه حق ،با خداوندانسان در ارتباط تنگاتنگ  ،سانبدین .4
خداوند بمثابه حق مطلق است که به انسان امکان  ،چراکهشود. قابل تعریف می

این پرسش که  ،هایش بشناسد. هرگاه از خداوند غافل شوددهد حق را به ویژگیمی
یک هیچ و یابدپاسخ می ،در هر نسل ،روی زمین به تعداد انسانهای ،حق چیست
شوند که همانها نمی هااز جمله پاسخهای مسلط. شوندنمی جهان شمولاز پاسخها 

نه تنها تعریف جهان شمول از حق و شناسایی حقوق  ،سان. بدینهاپاسخهای زیرسلطه
 شود. نیز ناتوان می ،آدمی از  شناسایی رابطه حقوق با حیاتبلکه  ،شودناممکن می

است. سخن گفته ،و کرامت و برابری آزادی ،بنیادی تنها از سه حق ،. نویسنده5
قول او در جای خود نقد شد. دانسته شد که برابری میزان است و این میزان بکار 

همه انسانها در داشتن حقوق و عمل به حقوق برابر هستند.  :آید که بگوییمآن می
تر برابرند. کرامت خوب و بد برابرند. خوب و خوب :آید که بگوییمن نمیآاما بکار 

و نماد مکارم او  از رهگذر حقوق ذاتی نیز انسان –است  هر جانداری کریم –
 ،در عوضشود. با عمل به حقوق برکرامت افزوده می ،رواست. از اینشدن  اخالق

اگر او است؟ آزادی حق است. اما آیا این حق را انسان آفریده و از آن خود کرده
توانست آزادی را خلق کند؟ تناقض الینحلی که نویسنده خود چگونه می ،آزاد نبود

به نامتعین . هرگاه فرض کنیم که انسان تناقض است این ،استرا گرفتار آن کرده
انسان  :نخست باید بپرسیم ،استزاد شدهآنامتعین  مدن بهآوجود بخشیده و با در

وجود چنین نامتعینی  ،گفته شودتواند نامتعین را خلق کند؟ اگر متعین چگونه می
که  ینامتعینمدن به آدر کند. زیرا بست میگوینده خود را گرفتار بن ،مجازی است

تازه خلق این مجاز نیز  –داند که مجاز است وجود واقعی ندارد و انسان خود می
 باید  ،شود. ناگزیرآزادی نمی ،-شود از انسان متعین ساخته نمی

 مطلق باشد؛  داشته باشد و حق. نامتعین وجود 5.1
  ،به سخن دیگر متعین باز باشد. نا. انسان بروی این 5.2
غافل  . اگر آدمی از این دو حقباشدذاتی حیات او  همراه با استقالل . آزادی5.3
اندازه خالقیت عقل  ،همواره مستقل و آزاد و توانا به خلق است. در واقع نیز ،نشود

خالقیت نزدیک به اندازه وجدان او به استقالل و آزادیش.  اربط مستقیم دارد ب
 خالقو و ...  و حق و علم همانی با هستی محضشود که اینکامل وقتی ممکن می

 ،همانی با این هستی )استقالل( زمان خلقن ایننزدیک به کامل باشد. زما ،مطلق
 واست.  ،زمان آزادی
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 موضوع شناسایی است و نه خلق. چراکه باید حق بود تا حق آفرید. . حق5.4
پندار و گفتار و کردار انسانها که برای این ،شودحق صادر می، . بنابراین که از حق6

خویش وجدان دائمی داشته باشند و به  حیات خود باید به حقوق ذاتی ،حق باشند
بلکه  ،بمثابه انسان دارد ،نها عمل کنند. این حقوق تنها حقوقی نیستند که انسانآ

ذاتی حیات  او نیز باید ذاتی حیات شهروندی و حقوق ملی او حقوق شهروندی
باید ذاتی حیات جامعه  ،او بمثابه عضو جامعه جهانیجامعه جامعه ملی او و حقوق 
 بمثابه موجود زنده باشند. ،ذاتی حیات طبیعتباید  ،جهانی و حقوق طبیعت

 ،گانهاست با حقوق پنج نها سخن گفتهآکه نویسنده از  مقایسه حقوق بنیادی    
 :گویای این واقعیتها است

مسلط  کند و غربها را تنظیم میرابطه قدرت ،در جهانی که بطور روزافزون. 6.1
کاری جز نشاندن حقوق راه ،برای غرب نیز ،است سلطهدرحال از دست دادن 
 است؛ها نماندهرابطهبرجای قدرت در تنظیم 

 ،و خالقیت و نقشمندی و مسئولیت . تعریف فراتجدد به وجدان بر حقوندی6.2
بدین معنی است که  ،استمدار و محور بوده قدرت ،طی قرون ،نآدر  ،در غربی که

وجدان  شود.تر میکوتاه و کوتاه ،و بازیافتن زندگی زمان رهاشدن از اعتیاد به قدرت
انسان بداند که وجدان  بگردد و گانهباید وجدان به مجموعه حقوق پنج به حقوق
 شود.درجا سبب غفلت از حقوق و به بندگی قدرت بازگشتن می ،بدون عمل

و بقیه دنیا بسیار  غرب ،شودمربوط می در آنچه به حقوق و وجدان به حقوق. 6.3
 ،به قدرت مگر ناتوانی از تعریف حقجز  ،این عقب ماندگیدلیل عقب هستند. 

هرگاه انسان امروز ست. نی حیات ناتوانی از شناسایی مجموعه حقوق ذاتی ،بنابراین
و اندیشه و سخن و  پیدا کند ذاتی حیات خویش وجدان  و آزادی حتی به استقالل

حتی اگر این کار را در  ،گرداندکردار خویش را از صفت مستقل و آزاد برخوردار 
به همه  ،بطور خودانگیخته ،انجام دهد ،اندیشه و سخن و کردار از زور حد زدودن

 .رددگو برخوردار از نو به نو شدنی همیشگی مید نکحقوق ذاتی حیات عمل می
کند. روش صحیحی است که هر تفحص می نویسد در مسیحیت. نویسنده می7

کار اهل دانش و پژوهش  ،و هر مرامی باید بکاربرد. ستیز با دینمی ،جوینده راه رشد
و از  رابطه دین و مرام با قدرت و« رفتمنطق را تا آخر می»نیست. اگر نویسنده 

از خود بیگانه را با  ،به یمن نقد ،یافترا اندر می خودبیگانه شدنشان توسط قدرت



188 
 

پدید را امکان این  اکثریت بسیار بزرگی از انسانها  و برای کردخود یگانه می
 د. ینآ به راه فراتجدد بمثابه وجدان به حقوندیآورد که می
هر انسان را که بخواهد وجدان به  ،تأمل در تجربه اهل اندیشه و دانش در غرب    

شود در پی بردن به اهمیت راهبر می ،را  برخود و برهمگان آسان کند حقوندی
و بازیافتن آن بمثابه  از خودبیگانه در بیان قدرت صدر در نقد اسالمکارهای بنی
 .و آزادی بیان استقالل

و عمل به  و حقوندی بنیادی حقوق . اما تخریب و خودتخریبی با وجدان به8
از  ،خواند. بنابرایننمی ،که با حقوق ها نه با قدرتحقوق و تنظیم رابطه

شد. اما باکردن میزان تخریب به صفر یکی باید میل ،های جامعه فرامتجددشاخص
میزان  ،اندکه بنابر تشخیص نویسنده وارد دوران فراتجدد شده هاییدر جامعه

 تخریب همچنان در افزایش است. 
یکی تنازع میان دارندگان سرمایه و دیگر  ،های جامعه فرامتجدداز مؤلفه ،و او    

میزان  ،اهنها هستند. اما در این جامعهآکه فاقد داند میو اکثریتی  نیروهای محرکه
ها بیشتر و ملحق در تنظیم رابطه نقش قدرت ،(پیکتی 20) نابرابری در افزایش

 ،دندهشدن قشرهای میانی به قشرهایی که قاعده هرم اجتماعی را تشکیل می
ها و خدمات تر و میزان تخریب نیروهای محرکه و تولید و مصرف فرآوردهروزافزون
ها را لحاظ خواست این واقعیتاگر او می ،قرار. بدینهستنددر افزایش  ،ویرانگر

ای بخواند که وارد دوران فراتجدد توانست جامعهای را نمیهیچ جامعه ،کند
 است. شده
به همه که  –بر پایه این حقوق  قانون اساسیتدوین و  گانهحقوق پنج شناسایی    

 –های رابطه مسلط به یمن شناسایی پویایی ،از جمله ،-شودپیشنهاد می هاجامعه
 امکان شناسایی حقوق ذاتی ،دیگر یهاشناسی همراه با شناسایی. ایناست زیرسلطه
در بخش اول جلد اول کتاب  یىشورا را فراهم آوردند. پیشنهاد دموکراسی حیات
 .نمایاندمیرا های موجود از بحران راه بیرون رفتن دموکراسیدموکراسی  ارکان

رابطه انسانها  ،رساند که منهای خداوندنها ما را به این نتیجه میآها و رفع . تناقض9
را  خاطر نیز هست که پوزیتویستها آزادیشود. بدینها میرابطه متعین ،با یکدیگر
شود. زیرا اگر می ها به ضرورت رابطه قواانگارند. میان این انسانها رابطهحدمند می

به باید از قید تعین رها بگردند.  ،ندبا حق برقرارکن بخواهند با یکدیگر رابطه حق
 ،ساناز راه رابطه با نامتعین برقرار شود. بدین ،رابطه آنها با یکدیگر ،سخن دیگر
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ها توسط و تنظیم رابطه انسان و آزادی استقالل تعریف ،نآو عمل به حق تعریف 
 شود.ناممکن می ،با غفلت از خداوند ،حقوق
 گوید و سرانجام دموکراسی مستقیمسخن می از دموکراسی ،جای جای ،. نویسنده10

کنند های کنونی را نقد میکند. هم او و هم بسیاری دیگر دموکراسیرا مطرح می
تفاوتها بر شمار بی ،های برخوردار از دموکراسی براصل انتخاب( و در جامعه21)

(. روش او و شماری 22شود )افزوده می ،ترهاجوان بیشتر نزد ،نسبت به دموکراسی
کرد و به دنبال تجربه دیگری با از منتقدان دیگر این نیست که تجربه را باید رها

باید نقد و به یمن را است که تجربه اینو و دیگران فرجامی نامعلوم رفت. روش ا
نکه اهل دانش آها را شناسایی و رفع کرد. این روش صحیح است بشرط کاستی ،نقد
حقوق  جامعه مدنیبرای  ،، غافل نشوند. در درجه اولگرداناز خود بیگانه قدرتاز 

اجتماعی و  و اقتصادی و تغییر نهادهای سیاسی ،و اختیارها قائل شوند و سپس
کار بشناسند. و راه ،از نهادهای قدرت محور به نهادهای حقوق محور ،فرهنگی را

به توحید  و رهبری شوندگان راه و روش تحول از دوگانگی رهبری کنندگان ،نگاهآ
رهبری در »کتاب در پیشنهاد کنند. کاری که  رهبرکنندگان و رهبری شوندگان را

با  کردن رابطه قواجانشین ،در تمام مراحل (.23است )به انجام رسیده« دموکراسی
همراه با تحول زبان از زبان  ،ها با حقوقتنظیم رابطه ،بنابراین ،با حق رابطه حق

و تحول اخالق  و آزادی به فرهنگ استقالل و تحول فرهنگ به زبان آزادی قدرت
ا یباید روش همگان بگردد. خودانگیختگی  ،زادیآبه اخالق استقالل و 

و  میزان خالقیت جمعی ،در نتیجه ،از استقالل و آزادی شهروندان برخورداری
ن را مشخص کند. اهمیت این آهر جامعه و شهروندان  درجه رشدتواند می ،فردی

 است که خالقیت هم نیاز به فعال شدن مجموعه استعدادها و فضلهاشاخص در این
شهروند و مجموع شهروندان بر استقالل و آزادی و دیگر حقوق هر دارد و هم باید 

صفت مستقل و آزاد  ،بردوام ،نهاآپندار و گفتار و کردار خود وجدان داشته باشند و 
 داشته باشد.
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  و توزیع آن و مالکیت شخصی خصوصی در مالکیت
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 فصل اول

 بیانِ از رهگذر  در باره مالکیت لیبرالهاسیر از خود بیگانه شدن نظر 
 مرام شدنِ  قدرت

 
 نه نزد همه لیبرالها - و فردگرایی دو پایه لیبرالیسم خصوصی مالکیت ،امروز     
اند؟ برای یافتن لیبرالها به مالکیت خصوصی قائل بوده ،هستند. اما آیا از نخست -

 :ثار مکتوب لیبرالها برویمآبه سراغ  ،پاسخ
 

 بمعنای هرکس مالک کار خویش است: شخصی . مالکیت1
 

 :self - possession. خودمالکی 1.1
. استشدهمطرح  ،بمثابه اندیشه راهنمای نظام جانشین نظام فئودالی لیبرالیسم    
یعنی  ،و جانبدار مالکیت شخصی فئودالها خصوصی ن لیبرالیسم مخالف مالکیتآ

  :استبودهمالکیت انسان بر کار خویش 
 ،شود. بدین معنی که زندگی مردمی فردگرایی ملکیطرفدار  لیبرالیسم ،غازآدر     

 ،به خود او تعلق دارد. این زندگی دارایی خود او است و جز به او ،کار او ،بنابراین
و نه زن چون هنوز پذیرفته نبود  –کس دیگر و هیچ مقامی تعلق ندارد. مرد هیچبه 

تواند توان کار خویش را هر طور خواست بکار گیرد. می –انسانی برابر مرد است 
داشته  حق ،هرکس بر امکانات و ابزار ،کندایجاب می برخورداری از این مالکیت

 باشد.
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شخص بر  به مالکیت Locke Johnاست که جان الک  بر این مک فرسون    
 ،به دلیل آقایی برخود –انسان » :استاست. زیرا گفتهخود و کار خود قائل بوده

(. و 1های عظیم دارایی را در خود دارد )پایه –مالکیت بر خویش و کار خود 
سال پیش از  30 ،شودقائل می الک نخستین کسی نیست که به مالکیت شخصی

طلب و  طرفدار حزب برابری – Richard Overtonریچارد اُورتون   ،او
به این مالکیت  –بود  که نخستین حزب سیاسی اروپا جمهوریخواه در انگلستان

 (.2شود )قائل می
به ضرورت جانبدار در اختیار همگان  ،لیبرالهای نخستین ،بنابر این نظر    

 و استقالل اند تا که هر فرد بتواند از خودمختاریقرارداشتن منابع و امکانها بوده
 ،این برخورداری از استقالل ،وجود خویش برخوردار بگردد. از دید لیبرالیسم

 ( 3) یدآت طبیعی و مطلوب فرد به حساب میوضعی
 با دولت و مداخله ،سیاسی بودند. لذا –مخالف نظام اجتماعی  لیبرالها ،ن زمانآ    

دانند چه مردم می»فرد مخالف بودند. هنوز  شخصی محدود کننده مالکیت
 اصلی از اصول پذیرفته شده لیبرالیسم ،«خواهند و به چه چیز دلبستگی دارندمی

مردم »:شدندکه امیال و منافع فرد مطرح می حیات نه حقوق ذاتی ،بود. اال اینکه
تشخیص  ،رودنچه از دولت انتظار میآافع خود را بهتر از دولت و یا امور و من

مردم یعنی فردهاو  ،(. اما از دیدگاه لیبرالها4« )کننددهند و از آن مراقبت میمی
 فرد توانا بر شناسایی امیال و منافع خویش است. ،پس
 های جدید )نظریهنظریه ،سیبمثابه نیروی سیا همزمان با قوت گرفتن لیبرالها    

را هستی شمول  ( پیدا و  سبب شدند لیبرالها رابطه قوامالتوس و نظریه داروین
 تناقض میان برابری :نگرندافراد در یکدیگر بمثابه وسیله می ،بشمارند. حاال دیگر

باید از حقوق معینی برخوردار  ،بمثابه فرد ،که فردطلبی و نابرابری. توضیح این
پیش  1640 باشد و فردها همسانند )اصل برابری که انقالبیون انگلیس در انقالب

ای نفسه مطلق و نه وسیلههر انسانی باید بمثابه هدفی فی»: کشیدند( و به قول کانت
پذیرفته شود. این اصل یکی از اصول  ،«ای تحقق بعضی مقاصد بیگانه از اراده اوبر

 :گفتمد که میآتمایل دیگری پدید  هابود. اما در درون لیبرال فردگرایی لیبرال
ن دارد که افراد آدمی میل به آ» ،فرد بطور طبیعی خودپرست است. به قول وولف

file:///C:/wiki/John_Locke
file:///C:/wiki/Richard_Overton
file:///C:/wiki/Richard_Overton
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دیگر را نه به عنوان هدف که بعنوان وسیلهِ رسیدن به اهداف خویش بشناسد و 
 ( 5«. )بکند

 نفع طلبی: . حل تناقض با غلبه نظریه1.2
 
ما جامعه را » :خواهدفرد بخاطر منفعت خویش است که جامعه را می ●

حیاناً امتیاز اکه  بلکه به این علت ،خواهیمنمی ،بخاطر خود جامعه ،بنابرطبیعتمان
واستن جامعه فرع خو  هستندامیال اولیه ما  ،خواهیم. اصلیا منفعتی کسب کنیم می

 ( 6« )بر این اصل است
 کوشند آزادیمی –او بیشتر از هر کس دیگر  – کسانی چون جان استوارت میل ● 

 :گویدمی ،است فرد و منفعت طلبی او را آشتی دهند. او که مخالف نظر هابس
ها که افراد به دنبال نفع خویش هستند. نفع ،اطالع از نفع دیگریهریک بی ،افراد
آزادی و نفع طلبی در  ،بنابراین ،دهدنفع جامعه را تشکیل می ،جویندسان میبدین

نها از منظر برخورداری فرد از حقوق که برای پیشرفت زادی نه تآتضاد نیست. 
 جامعه نیز اهمیت دارد.

 کند و این رابطه ناقض آزادیرا ایجاب می رابطه قوا ،طلبیروشن است که نفع    
گیرد. نابرابری سبب بلکه نفع در برابر ضرر قرار می ،ها نیز همسو نیستنداست. نفع

بنابراین برای جامعه زیان بزرگ  ،شود که بسا نفع اقلیتی برای اکثریت بزرگمی
را بر رابطه قوا و نتیجه  بنا جان استوارت میل ،هاورد. برای حل این تناقضآببار
توانند که تنها می« متوسط»توده بزرگ مردان او میان  :گذاردگرایی مینخبه ،نآ
« و تعلیم یافته اقلیت بسیار با استعداد»را انجام دهند و « کارهای پیش پا افتاده»

 :گذاردفرق می ،که باید نقشهای برجسته در جامعه ایفا کنند
... هرگز از سطح متوسط  یا تعدد اشرافیت هیچ حکومتی از راه دموکراسی»    

مند شود. و تعلیم یافته بهره فراتر نخواهد رفت. مگر اینکه از نظر افراد با استعداد
و عموماً از فردی واحد هستند. افتخار  ،نچه خردمندانه و نو است از افرادآابتکار هر

این  اما(.  7« )ند از این ابتکارها است که بتوانند پیروی کنافراد متوسط در این
ن شدن و بنا را بر آنه حل تناقض که تسلیم  ،کندنقض میحل، مدعای خود او را 
  نابرابری گذاشتن است.
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دهد و به افراد اجازه می بازار :استرسد. استدالل او اینمی نوبت به آدام اسمیت ●
کند تا سرحد امکان خودپرست و حریص باشند. همین تشویق مینها را آدر حقیقت 

رفاه همگانی و افزایش مستمر رونق عمومی را تضمین  ،خودپرست و حریص بودن
میان خودپرست و حریص بودن افراد را تناقض ر (. اسمیت تناقض آشکا8کند )می

داند رفاه یداند. پس ممی ،با رفاه همگانی ،شودگر میکه سبب روابط قوای ویران
گر فکرراهنمای نظام جدید و توجیه لیبرالیسم ،شود. اما اینکعمومی قربانی می

در مقام  ،جدید است. پس بنا را باید بر نفع فرد گذاشت. مارگارت تاچر قدرت
ای کند که در جامعهاسمیت درک می» :گویدتوضیح و توجیه نظر اسمیت می

باید قدرتی وجود داشته باشد که از نادرستی  ،متشکل از افراد جویای منافع خویش
نقش دولت  ،سان(. بدین9« )پیشگیری کند و تناقضات بین افراد را حل نماید

 آورد.شود که روابط قوا در بازار ببار میحل تضادهایی می
 ،است های مالتوس و داروینو نظریه داریر سرمایهاینک زمان زمان رونق کا ●

طلبی کند و وسیله نفعحد پیدا می آزادی ،کند. ناگزیرتنظیم می ها را قدرترابطه
کند. بنابر را بنامی گرایینحله منفعت Jeremy Benthamشود. و جرمی بنتام می

درپی منافع خویش  ،جامعه متشکل از افرادی است که هریک مستقالً  ،نظر او
آزادی فقط تا جایی » ،هستند. هدف رسیدن به خوشبختی یا لذت است. لذا

 ،(. از دید او10« )ای برای رسیدن به این هدف باشدپسندیده است که وسیله
 دهد.منافع او را تشخیص نمی ،کس بهتر از خود فردهیچ
در تناقض قرار  در باره اداره علمی دولت با نظر بنتام ،بدیهی است که این نظر    
های ناشی از تناقض ،جویدحل نمیگیرد. و این تنها تناقضی نیست که راهمی

با  و وارونه شدن رابطه مالکیت خصوصی مالکیت و های آزادیدگردیسی تعریف
 داریمرام سرمایه به تدریج که لیبرالیسم ،و قائل شدن به نابرابری مالکیت شخصی

  :شوندبرهم افزوده می ،گیرندزمام دولتها را در دست می شود و لیبرالهامی

 :. از خود بیگانه شدن تعریف آزادی1.3
  :کندرا ناگزیر  می کردن تعریف آزادیاز خود بیگانه ،اما بناگذاشتن بر روابط قوا ●

در کاربرد »دهد: را از توانایی تمیز می ، آزادی Isaiah Berlinنخست، برلین      
کس به صرف آن که توانایی زبانی مرسوم ما، آزاد بودن با توانا بودن فرق دارد. هیچ
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داند. تنها هنگامی انجام کاری را دارد، خود را در انجام آن آزاد نمی یا استعداد
(. 11«.)خواهد بگوید موانع وجود ندارندداند که میخود را در انجام آن آزاد می

و آزادی مثبت را آزادی انجام کار )= نبود  آزادی منفی را آزادی از دولت و قدرتاو 
 ( 12. )داندموانع ( می

شود و سرانجام، تعریف آزادی دگر دیسی میمنفی، گرفتار  اما تعریف از آزادی ●
آزادی هرکس تا جایی است که با آزادی دیگری و »شود:  منطبق می بر رابطه قوا

(. در توجیه این 13) «چارچوب قوانین و نهادهای قانونی موجود سازگار باشد
خواه پرشور، به یک آزادی»گوید: می Philip Toynbeeانطباق، فیلپ توین بی 

کسی کند که هرگاه آزادی از حد معینی فراتر رود، پریشانی و بیآسانی فراموش می
(. و این تعریف از 14« )که کاهش یابد، افزایش خواهد یافتانسان بجای آن

گشاید به ، تعریف جبر است، راه می Henri Bergson آزادی که به قول برگسون
 گرایی دورکیم و...جبر
مدارا تنها در باره کسانی  :است داریورد که سرمایهآاما حدگذار جدیدی سر بر می ●

فقط در  ،سوسیالیسم ،داری نباشند. لذاروا است که تهدیدی جدی برای سرمایه
و  زادیآ ،سانبدین ،قابل قبول است و... وسیال دموکراسیشکل و محتوای س
 ،رون دمساز باشد. از اینآاست که با نآ ،داندداری مجاز میدموکراسی که سرمایه

کسانی  ،لیبرالهای این دوران ،سانزادی گرفتار محدود شدن مداوم است. بدینآ
دموکراسی و  لیبرال و مارگارت تاچر وزفژکیت  ،میلتون فریدمن ،چون هایک

مفهوم مورد نظر » ،دانند. از دید اینانداری ناممکن میآزادی فردی را بدون سرمایه
ابت به منظور کسب منفعت باشد. یعنی رق ،تنها باید آزادی اقتصادی ،ما از آزادی
اقتصادی اند. وجود رقابت ها هم به وجود آزادی اقتصادی وابستهسایر آزادی
 (. 15) «های فردی استحافظ آزادی ،اشخاص

از آن خود  ،انداز دست فروهشته هاطلبی را  که لیبرال چپ برابری ،این زمان    
نکه آبا  :شودقائل می خصوصی به سیرجدالی مالکیت کند. چپ مارکسیستمی

داند ) سلب مالکیت کار می مالکیت خصوصی را از خود بیگانهِ مالکیت شخصی
به گذار از مالکیت  ،بر محصول کار و قابل تملک شدن انسان بمثابه نیروی کار(

به مالکیت  ،با انحالل طبقات و دولت ،خصوصی به مالکیت دولتی و از آن
 (16شود. )قائل می ،اجتماعی
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اشخاص » :کردتبلیغ می سهاب رسند کهبه همان نظر باز می لیبرالها ،سانبدین    
طبیعی خود چشم پوشیده و با توافق یکدیگر دولت را بنا  داوطلبانه از آزادی

تاجایی است که  ،کردن خواست خودم در همه چیزهاآزادی دنبال»و « اندگذارده
پذیرد هم این تعریف را می ،جان الک .شودتعریف می ،«قانون تجویز کرده باشد

زادی مردم تحت لوای آ» :آوردو هم حاکمیت قانون را آزادی به حساب می
ن زندگی است که برای کلیه افراد جامعه مشترک آداشتن قوانین پایدار برای  ،حکومت

 .(17« )گذاری جامعه وضع شده باشدباشد و از سوی قوه قانون

 طلبی به نابرابری طلبی: . گذار از برابری1.4
یعنی  طلبی پیشین است. برابرینآو فراگیر شدن  داریاینک دوران سرمایه    

ها و برخورداری برابر از داشته ،بنابراین ،شخصی برابری همگان در مالکیت
داری گشته نیز مرام سرمایه خواند. لیبرالیسمداری نابرابرگردان نمیبا سرمایه ،امکانها
شود و مرام اند که لیبرالیسم خوانده میبروفق مرامی تدوین شده ،های اساسیو قانون
داری  نیز هست. های سیاسی دولتمدار در کشورهای دارای نظام سرمایهحزب
 لیبرالها ،روباید جای خود را به نابرابری طلبی بسپارد. از اینلبی میبرابری ط ،ناگزیر

در  ،کینزشمارند. ناپذیر که مثبت و مطلوب میرا نه تنها اجتناب« قدری نابرابری»
افزایند و ها بر هم می(. اال اینکه نابرابری18گوید )به صراحت سخن می ،این باره
 کنند. محل میرا بی اجتماعی عدالت

توانند کنار بگذارند. چراکه سالح را از را نمی« برابری» لیبرالها ،باوجود این    
 سالح را تقدیم رقیب سیاسی کردن است. از این ،نآبیشتر از ،دست فرو گذاشتن 

مردم باید زندگی را با شرائط  :جانبدار برابری فرصتها هستندنها آشماری از  ،رو
نابرابریها  ،شودسبب می ،در توان ،غاز کنند. اال اینکه نابرابری افرادآمساوی 

دو تناقض  ،. امابرابری فرصتها تنها گرفتار این تناقض نیست(19روزافزون شوند )
 :دیگری هم در بردارد

با  ،خواند. به سخن دیگرنمی ،نگذاشت با ثروت به ارث ،غازآتساوی فرصت در  ●
 خواند. نمی خصوصی مالکیت

افراد آزادند با یکدیگر  ،فردی نیز در تناقض است. زیرا بنابر اصل آزادی با آزادی ●
 رقابت کنند و ثروت بدست آورند و از آن استفاده کنند. اما هرگاه قرار بر برابری



200 
 

نها که بیشتر آ ،غاز کنند و در پایانآبه ترتیبی که در آغاز همه برابر فعالیت  ،باشد
ماند. در مقام چیزی از آزادی نمی ،مازاد را از دست فروگذارند ،اندبدست آورده

 . (20بخشند )به آزادی تقدم می هالیبرال  ،حل این تناقض
. نموداقتصادی ناممکن اما برابری سیاسی و اجتماعی ممکن می برابری ،نخست ●

 ،استامریکا را کتاب کرده که دموکراسی Alexis de Tocquevilleتکویل 
دانست. او برابری اقتصادی را ناممکن دموکراسی و برابری را دارای یک مفهوم می

(. اما او غافل بود که 21دانست. )را ممکن میاما منزلت برابر اجتماعی و سیاسی 
بعدهای یک واقعیت هستند  ،بعدهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی

تواند نابرابریهای سیاسی و اجتماعی نمی ،جامعه است. نابرابری در بعد اقتصادیکه 
با جانشین  ،ناگزیر شدند نابرابریها را و فرهنگی را ببار نیاورد. این شد که لیبرالها

 :توجیه کنند ،کردن مالکیت خصوصی شخصی مالکیت
در  ،در مالکیت خصوصی شخصی در فراگرد از خود بیگانه گرداندن مالکیت ●

هر شهروند بر حاکمیت، که تابع مالکیت  رأی دادن نه تابع حق ،بعد سیاسی نیز
در  ،او کسی است که – Macaulayتوماس مکاولی  ،خصوصی گشت. در این باره

 -و زبان انگلیسی را جانشین زبان فارسی کرد  کردمی موزشی را تصدیآنظام  ،هند
 ،در نتیجه ،مالکیت ،دستانواگذاری حق رأی به تهی» :گویدمی سخن به صراحت
 ،هیچ فضایی ،کند. زیرا اگر مالکیت امنیت الزم را نداشته باشدتمدن را تهدید می
تجاری و دریایی و هیچ قرارداد  ،خیزهیچ خاکی هرچند حاصل ،هرچند مطلوب

مانع از فرورفتن یک ملت در کام بربریت  ،هیچ موهبت جسمی و دماغی ،سرانجام
فردی، که توزیع بشدت نابرابر نه تنها مالکیت  ،(. بنابراین22« )نخواهد شد
وردند آدالیلی که برای این نابرابری می. کندمی مد نیز اهمیت پیداآمالکیت و در
 ،چون ثروت نزد اقلیت جمع شود :تر استپردهبی ،( و امروز23تر )نخست در پرده

شود و سود آن به همه مد ایجاد میآکند و کار و درگذاری میاین اقلیت آن را سرمایه
کنند و پس افراد آن را خرج می ،هرگاه بطور مساوی توزیع شودکه رسد. حال اینمی

 (  24شود )انداز قابل تبدیل به سرمایه ایجاد نمی
  



201 

 
 

بر جای  : نشستن مالکیت خصوصی. از خودبیگانه شدن مالکیت2
 در هر چهار بعد واقعیت اجتماعی: مالکیت شخصی

 

 :در مالکیت خصوصی شخصی . از خودبیگانه شدن مالکیت2.1
اقتصادی سالهای  –)جنبش مذهبی « گروه دیگر»از اعضای  ،جرالد وینستنلی ●

طلبان بودند( خاطر نشان که خاستگاهشان برابری در انگلستان 1640 – 1650
شود. سبب قربانیان بس پرشمار می ،آمیز برای کسب ثروتتقالی رقابت» :کندمی

و بلکه  در یک سرزمین ،فردی انگیزد. دفاع از مالکیتزیرا همه را بر ضد هم بر می
(. 25« )شودها میریزیپاشد و علت همه جنگها و خونتخم نفاق می ،در جهان

شود که نه تنها ممکن نیست همه انسانها بطور برابر از نظر او بر این واقعیت بنا می
ا مالک خصوصی هبلکه ممکن نیست همه انسان ،برخوردار شوند مالکیت خصوصی

 بگردند.
اگر یک » :طور استدالل کردنداین ،برپایه نابرابری مالکیت ،لیبرالها ،رواز این     

در  ،کندبخاطر منافع شخصی خود به سختی کار می ،داریک کارخانه ،تاجر
از  ،این استدالل. «افزایدبر ثروت جامعه نیز می ،شودحال که ثروتمند میهمان
 ،1620رود. در دهه به طور مستمر بکار می ،سوبدین ،های اول قرن هفدهمدهه

به فرزند خویش  ،«از راه بازرگانی خارجی گنجینه انگلستان»در کتاب  توماس مون
واره با صالح به حرفه تجارت نیک بپرداز تا کسب منافع شخصی هم» :دهدپیام می

جان  :شودتری میبحث وارد مرحلهِ پیشرفته ،1650در دههِ . «عمومی همراه باشد
بقای یک  ،(1654)تاریخ انتشار  «دربارهِ حکومت و اطاعت»در کتاب  ،هال

گیرد. او را به تمسخر میجامعه بر پایه بشردوستی و ایثار بخاطر صالح همگانی 
یک  ،شود که، نوع دوستی، ویرانگر است و دنبال کردن منافع شخصیمدعی می

 دم اسمیتآبعدها توسط ماندویل و  ،( این نظر26ضرورت اجتماعی است. )
 گردد.می اندیشه راهنمای لیبرالیسم

و کسب  کردند که میان بندگی خداونداستدالل می ،لیبرال خداباوران ،ن دورهآدر     
آیا تجار با دنبال کردن » :پرسیدمی ،تضادی وجود ندارد. جوزف لی کشیش ،ثروت

 «.کنند؟خداوند را تجلیل نمی ،به قصد کسب نفع ،حرفه خود
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 ،شدچنان بشدت دفاع می ،خصوصی مالکیت« حق»ن دوران که از آدر  ●
نها به سود آهای متعلق به جمع حتی زمین ،حقی نداشتند ،دستان بر این مالکیتتهی

در سال  ،عام نخستین قانون محصورکردن اراضی :شدثروتمندان باید مصادره می
به تصویب  ،حصارکشی در میدلندز یک سال بعد از شورش گسترده برضد ،1608

سان آقوانین دیگری که محصورکردن را  ،نآرسید. به دنبال  پارلمان انگلستان
بردند از آن تصویب و اجرا شدند. ثروتمندان که از این قانون سود می ،ساختندمی

 ساموئل هارتلیب ،کردند. از جملهن را توجیه میآکردند و روشنفکران دفاع می
«  تعداد فقرا نیز کمتر خواهد شد ،هراندازه امالک عمومی کمتر باشد» :گفتمی
(27 ) 

امری بدیهی انگاشته  ،محل بودندبی ،که تهیدستان در نظام سیاسی ملیاین    
فقرا و فرودستان جز به خورد و خوراک و » :گفتمی شد. سرتوماس اسمیتمی

(. 28« )ای به خیر و صالح عمومی ندارندپردازند و هیچ عالقهنفس کشیدن نمی
نیز شهروند شمرده  محل بودند. خدمتکاراندر نظام سیاسی بی ،در جمع ،زنان نیز

خدمتکاران را  ،ودند. تازه مک فرسونخود وابسته ب شدند چرا که به ارباباننمی
 دانست. شامل کلیه کارگران مزد بگیر نیز می

بلکه در  ،نشست نه تنها بر جای مالکیت شخصی ،خصوصی مالکیت ،سانبدین    
مالکیت شخصی تابع مالکیت خصوصی شد. لذا  ،بعدهای سیاسی و اجتماعی نیز

 حق ،شدندنها که مالک چیزی نبودند و زنان که متعلق به مردان محسوب میآ
توانایی دادن رأی و منزلت اجتماعی برابر با اقلیت برخوردار از  ،بنابراین ،حاکمیت

 .شدنداز تمدن شمرده می و خارج و عاری از فرهنگ مالکیت خصوصی را نداشتند
حیات را  اینان حق ،مالتوس و نظریه دورتر خواهیم دید که به بهانهِ داروینیسم    

حد بدان دگردیسی لیبرالیسم ،در قرن هفدهم ،دهند. در حقیقتنیز از دست می
شعارش « و ثروت و مالکیت پیش به سوی پیوندی پایدار بین آزادی»شود که می
و  شود هم در محدوده اندیشه لیبرالسبب می ،1640شود. اما جنبش انقالبی می

را به  مای قدرتنظرها ارائه شوند و لیبرالیسم بمثابه اندیشه راهن ،هم بیرون از آن
 :چالش کشند

شوند. اما از فرادست و فرودست می ،رأی همگان ، جانبدار حقمساوات طلبان ●
توانایی رأی  ،بنابراین ،دستان بر حاکمیتبا هرپیشنهادی گویای حق تهی ،کرامول
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 ترین موضع را در برابر جانبداران برابریایرتون سختکند. نها مخالفت میآدادن 
کس حق ندارد بهره یا سهمی در ادارهِ امور کنم هیچمن فکر می» :کنداتخاذ می

مگر این که از منافع ثابت و  ،گذار داشته باشدکشور و تعیین یا انتخاب قانون
کسانی هستند  ،دهِ این قلمرو هستندپایداری برخوردار باشد. کسانی که به واقع نماین

ها را در اختیار دارند و اعضای شرکتهایی هستند که فعالیتهای که کلیهِ زمین
نها که از این دو آرأی به « حق»دادن  ،از دید او«. بازرگانی را در اختیار دارند

اگر قرارباشد مالکیت حفظ » :افکندرا به خطر می خصوصی مالکیت ،گروه نیستند
 (.29«. )را به مفهوم عام آن گسترش داد زادیآتوان نمی ،شود
 شود.  محدود به مالکان می ،با همان تعریف لیبرالی هم زادیآ ،سانبدین    
اما  ،(30زنان با مردان بودند ) و برابری زادیآ، جانبدار مساوات طلبان ● 

 نها موافق نبودند.آ رأی زنان و  با حق مالکیت با حق لیبرالها
های عمومی نیز بودند و تهیدستان بر زمین مالکیت طلبان موافق حقبرابری    
زمین حق کارکردن برزمینهای عمومی را ن هنگام که تهیدستان بیآتا » :گفتندمی

های محصور خود دارانی بزیند که در زمیننداشته باشند و نتوانند به راحتی زمین
نان آ(. اما 31« )وردآبشمار  زادآتوان مردمی را نمی مردم انگلستان ،کنندزندگی می

 در ضد انقالب از خود بیگانه شد.       و فیرفاکس شدند و انقالب مغلوب کرامول
 عمومی لیبرالیسم جان الک نظریه ،اواخر قرن هفدهم و سالهای اول قرن هجدهم ●

است. در رساله دوم  خصوصی مالکیت ،مسئله اصلی ،را بازتدوین کرد. از دید او
علت وجودی  ،بنابراین ،تشکیل حکومت از سوی مردم» :او براین نظر شد که ،خود

که او بسط نظرخود را با (. طرفه این32) «صیانت از دارایی مردم است ،حکومتها
 هاجهان را به اشتراک به انسان خداوند» :کندغاز میآ اد به رهنمود انجیلاستن
صیانت نفس که  حق» :تراشدشگفت توجیهی می ،( و  براین پایه33« )استداده

به مالکیت فردی  ،ناگزیر ،آوردها است که زمین ببار میمتضمن نیاز به مصرف ثمره
به مالکیت  ،شود. حتی امر کشت و زرع و استفاده از حاصل نیز به ضرورتمنجر می

 یعنی بالاستفاده شدن آن! ،پنداری مالکیت جمعی بر زمین«. فرد بستگی دارد
 خداوند» :کردتوجیه می ،ساناین ،را الک از خود بیگانه کردن رهنمود انجیل     

همواره  ،اما نباید پنداشت که از نظر خداونداست. دمیان دادهآجهان را به اشتراک به 
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برداری تالشگران و ن را برای بهرآباید مشترک و کشت نشده باقی بماند. بلکه 
کار دارند  حق« تالشگران» ،(. بنابر قول او34«! )استخردمندان اعطاء کرده

گیرد )تعلق محصول کنند و محصول به آنها تعلق می( و کشت میشخصی )مالکیت
اینان مالک  ،از مالکیت شخصی(. از چه رو به کار یا تابعیت مالکیت خصوصی

گردد؟ او که متوجه شوند و این مالکیت خصوصی حاکم بر حق کار میزمین می
محدود  ، مالکیت ناشی از حق کارحق » :کندسان رفع تناقض میاین ،تناقض است

(. 35« )تصاحب کند ،تواند بکاردنچه میآتواند بیش از است. چراکه یک نفر نمی
این  ،کند و نه زمین. الکمحصول میکشت کننده را صاحب  ،اما کشت زمین

توانیم صاحب چیزی باشیم و بگذاریم ما نمی» :کندسان حل میتناقض را نیز این
است که او اقدام به خراب تلف شود زیرا خداوند چیزی را برای انسان خلق نکرده

(. اما آبادان نگاه داشتن زمین نیز حق مالکیت 36« )کردن یا از میان بردن آن کند
برداری میان بهره ،برداری از زمین و منابع آنکند. بخصوص که بهرهیجاد نمیا

زمینی  ،توانند بطور مداومنها میآکند و نابرابری ایجاد می ،کنندگان و اکثریت بزرگ
صاحب شوند. افزون  ،را که به همه زیندگان روی زمین نسل بعد از نسل تعلق دارد

شود. امرواقعی که مستمر و جهان اسلحه نیز حامی آنها می زور دولت و قدرت ،براین
 است. شمول
 مالکیت« برداریحفاظت از زمین مورد بهره»الک متوجه بود که  ،از قرار    
مساوی همه افراد  حق» :نوشتمی ،رواز این ،آوردآورد و نابرابری نیز ببار مینمی

« بهره جویند ،به اندازه کافی ،همگان ،است که از حاصل زمیننآمتضمن  ،بر زندگی
کند. بر زمین نقض می حکم پیشین او را بر مالکیت خصوصی ،(. اما این نظر37)

تر و حق داشتن های بزرگ، مالکیتاختراع پول» :یابداو توجیه جدیدی می ،ناگزیر
کند که در او امر واقع مستمری را تصدیق می ،سان(. بدین38« )نها را پدید آوردآ

حقی که بنابر  ،نه تنها ،ورده شد. اما نقش پول در پیدایش مالکیتهای بزرگآ ،فوق
نه تنها مالکیت ناشی از کار به  ،کندهمه انسانها بر زمین دارند را نقض می ،انجیل

بلکه  ،کندرا نقض می طبیعت هایوردهآزعم الک و حق همگان بر بهره بردن از فر
دارد. او که با را نیز از میان بر می تابعیت مالکیت خصوصی از مالکیت شخصی

به نتیجه گیری بس  ،آوردقض دیگری را ببار میتنا ،کندهر تناقضی که حل می
علفی که اسب من چریده است و هیزمی که خدمتکار  ،بنابراین» :رسدشگرفی می

با  ،نهاآدر  ،ام کههایی کشف کردهاست و معدنی که من در زمینمن جمع کرده
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ا که کسی آن ربدون این ،شودبه دارایی من تبدیل می ،امدیگران حق مشترک داشته
 ،او که محصول را به کار متعلق شمرده بود ،سان( . بدین39« )واگذار کرده باشد

شود و محصول کار او را از آن خود برای خدمتکار خود این حق را قائل نمی
های زمین را با محدود نکردن مالکیت حق همگان از فرآورده ،خواند! بازمی

را در نابرابری از خود  ان برابریسکند. ایننقض می ،نآخصوصی بر زمین و منابع 
(. نقدها الک را 40از دیدها نگریخت ) ،آوردها که ببار میبیگانه کردن و تناقض

 :طبیعی انسان را نیز از او بستاند آزادی ،در مقام حل تناقض ،ناگزیر کردند
دولت  ،و با توافق یکدیگر زادی طبیعی محروم کردهآاشخاص داوطلبانه خود را از »

هم نآ ،(. بدیهی است بدون محروم کردن انسانها از آزادی41« )اندرا بنا کرده
شد. زیرا حل ناکردنی می ،زادی و مالکیت خصوصیآتناقض میان  ،داوطلبانه

اینک جز به آزادی  ،اندزادی طبیعی خود چشم پوشیدهآانسانهایی که داوطلبانه از 
 حق پیداکنند. توانندمحدود نمی

جای به رابطه انسان و زمین و منابع آن  ،اینک که رابطه زمین و منابع آن با انسان ●
 دایره مالکیت ،انحصاری بر اداره دولت( دهد )= با ثروت + حقمی با قدرت
آیند. نیز به مالکیت ثروتمندان در میشود و حیوانات وحشی گسترده می خصوصی

 حق شکار ندارند. صید ماهی ،دستان دیگرتهی ،نهاآدر زمینهای متعلق به  ،سانبدین
 (.42شود )نیز غیر مجاز و سرقت  خوانده می و استفاده از چوبهای جنگل

خواستار سرعت  ،از زبان سرویلیام پتی ،لیبرالها ،در اواخر قرن هفدهم ،سانبدین    
(. در 43) شوندمیها بخشیدن به تصویب قوانین برای محصور کردن زمین

 ،1800های بعد از مورد و در دهه 2000 ، 1800تا  1750در سالهای  ،انگلستان
میلیون جریب  7تا  6حدود  ،ند. در نتیجهوشمیمورد از این قوانین تصویب  900

زمین محصور گشتند که حدود یک پنجم کل زمینهای موجود و یک چهارم 
زاد و در اختیار کشاورزان آمزرعه  ،هازمینهای قابل کشت بودند. دوسوم از این زمین

از راه دزدی  ،بر زمین خصوصی مالکیت ،قرارهای بایر نبودند. بدینبودند و زمین
 (.44قانونی شکل گرفت )

مخالف  1830که تا سالهای  - به استثنای سیسموندی - لیبرال اقتصاددانان ●
موافق استثمار شدند و ساکنان و  1850و  1840های در دهه ،استعمار بودند

 ،سانزیر سلطه را از آن استعمارکنندگان دانستند. بدین زمینها و منابع کشورهای
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بمثابه  داری(. سرمایه45داران درآوردند )سرمایه نیروهای عظیمی را به مالکیت
و  یعنی تخریب نیروهای محرکه ،از قانون متمرکز و بزرگ شدن پیروی کرد ،قدرت

 ینده را رویه گرداند.آو از پیش متعین کردن  نیز پیشخورکردن

و اثر آنها بر ازخود  ، یکی از مالتوس و دیگری از داروین. پیدایش دو نظریه2.2
 :تر شدن لیبرالیسمبیگانه

 :استفکر راهنمای دولت شده هستیم و لیبرالیسم اینک ما در قرن نوزدهم ●
نجا ناشی آبزرگی بورک از » :نوشتمی ،در باره بورک ،این قرن لیبرال ،مکاولی

سیاست را زیر نفوذ اندیشه قرار  ،شود که تقریباً تنها کسی است که در انگلستانمی
دولت مجری  ،سان(. بدین46) «کنددهد. وی سیاست را از اندیشه اشباع میمی

 گردد؛لیبرال می داریبمثابه اندیشه راهنمای سرمایه ،لیبرالیسم
و رشد غیرتصاعدی مواد غذایی نیز  تصاعدی جمعیت رشد از نظریه لیبرالیسم ●

جوید. کسی سود می لیبرال داریدر ایفای نقش خود بمثابه اندیشه راهنمای سرمایه
( و  47ماند )اقی میخر عمر جانبدار نظر مالتوس بآتا  ،چون جان استوارت میل

زن و مرد باید از یکدیگر جدا باشند و از قانون  ،هاشود که در نوانخانهبراین نظر می
نیز دفاع  ،باختکه این قانون اعتبار می 1840حتی در  ،جدید در باره گدایان

 (.48کند. )می
 شود و کار از خود بیگانه کردن لیبرالیسمپیدا می ،نیز ،داروین انتخاب اصلح نظریه ●
طور که نظریه مالتوس درست همان» :کندتر میآسان ،داریگر سرمایهبمثابه توجیه ،را

در سراسر دو  ،مانع نظری عمده بر سر راه تهیه و اجرای طرحهای پیشرفت اجتماعی
تدوین  ،با الهام از نظر مالتوس ،ای که داروینموزهآ ،شد وم نخست قرن نوزدهمس

بخصوص تا پایان جنگ جهانی  ،ن قرن و قرن بیستمآدر سالهای باقی مانده  ،کرد
  :(49« )بشخور لیبرالیسم تبدیل گشتآبه  ،دوم
  

حاکم  را بر مالکیت شخصی خصوصی ، نه تنها مالکیتلیبرالیسم. 3
قانون »و نیز جانبدار اجراشدن  کند، بلکه نافی حقوق طبیعیمی

 شود:    دستان میدر مورد تهی« طبیعت
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ای شد که در ادامه یافت تا که وارونه اندیشه ،لیبرالیسم از خود بیگانگیسیر     
کند. این از غاز بود. دورتر خواهیم دید این سیر تا میان تهی شدن ادامه پیدا میآ

. شدن لیبرالیسم است گر قدرتگشتن حاصل توجیه خودبیگانه شدن و میان تهی
 و حتی حق کار آن را به انکار حقوق طبیعی ،گر قدرت را ایفاکردننقش توجیه
لیبرالیسم اندیشه  ،بلحاظ تاریخی ،شود کهور میآباز یاد :کشانددستان میحیات تهی

ن آقرارداشتند.  راهنمای مبارزانی بود که در خط مقدم مبارزه با امتیازات فئودالها
 ن را جهان شمولآانسان بر کار خویش قائل بود و  اندیشه به فردگرایی و مالکیت

« لیبرال» داریو سرمایه بخاطر فکر راهنمای دولت لیبرال ،دانست. از آن پسمی
      :دهد ومی شدن است که تغییر ماهیت

شوند و حقوق مال تلقی می :شودرابطه مالک با ملک می ،رابطه انسان با خود ●
حقوقی نیز در  ،گونه که مالک زندگی خویش استفرد همان :گردندمتعلق به فرد می
نها درک آحقوق نوعاً در تصرف یا تملک افراد و یا متعلق به »  :تملک  خود دارد

 :آوردتناقض ببار می ،سان از خود بیگانه سازیکه ایناین(. اال 50« )شودمی
توان مالک آن شد. به ذاتی حیات هستند نمی ،حقوق، اقالم دارایی مادی نیستند

چگونه ممکن است مفاهیم را تصاحب  ،حقوق مفاهیم هستند» ،قول صاحب کتاب
 کردن حقوق با حقوق طبیعی خصوصی (. و چون موضوع مالکیت51) «کرد
 (. 52شوند )منکر حقوق طبیعی می ،تحت تأثیر پوزیتیویسم ،لیبرالها ،خواندنمی
دست است که کسانی نیز تهیاین ،زادیآمدهای طبیعی آیکی از پی» :توجیه فقر ●
ادوین «. شوند... صنعت و تجارت، پدر و مادرهای حقیقی فقر نیز هستندمی

 ،فقر نیز منشاء کار است ،طور که کار منشاء ثروت استهمان»:گویدمی چادویک
دولت به سه دلیل  ،بنابراین(. 53« )رودثروت از میان می ،کن کنیدفقر را ریشه

زادی انتخاب افراد محدود آاول اینکه  :کن کردن فقر اقدام کندنباید برای ریشه
ن نیز در فرد از میان آبلکه انگیزه  ،شود و دوم اینکه نه تنها مسئولیت یافتن کارمی
قوانینی است که مانند سایر  ،جا در قوانین بازاررود و سوم اینکه دخالت بیمی

 ،هستند. آزادی و مسئولیت فردی و علم حاصل کشفهای علمی ،قوانین طبیعی
پرداز لیبرالی که  نظریه«. دستان به حال خود رها شوندتهی»کنند حکم می ،هرسه
مشیت بنا بر نها آدستی باید به حال خود رها کرد و تهیدستان را تهی» :گفتمی
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بورک بود. و او دلیل چهارم )مشیت الهی( را نیز بر  ،«است و حکم علم الهی
 (.54افزاید )دالیل پیشین می

و فقر  زادیآنه تنها تضادی میان  ،صاحب نظران لیبرال ،در این دوره ،سانبدین ●
خشونت نسبت به  ،انگارند. و البتهبلکه فقر را فرآورده ضرور آزادی می ،بینندنمی
خشونت نسبت به مستمندان بخشی از تاریخ پنهان و » :شوددستان تجویز میتهی

 :پنهان نیز نبود یی لیبرالهاگرا(. اما خشونت55« )است اعالم نشده لیبرالیسم
محصول سیب زمینی  ،1845ز یىدر پا :در ایرلند و قحطی حکومت انگلستان ●
نابودی این محصول  1846آسیب دید. در  ،ها بودیرلندیایرلند که غذای اصلی ا

یرلندیها برای نمردن از قحطی ااز کمک به  ،انگلستان تر شد. حکومت لیبرالکامل
کرد را بر عهده سان با آن مردم برقرار میسرباز زد. توجیه رابطه قدرتی که این

و نظام  زادآاین دولت مدعی شد که موظف است از اصول تجارت  :گذارد لیبرالیسم
 کند!اقتصادی پیروی کند که مداخله دولت را ممنوع می

داری که کار کمک معاون خزانه ،چارلز ،را دردست گرفتند قدرت هاوقتی ویگ     
ن کمک به س کمیسیویىر ،به سرراندولف روت ،رلند به او سپرده شده بودایبه 
است نآتنها راه جلوگیری از وابستگی طبیعی مردم به دولت » :نامه نوشت ،یرلندا

یرلند متوقف شود. فکر ممنوع کردن صادرات را تشویق اکه عملیات کمک به 
مردم  ،حالدر همان«. کامل تجارت همین است. زادیآنکنید چراکه راه درست 

یرلند بودند که غالباً تحت حمایت اشاهد صدور گندم و جو و جو دوسر از  ،یرلندا
 گرفت. انجام می ارتش بریتانیا

راسل  ،یرلندادر باره واردکردن غله به  ، 1846 -47در زمستان مخوف سال     
ت غذایی نیز نباید تعیین قیمت محصوال»:گفت ( در مجلس عوام انگلیس56)

معنی سخن او این بود که قیمت را عرضه کم و تقاضای زیاد باید تعیین «. شود
توانستند هایی که میرلندیایبرای به روز سیاه نشاندن  استفاده از قحطی :کردمی

کام  به ،توانستندنها که نمیآمواد غذایی را به قیمت گران بخرند و  برای فرستادن 
 مرگ.
نسبت به سرمایه موجود  ،یرلنداجمعیت شد که طور استدالل میاین ،در حقیقت    

از  . سیاستمدارانی از نوع تورنزاستبیش از حد افزایش یافته ،در این کشور
برای  یرلند را وسیله نهایی طبیعتا گفتند. و قحطییرلند سخن میا« جمعیت زائد»
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ای که رویه شمردند. نتیجهبرقراری مجدد توازن میان جمعیت و مواد غذایی می
یک میلیون نفر  ،1851تا  1846این بود که در سالهای  ،وردآببار دولت انگلستان

 (57یرلند مهاجرت کردند و قریب یک میلیون و نیم نفر دیگر جان باختند. )ااز 
همین بال را بر سر  ،ها در جنگ اول جهانیوری است که انگلیسآور یاددر خ    

خاطرکه بدین .از پا درآوردند وردند و بسیاری از ایرانیان را با سالح قحطیآ مردم ایران
ورند که آقدرتی در گریرا به خدمت توجیه ن رفتند تا لیبرالیسمآبکار  این دو نظریه
 به این دو نسبت داد. این قدرتاین جنایت را  تواننمی ،گشتامپراطوری می

به نظریه مالتوس  ،نآبرد و برای توجیه را بکار می امپراطوری بود که سالح گرسنگی
دهد بر این واقعیت شهادت می کرد. جغرافیای گرسنگی جهاناستناد می ،و داروین

بلکه برخالف تصور بکاربرندگان  ،اندکه نه تنها مناطق گرسنه تحت سلطه بوده
 .(58شود )فقر سبب افزایش جمعیت می ،نظرهای مالتوس و داروین

 
 
 :شودمیان تهی می . لیبرالیسم4
 
کند. گرفتار از خود بیگانگی می ،بردمرامی را که در توجیه خود بکار می قدرت ●

 لیبرالیسم» ،در اواخر قرن نوزدهم :انجامدتهی شدن میاین ازخودبیگانگی به میان
(. فکر راهنمای 59« )ای که بود تهی شده و از حرکت بازمانده بوداز اندیشه
در  ،شخصیتی چون گالدستون :اینک دیگر اندیشه نبود ،فرانسه 1789 انقالب

کرد. چند میتوصیف « یک مرده»خویشتن را  ،1896در  ،شاواخر عمر طوالنی
حزب  :به نام ر.ب. هالدین اعالم کرد ،یکی دیگر از رهبران لیبرال ،سال بعد از او

 ،دادبیشتر فردی انجام می زادیآنچه را که باید در راه کسب آلیبرال بخش عمده 
آمد؟ این پرسشی است لیبرالیسم به چه کار می ،ن پسآ(. از 60« )استانجام داده

گرفت. بخصوص که اکثریت بزرگی که به جرم زن و یا قرار می هاکه پیشاروی لیبرال
به مرامهای رقیب  ،سپرده شده بودند شفقت طبیعتبه قانون بی ،دست بودنتهی

آوردند. لیبرالها ناگزیر از تغییر رابطه خود با این اکثریت بزرگ لیبرالیسم روی می
  :شدند
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زد تا مگر دست و پا می انگلستان حزب لیبرال ،1890و  1880های در دهه ●
در  ،نقشی جدید و هدفهایی نو بیابد. دست کم مرام خود را به روز کند. چمبرلن

 لهالیبرا«. سیاستمداران در جستجوی شعار» :ن سالها گفته بودآلیبرالهای  توصیف
از اندیشه راهنمای  ،است. مرامی که در طول قرندانستند مرامشان میان تهی شدهمی

در  ،ساالری تغییر نقش داده بودمخالف نظام اجتماعی به اندیشه راهنمای سرمایه
 قرن نوزدهم» :نوشتمی هابهاوس ،1911میان تهی گشته بود. در  ،اواخر این قرن

ترین جزر و مدهای این جنبش باکم دامنه ،نآنامید. اما پایان  را باید عصر لیبرالیسم
نمود گرایید و چنین میبه سردی می ،بزرگ همراه بود. ایمان این حرکت به خودش

همچون  ،ا داشت کهکه کار خود را به پایان رسانده است. حال و هوای مسلکی ر
(. و هابهاوس در شمار لیبرالهایی 61« )در حال فسیل شدن بود ،نوعی منقرض

 بود که بیشترین کوشش را برای تجدید حیات لیبرالیسم بکار بردند.
 این بود که اندیشه راهنمای دولت بود و لیبرالها تهی شدن لیبرالیسمدلیل میان    

 ،شدندورند. این بود که ناگزیر میآناگزیر بودند توقعات دولت امپراطوری را بر
از اصول راهنمای خود دفاع  ،دولت حداقل را به دولت حداکثر بدل کنند. به زبان

 شدند. شدند و این استثناءها از اندازه بیرون میاستثناء قائل می ،در عمل ،کردند ومی
ناگزیر  لیبرالها ،نآدر توجیه توقعات  ،هم بود داریمرام سرمایه و چون لیبرالیسم    

را هم از  ،و فردگرایی زادیآو  مالکیت ،بودند تعریفهای اصول راهنمای خویش
شدند که از دید مرامهای جدید میخود بیگانه کنند. بخصوص که گرفتار رقابت ش

 حزب لیبرال –هردو حزب »:گفتآوردند. گالدستون مینها سر بر میآچپ و راست 
؛ «ن مخالفمآگرایش دارند و من بشدت با  به سوسیالیسم –و حزب سوسیالیست 

باور عمومی براین بود که جهت قطعی حرکت تاریخ به سوسیالیسم  ،ن زمانآاما 
شدند. در راست لیبرالیسم نیز مرامهای جدید رقیبش می ،است. باوجود این

شد. تجدید حیات، متفکران لیبرال را خرده می ،حزب لیبرال از دو سو ،سانبدین
 :داشت اصول راهنما را باز بیابند وبازبسازندبر آن می

 

در چهار بعد سیاسی  با مالکیت خصوصی شخصی بطه مالکیت. را5
 و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی:
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یکی شمرد، حاصل کوششهای  جدید که نباید آن را با نئولیبرالیسم لیبرالیسم    
بحران مرگ بدرآورند و بدان حیات نو از اند آن را است که کوشیده متفکران لیبرال

(. 62دانند )خشند. آغازگر را جان استورات میل، در واپسین سالهای زندگیش میبب
 زادیاند. این بار، به آبعمل آمده 1920و  1880این کوششها در فاصله سالهای 

جامعه، به  راییو به دا ، به برابریفرد، به ارزش اجتماعی مسئولیت، به همبستگی
، بنابراین، به والیت هر شهروند از زن و مرد، با ملک و بر اصل انتخاب دموکراسی

 پرداختند:ملک، بی
بازپرداخت و از آزادی منفی و آزادی مثبت تعریفی جدید  به آزادی Greenگرین  ●
شود وقتی فرد از موانعی رها باشد که مانع از : آزادی منفی متحقق میه دست دادب

ابداع و خلق، د. آزادی مثبت آزادی ابتکار و نشوبرخورداری او از آزادی مثبت می
اینک جانبدار  ،بیمناک بود که از دموکراسی لیبرالیسم(. 63است ) بنابراین، رشد
با گرایشهای فکری دیگری  ،در باره دموکراسی بر اصل انتخاب :شوددموکراسی می
 بدان باور داشتند و دارند.شود که همداستان می

باشند. برخوردار  دو آزادی باید از این یکایک شهروندان ،از منظر این لیبرالیسم     
باید وسائل اقتصادی و اجتماعی را در اختیار هر شهروند بگذارد بنابراین، جامعه می

( دارد. souverainهر فرد والیت )، کند. بنابراین تعریف بتواند رشداو تا 
هستند: تمامی شهروندان صاحب  سان، هم والیت و هم آزادی جهان شمولبدین
 ،بنابراین هستند. و برخوردار از دو آزادی مثبت و منفی والیت

 وجود دارد: حاکمیت هر شهروند اجماع بعد سیاسی، بر حق. در 5.1
حاکمیت  از حق ،بدون تبعیض ،پذیرفته است که هر شهروند ،در بعد سیاسی    

است، چرا که موضوع  شخصی مالکیت ،برخوردار است. بنابراین که این حق
تابع  ،رأی دادن ،نکردنی و داد و ستد نکردنی هستندمالکیت شخصی حقوق سلب

که انتخاب را برای مثال  ،انتخابات به ترتیبی انجام بگیرد ،این حق است. هرگاه
را مکلف کند به دادن رأی به منتخب خود و یا آراء  دولت انجام دهد و شهروندان

هرگاه شخص یا  ،انتخابات از درجه اعتبار ساقط است. و نیز ،را مخدوش بگرداند
باز انتخابات  ،خارجی در انتخابات مداخله کند گروهی اعمال نفوذ کند و یا قدرت

 است. باطل
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صفت رأی هر  ،یر قابل سلب و غیر قابل مبادلهدو صفت غ ،در بعد سیاسی    
 خصوصی بر رأی خود نیز مالکیت ،شهروند ،شود. به سخن دیگرشهروند نیز می

 ،انتخاببر اصل  در دموکراسی ،دارد. باوجود این مالکیت شخصی ،ندارد
کردنی و نه داد و ستدکردنی قابل تفویض است. اما  حقی که نه سلب والیتمندی

تصمیم به  تواند تفویض شود؟ بخصوص که با تفویض حقچگونه می ،است
تصمیم در قلمرو  درگرفتن ل، خود را نه تنها از استقالرأی دهندگان ،نمایندگان
گردند. امری که بلکه تابع تصمیم منتخبان خویش می ،کنندمحروم می ،حاکمیت
این  خاطر است که مارکس(. بدین64کند )هر شهروند را نفی می زادیآاستقالل و 

دیگرانی نیز  –و نقد او  خواند. نظر روسومیوازی ژدموکراسی را دیکتاتوری بور
در کنار  – سبب پذیرفته شدن دموکراسی مستقیم -انداین نقد را وارد دانسته

 (.65شود. ) از راه همه پرسی می -دموکراسی بر اصل انتخاب 

 است: تابع مالکیت شخصی خصوصی . در بعد اجتماعی مالکیت5.2
از حقوق  ،دستان تنها از حقوق سیاسی شهروندی محروم نبودندزنان و تهی     

 ،است که هر شهروندپذیرفته ،اجتماعی شهروندی نیز محروم بودند. در حال حاضر
گزیدن همسر خود را  زنان که اختیار ،(. برای مثال66صاحب این حقوق است )
گزیدن  اینک حق ،نها با شوهران بودآتصدی اموال  ،نداشتند و بعد از ازدواج نیز

 ،حق گزیدن همسر ،قرارکنند. بدینهمسر را دارند و خود اموال خویش را اداره می
در قلمرو مالکیت  ،خاطر که عقد استاست و ازدواج بدین شخصی مالکیت
 شود. تابع مالکیت شخصی می ،گیرد. پس این مالکیت بطور کاملقرار می خصوصی

تر کامل ،از مالکیت شخصی خصوصی تابعیت مالکیت ،در قیاس با بعد سیاسی    
 :کردنی نیست گزیدن همسر تفویض است. زیرا حق

همسری  ،تواند به وکالت فضولی و یا با ادعای داشتن والیت بر فرزندکسی نمی ●
 خواهد؛را برای او برگزیند که او نمی

توانند اختیار برگزیدن همسر خود را به شخص دیگری زن و مرد نیز نمی ●
تواند از دیگری بخواهد نامزد مطلوبی را به که هر کس میواگذارکنند. توضیح این

 کند.اما این او است که ازدواج می ،او معرفی کند
دارند و این حق و نیز حقوق جامعه  بر تشکیل نهادهای اجتماعی حق شهروندان     
گونه مالکیت را پیدا های اینگیرند و صفتقرار می شخصی در قلمرو مالکیت مدنی
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برپایه حقوق  (. با این تذکر که حقوق جامعه مدنی در قانون اساسی67کنند )می
 شوند.است که شناخته و پذیرفته می گانهپنج

 است: تابع مالکیت شخصی خصوصی ، مالکیت. در بعد فرهنگ5.3
های دستان و همه جامعهبود و تهی گراکالسیک نخبه شود که لیبرالیسمور میآیاد    

خاطر شمرد. بدینمی ،که عامل تخریب فرهنگ زیر سلطه را نه هم فاقد فرهنگ
اختیار داد. تبلیغ فرهنگ  ،بخصوص بعد سیاسی ،یک از بعدهانها در هیچآنباید به 
وردن تمامی انسانهای روی آبمثابه فرهنگ برتر و مأموریت استعمارگر به در غرب

پذیرفته لیبرالیسم بود. اما « جنگ برای بسط تمدن»زمین به این فرهنگ و 
گرایشهای افراطی  –اند به اجماعی پیوسته ،لیبرالهای تدوین کننده لیبرالیسم جدید

 ،بنابر آن که –شرکت ندارند  در این اجماع
 ساز است؛ مند است چراکه فرهنگهر فرد فرهنگ ●
 که فرهنگها وجود دارند؛ نه یک فرهنگ ●
 هر شهروند از حقوق فرهنگی برخوردار است؛ ●
کردنی و داد و یعنی سلب ،هر فرد است شخصی خالقیت فرهنگی مالکیت ●

خالقه خود را به دیگری  تواند استعدادکردنی نیست. کسی نمیستدکردنی و تفویض
 تفویض کند. و

 خصوصی از فلسفی و علمی و ادبی و  هنری و فنی در مالکیت ،فرآورده فرهنگی ●
مالکیت  ،در قلمرو فرهنگ  ،است. به سخن دیگرآن ابتکار و یا ابداع کننده

 است. خصوصی تابع کامل مالکیت شخصی
 

 تابع مالکیت خصوصی شخصی . اما در بعد اقتصادی، بنابر مورد، مالکیت5.4
 شود:می

آن را به صاحب  ،شود و مالککاال تلقی می« نیروی کار»این واقعیت که      
در مورد بخش بزرگی از  ،امری نیست که منکر داشته باشد. لذا ،فروشدسرمایه می
 )مالکیت بر کار خویش( تابع مالکیت خصوصی شخصی مالکیت ،کارکنان
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)در هر سه  هانها هم که در استخدام کارفرماییآ ،)دارنده سرمایه(است. در حقیقت
 ،در هریک از سه بخش اقتصاد ،بخش صنعت و کشاورزی و خدمات( نیستند

انسانها  ،ها است. لذادر گرو مجموع فعالیتهای کارفرمایی ،بطور عمده ،کارهاشان
 ،اند. در صورتگشته« عدد» ،به قول ادگار مورناشیاء قابل مبادله و 

 هر فرد از حقوق اقتصادی نیز برخوردار است؛ ●
)=  خصوصی مالکیت ،به ظاهر ،نها که خود کارفرمای خویش هستندآدر مورد  ●

 نها )کار( است.آ حاصل کار( تابع مالکیت شخصی
کنند. عرضه می هااما در واقع چنین نیست. چرا که بیشترین کارها را کارفرمایی     
 خاطر است که بدین
ای از استعدادها نیست. زیرا امکان پرداختن به مجموع انسان دیگر مجموعه ●

است. بخش ترتیب داده داریتقسیم کار را سرمایه ،کارها را ندارد. در سطح جهان
ناگزیر است تنها  ،ن بخش هم که کارداردآکار است و بزرگی از جامعه بشری بی

 خود را بکار اندازد. یک استعداد
 ،بنابراین ،نه بنابر اصل تقدم حقوق انسان ،رفتار با کسانی که کار و نان ندارند ●

عمل  بر وفق نظرهای مالتوس و داروین ،که همچنان ،حیات و دفاع از این حق حق
بمثابه انسان صاحب حقوق  ،آیند و معلوالننان که ناقص به دنیا میآشود. با می

به مثابه  ،اندولو در همه عمر کارکرده ،پیران از کار افتادهدر شود. حتی رفتار نمی
 شود.می هباری بر دوش جامعه نگریست

در اختیار جامعه نیستند تا بتواند در اختیار  ،واسباب و امکانها نیروهای محرکه ●
 منفی و مثبت توانا شوند؛ نها به برخورداری از هر دو آزادیآبگذارد و  شهروندان

 خورکردنپیش داریگشته و سرمایه هازمان و مکان نیز از آن کارفرمایی تمالکی ●
را به انسانهای  و تخریب طبیعت لودن محیط زیستآکردن آینده و و از پیش متعین

 است؛روی زمین تحمیل کرده
گویای این واقعیت است که  ،(68شیوه استثمار ) 55بکار رفتن دست کم  ●

 ،کامل است. در نتیجه بر مالکیت شخصی خصوصی حاکمیت مالکیت
اما این  ،پذیردانسان بر نفس خویش را می شخصی مالکیت ،جدید ولو لیبرالیسم ●

 کاربرد ندارد. ،اقتصادی کنونی –در نظام اجتماعی  ،پذیرش
است زیرا همگان مالک کار خویش هستند و  هم جهان شمول شخصی مالکیت ●

وقتی تابع  ،که مالکیت خصوصیبرابرند. حال آن ،هم همگان در داشتن  این حق
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بضرورت جهان شمول نیست و نابرابری بر نابرابری و  ،مالکیت شخصی نیست
انسانها و فقر و نیز تخریب  خاطر است که نابرابریافزاید. بدینتخریب بر تخریب می

تنها وقتی مالکیت  ،. افزون براینروزافزون است ،و منابع موجود در کره زمین طبیعت
طبیعت و  ،تمامی شرکت کنندگان در تولید ،شودخصوصی تابع مالکیت شخصی می

 معلوالنکنند بیکاران گرسنه و محرومان و سهم خود را از تولید دریافت می ،انسانها
از جمله حق  ،از حقوق خویش ،گانهبنابر حقوق پنج ،ها و پیران نیزالخلقهو ناقص

 شوند.برخوردار می -متناسب با توانایی که دارند  –کار 
دارد  بر اصل موازنه عدمی از جمله تفاوتها که با تعریف استقالل –منفی  آزادی ●
های ها رابطهوقتی رابطه ،. در حقیقتقابل تحقق نیست مگر به نبود رابطه قوا –
ید و آشود و قدرت از نابرابری پدید میمی نها قدرتآتنظیم کننده  ،هستند قوا

کند. و این می آورد و حاکم بر مالکیت شخصیرا بوجود می خصوصی مالکیت
 افزاید.  می و ویران شدن نیروهای محرکه میان انسانها دائم بر نابرابری ،رابطه
( قدرت« )= منافع»نه حقوق که این  ،بطور روزافزون ،هادر جامعه ،در نتیجه    

 گانهاز حقوق پنج شهروندان ،کنند. به سخن دیگرها را تنظیم میهستند که رابطه
توانند از این حقوق می ،شوند. این سخن که هرگاه بخواهندبرخوردار نمی

واقعیت خود را  ،استنآاگزیر تسلیم و تابع برخودارشوند و جبر اجتماعی که فرد ن
که رهایی است. اال این سخنی به حق ،از تسلیم انسان به اوامر و نواهی قدرت دارد

که  –ها با حقوق هم به عمل به حقوق و هم به تنظیم رابطه ز داردنیا ،از این جبر
ها بطور خودجوش با حقوق تنظیم رابطه ،هرگاه شهروندان به حقوق خود عمل کنند

 های اجتماعی. پذیرکردن نظامبه باز و تحول ،و هم –شوند می
 مالکیت ،چگونه ممکن است در بعد اقتصادی :اینک زمان این پرسش مهم است    

 ،باشد و در بعدهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تابع مالکیت خصوصی شخصی
ممکن  :استمالکیت خصوصی از مالکیت شخصی تبعیت کند؟ پاسخ این پرسش این

ها از حقوق انسان ،که هر جامعه دارد یعدخاطر است که در چهار بُ نیست. بدین
و  ند. پیشخورکردنکتنظیم می قدرت ،ها را بطور روزافزونبرخوردار نیستند و رابطه
است و قوت گرفتن گرایشهای  ینده که امرواقعی جهان شمولآاز پیش متعین کردن 

زدایی و بکاررفتن افراطی و سنگین شدن جو خشونت و از یادرفتن قواعد خشونت
اعالن خطرهایی هستند به  ،به کام مرگ گری و رفتن طبیعتانواع روشهای خشونت
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دارنده مجموعه به خود بمثابه حقوند و  ،که کار از کار بگذردپیش از آن :همه انسانها
خالقه و دیگر استعدادهای  وجدان بجویید و حقوق و استعداد ،هااستعدادها و فضل

 .خویش را بکارگیرید
 :استگشته این هشدار سبب پیدایش تمایلهای جدید نزد لیبرالها     
را در کتاب عدالت  ،در باره عدالت نظرهای گرایشهای مختلف لیبرالیسم ●

چون لیبرتاریسم و نزد گرایشهایی تعلق حاصل کار به کار ام. وردهآگرد اجتماعی
و لیبرالهای جانبدار  نئولیبرتاریسم و پست لیبرالیسم و لیبرالیسم جانبدار همبستگی

گرایان و فایدهعدالت توزیعی و لیبرالهای جانبدار عدالت بمثابه سطح قابل قبول و 
  اند.و نقد شده درباره عدالت شرح لزوباالخره دو نظر پیشین و پسین جان را

 و لیبرالهای ناقد حاکمیت مالکیت« مالکان دموکراسی»در باره  لزو. نظر را5.5
 :بر مالکیت شخصی خصوصی

« بگذارید بکنند»نظام  :دهداقتصادی تشخیص می-پنج نوع نظام اجتماعی  لزورا 
دولتی و نظام سوسیالیسم  نظام سوسیالیسم ،مندبا دولت مشیت داریو نظام سرمایه

خواند جانبدار نظام دموکراسی مالکان می. او خود را مالکان نظام دموکراسیو  لیبرال
  :کندسان تعریف میو آن را این

زاد و برابر است. آ منصفانه تعاون میان شهروندان نظام مالکان دموکراسی»     
باید تمامی وسایل تولید و منابع را نه در اختیار یک  ،هم از آغاز ،نهادها ،سانبدین

اقلیت که در اختیار تمامی شهروندان بگذارند و بدین کار مداومت ببخشند. به ترتیبی 
توانا  ،بر همکاری و تعاون کامل با یکدیگر شهروندان ،در زندگانی اجتماعی ،که

این توزیع  سرمایه و منابع توزیع شود. مالکیت ،زمان به زمان ،باید ،بگردند. بنابراین
 موزش و پرورشآو عطایا و نیز بسامان کردن نظام  باید به یمن قانونها در باره ارث

که کارشان نهادهایی  .که همگان امکان و اقبال برابر بیابند انجام بگیرد به ترتیبی
. باید ایجاد و دائم بکارباشند ،ها استمراقبت از برخورداری برابر همگان از آزادی

(69) 
حقوق را جانشین منافع کنیم و  ،لن تورنآاست که به قول به این لزونقد نظر را    

تنظیم کنند.  گانهها را حقوق پنجاست که رابطهبه این نقدِ نقد جامعه شناس فرانسوی
و جامعه و جامعه بمثابه عضو  انسان بمثابه انسان و شهروند و طبیعت ،در حقیقت
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گانه به اجرا بر پایه حقوق پنج قانون اساسی :به حقوق خود عمل کنند ،جامعه جهانی
 درآید.
 ،در مالکیت خصوصی شخصی جریان از خود بیگانه شدن مالکیت ،در حقیقت    

این جریان  .شدنِ تخریب است جریان جانشین انسان شدنِ سرمایه و جانشین رشد
 جانشین بگردد. بادانی طبیعتآاست که باید با جریان رشد انسان و 

از  گاه تعریف لیبرالیسمگویند سوسیالیستها هیچلیبرالهایی نیز هستند که می ●
که اند. حال ایناند و جانبدار مالیکت جمعی شدهرا اندر نیافته خصوصی مالکیت

خویش و  دارد بر رشد خود سرمایه خویش است و حق ،هر انسان ،بنابر لیبرالیسم
نند آبر داد و ستد حاصل کار خویش و بر سرمایه گذاری حاصل کار خود. اینان بر

 ( 70در جمع گرایشهای چپ است. ) –در این تعریف  –که جای لیبرالیسم 
دانها، او ب ،تواند وسائلی را در اختیار او بگذارد کهانسان بر خویش می مالکیت ●
 د. این مدعا که انسان مالک خویش نیست، از مسیحیتهبر هاجباریت شبکه از

، 1954تعلق دارد و در  ( : انسان به خدا71گوید )گیرد. سن پل میمی سرچشمه
اش گفت: آدمی به خود تعلق ندارد و رابطه ، پاپ پی هفتمدر کنگره پزشکان ایتالیا

با خویش، رابطه برخودارشونده از ملکی است که به خدا تعلق دارد. تحول ما را به 
بر کرسی قبول  دارد در این قرن، مالکیت برخویش .استقرن بیست و یکم رسانده

 ( 72نشیند )می
ها )مطلق بودن، مانع از غیر بودن، که به خاصه خصوصی الکیتم :گوینداینان می ●

شد، حکمی جزمی است که برخوردای و بکاربردن( تعریف می دائمی بودن، حق
است رفتهزیر سئوال این تعریف اقتصادی است. در امریکای امروز،  اینک مانع رشد

های است. این نه از رهگذر پذیرش نظریهخصوصی ( مالکیت 73و سخن از مرگ )
است. این تحول نیاز به بسط و تسهیم  داریسوسیالیست که بخاطر تحول سرمایه

نیست، بلکه  یىان شخص و شمالکیت دارد. حق مالکیت، دیگر رابطه می
اند و شماری ای از حقوق است که موضوع آن اغلب، اشیاء غیرمادی شدهمجموعه

 ( 74) اند.پیوندد که منافع آنها به یکدیگر گره خوردهاز اشخاص را بهم می
ایجاب  داریسرمایه، در امریکا، را تحول خصوصی قرار، تحول مالکیتبدین    
یابیم امور دیگر، که، به خطر افتادن حیات است. اما نیک که تأمل کنیم، در میکرده

کردن و از پیش متعین  کره زمین و ته کشیدن منابع موجود در آن و نیز پیشخور
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از  کنند؛ تحول تا تابعیت مالکیت خصوصیتحول را ناگزیر می ،کردن آینده هستند
مربوط  نچه به طبیعتآدر  ،برای مثال ،کنند. تا کهرا ناگزیر می مالکیت شخصی

 ،هایش مالکیت شخصی داردپذیرفته شود که طبیعت نیز برخود و داشته ،شودمی
بازپس داده شود. در این به او باید  ،گرفته شده طبیعتنچه از آ ،از حاصل کار ،پس

خود را بر  حق ،یا خدمت یىش صورت است که هم تمامی شرکت کنندگان در تولیدِ
یند آجای به فر ،یابند و هم فراگرد تخریب رو به افزایش نیروهای محرکهآن می

صل است که اسپارد. زمان آنانسان و عمران طبیعت می نها در رشدآبکارافتادن 
روا نیست و همه  یىهیچ رابطه قوا :را همان که هست دریابیم« الدینالاکراه فی»

از پندار و گفتار و کردار  های حق با حق باشند. هرگاه زورها باید رابطهرابطه
آید این امکان پدید می ،رودبکار می انسانها و از ترکیبی حذف شود که در رابطه قوا

زندگی خود را زندگی در رشد بگرداند  ،ای از راه عمل به حقوق خویشکه هر آفریده
 و زندگی در کمال را بیابد.

 شخصی آیا لیبرالهای نخستین که قائل به مالکیت :و این پرسش مهم برجا است    
اند و یا از خود این فکر را ابداع کرده ،از آن بودند و تابعیت مالکیت خصوصی

نیست  و انجیل ن توراتآمنشاء  در پاسخ باید گفت که اند؟و فلسفه اخذ کرده دین
 ،عوض(در 75است. ) کفر به خدا ،مدعی مالکیت شدن ،چرا که بنابر مسیحیت

است )مالکیت شخصی(  اصل بر مالکیت انسان بر سعی خویش ،بنابر قرآن
شود تا من قائل نمیدوگانگی (.قرآن میان عقل و تن و روان انسان و من ذهنی 76)

شود قائل می حیات ذهنی خود را مالک انسان بشناسد. برای انسان حقوق ذاتی

و ترک عمل  زندگی کردن در رشد ،کند که عمل به حقوق( و خاطر نشان می77)
که اقتصاد در خدمت انسان بماند و انسانها ور است. برای اینآمرگ ،به حقوق
خویش را از دست ندهند و به بردگی درنیایند اصول راهنمای  و آزادی استقالل

فعالیتهای اقتصادی را پیشنهاد و تمامی روشهای خورد و برد از یکدیگر را 
 ( 78کند )شناساند و ممنوع میمی
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 هامأخذها و توضیح
 
 ،ربالسترآنتونی آنوشته  ،ظهور و سقوط ،غرب بیشترین مراجعه به کتاب لیبرالیسم    

مآخذ قسمتهای مورد رجوع صاحب کتاب  ،رواند. از اینبوده ،ترجمه عباس مخبر
 :فایده نباشندتوانند بیشوند. برای اهل تحقیق مینیز نقل می

  
1 .John Locke: Two Treatises of Governmentm,Second Treatise, 

ch.5 p 44 

2 .      Richard Overtom: An Arrow against all Tyrants (1646) 

quoted by 2B.Macqpherson; The Political Theory of Possessive 

Individualism (Oxford University Press, 1962) P 140 -1 

ترجمه عباس  ،بالستررآنتونی آظهور و سقوط نوشته  ،غرب لیبرالیسم 39.  ص 3
  1377تهران  ،چاپ سوم ،مخبر
4 .The passages from Bentaham and Mill both quoted Bullock and 

Shock (sds) The Liberal Traditin, pp 28, 64  
 Anthony Arblaster: The Rise and Decline غرب لیبرالیسم 47. صفحه 5

of Western Liberalism 

6   .Malowe quotations from The Complete Works of Christopher 

Marlowe, VolsI.II ed, Fredson Bowers (Cambridge University Press 

1973) 

 ظهور و سقوط ،غرب لیبرالیسم 71. صفحه 7
8  .George Lukacs: The Young Hegel, translated Rodney 

Livingstome (Merlin Press, 1975, p 10 
9  .Marx: Eighteeth Brumaire of Louis Bonaparte, in, Surveys from 
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 فصل دوم

 در باره محدود و توزیع کردن مالکیت پیشنهادهای توماس پیکتی
 
 capital   سرمایه و مرام  ،کتاب جدید خود ،2019در سپتامبر  توماس پیکتی    

et idéologie پیشنهادهای خود را در  ،(. در پایان کتاب1است )منتشر کردهرا
 سازگارکردن مالکیت ،از راه ،شودکه همچنان تشدید می باره عبور از بحران نابرابری

 :استتشریح کرده ،انسان و رشد با برابری خصوصی
ضرور است. از  داریکه عبور از سرمایه اندپیشنهادها بر این پایه طراحی شده    

اجتماعی  بر اصل اشتراک و مالکیت داری به سوسیالیسمعبور از سرمایه ،منظر او
 :نویسدمدهای آن برهد. میآتواند جهان را از جبر نابرابریهای روزافزون و پیمی
توان از نظام ام که میمن متقاعد شده ،های تاریخی در دسترسبراساس تجربه    

سوسیالیسمی بر اصل اشتراک  ،و برای قرن بیست و یکم فرارفتکنونی  داریسرمایه
برپایه  ،را زندگی در برابری  ،کرد و طرح را به اجرا گذاشت. به سخن دیگررا طراحی
 ،در مقیاس جهان ،هاتعلیم و تربیت و تسهیم دانش و توانایی ،اجتماعی مالکیت

عناصری را  ،در این فصل ،رواز اینمتحقق کرد.  ن راآپذیر شمرد و هدفی تحقق
رویم. کار را با مطالعه مالکیت دهند در این جهت پیشآورم که امکان میگرد می
کند اشکال نوین مالکیت اجتماعی را کنم. این مطالعه ایجاب میغاز میآعادالنه 

 بسط دهم 
بپردازم. و  کارفرماییهای بنگاه رأی و شرکت در گرفتن تصمیم در تسهیم حقو به 

با مفهوم مالکیت موقت  ،دائمی خصوصیِ م مالکیتوکند مفهنیز ایجاب می
بر مالکیتهای عمده انجام یافتنی  جانشین شود. این کار با وضع مالیاتهای تصاعدی

شود. سرمایه داده می ،رسندنها که به سن کار میآبه همه  ،آندرآمد حاصل از از است. 
ها و ثروتها در جامعه متحقق مداوم داشتهو جریان  ها و ثروتهاداشته توزیع ،سانبدین
برای هر  مد پایهآدربه تعیین و تضمین مد و آر در. به مالیاتهای تصاعدی بشودمی

و مرز و  ش و پرورشی و سرانجام به دموکراسیموزآدر  و نیز به عدالت انسان
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بسود نظام دموکراتیک  ،جهان –چگونگی بازاندیشیدن به سازمان کنونی اقتصاد 
 :پردازممی ،محیط زیستیعدالت و  مالیاتی و عدالت برپایه عدالت اجتماعی ،فراملی

 

 زنی و شورا:بمثابه مشارکت و رأی . عدالت1
من این تعریف ناقص را  ،جامعه عادل کدام است؟ در محدوده این کتاب    

تا ی امکان ،ای است که به تمامی اعضای خودجامعه عادل جامعه :کنمپیشنهاد می
. در شمار بدهد را های بنیادیدستیابی به دارایی برای ،گستردهاست ممکن 
رأی و بطور  و سالمتی و بهداشت و حق موزش و پرورشآهای بنیادی هستند دارایی
تر همگان در اشکال گوناگون زندگی اجتماعی و فرهنگی مشارکت هرچه کامل ،عام

اقتصادی و روابط  –. جامعه عادل روابط اجتماعی دی و مدنی و سیاسیو اقتصا
بخشد منقول را سازمان میغیرهای منقول و مدها و داراییآدرو بازتوزیع  مالکیت
 ،یشتراز شرائط زندگی هرچه ب ،ترین داشتهاعضای برخوردار از کمتا که 

کند. مطلق را الزامی نمی برخوردارگردند. جامعه عادل اتحاد شکل و برابری
پذیرد. بهتر شدن شرائط زندگی های زندگی را مینایکسانی در خواستها و در شیوه

کند. نابرابری در ها را ممکن میترینی محرومافراخنای فرصتها برو افزایش 
عادالنه باشد. اما این نابرابری باید مستدل و قابل اثبات تواند مدها و مالکیت میآدر

باشد و نه مفروض. و دلیل نباید بتواند هراندازه از نابرابری را توجیه کند. همانطور 
 کند.توجیه می ،در همه جا ،که امروزه

فرصت کند. تنها تمامی مسائل را حل نمی ،این تعریف نادقیق از جامعه عادل    
های برپایه تجربه ،امکان دورتر رفتن و زنی جمعیر بحث و رأیشرکت همگان د

 ،زنیخاطر است که بحث و رأیدهد. بدینمی راتاریخی و فردی که در اختیارداریم 
دهد اصولی چند را امکان می این تعریف ،همهبا اینهم هدف و هم روش است. 

 :های بنیادی باید مطلق باشدداشته در دسترسی به وضع کنیم. بخصوص اصل برابری
به قیمت  ،تر رامدی واسعآو یا در موزش و پرورشآتوان مشارکت سیاسی و نمی

رأی و رفتن به مدرسه و برخورداری از  کردن گروههای دیگری از حقمحروم
دامنِه  :استهمیشگی اینکرد. پرسش ءبه برخی از گروهها اعطا ،بهداشت و بهداری

 ،بهداشت و بهداری ،موزش و پرورشآاست )های بنیادی تا کجا گستردهداشته
 ،تواننها موضوع بحث هستند و نمیآها و شمار و...(؟ داشته فرهنگ ،مسکن
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نها را بطور آچند و چون و شمار  ،مستقل از جامعه مورد نظر و موقعیت تاریخی
 رد.قطعی تعیین ک

 ،1971در  ولزراجون را همانند تعریف  بعضی این تعریف از عدالت ،بسا    
نکه بدانیم و بگوییم که پیشنهاد آهمانندی تاحدی وجود دارد. به شرط بپندارند. این

در تمدنهای مختلف و نیز در ماده یکم اعالمیه  ،ترشدر شکلهای بسیار قدیمی ،او
پیرامون  بزرگ هایهنینیز وجود دارد. بیا 1789سال  حقوق بشر و شهروندی

 ،و یا بهنگام انقالب امریکا فرانسه هایی که بگاه انقالبهمچون بیانیه ،اصول
نها نشدند. آهای شدید اجتماعی و دیرپاییدن مانع از نابرابری ،روبهیچ ،دندتدوین ش

تشدید نیز شدند. از سلطه  نابرابریها ،تا اوائل قرن بیستم حتی در طول قرن نوزدهم
مگو و مپرس.  ،ادامه یافت 1960تا سال  که  داریو برده استعمارگر بر مستعمره

بدبین بود. و  ، عدالت اجتماعیعمومیِ انتزاعی و باید نسبت به اصول  ،رواز این
اصول چسان  ،ها و نهادهای مشخصخاص و در سیاست یهاباید دید در جامعه

 کنند.پذیر میعدالت اجتماعی را تحقق
برشمرده  ،یند و از این پسآبرپایه اشتراک می عناصری که بکار بنای سوسیالیسم    

 ،موزشها و تحولهای تاریخی که در این کتابآبر  ،پیش از همه ،خواهند شد
د. نشومیتبیین و تدوین  ،گیرند. اما با دیدی جهان شمولبنیاد می ،اندشناسانده شده

های فقیر و در حال خروج از فقر توانند در جامعهمی ،ای تدریجیبگونه ،بنابراین
بخصوص پیشنهادها در باره عبور از  ،شوندنیز بکار روند. پیشنهادهایی که ارائه می

شرکت در  از حق ،نهاآو برخورداری مزدبگیران و نمایندگان  خصوصی مالکیت
دهم از من ترجیح میگیرند. نشأت می از سوسیالیسم دموکراتیک ،مدیریت کارگاه

نکه اصرار دارم بر مشارکت و آسخن گویم بخاطر  «سوسیالیسم بر اصل مشارکت»
یالیسم از طرح سوسیالیسم دولتی و تمرکززدایی و تمیز و تشخیص واضح این سوس

که خود را  درکشورهایی تجربه شد ،در قرن بیستم ،اندازه متمرکز کهاز  بیش
خواهی در جنبش ترقی ،مالکیت موقت و مالیات تصاعدیخواندند. کمونیست می

محور طرحهای  ،فرانسه و نیز در بحثهای دوران انقالب کشورهای انگلیسی زبان
 (.117 – 111. )صص پیشنهادی بودند
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 :خصوصی و مالکیت داری. عبور از سرمایه2
ترین پرسشها ترین و محوریبغرنج ،عادالنه کدام است؟ این پرسش مالکیت    

چاره  ،داریبر اصل مشارکت و نیز عبور از سرمایه است. برای تعریف سوسیالیسم
را مرام سیاسی  propriétarismeگرایی مالکیتجز پاسخ دادن به آن نیست. من 

داری است. سرمایهبنیاد جسته بر دفاع مطلق از مالکیت خصوصیکنم که تعریف می
و  ،نظام مالی و پولی جهانی ،در عصر صنعت بزرگ ،گراییرا نیز بسط مالکیت

داری بر تمرکز سرمایهکنم. تعریف میهای انبوه و اطالعات دادهاقتصاد  ،امروز
مالکان سرمایه غیر  ،گیرد. بنابر اصلبنیاد می ،اقتصادی نزد مالکان سرمایه قدرت

اجاره دهند. حال  ،ن را به چه کس و با چه قیمتآتوانند تصمیم بگیرند منقول می
 ،بروفق اصل ،را های کارفرماییعنان کارفرمایی بنگاهنکه مالکان سرمایه مالی تنها آ
دهد چه کس نها اجازه میآدر دست دارند. این حاکمیت به  ،«رأی کیک سهم ی»

 استخدام کنند.  ،را با چه مزدی
از  ،تغییرپرشمار تلون و  ،سفت و سخت داریاین الگوی سرمایه ،در عمل    

 سبب تحول مفهوم مالکیتاست که وضع قاعده و قانونها به خود دیده رهگذر
قانونی و اجتماعی  بخاطر تغییر نظامبخصوص  ،سوبدین از قرن نوزدهم خصوصی

 ت قدرتاسنظام قانونی و اجتماعی امکان داده ،ییاز سواند. و سامانه مالیاتی شده
خلع ید توسط مالک با حمایت درازمدت از مستأجر در برابر  ،برای مثال –مالکان 

 ،- داریدر پایان مدت طوالنی اجاره ،و یا خرید مسکن و زمین با قیمت نازل
شود. . این سامانه قانونی و اجتماعی سبب بازتوزیع واقعی مالکیت میمحدود بگردد

قویاً  ،کار و حق اجتماعی توسط حق ،هاقدرت صاحبان سهام در کارفرمایی ،و نیز
نمایندگان کارکنان در هیأت مدیره  ،دربرخی از کشورهااست. تعیین حدود شده

تواند و حق رأی دارند. این شرکت در هیأت مدیره و حق رأی نیز می کنندمی شرکت
کاهش حق  نظام مالیاتی ،پیش رود. و از سوی دیگر ،ق مالکیتتا بازتعریف ح

که نرخ  مالیات تصاعدی بر ارث ،. برای مثالداشته است را در نظر مامالکان سه
 40تا  30به  ،برای میراثهای مهم ،در کشورهای رشدیافته و در قرن بیستم ،نآ

ها( رسیده است. در طول دهه درصد در امریکا و انگلستان 80تا  70درصد )حتی 
هر نسل  ،ساناست. بدینبدل شدهمالکیت دائمی به مالکیتی موقتی  ،در نتیجه

در  ،ن راآنکه بخشی درخور از آتواند ثروت عظیمی را انباشت کند اما به شرط می
 به جامعه واگذارد.  ،جریان انتقال به نسل بعدی
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براصل  و برقرارکردن سوسیالیسم خصوصی و مالکیت داریبرای عبور از سرمایه    
 ،برم. در حقیقتو بکار می کنممی آتا ممکن است کار من این دو وسیله را ،مشارکت

بسیار دورتر  ،اندتا این زمان رفته جایی کهاز  ،توانندمی نظام قانونی و نظام مالیاتی
تقسیم به یمن  ،کردن یک مالکیت اجتماعی واقعی سرمایهبروند. از سویی با نهادینه

به اجراگذاشتن با  ،و از سوی دیگر هاکارفرماییبنیادهای در  قدرت  و سهیم شدن در
وضع مالیاتی قویاً تصاعدی بر  ،به یمن ،اصل موقت بودن بودن مالکیت سرمایه

جریان و  با اعطای سرمایه به همگان و ،نآحاصل از محل   ،مالکیتهای مهم و
 (.118 – 117ها. )صص انتقال دائمی دارایی

 کردنی:بردی تجربه: راههای کارفرماییدر بنگاه قدرتم . تسهی3
و اروپای  لمانآدر  ،رأی های تسهیم حقسامانه :با سرمایه اجتماعی شروع کنیم    

در برقرار و مجری است.  ،سوبدین1950غاز آو  1940از پایان سالهای  ،شمالی
و در نمایندگان مزدبگیران صاحب نیمی از حق رأی در هیأت مدیره هستند.  ،لمانآ

کوچک نیز مزدبگیران همین حق  در بنگاههای کارفرمایی ،)در این کشور سوئد
درصد حق رأی هستند. مزدبگیران این حق  30دارای  ،این نمایندگان ،دارند( أیر

دارند. مبارزه برای  تحصیل حق شرکت در  ،شریک باشند در سرمایهنکه آدون را ب
و به شروع شد  و احزاب سیاسی توسط سندیکاها ،از اواخر قرن نوزدهم ،مدیریت

 انجامید. ،سواز جنگ اول جهانی بدین ،مزدبگیرانرابطه قوایی مساعدتر برای 
نند که به کرسی قبول نشستن آحاکی از  ،تمامی عناصری که ما در اختیارداریم    

اند در به مزدبگیران امکان دادهاین قواعد  است.میز بودهآبسار موفقیت  ،این قواعد
مطلق اغلب  تقدرشرکت کنند و  ،بردهای درازمدت بنگاه کارفرماییتبیین راه
دیل کنند. این قواعد زمینه را عبار صاحبان سهام و منافع مالی کوتاه مدت را تفاجعه

و اروپای شمالی ایجاد کردند  لمانآدر  ،برای تکون الگوی اجتماعی و اقتصادی
تر هم بارورتر و هم کم ،اندکه از همه دیگر الگوهایی که تا این زمان تجربه شده

 ،این الگو در کشورهای دیگربه کردن عملی ،ور است. بنابر حاصل تجربهآنابرابری 
یعنی رأی برابر در هیأت مدیره تمامی  ،کاری بایسته است. الگوی حداکثر

 را باید بکاربست. ،خصوصی بزرگ و کوچک بنگاههای کارفرمایی
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لمانی و خواه در الگوی آخواه در الگوی  ،ریتیشرکت در مد نویدبخشیِباهمه     
صورت  که دراز جمله اینهای پرشمارند. واجد محدودیتاین الگوها  ،سوئدی
که الگوها را برای اینرأی صاحبان سهام است.  ،تعیین کننده ،راءآتساوی 

 یکی تمرکز زدایی از مالکیت :نمایندکار بسیار جالب میدو راه ،تر کنیمنقصبی
ها توسط مالیات تصاعدی و دیگری اهدای سرمایه به همگان و نقل و انتقال دارایی

 کار دو راه نرا دورتر تحلیل خواهم کرد. ای کار. این دو راهنها در جامعهآو جریان 
و در هیأت  دهد صاحب سهام بنگاه کارفرمایی خود شوندبه مزدبگیران امکان می

 رأی سهم بر نیمی از حق در مقام صاحبن رأی خود دبا افزو ،اکثریت را ،مدیره
ن خود کنند. بدیهی است که قواعد تنظیم کننده جمع کردن آاز  ،بمنزله مزدبگیران

بادقت تمام  ،صاحب سهم و نیمی از حق رأی بمثابه مزدبگیران در مقامحق رأی 
سود همگان در این نیست  ،امسان که گفتهندیشه بگردد. هماناباید موضوع تأمل و 

های در بنگاه ،دست کم ،قطع شود. این کار ،اقتصادی که رابطه سرمایه با قدرت
انداز خود را بکاراندازد کوچک زیانمند است. اگر شخصی همه پس کارفرمایی

غیر طبیعی نیست از  ،برای اینکه طرحی را عملی کند که بدان عالقمند است
اندازی پیدا کند خواهد پسکند و چه بسا خود نیز میاستخدام می مزدبگیری که
 حق رأی داشته باشد.   بیشتر  ،کردن طرحیبرای عملی

ن آراء در هیأت مدیره از آکه نیمی از باتوجه به این ،است که بدانیماین مسئله    
ترین صاحبان سهام در رای عمدهآآیا تعیین سقف برای  ،مزدبگیران است

پیشنهادی در باره  ،بجا هست یا خیر؟ در این باره ،های کارفرماییترین بنگاهبزرگ
بعمل « هستند غیر انتفاعی وسائل ارتباط جمعی نهاآع ی که موضوشرکتهای»
برای  ،درصد کل سرمایه بیشتر باشد 10سرمایه گذاشتن اگر از  :استمدهآ

 کند. حق رأی سرمایهرأی ایجاد می حق ،تنها به اندازه یک سوم مبلغ ،گذارسرمایه
( یک سوم و بانیان نشریهخوانندگان  و نگاران )توسط روزنامههای کوچک رگذا

نخست در باره وسائل ارتباط  ،شود. این پیشنهادمنظور می نهاآسرمایه  بیشتر از مبلغ
نیز بسط داده شود.  انتفاعی تواند به بنگاههای کارفرماییمد اما میآجمعی بعمل

گذاری که مبلغ هر سرمایه ،های به اندازه کافی بزرگدر بنگاه ،کرد کهتوان قاعدهمی
 ،معادل یک سوم مبلغ ،گذاربرای سرمایه ،درصد کل سرمایه باشد 10ن بیشتر از آ

ر که داست که هیچ دلیلی وجود ندارد بر اینن اینآتوجیه کند. حق رأی ایجاد می
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در دست یک شخص متمرکز  بطور نامحدود قدرت ،یک بنگاه کارفرمایی بزرگ
 محروم بگرداند. ،جمعو مشورت با شور سود و او خویشتن را از و بماند  شود ب

 ،بنگاههای دولتی یا خصوصی ،بخشهای متعددیدر ،باید خاطرنشان کنم که    
 ،اند. برای مثالسازماندهی شده ،بدون لحاظ کردن اختیاری برای صاحبان سهام

 کنند.شکل بنیاد را پیدا می ،یمه دولتی نیستندنهایی که دولتی و یا اغلب دانشگاه
گیرند اما ای امتیازها تعلق میپاره ،کنندمی کمک مالینها که آها به شگاهندر این دا

هامی و سالگوی شرکت اعتبار شود. نها داده نمیآه نقشی بدانشگاه در مدیریت 
بمثابه شکل قاطع و عبورناپذیر از سازماندهی  ،«یک سهم یک رأی» قاعدهِ

 آورد.یک لحظه نیز دوام نمی ،وقتی پای تحلیل به میان آید ،اقتصادی
ترین سهامداران دو شیوه رأی مهم و تعیین سقف حق تمرکززدایی از مالکیت    

 لمانی و سوئدی مدیریت به اشتراک است.آتر دورتررفتن از دو الگوی هرچه طبیعی
بمناسبت بحثها پیرامون  ،در انگلستان ،کارهای دیگر نیز وجود دارند. برای مثالراه

است که اینان توسط مجمع مختلط پیشنهاد شده ،انتخاب شماری از مدیران
دهد انتخاب شوند. عملی شدن این پیشنهاد امکان می ،سهامداران و مزدبگیران

 ،مدیریتیهمبرای گذار به ورای نوع منجمد  ،نوع جدیدبحث و شورها و ائتالفهای 
این به یمن  :معنی استبی ،جا و اکنونر ایند ،کردن بحثبسط پیداکنند. ختم

اشکال جدید گری مشخص و در مسیرهای اجتماعی و تاریخی واقعی است که تجربه
است که ردپاهای بسیار وجود یابند. مسلم اینسازماندهی و روابط اجتماعی بسط می

و تسهیم گرفت و به یمن مالکیت اجتماعی پینها را آ ،تجربه کنان ،تواندارند که می
 (122 – 118. )فرارفت ،داریمدیریتی و سرمایهاز هم ،قدرت

 

 و جریان سرمایه: . مالیات تصاعدی بر مالکیت4
 برای ،هرچه باشد ،رأی در بنگاههای کارفرمایی و حق اهمیت تسهیم قدرت    

به  خصوصی مالکیتکه شود پذیرفته می زیراکند. کفایت نمی ،داریعبور از سرمایه
 ،بخصوص در بنگاههای کوچک و متوسط ،ایفای نقش خویش در جامعه عادل

 برای یافتن اسباب قانونی و نهادی ،به حکم منافع عمومی ،رواز این .ادامه دهد
های تجربه ،در این بارهشود. ضرور می ،جلوگیری از متمرکز شدن بدون حد مالکیت
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کامالً روشن هستند. تمرکز بیش از اندازه مالکیت در  ،تاریخی که در اختیار داریم
سبب  ،غاز قرن بیستمآتا  ،های اروپایی(ها )خاصه جامعهنزدیک به تمامی جامعه

درصد از آن یک  70تا  60درصد )و  10ها از آن درصد دارایی 90تا  80شد که 
ترین سودی برای منافع کم ،این تمرکزها بودند( بگردند. درصدی که ثروتمندترین
در سالهای  ،شدید این تمرکز هشکه کااست ترین دلیل اینعمومی نداشت. مسلم

 ،سوبدین از جنگ جهانی دومرا کند نکرد.  روند رشد ،روبهیچ ،1945 - 1914
ها در مالکیت دهک دارایی 60تا  50عموماً حدود از میزان تمرکز کاسته شد )

رشد اقتصاد نه تنها درصد در مالکیت دهک باال( و  30تا  20ها و ثروتمندترین
تا  1880)سالهای  مالکانن دوران از منظر کند نشد که شتاب نیز گرفت. بهتری

است که نابرابری حداکثر بهایی نبود که برای واقعیت این ،( هرچه باشد1914
 ،بعکس ،نند کهآ شد. همه دالیل دال برشکوفایی و رشد صنعتی باید پرداخت می

 سرمایهن آن شد که آگری را تشدید و مانع از های اجتماعی و ملیتنشاین نابرابری 
یند که تحقق الگوی رشد متعادل آموزش و پرورشی بعمل آگذاریهای اجتماعی و 

تمرکز شدید مالکیت از سالهای  ،بعد از جنگ جهانی دوم را ممکن کردند. وانگهی
تر و به میزانی کم و چین در امریکا و نیز در روسیه و هند ،سوبدین 1990 – 1980
تواند تجدید می هامالکیت داراییکند که نابرابری به حد افراط در مدلل می ،در اروپا
با دادن امتیازها به مالک  توأم ،کردنخصوصی ،از جمله ،به دالیل متعددشود. 

 ،بلحاظ ساختاری باال برای دارندگان بیشترین پولها ،های مالیشوندگان و بازده
افزایش امکانات نکه به ضرورت سبب آبی خطر تشدید نابرابریها وجود دارد؛

 .استاین امر نیز واقع شده وارونهمردم بگردد. اقتصادی بیشتر برای اکثریت 
واقعیت پیدا  ،تمرکز از اندازه بیرون مالکیت ،نکه باردیگرآبرای  ،سانبدین    
همان نقش را بازی  ،در آینده ،باید ،مدآو بر در مالیات تصاعدی بر ارث ،نکند

ها و داراییداشتند. در آنچه به صاحبان بیشترین  کنند که در  طول قرن بیستم
درصد بگردد. طی  90تا  70تواند نرخ این مالیات می ،شودمدها مربوط میآدر
شد )خاصه در امریکا و درانگلستان(. و حاال که وضعیت می ها این مالیات اخذدهه

اقتصادی  دوران بیشترین رشد ،بینیممی ،کنیمها را مطالعه مین دههآاقتصادی 
گوید که این دو مالیات کافی نیستند و باید با تجربه تاریخ می ،اند. باوجود اینبوده

 یو این سه مالیات باید ابزار اصل تکمیل شوند. ،بر مالکیتساالنه مالیات تصاعدی 
 و بکار روند.شوند تلقی  ،تضمین کننده جریان دائمی سرمایه
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در مقایسه  ،کهنخست این :وجود دارند چند دلیل بر لزوم وضع مالیات بر مالکیت    
خصوص تر است. بتقلب در مالیات بر مالکیت بسیار سخت ،با مالیات بر درآمد
ن تعلق آمدی که مالیات بر آدر ،هانآترین ثروتمندان هستند. برای برای آنها که بزرگ

نکه ثروت اصلی آدهد. حال شان را تشکیل میداراییاز بخش ناچیزی  ،گیردمی
های برخوردار از ساختارهای خاص است. اگر به آنها امالک خانوادگی و سرمایه

شود که صاحبان بیشترین این بدان معنی می ،اختصار شود ،مدآاخذ مالیات از در
 بس ناچیز است. ،شانترین مالیات را بپردازند که در مقایسه با ثروتکم ،ثروتها

 (1126 – 1122صص )

 و اعطای سرمایه به همگان: مالکیت توزیع. 5
بازهم  جریان پرشتاب و ضرور است و امکان  بر مالکیت تمالیا ،سانبدین      

سان که نآ ،مد و ارثآکند. مالیات تصاعدی بر درمالکیت را فراهم می ترِگسترده
 نابرابری قابل اهمیتِ البته سبب کاهش ،اندبه اجرا گذاشته شده غاز قرن بیستمآاز 
 هم در اروپا ،داریورهای تحت نظام سرمایهدر طول قرن و در کش ،مد و ثروتآدر

 نباید از نظر دور ،شد. اما اهمیت این حرکت تاریخی هرچه باشد ،و هم در امریکا
سهم  ،است. در اروپامتمرکز شده ،بیشبیش از  ،مالکیت ،بدون انقطاع ،داشت که

درصد از مالکیتهای  90تا  80از  ،ها هستنددرصد جمعیت که ثروتمندترین 10
 – 2010درصد در سالهای  60تا  50به  ،1910 - 1900خصوصی در سالهای 

درصد از مالکیت  10ن آکه هنوز سهم اما غیر از ایناست. کاهش یافته 2020
 40نها منحصرًا سبب افزایش سهم آاهش سهم ک ،بیش از اندازه است ،خصوصی

دهند. سهم اینان از های میانه را تشکیل میاست که دهکدرصد از جمعیت شده
در همه کشورهاو در  ،در عوضاست. درصد افزایش یافته 40تا  30درصد به  10

 50بر سهم  ،ها وجوددارند و در اختیار هستندشان دادههایی که در بارههمه دوره
درصد)حتی  10تا  5نها همواره آاست. سهم هیچ افزوده نشده ،درصد بقیه مردم

های پایین سهم طبقه ،1990 - 1980است.  در سالهای درصد( بوده 5تر از کم
درصدی  40های میانه )و سهم طبقه ها( از مالکیت خصوصیدرصد فقیرترین 50)

تر بازهم کم ،در نزدیک به تمامی کشورها ،نآدرصد بیشتر دارد( از  50که از آن 
درصدی که باالترین  10سهم  ، 2010در سالهای  ،اند. بخصوص در امریکا کهشده
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کل مالکیتهای خصوصی بیشتر شد. در  درصد 70از  ،دندهدهک را تشکیل می
است. افزوده شده هاثروتمندترینبر سهم  ،تربه میزانی کم ،و روسیه و چین اروپا و هند

به سطح تمرکز در دارد  ،های منقول و غیر منقولتمرکز داشته سطحدر این کشورها 
 رود(. سطح تمرکز دارد از امریکا نیز باالتر می ،شود )در روسیهامریکا نزدیک می

امکان محدودی برای شرکت  ،ر جامعهدرصد فقی 50بخاطر این تمرکز است که     
توان ایجاد  ،بخصوص ،افراد این بخش از جامعهدر زندگی اقتصادی جامعه دارد. 

ن را ندارند. این وضعیت با آرمانی خوانایی ندارد که آبنگاه کارفرمایی و مدیریت 
مشارکت همگان در زندگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه عادل 

 ،. از این کوششهااندمدهآبعمل  تر مالکیتهرچه وسیع توزیعهایی برای است. کوشش
کشاورزی است. تقسیم اراضی به مالکیت یکی بر چند هزار و  یکی تقسیم اراضی

زمین  روی چند صد هزار هکتار زمین پایان بخشید و به طبقه دهقان امکان داد بر
 خود کارکند و سهم مالکانه نپردازد و حاصل کار را خود ببرد. 

اشکال  نشد زیرا اقتصادی نشد. مانع تمرکز قدرت تقسیم اراضی ،در عمل    
ها مکمل یکدیگرند و تمرکز بیش از اندازه انواع دیگر دارایی ،مختلف سرمایه

 ،اوراق مالی از همه نوع( ،نقدینه ،هاساختمان ،دفترها ،انبارها ،ابزار ،)تجهیزات
 ،کنند که بزرگ مالکی بر زمینهای کشاورزی. بخصوصها را ایجاد میهمان مشکل

تقسیم  ،وانگهید. نشومیتن از حد قدرت اقتصادی در دست چند  سبب تمرکز بیش
 ،یتوزیع کردکه بار یک ،بر اراضی را اراضی با این فرض انجام گرفت که مالکیت

دهد که تجربه تاریخی نشان مینآکند. حال می رشد ،هنگآهم ،جامعه ،برای همیشه
به تدریج که جامعه  :گیردفزونی می ،به اشکال دیگر ،که نابرابری در دارایی

پولی و  مالکیت صنعتی و مستقالتی و ،رداسپکشاورزی جای به جامعه صنعتی می
های اقتصادی که به زیرورو شدن ،برای مثال ،دتواند. علت آن میوشمالی پیدا می

یا و  (ور و انقالبهای فنیآاقلیتی سود رساندند )چون خصوصی سازی سود
قدرت  ،های مالی و پولی)بازدهها باشد برخودافزایی داشتهسازوکارهای گوناگون 

ترین دارندگان به عمده که برخورداری از وضعیت مطلوب قانونی و مالیاتی( ،بازار
 تر از دیگران بر دارایی خود بیفزایند.اولیه امکان دادند سریع

درصد  50 ،اگر واقعاً مایل به توزیع مالکیتها باشیم و بخواهیم از این رهگذر    
ند و بطور کامل در زندگی اقتصادی و ها پیدا کفقیر جامعه سهم درخوری از دارایی

 عمومیت ببخشیم و رسد که به تقسیم اراضیبنظر ضرور می ،اجتماعی شرکت کند
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است ترین روش اینمنطقیرا به روندی دائمی بدل کنیم. تقسیم سرمایه خصوصی 
ل رسید ( را سا 25وقتی به سن  ،اعطای سرمایه به هر جوان )برای مثال که سامانه

تأمین  ،خصوصی ایجاد کنیم و بودجه آن را از محل مالیات تصاعدی بر مالکیت
توزیع کرد و از تمرکز توان مالکیت را در قاعده جامعه می ،کنیم. با ایجاد این سامانه

 (.129تا  126جلوگیری نمود. )صص  ،در رأس جامعه ،نآ
 
 :مدآو بر در و بر ارث بر مالکیت ،سه گانه مالیاتهای تصاعدی. 6
یک  :شودبر سه مالیات تصاعدی عمده بنا می ،سامانه مالیاتی جامعه عادل    

و یک مالیات  و یک مالکیت تصاعدی بر ارث مالیات تصاعدی ساالنه بر مالکیت
مالیات  ،امطراحی کرده ،بعنوان مثال ،ای کهمد. در گردهآتصاعدی ساالنه بر در

مد ملی را حاصل آدرصد در 5ساالنه  ،تصاعدی ساالنه بر مالکیت و مالیات برارث
مالیات تصاعدی  شود.کند. تمامی این وجه صرف اعطای سرمایه به جوانان میمی

 ،شودعوارض تولید گازکربن و عوارض اجتماعی نیز لحاظ می ،در آن ،مد کهآبر در
بخصوص  ،های دولتدهد. تمامی هزینهمد ملی را تشکیل میآدرصد در 45 ،نیز

موزش و آسالمت و بهداشت و گیرد مد پایه و رفاه اجتماعی )که دربر میآتأمین در
 شود. از این محل تأمین می..را( و. و بازنشستگی پرورش

تنها بلحاظ تعیین اندازه است. تعیین رقمهای واقعی  ،امدرصدها که در نظر گرفته   
این کتاب نیست.  ،ن بحثآمالیاتها باید حاصل بحثی عمیق باشد. جای انجام 

نیز  ،استبرآورد شده ،ملیمد آدرصد در 5که  و مالیات بر ارث مالیات بر مالکیت
توان به کند که میای را معلوم میمیزان سرمایهتنها از این نظر گویایی دارد که 

ساله  25توان در اختیار هر جوان ای که از این محل میسرمایه جوانان اعطا کرد. 
 شود. می ،درصد دارایی سرانه متوسط افراد بالغ جامعه 60حدود  ،قرارداد

دارای  ،(اپنژو امریکا و  در کشورهای ثروتمند )اروپای غربی ،ثالبرای م    
 200000حدود  ،2010ن سالهای در پایا ،هر شهروند بالغ ،خصوصی متوسط

 ،توان قراردادای که در اختیار هر جوان میسرمایه ،است. بنابراینبوده یورو
 ارث از شکلی بهاین سامانه همگان را  ،سانشود. بدینیورو می 1200000
 50 افراد ،از اندازه بیرون داراییبخاطر تمرکز  ،کند. در حال حاضربرخوردار می

درصد دارایی متوسط(.  10تا  5تقریباً چیزی ندارند ) ،های جامعهدرصد فقیرترین
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شماری از جوانان رسیده به  ،صاحب بیشترین ثروتهادرصد  10 افراد در حالی که
صدها هزار یورو و شماری دیگر میلیونها و یا دهها میلیون یورو به ارث  ،سن بلوغ

تواند زندگی شخصی و هر جوان بالغ می ،شودای که پیشنهاد میبرند. با سامانهمی
کند. این مبلغ به  آغاز ،درصد دارایی متوسط 60ای برابر ای خود را با داشتهحرفه

ای بخرد و یا برای بنگاهی که قصد ایجادش را دهد برای خود خانهاو امکان می
 ،میراثمند شدن همگانوری است که سامانه آدیا سرمایه داشته باشد. درخور ،دارد

سرمایه در اختیار داشته باشد. حال  ،سالگی 25در سن  ،دهدبه هرجوان امکان می
هیچ نه معلوم در چه سنی و به چه  ،کنونی صاحب ارث شدناینکه باوجود سامانه 

انتقال از  ،هاباالرفتن سنبرند. باوجود از مال به جا مانده ارث می انوراث ،میزان
سبب  ،از جمله ،که نظام پیشنهادینآگیرد. حال دیر به دیر انجام می ،راه ارث

از لحاظ پویایی  ،دشود مال و داشته در اختیار جوانان قرارگیرد و این خومی
  بس ذیقیمت است. ،اقتصادی و اجتماعی

پیشنهاد  Atkinsonتکینسون آ :انداینگونه پیشنهادها داده شده ،پیش از این نیز    
جوان سرمایه هر به  ،نآتصاعدی وضع شود و از حاصل  است مالیات بر ارثکرده

تجدید و کامل  ،را با افزودن مالیات تصاعدی ساالنه بر مالکیت این نظرداده شود. 
شود و هم سبب جریان قابل هم مبلغ بسیار بیشتری حاصل می ،ترتیبام. بدینکرده

مبلغ  ،از جملهگردد. بدیهی است که نرخ این مالیات را اهمیت و دائمی مالکیت می
توان میزان مالیات بر بسا می ،کند. بنابراینتعیین می ،کل برداشت اجباری دولت

 (1133 – 1129مالکیت و ارث را بیشتر معین کرد. )
 صص

 دائمی باز بپردازیم: . به تصاعدی شدن مالیات و تقسیم اراضی7
جا برای  ،اندو در این کتاب مطالعه شده تمامی خط سیرهایی که تاریخ طی کرده    

رابطه  ،رمستقیم سیاسی ژگذارند که میان ساختار نابرابریها و شکل رتردید باقی نمی
پیشین  Trifonctionellesهای سه کارکری تنگاتنگی وجود دارد. خواه در جامعه

اقتصادشان  محور است و در قرن نوزدهم مالکیت ،نهاآدر  ،هایی کهو خواه در جامعه
این شیوه سازماندهی  ،دارهای استعمارگر و یا بردهشکوفا شد و یا حتی در جامعه

ساختار نابرابری دیرپاید. از  ن نوعآاین یا دهد سیاسی است که امکان می قدرت
 ،های غربیجامعه شود که نهادهای سیاسیمی تصور ،گاه ،سوبدین اواسط قرن بیستم
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به نوعی از کمال دست  ،و مجلس نمایندگان بر اصل انتخاب برخوردار از دموکراسی
است که نهادهای سیاسی این توان فراتر رفت. اما حقیقت اینن نمیآاند که از یافته

از آن بیزاری  ،بیش از پیشمردم  ،کشورها تا بخواهی نیاز به تکمیل دارند. وانگهی
 د.نجویمی
مدن از عهده جلوگیری از بیشترشدن آیکی ناتوانیش از بر ،هاترین نقصمسلم    

ام که این مشکلها در چارچوب تاریخ من کوشیده ،در این کتابها است. نابرابری
ها قرارگیرند و یمهای ایجادکننده نابرابریژیعنی ر ،مرامیدراز و پیچیدهِ سیاسی و 

نها نیز تغییرهای مهم قواعد سیاسی مورد اجرا را آشناسایی شوند. حل منطقی 
اجتماعی  خاطرنشان کردم که استقرار مالکیت ،ترپیش ،کند. برای مثالایجاب می
و مالیات تصاعدی بر  کارفرماییهای در بنگاهرأی از راه تسهیم حقوق  ،و موقت
 به انجام رساندنی است اما نیازمند تغییر محدوده قانونی و نیز قانون اساسی ،مالکیت

وضع مالیات تصاعدی ممکن  ،به یمن این تغییرها ،است. چنانکه در گذشته نیز
و کارفرما در مدیریت  اشتراک کارگر ،لمانآ 1949قانون اساسی  ،شد. برای مثال

در  ،1913در  ،این کار ممکن کرد. را و مالکیت اجتماعی بنگاههای کارفرمایی
اساسی با افزودن تکمله به قانون اساسی میسر گشت. در بحران قانون  ،امریکا
 ،وتو مجلس لردها به یمن پایان بخشیدن به حق ،در انگلستان ،1911 -1910

و مالیاتی  اصالحات اجتماعی ،مالیات تصاعدی وضع کردنی شد. و در  فرانسه
مشکل شدنی بودند اگر مجلس سنا حق بس  1981و 1946 – 1945سالهای 

 داشت. می وتو
و نیاز  در باره مسائل مالیاتی در اروپا موضوع قاعده اجماع ،در فصل شانزدهم    

این  ر طبیعتدورتر به ضرورت تغیی ور شدم.آدر اروپا را یا به بنای نظام فدرالی
قواعد و قراردادهای حاکم بر سازماندهی اقتصادی و اجتماعی و روابط میان 

 پردازم.باز می ،دولتها
ن تمویل آیم سیاسی ضرورت دارد و ژپرداختن به جنبه دیگری از ر    

financement نظر دربرپایه انتخاب است.  زندگی سیاسی و دموکراسی، 
 ،یک رأی. در عمل ،یک مرد و یا یک زن :گیردای بنا میانتخابات بر اصل ساده
از راه تمویل حزبهای سیاسی و مبارزات  ،خواه مستقیم ،منافع مالی و اقتصادی

های فکر و یا اطاق و از راه وسائل ارتباط جمعی ،و خواه غیر مستقیم انتخاباتی
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کاری از راه ،دارند. پیش از ایناثری ده برابر  ،بر فراگردهای سیاسی ،دانشگاهها
در تحصیل و پخش  ،وسائل ارتباط جمعی را ،سخن گفتم که هرگاه به عمل درآید

 ،بسیار بیشتری از استقالل ،هازاد اندیشهآها و برقرارکردن جریان خبرها و داده
 کند. برخوردار می

گاه به هیچ ،مسئله تمویل سازمانهای سیاسی و وسائل ارتباط جمعی ،حال آنکه    
کشورهای چندی قوانینی  ،البتهکار نیافته است. ای همساز مطالعه نشده و راهشیوه

شوند. در حدی قائل می ،اشخاص در سیاست پول اند که برای قدرتوضع کرده
های کم توانی برای تمویل سازمانها سیاسی و مبارزات چند کشور نیز سامانه

و در  1950در  ،ند. در آلماناتصویب و اجرا شده ،از محل بودجه دولت انتخاباتی
 1990در سالهای  ،و در فرانسه 1980و  1970سالهای در  ،امریکا و ایتالیا

. اما این استمقرر شده ،پرداخت هزینه مبارزات انتخاباتی احزاب از بودجه دولت
ها بر یکدیگر تکیه این سامانه ،جملهاز ؛ ها تا بخواهی تکه پاره و ناقصندسامانه
 ندارند. 

همه  هب ،ایساالنه حواله ،به هر شهروند :استاین ،کنمکاری که پیشنهاد میراه    
یورو در سال. این حواله به شهروند  5 ،داده شود. برای مثال ،یک و همان مبلغ

دهد حزب یا جنبش سیاسی مطلوب خود را برگزیند. این انتخاب را زمان امکان می
هایی که از ها یا جنبشکند. تنها حزبمد و دارایی خود میآاظهار نامه درتقدیم 

یک درصد جمعیت( برخوردار  ،حمایت بیشتر از حد اقل تعیین شده )برای مثال
سامانه حواله باید جانشین کنند. انتخاب شدن را پیدا می حق اننامزدهاش ،باشند

ها از تمویل سازمانهای سیاسی بگردد و این بنگاه های کارفرماییتمویل توسط بنگاه
 (1138 –1133ممنوع شوند. )صص 

 

 :اجتماعی و موقت مالکیت. بسوی 8
بر دو پایه  ،شودبرپایه مشارکت که در این کتاب پیشنهاد می الگوی سوسیالیسم    

یکی با استقرار مالکیت  ،خصوصی نظام کنونی مالکیتعبور از  :اساسی قراردارد
و دیگری با مالکیت موقت و  های کارفرماییرأی در بنگاه اجتماعی و تسهیم حق

آوریم سامانهِ مالکیتی بدست می ،جریان سرمایه. با جفت و جور کردن این دو عنصر
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ندارد.  ،شنامیشسان که میآن ،خصوصی داریو ربطی به سرمایه ای باکه دیگر رابطه
 داری است.کار عبور واقعی از سرمایه این
 ،در واقع ،شوم کهور میآآیند. اما باز یادسرانه بنظر میاین پیشنهادها بسا سخت    

غاز قرن آو  قرن نوزدهم در پایان ،کند کهی ایجاب میمسیر تحولاین پیشنهادها را 
در بنیاد  هم تسهیم قدرت ،ت. به سخن دیگراسدر پیش گرفته شده ،بیستم

های . این حرکت در دههای طوالنی دارندسابقهکارفرمایی و هم مالیات تصاعدی 
است که سوسیال خاطر متوقف شدهاست. از سویی بدیناخیر متوقف شده

به سبب  ،نکرد و سوی دیگربه روز و جهانی به اندازه کافی  طرح خود را ،دموکراسی
 ،نآدر  ،مد کهآوضعیتی در جهان پدید ،بار کمونیسم از نوع شورویشکست غم

 – 1980از دهه  .روا دیده شد ،داریالغای قوانین و مقررات حاکم بر سرمایه
روسیه نظام سیاسی ن رو شدن آبه این رو از )،طلبی از هرگونه برابری ،ببعد 1990

ترین نمونه بود( چشم پوشیده شد. افراطی ،ترین تردیدبدون کم ،نآو سران 
 ،1980گرایان سالهای کارانه و نومالکیتمحافظه برانگیزندگان و مبلغان انقالب

مرامی را پرکنند.  –ء سیاسی توانستند خال ،و ضد مهاجرها گرایان افراطیملی همراه با
ها برهم بحثشود. برخاستن جنبش جدیدی مشاهده می ،سوبدین 2008از بحران 
 ،شوند و پیشنهادها در باره اشکال جدید تقسیم قدرت و مالیات تصاعدیافزوده می
را فطری انسان  مالکیت البته پرجان است. گراییشوند. مرام نومالکیتارائه می

شود. تحولی بطور واضح مشاهده می ،باوجود این انگاری نیز پرکشش است.
هم دراین جنبش وجود دارند و هم باید  ،شوندبرشمرده می ،جاعناصری که در این

 جای خود را بیابند. ،تریانداز تاریخی عمومیدر چشم ،تا که کوشید
 پیش از این شرح شد -موقت که مالیات تصاعدی  مفهوم مالکیت ،بخصوص    
بر  دنباله اشکال مالکیت موقت است که مالیاتهای تصاعدی ،ن استآراهبر به  ،-

 ،وردند. قانونهایی از این نوعآپدید ،وضع شده در قرن بیستم ،مدآو بر در ارث
 ،نونمند بگرددبمثابه رابطه اجتماعی که باید قا ،دیدگاهی از مالکیت از ،عموماً
 یا ووجود دارد چون و چرا خصوصی این فکر که مالکیتی بیگیرند. می نشأت

تجزیه و تحلیل  در برابردیگر  ،اشخاص بر مال وجود دارند اشکالی از حقوق طبیعی
ورده فراگردی اجتماعی است آفر ،همواره ،هاانباشتن دارایی برهمد. نآورنمی تاب
مالیاتی و تعلیم و تربیتی(  ،نظام قانونی ،تابع زیرساختهای عمومی )به ویژه خودکه 
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اندوزی و دانش بر دانش افزایی بشریت و تقسیم اجتماعی کار و قرنها و قرنها دانش
هر  ،هاکنندگان مهم دارایی منطقی است که انباشت کامالً ،است. در این شرائط

ماند مالکیت دیگر دائمی نمی ،سانبدینند. نن را به جامعه بازگرداآبخشی از  ،سال
جعبه  ،آوردتاب مقاومت می ،شود. تنها استداللی که دربرابر این منطقو موقتی می

مالکیت  زیر سئوال بردن حق دشوادعا می :است boite de pandoreر پاندو
گاه این جعبه را نباید هیچ ،شود. بنابراینبلبشو میسبب  ،برو برگردبی ،خصوصی

کرد. این  بکلی باطل ،کارانه را تجربه قرن بیستمبازکرد. اما این استدالل محافظه
ساز نه تنها با نمو اقتصادی شتابان هم ،نرخ باالتصاعدی با تجربه ثابت کرد مالیات 

نسبی  مبتنی بر برابری برد رشدِبلکه یکی از عناصر تشکیل دهنده راه ،است
 است. ،اجتماعی/آموزشی

حل حاضر دهد اما راهکردن را میبه ما امکان تجربه ،های تاریخیحاصل تجربه     
ر گفتن و بباید این حقیقتی است که میگذارد. ماده را در اختیار ما نمیآو 

رأی در  و حق اصرار ورزید. در مورد رابطه میان سرمایه و قدرت ،بازگفتنش
 ،کیتو نیز در مورد تصاعدی شدن مالیات و جریان دائمی مال بنگاههای کارفرمایی

 هامعرفدهند امکان می ،انجامندوقتی به نتیجه می ،های مشخصکردنتنها تجربه
یمهای متکی بر ژمتحول بگردانیم که بیانگر ر ،بطور قاطع ،هایی راو واقعیت

 (1139 – 1138اند و هستند. )صص نابرابری و نابرابری ساز بوده

 شفافیت دارایی در یک کشور:. 9
باید هرچه  ،شوندوضع و اجرا می مالیاتهای تصاعدی ،نآقلمرویی که در     

وسیع باشد.  است باید المللی تا ممکنهمکاری بین ،تر باشد. به سخن دیگرگسترده
به  ،. این نقشههای پولی و مالی استکار تهیه نقشه امالک و داراییترین راهممکن

 هااین داراییتمامی اطالعات ضرور در باره  ،ادارات مأمور اخذ مالیاتدولتها و 
. شوندبا یکدیگر مبادله  ها و اطالعات بایدداده ،دهد. برای تهیه این نقشمی را

ها هم اکنون وجود دارند. اما عمده آنها در اختیار دفترهای ثبت این دارایی
و امریکا و کشورهای دیگر دنیا  های خصوصی هستند. کافی است که اروپاواسطه

هرگاه این  توافقی میان خود بعمل آورند. ،بر سر ایجاد دفاتر ثبت دولتی ،بخواهند
 .شودمیایجاد چنین دفاتری با هیچ مشکل فنی روبرو ن ،ورندآتوافق را بعمل
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کردن و برای سازمان دادن به جهانی ،چگونگی تغیییر محدوده قانونیبه  ،دورتر    
کنند. پردازم که مبادالت مالی و بازرگانی را تنظیم میباز می ،بازنوشتن قراردادهایی
 ،فدرالیسم را در سطح جهان – سوسیالکنم استقرار نوعی از تغییری که پیشنهاد می

خواهم خاطرنشان کنم که دولتها قلمرو عمل تنها می ،جاکند. در اینمیسر می
ها دارند. در کشورهایی که اقتصادهای ه کاستن از نابرابریبرای اقدام بای گسترده

وجود این توانایی مسلم است. در  ،و فردا هند چون امریکا و چین ،بزرگ دارند
تواند مالیات به خوبی می ،هرگاه واجد اراده سیاسی باشد ،دولت فدرال ،مورد امریکا

بانکهای  طور که مجازاتهماندهندگان را به رعایت قوانین مالیاتی ملزم کند. 
هرچه را کار شد. این سئیموجب تغییر قانون سو ،2010 سال در سئیسو

 توان انجام داد.مندتر میسامانه
ای تابعیت هر کسی که دار ،نشان کنم که بنابر قوانین مالیاتی امریکاباید خاطر     

ازد. به مالیات بپرد به دولت امریکا باید ،در هرجای جهان زندگی کند ،امریکا باشد
کند.  باید تابعیت امریکا را ترک ،هرگاه کسی نخواهد مالیات بپردازد ،سخن دیگر
قیم مست ،از هرگونه فعالیت اقتصادی در امریکا )حتی بکاربردن دالر ،در مواردی

ها که در شمار پیشنهادیا غیر مستقیم در هرجای جهان که باشد( باید چشم بپوشد. 
 ،نآبنابر ،هکپیشنهادی نیز وجود دارد  ،آینددر باره وضع مالیات بر ثروت بعمل می

ات به دارایی خود را بعنوان مالی درصد ارزش 40باید  ،ترک کننده تابعیت امریکا
 دولت امریکا بدهد. 

ح هر در سط ،که قلمرو گسترده جهانی واقعیت پیدا کندپیش از آن ،باوجوداین    
با توان اقتصادی  یکشورهای :را شفاف گرداند توان ثروتهای شهروندانکشور نیز می

توانند مال و می ،المللیبدون برخورداری از  همکاری بین ،مثل فرانسه ،متوسط
های غیر منقول )خانه یا نچه به داراییآدر منال اتباع خود را شفاف بگردانند. 

این توانایی محل تردید  ،شودمحل کار و زمین( واقع در خود کشور مربوط می
این  ،شودمربوط می ،واقع در کشور های کارفرمایینچه به بنگاهآدر  ،بازنیست. 

شود. مالیات بر مسکن وجود دارد و اخذ می ،در فرانسه ،کهتوانایی وجود دارد. چنان
 شوند.در امریکا و کشورهای دیگر مالیاتهای مشابه اخذ می

تابع هویت مالک و وسعت امالک و  ،مبلغ مالیات بر مسکن ،در حال حاضر    
 در ،مالیات که ادارهچنان ،اندازه دارایی او نیست )زیرا مالیاتی دقیقًا نسبی است(
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ی غیر از نام شخص و ساختار هیچ نیازی به اطالع ،نآتعیین اندازه مالیات و اخذ 
تواند اداره مالیات می ،شودربوط میم های کارفرمایینچه به بنگاهآدر ندارد.  ،ملک

مجازاتهای  ،در صورت امتناعنها را بخواهد. آهویتهای دارندگان سهام و اندازه سهم 
دارایی مالی با بکاربردن اطالعات در باره  ،توانند اعمال شوند. بهمین شیوهمالی می

طور )همین سهاداره مالیات فران ،گذارندکه بانکها و سازمانهای مالی در اختیار می
کشورهای دیگر( به تغییر مالیات مسکن به مالیات تصاعدی بر خالص دارایی هر 

. دولت هستندکاماًل قادر  ،اعم از منقول و غیر منقول ،واقع در فرانسه ،شخص
اطالع  ،که در سرزمین فرانسه فعالیت دارند تواند از تمامی بنگاههای کارفرماییمی

 بخواهد. ،کندبه میزانی که اخذ مالیات ایجاب می ،را نآدر باره هویت دارندگان 
بر مسکن و  بجای مالکیت دهدها امکان میگردانی داراییسان شفافاین    

شود. این کار بر مالکیت وضع و اخذ مالیات تصاعدی  ،مالکیت بر ثروت کنونی
 همراه شود. ،باید با کاهش شدید مالیات کسانی که دارایی ناچیز و یا متوسط دارند

یورو و  300000کسی که یک خانه و یا یک محل کسب به ارزش  ،برای مثال
 50000یعنی  ،مالیات از خالص دارایی او ،یورو دارد 250000بدهی در حدود 

شود. چنین کسی از مالیات معاف می ،دیبنشود. بنابر نرخاخذ می ،هزار یورو
میلیون یورو  2هم او ای بهمان ارزش دارد و دارایی مالی کسی که خانه ،بعکس
مالیات بیشتری  ،پردازدبه اندازه اولی مالیات مسکن می ،و در حال حاضر است

 (.1144 – 1140خواهد پرداخت. )صص 

 :در قانون اساسی مالیاتی . واردکردن عدالت10
 و عبور از مالکیت پیشنهادی بدیهی است که وضع و اجرای مالیاتهای تصاعدی    

است. این  نیازمند تغییرها در قانون اساسی ،به مالکیت اجتماعی و موقت خصوصی
قانون اساسی امریکا را اصالح کردند  ،1913گونه تغییرها امر جدیدی نیستند. در 

وضع  ،مد و سپس مالیات بر ارثآتا که دولت فدرال بتواند نخست مالیات بر در
در مدیریت بنیادهای کارفرمایی ایجاب  و نقش سندیکاهاکند. شرکت در مدیریت 

تعریف اجتماعی و  ،لمانآ 1949و  1919کرد که در قوانین اساسی سالهای 
رأی در  هرگاه قرار بر تسهیم حق ،برهمین سیاقدستجمعی از مالکیت وارد شود. 

 ،درآمد بگردد و مالیات تصاعدی بر مالکیت و کارفرماییهای بنگاههیأت مدیره 
 شود.نیاز به تغییر قانون اساسی می
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در پایان قرن هجدهم و در قرن  ،ها در باره حقوققوانین اساسی و بیانیه ،عموماً    
 خصوصی جانبدار مالکیت . واضعاننداهبیانگر مرام واضعان آن بود ،نوزدهم

شد.  ای نباید حتی موضوع چون و چرا میهیچ بهانه ند. مالکیت خصوصی بهاهبود
و  1833در سالهای  ،و فرانسه ن موقعیت و وضعیت بود که در انگلستانآدر 

بنابر طرز  .هاداری الغاء شد اما در ازای پرداخت غرامت به مالکان بردهبرده1848
بدون پرداخت غرامت  ،سلب مالکیت از بردگان ،ن ایام این دو کشورآفکر رهبران 

به بردگی  یی کهرسید که این انسانهانها نمیآبه فکر  تصورکردنی نیز نبود. ،عادالنه
دارند غرامت دریافت کنند.  حق ،نچه برآنها روارفته استآبخاطر  ،اند گرفته شده

در پرشمار قانونهای اساسی که در قرن بیست و یکم  ،احترام به مالکیت خصوصی
هنوز ملحوظ است. وضع و اجرای یک نظام واقعی جریان مالکیت  ،شونداجرا می

های اساسی است. و نیز گونه قانوننیازمند تغییر این ،و اعطای سرمایه به جوانان
ضرور  ،شده باشد ذکرکه در آن تصاعدی بودن مالیات  مالیاتی اصل عدالتقید 

ناچیز از  یبه ترتیبی که دیگر ممکن نباشد مالیات پرداختی ثروتمندان سهماست. 
مد و داشته آنسبت به در ،پردازندنها باشد و مالیاتی که فقیرترها میآمد و اموال آدر
 سهمی بیشتر باشد. ،نهاآ

 ،دولت را موظف کند اینست که قانون اساسی مالیاتی اقتضای عدالت ،قراربدین    
و بر  مالیاتها بر مالکیت بخصوص ،صورت مالیاتهای براستی اخذ شده ،هرسال

ساالریها بر خواه در مردم ،را انتشار دهد. چراکه در همه کشورها مد و بر ارثآدر
و هم در دیگر  ( و هم در چینو امریکا و هند اصل انتخاب و سرمایه دار)اروپا

نه تنها  ،زداییابهامپوشانند. شوند را با پرده ابهام میمالیاتهایی که اخذ می ،کشورها
بلکه به نمایندگان  ،دندهد اندازه مالیاتهای مأخوذ را بشناسامکان می به شهروندان

 تصحیح کنند.  ،در صورت نیاز ،های مالیاتی رادهد ضریبنها نیز امکان میآ
را در جهتی  اساسی اصول مبهم قانون شود که دادگاه عالی امریکاور میآیاد    

 دولت فدرال حق ،بنابر قانون اساسی ،کهد رکارانه تفسیر و مقرر کآشکارا محافظه
همان قضات  ،1896مد اخذ کند. در سال آامریکا مالیات بر در ندارند از شهروندان

اصالح نژادی را رویه کنند.  توانند تبعیضمقرر کردند که ایالتهای جنوب امریکا می
  مد را داد.آبه دولت اجازه وضع و اخذ مالیات بر در ،1913قانون اساسی در 
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موقعیتی ممتاز و شکننده  که عالی و دیوان قانون اساسی دادگاه ،هم ،خاطربدین    
 ،حکومتها عمل کنند. و همبه دلخواه بگردند و حکومتها لت فعل آنباید  ،دارند

وردن آقضات دادگاه عالی و یا اعضای دیوان نباید بتوانند دادگاه و دیوان را وسیله بر
به دقت باید نچه سیاسی است آاست از  یىنچه قضاآ ،رواز اینامیال خویش سازند. 

وارد  مالیاتی اصل عدالت ،است که در قوانین اساسیگردد. عاقالنه اینمشخص ب
ش کم مدآداشته و درمد کسی که آنسبت به دارایی و درشود. بر این پایه که مالیات 

 ،و نیز مد و دارایی او بیشتر است.آنباید بیشتر از مالیات کسی باشد که در ،است
صورت واقعی مالیاتهای  ،هر سال یکبار ،قانون اساسی باید حکومت را به انتشار

داشته ه نسبت قشرهای مختلف ب ،این صورت باید معلوم کند موظف کند. ،مأخوذه
 (1150 – 1145اند. )صص چه اندازه مالیات پرداخته ،و درآمد

 :هادرآمدعادالنه کردن  . درآمد پایه و مزد عادالنه: نقش مالیات تصاعدی بر11
اما تنها تدبیری  ،پرداختم. با همه اهمیتی که دارد من به توزیع مالکیت ،جاتا این    

 ،امباید بکاربرد. بنابر نموداری که پیشنهاد کرده ،هانیست که درکاستن از نابرابری
 5 ،ساالنه ،روی هم بر ،مالیات برارثو  مالیات تصاعدی و ساالنه بر مالکیت

شود. و دریافتی دولت از محل مالیات تصاعدی بر درآمد نیز مد ملی میآدرصد در
گردد. این بدان معنی نیست که مالیات مد ناخالص داخلی میآدرصد در 45

ساالنه مد است.  مالیات تصاعدی آاثرتر از مالیات بردرنُه برابر کم ت و ارثیبرمالک
از محل  ،و اعطای سرمایه به همه جوانان ،بر مالکیت و مالیات تصاعدی بر ارث

اقتصادی اثر  مالکیت و قدرتبر تغییر ساختار در دراز مدت  ،این دو مالیات
مالیات تصاعدی ماند میبسیار بیشتر از وزن مالیاتی آن است.  ،گذارد. و این اثرمی

شود که ور میآهای دولت است. یاداصلی تأمین هزینه منبعاز دید من  ،مد کهآبر در
ملحوظ  ،مدآهمین مالیات بردرپردازند را نیز در می عوارض گوناگونی که شهروندان

 ام. کرده
مد هستند. این آی مالیات بر درنوع ،در واقع ،پردازندمی عوارضی که شهروندان    

کنند. تفاوت عمده نرخهای گوناگون پیدا می ،بنابر مزد دریافتی و درآمد ،عوارض
واریز  ها به خزانه دولتاست که اینگونه برداشتهاین ،مد دارندآکه با مالیات بر در

صندوق  ،صندوق بیمه بیماری ،برای مثال ،به صندوقهای مختلفبلکه  ،شوندنمی
شوند. براین نظرم که همچنان پرداخت می ،و... صندوق بیمه بیکاری ،بازنشستگی
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 ،بهمین ترتیب باید عمل شود. با توجه به سطح باالی برداشتهای اجباری )در کتاب
تواند بیشتر از می ،اما بنابر ضرورت ،استدر نظر گرفته شده ،ملیمد آدرصد در 50

مالیات بپردازند و مالیاتی که  ضرور است که شهروندان بر میزان عدالت ،این باشد(
شوند و از به مصرف واقعی برسد. پولی که وارد صندوقهای مختلف می ،پردازندمی

 پیدا کند.  ترشفافهرچه باید ورود و خروجی  ،شودن پرداخت خارج میآراه این و 
تفاوتهای  ،ها بابت مالیات و عوارضترکیب برداشت ،بنابر کشور ،در عمل    

برداشتهای  ،2020تا  1990در طول سالهای  ،در اروپای غربی زیادی دارد.
مد آلیات بر درعموماً مااست. مد ملی بودهآدرصد در 50تا  40حدود  ،اجباری

مد ملی است. آدرصد در 15تا  10 ،ن ملحوظ است(آمد شرکتها در آ)مالیات بر در
مد ملی آدرصد در 20تا  15حال اینکه عوارض اجتماعی و عوارض دیگر سر به 

درصد  15تا  10حدود  ،)انواع مالیات بر مصرف( . مالیاتهای غیر مستقیمزندمی
حقوق  ،مالیاتهای غیر مستقیم ،در همه کشورها ،مد ملی هستند. تا قرن نوزدهمآدر

مدهای دولت را تشکیل آترین بخش درمهم ،فو عوارض گمرکی و مالیات بر مصر
مالیاتهای غیر مستقیم )به استثنای مالیاتهای تصحیح و ترمیم  ،دادند. از دید منمی

پذیر نیستند. بتدریج باید جای خود توجیه ،تولید گاز کربن(کننده مثل مالیات بر 
بسپارند. بخصوص  و ارث مد و مالکیتآرا به مالیاتهای مستقیم و تصاعدی بر در

متناسب با  ،شود که بار مالیاتن میآمانع از  ،مالیات غیر مستقیم بر خرید کاال
هم از منظر اقتصادی بس  ،روتوزیع بگردد. از این ،مد یا مالکیتآسطح در

 شود.میها مردم پرداختیمحدودکننده است و هم مانع شفافیت دموکراتیک 
از  ،های دولتی و عمومیپرداختن به تحلیل جزء به جزء سازماندهی انواع هزینه     

نیز دورتر  ها در آموزش و پرورشنابرابریمحدوده این کتاب خارج است. به 
به سخن  ،مد پایهآخواهم تصریح کنم که نقش سامانه درتنها می ،جاپردازم. در اینمی

در دولت اجتماعی و جامعه عادل تعیین  ،مد حداقل تضمین شدهآسامانه در ،دیگر
این عمل نیکی است.  ،مد در چندین کشور اروپاییآکننده است. مقرر شدن این در

توانند و باید بهتر می ،نهاآشمول کردن بخصوص از راه خودکار و جهان ،هاسامانه
عموماً  نیز نیستند؛مد پایه آنها که مسکن ندارند و توانا به تحصیل درآبگردند. 
 برند.بسر میدر وضعیت مطرود از جامعه  ،بلحاظ نداشتن شغلکه هستند کسانی 
تقدم حق و  حق ،رای یافتن کارموزش درخور بآمد پایه و آبر مسکن و بر دراینان 
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التفاوت را باید مابه ،مد پایه استآتر از درمدشان کمآدارند. تمام کسانی هم که در
هرچه  ،مدهاآمدها و کم درآدرپرداختها به بی ،دریافت کنند. با ایجاد سامانه

طور کسان تقاضا باید انجام شوند. به ترتیبی که نیازی نباشد که این ،خودکارتر
 کنند. 
بعد ازکسر  ،نه متوسطمد سراآدرصد در 60توان مد پایه را میآدر ،برای مثال    

این میزان  از ترمدی کمآدر ،درصد جامعه 30در نظر گرفت. حدود  ،نآمالیات از 
قطعی  ،شود. این درصدمد ملی میآدرصد در 5حدود  ،مد پایهآدردارند. هزینه تأمین 

 ن نیاز به شور و سنجیدن وضعیت دارد.آنیست و تعیین میزان 
شود. در طرح خالصه نمی ،مد پایهآدر تضمین در اجتماعی که عدالتامر مهم این    

های بهداری و بهداشت های دولت اجتماعی )بخصوص هزینههزینه ،پیشنهادی من
 40 ،فرزند و حق مسکن( و  بازنشستگان و بیمه بیکاری و حق موزش و پرورشآو 

درصد نیز برای  5مد پایه و آدرصد نیز برای تأمین در 5شود. مد ملی میآدرصد در
مد ملی. تعیین آدرصد در 50شود ها میجمع کل هزینه ،اعطای سرمایه به جوانان

جامعه عادل باید بر دسترسی بنای ن است که آنرخها بسیار مهم است. چراکه بیانگر 
موزش و پرورش و کار آبهداشت و  ،در درجه اول ،های بنیادیهمگان به دارایی

 ،ساالن و بیکارانکهنبه  .کسی نباید در وضعیت مطرود باشد ،باشد. در این جامعه
تغییر  ،مدآافزون بر تأمین حداقل در ،در سطح جامعه .مقرری پرداخت شود ،باید

نیز باید هدف و امکانها و فرصتها  توزیع قدرت ،و بدان مد و مالکیتآتوزیع در
در  ،مد پایه در عادالنه کردن مزدآباشد. دراندن مزد ددالنه گراهدف باید عباشد. 

ای از مؤثر است. اما ضرور است که مجموعه ،مد ناچیزی دارندآمورد کسانی که در
 تدابیر که مکمل یکدیگر باشند سنجید و نهادینه کرد تا که مزد عادالنه بگردد.

باید تغییر الزم را بپذیرد تا که است که می موزش و پرورشآبخصوص نظام     
تر شدن آن برابر شدن مزدها و عادالنه ،در نتیجه ،درخدمت برابر شدن شهروندان

شود گذاری میبیشتر سرمایه ،های نخبه پروردر مؤسسه ،ال حاضرحقرار بگیرد. در 
در  ،موزان و دانشجویان فاقدان امکانهای مالیآموزشی که دانش آهای تا مؤسسه

قانونی  نظام ،ترکار و بطور عمومی سامانه حق ،کنند. و بخصوصتحصیل می ،نهاآ
است که باید تغییر کنند. گفتگوها بر سر مزد و حداقل آن و ردیفهای مزد و تسهیم 

د به برقراری مزد عادالنه تواننمی ،دارانمزدبگیران و سهامحق رأی میان نمایندگان 
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گذاری شرکت هرچه بیشتر مزدبگیران در اقتصادی و سرمایه و توزیع بهتر قدرت
 بیانجامند. ،برد بنگاه کارفرماییتعیین راه

است که باید تغییر کند. افزون بر مالیات تصاعدی  مالیاتینظام این  ،و باالخره    
شرکت مزدبگیران در اداره بنگاه با و اعطای سرمایه به جوانان که  بر مالکیت
به برقرار شدن مزد  ،مدآباید که مالیات تصاعدی بر در ،استمساعد کارفرمایی 

. یابدمعه عادالنه تحقق کمک رساند و از فاصله درآمدها بکاهد تا که جا ،عادالنه
با  ،مدهاآدهد که اخذ مالیات بر باالترین دربخصوص که تجربه تاریخی نشان می

باال و  حقوق بسیار است بر دهندگان و گیرندگانهامکان داد ،درصد 90تا  70نرخ 
. هرگاه مالیات تصاعدی فایده استبی این کار ،معلوم شود ،مدآتحصیل بیشترین در

باالرفتن مزدهای پایین  شود و باگونه حقوق نیز متروک میپرداخت این ،وضع شود
برای  ،قرار. بدینیابدافزایش میاثربخشی اقتصادی و اجتماعی  ،و متوسط

 40مدی برابر آمالیات بر درتوان می ،مد متوسط هستندآمدهایی که دوبرابر درآدر
به اجرا گذاشت. وضع وضع و  ،مدآشود( دردرصد )شامل عوارض اجتماعی نیز می

 و اجرای چنین مالیاتی برای دولت در خدمت جامعه که بخواهد سامانه بازنشستگی
 ضرور است. ،همگان برقرارکند برایو نیز بهداشت و بهداری 

دبیری را نباید ت مد پایه برای تمامی شهروندانآو نیز باید دانست که برقرارکردن در    
برقرارکردن  ،اثر انگاشت. بلکه تدبیری از مجموعه تدبیرها است. در گذشتهمعجزه
 ،و البته ،های اجتماعی دیگرکردن برنامهشد برای قطع آویز میدست ،مدآاین در

تحقق جامعه عادل را ممکن  ،نهاآنپرداختن به مجموعه تدابیری که وضع و اجرای 
 کند. می

 (.1156 – 1151)صص 

 وضع مالیات تصاعدی بر متصاعد کردن گاز کربن: .12
الزم و ملزوم  ،نابرابری و شود که آلودگی محیط زیستور میآنویسنده نخست یاد    

ها و کشورهای ثروتمند )بخصوص ها را ثروتمندترینالیندهآیکدیگرند. بیشترین 
وسعت تغییرها شیوه زندگی که آلودگی  ،خورانند. افزون براینمی امریکا( به طبیعت

است و باید  نیازمند پذیرش جمهور مردم ،کندروزافزون محیط زیست ایجابشان می
چگونه بتوان  ،بکارگرفته شدنشان قابل رسیدگی باشد. وگرنهکه معیارها عادالنه و 
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هایی که جامعهقشرهای پایین ای ثروتمند و نیز هاز قشرهای فقیر و متوسط جامعه
وقتی  ،های مهم بدهندخواست تن به کوشش ،اندیافتگی رسیده به سطح رشد

 ؟است لودن محیط زیست مشغولآبه  ،است که قشر مرفهنها اینآاحساس 
ر نرخ ببخصوص افزایش بسیار  ،هاتدابیر پیشنهادی برای کاستن از نابرابری    

ارزه با گرم شدن شرط الزم برای مب ،های باالمدها و داراییآمالیات تصاعدی بر در
 ،ر پیشنهادیتدابیبر کند. این مالیات کفایت نمی ،حالهوای زمین است. با این

م که . نخست بدانیرا هم باید افزودتدبیر وضع مالیات بر متصاعد کردن گاز کربن 
ها نیز ضرور کار نیست. وضع و اجرای یک رشته ممنوعیتتنها راه ،لیاتاین ما

بنا از سرما و... کردن  عایقنیز و  ژها بر خودروها و شوفااست. وضع ممنوعیت
 ضرور هستند.  رایبس
باید که  ،وردآیی کامل خود را بدست آو کار و برای اینکه مالیات پذیرفته شود    

مد خانوارهای کم و آترمیم دریکی  :صرف دو کار شودمد حاصل از آن آتمامی در
دیگری  اند وکه از افزایش میزان مالیاتها و عوارض سخت زیان دیده مدآمتوسط در

در مالیات  ،کربن است که مالیات برکاستن از اتالف نیرو. بهترین روش این
ها و ساختارهای مصرف فرآورده مد منظور شود. به این ترتیب کهآتصاعدی بر در

شناسایی شوند. و بر ساختاری که سبب  متصاعد شدن بیشتر گاز کربن  ،خدمات
بطور خودکار نرخهای مالیات  ،سانمالیات کربن بیشتری وضع شود. بدین ،شودمی

مالیات بیشتر  ،مدهای باالآتر و درمدهای پایین کمآدر :روندمیتصاعدی بکار 
تر گران ،کنندهایی که بیشتر گاز کربن تولید میفرآورده ،سانبدین پردازند.می
 کند. به تدریج تغییر می شوند و شیوه مصرف شهروندانمی
ویزی بگردد برای وضع و اخذ مالیاتی دیگر از آدستباید ناال اینکه این تدبیر      

مالیات بر ستن از اکناشی از  ،مد دولتآکم شدن درمردم کم درآمد برای جبران 
انجام گرفت  2018و  2017در سالهای  ،ثروت  ثروتمندان. کاری که در فرانسه

 شد.  جلیقه زردها و سبب جنبش اعتراضی
تا  نیز قابل بررسی است. و وضع مالیات تصاعدی بر متصاعد کردن گازکربن    

تا  5کردن نرخ مالیات بر متصاعدنسبی است. یعنی  ،مالیاتی که وضع شده ،امروز
همان اندازه است که بر  ،کربن در سال که متوسط سرانه است تن گاز 10

این اندازه  ،تن در سال. یک درصد از جمعیت دنیا 150تا  100متصاعدکردن 
شود که متصاعد سبب می ،اتکند. این نوع مالیمتصاعد می ،گاز از راه مصرف خود
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 ،ادامه دهند. اگر مالیات تصاعدی بگردد لودن محیط زیستآکنندگان عمده به 
نوع تولید و مصرف خود را  ،کنندکشورهایی که بیشترین گاز کربن را متصاعد می

 . داد دخواهنتغییر 
نباید سهیمه کربن قابل خرید و  :استاین ،امر دیگری که باید به آن توجه کرد    

نباید بتوانند  ،کنندکسانی که گاز کربن کمی متصاعد می ،به دیگر سخنباشد.  فروش
سهمیه بفروشند. در سطح کشورها  ،کنندگاز کربن را متصاعد مینها که بیشترین آبه 

بکار  ،با خیال راحت ،یستکنندگان محیط زلودهآکه تا نیز نباید این کار مجاز باشد 
 خود ادامه ندهند.

کار مالیات تصاعدی واقعی بر متصاعدکردن گاز کربن در سطح افراد بهترین راه    
 ،کندتن در سال گاز کربن متصاعد می 5کسی که  ،مصرف کننده است. برای مثال
کند مالیاتی به نرخ میتن متصاعد  10 که در سال از مالیات معاف باشد و کسی

 ،شودیبه میزان افزایش میزان گاز کربنی که متصاعد م ،پردازد. از آن پسبپایین 
 (1159 – 1156رود.  )صص نرخ مالیات نیز باالتر می

 

 :عادالنه .  بنای آموزش و پرورش13
باید قلب طرح  ،و اشاعه دانش پرورشموزش و آآزادشدن از قیمومیت از راه      

این به  ،باشد. بلحاظ تاریخی ،بر پایه اشتراک بخصوص سوسیالیسم ،جامعه عادل
و نه با  گشتاقتصادی و ترقی انسان میسر  موزش و پرورش بود که رشدآیمن بسط 

نویسنده به تحول  ،جا. در اینخصوصی مقدس گرداندن نابرابری و مالکیت
در رابطه با میزان  ،های اروپایی و امریکادر جامعه رأی دهندگانطرزفکرهای 

کم سوادترها بیشتر به چپ و باسوادترها  ،1950در سالهای  :پردازدیم ،معلومات
دانستند که  وارونه شد. احزاب چپ ،1980دادند. در سال بیشتر به راست رأی می

موزش و پرورش آباید نابرابری در  ،نها رأی دهندآهرگاه بخواهند مردم کم درآمد به 
 گردانند.رب برابریبه را 
در  اند راسال رسیده 20به سن  ،2018در سال  ،وع جوانان بالغ کههرگاه مجم    

نها انجام آگذاری که برای پانزده سال تحصیل هریک از سرمایه ،نظر بگیریم
یعنی شود. هزار یورو می 120 ،بطور متوسط ،از کودکستان تا دانشگاه ،استگرفته
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و دبستان و دبیرستان  ستانکهای کودهزار یورو. بدیهی است که در دوره 8ساالنه 
میانگین کار مقایسه نابرابری گذاری یک اندازه نیست. اما میزان سرمایه ،و دانشگاه
گذاری دولتی ترین بهره را از سرمایهدرصد کم 10 ،کند. در میان این نسلرا آسان می

هریک  ،درصد از این نسل 10که هزار یورو. حال این 70تا  65هریک  :اندبرده
اند. گروه اول کسانی هزار یورو بهرهمند شده 300تا  200گذاری از همین سرمایهاز 

تحصیل را رها  ،سالگی اجباری است( 16)تحصیل تا  سالگی 16هستند که در 
درصدی که بیشتر  10است. اما سال بوده 10طول تحصیل آنها  ،بنابرایناند. کرده
سال تحصیل  20اند. یعنی مه دادهسالگی به تحصیل ادا 25تا  ،اندمند شدهبهره
سطح  موزشی هم یک سان نیست.آ یسطح علمی مؤسسه ها ،اند. افزون براینکرده

موزش و آهای معمولی است و سطح مدارس عالی باالتر از دانشگاه موزش درآ
ن در دبیرستانهای معمولی است. آدر دبیرستانهای ممتاز هم باالتر از سطح  پرورش

 کند.توجیه میرا موز و دانشجو آاین نابرابری گزینش دانش 
 و 150برابر  ،ترین دهکگذاری میان باالترین و پایینتفاوت سرمایه ،سانبدین    
معادل ثروت متوسط در جامعه امروز  ،شود. و این رقمهزار یورو می 200بسا 
 ،در مقایسه با دیگر جوانان ،ماند که برخی از شاگردان. این بدان میاست فرانسه
تر که میانگین یعنی این که مردم بسیاری کماضافی دریافت کنند. بگذریم از این ارث
بیشترین ثروت را دارند. گرچه کسانی که  یتری بیشتر از آن و اقلیتن و مردم کمآاز 

نها آتعلق ندارند و  اهتاه است همه به فقیرترین خانوادهسیار کودوره تحصیلیشان ب
اما میان  ،مرفه ندارند هایهمه خانواده ،ترین استهم که دورهِ تحصیلشان طوالنی

به ترتیبی که در دوره تحصیل و درجه رفاه خانواده نسبت مستقیم وجود دارد. 
 موزش و پرورشآگذاری دولت در ثروتمندترها از بیشترین سرمایه ،بسیاری موارد
 شوند. برخوردار می

بحث باز  رِحل نیست و هم دَتوان پیشنهاد کرد که هم تنها راهحلی که میراه    
گذاری خصوصی نابرابری در سرمایه ر داشت کهظدر ننخست باید  :استاین ،است

که تعلیم و تربیت  کند. در کشوری مثل فرانسهبیت را بازهم بیشتر میتعلیم و تر
محدود است. اما درکشوری مثل  ،های خصوصی بر نابرابریاثر مؤسسه ،دولتی است

در  ،موزان و دانشجویانآتحصیل دانش ای که بسیار باال است. زیرا هزینه ،امریکا
مقایسه بسیار باال است.  ،داردبر می ،هایشانبرای خانواده ،های خصوصیمؤسسه

با پولی  کندمی هاگونه مؤسسهاین تحصیل در برایموز و دانشجوی آخرجی که دانش
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از اندازه  گویای نابرابری ،شودهای دولتی میوز و دانشجوی مؤسسهمآکه خرج دانش
 است. یبیرون
 ،شودمربوط می دولتی در کشوری مثل فرانسهگذاری نچه به توزیع سرمایهآدر     
 ،محصالنهمه امکان تحصیل برای باید  ،بر میزان عدالت ،توان پیشنهاد کرد کهمی

درصد  40یک اندازه خرج شود. حدود  ،برای همه ،برابر بگردد. به سخن دیگر
کنند. پولی که تحصیل را ترک می ،سالگی 18یا  16در سن  ،فرزندان این مردم
هزار یورو  150تا  100هزار یورو است. پس بر  100یا  70 ،شودخرج اینان می

درصد  10برای رساندن خود به سطح  ،در طول عمر خود ،دند و باید بتوانندار حق
دهد . این سرمایه به ترک کنندگان تحصیل امکان میاستفاده کنند ،از آن ،باالترین

تحصیل  ،درطول عمر ،بازگردند و یا و فن به تحصیل علم ،سالگی 35و یا  25در 
اینان بتوانند از بخشی  ،در شرائطی ،این فرض را نیز نباید از نظر دورداشت کهکنند. 

ای که بر سرمایه ،بمنزله سرمایه نقدی استفاده کنند. در این صورت ،از این سرمایه
است که این مبلغ صرف گردد. اما ترجیح من اینافزوده می ،شودبه او اعطاء می

بخصوص  ،بهترکردن فرصتهای تحصیل بگردد و این فرصتها در دسترس همگان
قراربگیرند. بخصوص باید در دبستان و  ،جوانان متعلق به فقیرترین خانوارها

از قیموتهای نادانی و فقر و نابرابری  رهاییگذاری شود تا که دبیرستان سرمایه
 واقعیت پیدا کند.

ادعایی ریکارانه است. چرا که بهترین  ،در تحصیل ادعای برابری ،در حال حاضر    
ها را ها و بیشترین امکاننها هستند که بهترین معلمآها و بهترین دبیرستانها دبستان
کند دولت در مدارس و در تحصیل ایجاب می برخورداری از برابریدارند. 

نها را آگذاری کند و سطح بیشتر سرمایه ،که وضعیت نامطلوبی دارند مؤسسات عالی
 (.1165 – 1159ارتقاء دهد. )صص 

 . پایان بخشیدن به ریاکاری از راه شفاف گرداندن آموش و پرورش:14
 ،کار نخست ،باشد موزش و پرورشآبرای  معیارهای عدالتهرگاه بنا بر ساختن     

یابد. موزش و پرورش اختصاص میآای است که به کردن هرچه بیشتر بودجهشفاف
موزش و پرورش در قید ابهام است. آریز بودجه  ،در اغلب کشورها ،در حال حاضر
گذاری د و این واقعیت که سرمایهنشوپرداخت می که به معلمان هانابرابری حقوق
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از بیشترین امتیازها(  رها )برخوردابرخی از گروه موزش و پرورشِآدولتی برای 
بر مردم دانسته  ،ها( استهای دیگر )فقیرترینگذاری برای گروهچهار برابر سرمایه
دجه هم باید شفاف باشد و هم ریز هزینه باید انتشار قانون بو ،نیست. بنابراین

مقرر بگردد. هرگاه بودجه  گردانی و انتشار باید در قانون اساسیبسا شفافپیداکند. 
آید که هدفها تعیین بگردند این امکان پدید می ،ها شفاف بگرددو انتشار ریز هزینه

 بررسی شود. ،نهاآمیزان تحقق  ،و سال به سال
دیگر  معلمان میانگین حقوقکه است رسد که یک هدف معقول اینبنظر می    

نباشد ممتاز دبستان و دبیرستان از امتیاز تحصیل در تابع درصد شاگردان برخوردار 
تا سطح نها آسطح  تا کهگذاری بعمل آید و در دبستانها و دبیرستانهای محروم سرمایه

برابر  افراد هر نسل بتوانند از آموزش و پرورش ،سانیابد. بدینارتقاء  ممتازها
اند که بهبود وضعیت مدارس ها به این نتیجه رسیدهبرخوردار شوند. همه مطالعه

 شود.تر شدن ترک تحصیل میموزان و کمآدانشموزش آسبب برابرتر شدن  ،ابتدائی
در  ،شاگرد باید با لحاظ کردن منشاء اجتماعی ،برابرکردن امکانهای تحصیل    

به  :توان انجام دادکامل شود. این کار را به چند ترتیب می ،دبیرستان و دانشگاه
مد خانواده آوردن منشاء اجتماعی شاگرد و موفقیت او در تحصیل )درآحساب 

یا تعیین سهمیه برای شاگردان متعلق به  ؛گرد گرفته استبعالوه نمراتی که شا
شاگردان ممتاز این دسته از مدارس  برایو یا  (در هر رشته مدآهای کم درخانواده

ن رشته آدر این و  امکان ادامه تحصیل  ،مدهاآکم درونت های محل سکو یا محله
سمت  ،قطعی نیستند هاکنم که این پیشنهادنشان می. یکبار دیگر خاطر فراهم کردن

د. به تجربه شونیاب هستند. پیشنهادهایی از این نوع باید موضوع شور و مشورت 
از نقص مبری بگردند. ساختن معیار عدالتی  ،و به نقدگذارده شوند و مرتب نقد 

 ،پرورش موزش وآقابل قبول برای همه برانیگختن حداقل اعتماد نزد مردم به نظام 
 کاری بس حساس و شکننده است.

بمعنای حفظ جا برای  ،بندیدر باره سهمیه ،از جمله هند ،برخی از کشورها    
دارند. در مورد تجربه بیشتری  ،قشرهایی خاص از جامعهآموزان و دانشجویان دانش
سهمیه در باره فرزندان قشرهایی مقرر شد که در طول  ،1950در  ،نخست ،هند

های شامل تمامی طبقه 1990است. اما از سال برقرار بوده بزیانشان تبعیض ،تاریخ
اند به حساب گذاشتن شروع کرده ،شماری از کشورها بتازگی ،در اروپا محروم شد. 

 ن شفاف نیست. در فرانسهآچگونگی اما در هیچ کشوری  .شاگردان منشاء اجتماعی
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مد پدر و آمنشاء اجتماعی و در ذکربخاطر ممنوع بودن  ،ر دولتی است. در امریکاس 
گرد در آن ساکن است. اما این روش امکان شود که شاای لحاظ میمحله ،مادر
های اینگونه محالت از برخوردارترینتنها زیرا  .دهد از نابرابری کاسته گرددنمی

است میان شاگردانی که پیشنهاد شده ،شوند. در انگلستانتسهیالت برخوردار می
 ید.آقرعه کشی بعمل  ،اندوردهآمعدل معینی را بدست 

به شود که بطور بسیار محدود نمره از حدی این می کارهاتألیف درخوری از راه    
با قشرهای  مدآقشرهای کم درباال به حساب گذاشته شود و  اختالط شاگردان 

تری در تعیین سهمیه بشمار رود. تردید وجود ندارد که مالک مهم ،پردرآمد
ینده نقشی محوری در برابرگردانی آهای است در دههبندی که تازه شروع شدهسهمیه

 (1169 – 1165)صص ایفا خواهد کرد. 

 دموکراتیک: برابریاستقرار برای  ساالنه  عادالنه: حواله . دموکراسی15
میان کنند که ثابت می ،اندهمه خط سیرهای تحول که در این کتاب مطالعه شده    

هم در رابطه تنگاتنگی وجود دارد.  ،یم سیاسیژها و شکل رساختار نابرابری
 بنابر مالکیت ،نهاآدر ،یی کههاجامعه هم درای پیشین های سه وظیفهجامعه

 داریهایی که بنابر بردهشکوفا شدند و هم در جامعه بود و در قرن نوزدهم خصوصی
سیاسی است که  این شیوه سازماندهی قدرت ،دارهای مستعمرهبود و هم درجامعه

در  ،بدین سو ها دیرپایند. از اواسط قرن بیستمدهد نابرابریها در جامعهامکان می
 کمالی ،خاببر اصل انت در شکل دموکراسی ،نهادهای سیاسیشود تصور می ،غرب

 ،این الگو نیاز بسیار به تکمیل شدن دارد. وانگهیکه . حال ایناندجسته به تمام
 مورد اعتراض و نفی است. ،بیش از پیش

بیشتر شدن نابرابری است. ناتوانیش از مقابله با  ترین کاستی این دموکراسیمسلم    
 ،ام نشان دهم که مشکل نابرابری روزافزون و مشکلهای دیگرکوشیده ،کتابدر این 

یعنی تاریخ رژیمهای بیانگر  ،باید در محدوده تاریخ سیاسی و مرامی دراز و بغرنج
قرارگیرند و شناسایی شوند. حل این مشکلها نیز  ،نابرابری و افزاینده نابرابری

کند. چنانکه برقرارکردن ب میرا ایجا مجری تغییرهای مهم در قواعد سیاسی
است. غیر از ممکن  اجتماعی پیشنهادی نیازمند تغییر در قانون اساسی مالکیت

در مدیریت  و شرکت کارکنان بنگاههای کارفرمایی کردن وضع مالیاتهای تصاعدی
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بعد  ،در انگلستان چنانکه حق وتو مجلس لردهاوتو  نیز باید حذف شود.  حق ،نهاآ
 1911 -1910در سالهای  ،از گرفتار شدن نظام دموکراسی انگلستان با بحران

 لغو شد. 
تمویل زندگی  ،هم ،ند توجه بیشتر استکنونی که نیازم جنبه دیگری از دموکراسی    

که انتخاب نمایندگان مردم است. بنابر  است پایه دموکراسی ،است و هم سیاسی
منافع مالی و  ،یک رأی دارد. در عمل ،هر مرد و هر زن ،در دموکراسی ،نظریه

و خواه  از راه تمویل احزاب سیاسی و مبارزات انتخاباتی ،خواه مستقیم ،اقتصادی
اثری ده  ،و اطاقهای فکر و یا دانشگاهها از راه وسائل ارتباط جمعی ،غیر مستقیم

نها به وسیله آدر باره وسائل ارتباط جمعی و تبدیل چندان بر روندهای سیاسی دارند. 
ام. تشکیل شرکتهای غیر انتفاعی را پیشنهاد کرده ،غل و غشانتشار خبر و داده بی
از بیشترین  ،در برابر صاحبان سرمایه ،شوند که روزنامه نگاراناین شرکتها سبب می

به ترتیبی  ،برخوردار شوند. باید تمویل مستقیم احزاب و مبارزات انتخاباتی استقالل
از صاحبان منافع  ،ز جمله مبارزات انتخاباتیا ،حزبها در فعالیتهاشانانجام پذیرد که 

 مالی مستقل باشند و بتوانند جریان نابرابری را متوقف کنند.
مسئله تمویل احزاب و سازمانهای در باره  ،تا این زمان ،باید تصدیق کنیم که    

شماری از  ،البتهاست. فکر منسجمی نشده ،براستی ،سیاسی و مبارزات انتخاباتی
اند. حدود خصوصی را در سیاست محدود کرده پول قوانینی وضع و قدرت ،کشورها

 در امریکا و ایتالیا ،1950در  ،در آلمان :انددولت را نیز معین کردهتمویل توسط 
از تکه پاره دمی آ. اما 1990در سالهای  ،و در فرانسه 1980و  1970در سالهای 
خورد. بخصوص که این تدبیرها بریکدیگر متکی یکه می ،بودن این تدبیرهاو ناقص 
 نیستند. 

یک  ،به هر شهروند  :استاین ،توان برای حل مشکل ارائه کرددی که میپیشنها    
شود. هر شهروند حزب دلخواه میداده  ،یورو 5به ارزش  ،برای مثال ،حواله ساالنه
مبلغ  ،مد و یا بر ثروتآگزیند. در زمان ارائه اظهارنامه مالیات بر درخود را بر می

تنها سازمانهای سیاسی برخوردار شود. به حساب حزب مطلوب او واریز میحواله 
توانند از حمایت می – شودتعیین مییک درصد  ،برای مثال -از حداقل حمایت 

شوند نام حزب یا کسانی که حاضر نمیهای جمع حوالهبرخوردار شوند. مالی دولت 
تر از حداقل که کم شوندبه سازمانهایی داده می جنبشی سیاسی را قید کنند و یا

نها آبه نسبت حمایتی که از   ،میان احزاب سیاسی ،اندحمایت شده ،تعیین شده
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به  های کارفرماییبنگاهپرداخت کمک مالی توسط  ،تقسیم شود. و نیز ،استشده
 (1173 – 1169ممنوع گردد. )صص باید  ،مبارزات انتخاباتیبه احزاب و 

 :بر پایه مشارکت و برابری . بسوی دموکراسی16
افراد  ،بنابر قانون :پردازدمی فرانسه قانون تمویل احزاب درنویسنده نخست به     

کمک کنند. کمک دهنده برابر توانند به سازمان سیاسی یورو می 7500تا سقف 
 ،. بنابراینشوداز مالیات معاف مییورو(  7500یورو از  5000دو سوم کمک )

مد و ثروت آدربیشترین  افراد دهک ،عمده ،مالیات دهندگان ثروتمند ،در عمل
غ بمبلسازمانهای سیاسی را بطور مستقیم تمویل کنند. یابند امکان می هستند که 

شود که میلیون یورو می 70تا  60معافیت مالیاتی رقم ناچیزی نیست. زیرا ساالنه 
تمویل  ،پردازد. بطور مشخصتقریباً برابر است با مبلغی که دولت به احزاب می

 یورو 3تا  2 ،سرانه ،ه جمعیت فرانسه که سرشکن کنیمرسمی ساالنه احزاب را ب
گیرد و احزاب سیاسی شود. حواله پیشنهادی جای تمویل دولتی و خصوصی را میمی

 Julia Cagéولیا کاژه ژطور که رهد. همانمدها میآپرثروت و دررا هم از سلطه 
دهد آن را به حساب سازمان می ای که به هر شهروند حقحواله ،کندخاطرنشان می

شود و هم در قلمروی غیر از دموکراتیک می هم سبب برابری ،مطلوب خود بگذارد
تواند در باره که همین روش را میقلمرو احزاب سیاسی بکاربردنی است. چنان

 ،شوند. هرگاه چنین شودمی افیتهای مالیاتیئی نیز بکار برد که مشمول مععطایا
مطلوبهای فرهنگی و  ،مدآصاحب بیشترین ثروت و در ،که دهک اولبجای آن

مطلوبهای خود  جمهور شهروندان ،تحمیل کنند فلسفی و... خود را به جمهور مردم
 . گزینندمیخود را بر 

دموکراتیک و مشارکت همه  دستیابی به برابری ،هدف از پیشنهاد این حواله    
منشاء  ،شهروندانیکایک در سمت دادن به سیاست است. زیرا به  شهروندان
در نو به نو  ،مستمر بطور ،دهدامکان می ،نها هرچه باشدآو توان مالی  اجتماعی

تهیه به دهد نها امکان میآشرکت کنند. به  ،شدن جنبشها و سازمانهای سیاسی
ها در گیریکه موضوع بحثها و تصمیمجهت بدهند ها تبلیغاتی ها و برنامهمایهبن

 (.1176 – 1173)صص مجلس منتخب خواهند شد. 
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سرمایه و »پیشنهادهای نویسنده کتاب بنابر این بود که به نقل و نقد  :وریآیاد ●
نظرها و پیشنهادهای او  ،بسنده کنیم. باوجود این ،خصوصی در باره مالکیت« مرام
خوانندگان که تا وردیم آ ،و دموکراسی موزش و پرورشآو  در باره محیط زیسترا 

. او در باره جهان نیز پیشنهادها ارائه گاه شوندآاز مجموع نظرها و پیشنهادهای او 
 :آوریمنها را میآچکیده  ،است. ناگزیرکرده

  فدرالیسم در مقیاس جهان: –. مرز عادالنه: سوسیال 17
 :پیشنهادها در باره تجدید روابط میان ملتهای جهان اینها هستند    
 
باید تغییر کنند تا  ،اصلهای موضوعه که اینک راهبر سیاستهای کشورها هستند. 1

 های بازرگانیپیمان :منصفانه و پایدار همه کشورهای جهان ممکن بگردد رشد
های سازگار با رشد منصفانه و پایدار همه میان دولتها باید جای به توافق کنونی

های جدید )بخصوص در باره مالیات عادالنه و کشورهای جهان بسپارند. پیمان
 متصاعدکردن گاز کربن( باید قابل بازرسی مداوم باشند. 

در سهیل کننده مبادالت را تدابیر تتوانند می ،همه باهم ها در باره رشدِپیمان   
نها باشد. بازرگانی آمبادالت بازرگانی و پولی نباید محور  زادیآاما مسئله برگیرند. 

ای در خدمت هدفهایی یعنی وسیله ،بودندو مالیه باید همان بشوند که باید می
 تر.متعالی

 
کند. مالیاتی و اجتماعی محدود می . وضعیت کنونی دولتها را در انتخاب سیاست2

حاکمیت ملی هستند. این قوانین دولتها را از مبارزه  المللی نیز ناقض حققوانین بین
دارد. رقابت نقل و انتقال پولی باز میو دورزدن مالیاتی و  هابردهای ماوراء ملیبا راه

بستن و حقوق گمرکی و... برسر جذب سرمایه و چشم  کردن مالیاتدولتها با وسیله
هنگ کشورهای جهان را ناممکن آهم رشد ،و... های محیط زیستالیندهآبر 
زاد است اما آها و کاالها در جهان ها و داراییاکنون جریان سرمایههمکند. می

چاره کار تشکیل برخوردار نیستند.  مهاجرت از این آزادی ی خواستارهاانسان
دهند شکیل میمجلسی در مقیاس جهان است. اعضای این مجلس را نمایندگانی ت

 ،سانشوند. بدینن مجلس برگزیده میآکه عضو مجلس هر کشور هستند و توسط 
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ها شرکت المللی و تغییردادنیهای ملی بطور مستقیم در تجدید قوانین بینمجلس
 کنند. می
 
های ملی بطور بستگیماند که ههای تاریخی همه به این نتیجه رسیدهمطالعه.  3

 ،اند. به لحاظ سیاسی اندیشیده و سنجیده شده و در طول تاریخخودجوش پدید نیامده
اند و باهم بودن را فواید در یکدیگر ادغام شدن را سنجیده اقوام اند.تحقق یافته

ها . اینک زمان بسط دادن به همبستگیانداند و در طول زمان با هم ماندهداده ترجیح
ای را پدید بیاورند مجموعه ،بایکدیگر ،توانندمی ملتهای همجوار :و اتحادها است
. اتحادیه اروپا و اتحادیه افریقا همکاری کنند. همچون اتحادیه اروپاو با یکدیگر 

کنند که بر وفق پیشنهاد دوم ها مجالس خود را پیدا میبا امریکا و... این اتحادیه
  کند.عمل می

که قراردادها و پیمانها باید تغییر کنند. این نخست :دو اصل را باید رعایت کرد     
جانشین باید معلوم  تکلیف قرارداد یا پیمان ،اما قبل از لغو هر قرارداد یا پیمانی

از اتحادیه  )خروج انگلستان آید که برگزیتهمان وضعیت پیش می ،باشد وگرنهشده
 د در صورت رأی اکثریته بودن( پیش آورد. مقامات انگلیسی حتی نیاندیشیداروپا

 روابط خود را با اتحادیه اروپا چگونه سازمان خواهند داد. ،مردم به خروج
 ،کنند با یکدیگر اتحادیه ایجاد کنندمادگی پیدا میآ که کشورهایی ،سپس    
توانند منتظر دیگران نمانند و کار را به انجام رسانند اما در را برای ورود می

 کشورهای دیگر به اتحادیه بازبگذارند.
 
 :توانند عبارت باشند ازمی ،ها برعهده خواهند گرفتمجلس. وظایفی که این 4

هر کشور در کشورهای دیگر اتباع  و مالکیت المللیگذاریهای بین. سرمایه4.1
گذاران و گذاری و مالکیت و وظائف سرمایهحدود سرمایهاما توانند مجاز بمانند می

باید  ،کردن و همکاری در پرداخت مالیات عادالنهشفاف عمل ،بخصوص ،مالکان
  ؛تعیین شوند

  نها میان کشورهای عضو؛آو توزیع عادالنه منافع  هاماوراء ملی. 4.2
معافیت شرکتها از پرداخت  ،کندجهانی را تهدید می . خطری که نظام مالیاتی4.3

کند. محل میمد را بیآمالیات تصاعدی بر در ،مالیات است. این معافیت
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 در آنچه به محیط زیست ،از جمله ،کردن سیاست مالیاتی کشورهای عضوهمسان
 ها است. از وظائف این مجلس نیز  –مالیات کربن و...  –شود مربوط می

 
بسط  1990 -1980سان که در سالهای آن ،کردن و شدنجهانی . مرام کنونی5

های ناشی از حرمانبازتعریف است.  مرحله اینک گرفتار بحران و در ،استجسته
قشرهای فقیر و میانه کشورهای  ،ها در سطح جهان و هر کشورافزایش نابرابری

 ،اقتصادی حدنشناس کردن و شدن و لیبرالیسمبه مبارزه با جهانی ،کم کم ،ثروتمند را
 گراگرا و هویتنبشهای ملیگرفتن جها سبب قوتبرانگیخته است. این تنش

مبادالت را برهم زنند. مرام  ،توانند بدون قرار و قاعدهو این جنبشها می .اندگشته
سبب رقابت همه با همه و دومپینگ  –بسیار محتمل است  –تواند می گراییملی

در باره هویت  نگرفتبگردد. با سخت و اجتماعی کشورها در برابر یکدیگر مالیاتی
عرصه بر  ،هویتبناگذاشتن بر انسجام اکثریت هم ،و بنام ضرورت مقابله با دشمن

بلکه  ،نه تنها در امریکا و اروپا ،اکنونهم شود. این امرها و مهاجران تنگ میاقلیت
 واقعیت جسته است.  ،یمژدر مورد مخالفان ر ،و برزیل و بنوعی در چین در هند

تنها بسط یک  ،گراییو ملی های بناگرفته بر لیبرالیسمباتوجه به شکست مرام    
و فدرالیسم  –گرا متکی بر سوسیال المللبین سوسیالیسم برپایه مشارکت و

جهان  امکان حل مشکل و تضادها  –سازماندهی تعاونی جدید برای اداره اقتصاد 
 دهد. را می
تواند بدون مرام بزید. ای نمیهای خود را دارند اما هیچ جامعهها ضعفمرام    

 ،کند. در آینده نیز چنین خواهد بودمیها را توجیه زیرا این مرام است که نابرابری
 بخصوص در مقیاس فراملیتی.
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 فصل سوم

در حال و  گانه اقتصاد، نقش هوش مصنوعیبیستهای نقدها، پایه
 آینده و همسان شدن وضعیت جهانیان

 
 :نقدها

 
است که به  یاجامعه عادل جامعه» :نویسدمی پیکتی ،. در تعریف جامعه عادل1

 یادیبن هایییبه دارا یابیخود، امکانِ تا ممکن است گستردهِ دست یاعضا یتمام
است. لذا هدفی است که   به برابری این تعریف مستند به تعریف عدالت«. را بدهد

 تواند تحقق بیابد. می ،از راه عمل به پیشنهادهای او
اند. ها از عدالت نقل و نقد شدهتمامی تعریف ،(2) اجتماعی در کتاب عدالت    

ها از دینی و غیر در مرام ،بنابراین ،است که بر اصل ثنویتحاصل تحقیق این شده
ممکن نیست بتوان از عدالت همان تعریف را  ،های فلسفیدینی و نیز در نظریه

. بر این اصل دارد ،و آزادی در بیان استقالل ،عدمیبر اصل موازنه  ،بدست داد که
 ،از عدالت از ناحق است. بنابر این تعریف عدالت میزان تمیز حق ،و در این بیان

کند و عمل می گانهشود که هر شهروند به حقوق پنجای میعادل جامعه جامعه
ند. چون هرکس مالک کار خویش است و حاصل نکها را نیز حقوق تنظیم میرابطه

ای بمثابه مجموعه ،که هر انساندسترسی به امکانها برای این ،کندبه کار تعلق پیدا می
حق هر شهروند  ،کند ای از کارها را بیابد و رشدمجموعه ،از استعدادها و فضلها

 . شودمی
زیرا قدرت  ،این تعریف ممکن نیست های قدرتو در بیان چرا بر اصل ثنویت    

بمثابه  ،ن نیروی محرکهآو این و  و زور و فن و ترکیبی از مال و علم از رابطه قوا
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 ناقض حق ،روکند. از اینوجود ذهنی/عینی پیدا می ،رابطه میان مسلط با زیر سلطه
حذف  ،است اقتضای عمل به میزانی که عدالت است و حق نیز ناقض قدرت است.

 ها است. قدرت از رابطه
. کوششی است در طول کوشش کسانی چون راولز ،تعریف پیکتی ،باوجود این    

نقص و  از خود را هایتعریف ندتوانستمی ،ندشناخترا می هرگاه موازنه عدمی
 د.نتناقض مبری کن

 
 ،های کارفرماییدر بنگاه ،از سهیم شدن در قدرت ،نوبت به نوبت ،. نویسنده2

 ،آورد. مقصود او شرکت در مدیریت بنگاه است. هرگاه از قدرتسخن بمیان می
بدیهی است توانایی را هر انسان دارد و سهیم شدن در مدیریت  ،توانایی مراد باشد

بنابر اصل  ،اداره آن نیز ،گیردکه تولید به کار تعلق میشود. بنابر اینمی عمل به حق
ای شود. هرگاه سرمایه اجتماعی را سرمایهبر عهده تولید کنندگان می ،عدالت

در آنچه به اداره سرمایه و بقا و به روز شدنش  ،جامعه است بشماریم که در مالکیت
در این باید کارکنان  ،موافق اصل عدالتشود. مدیریت با جامعه می ،شودمربوط می
 د.نیز شرکت کننمدیریت 

قابل تقسیم نیست.  ،بلکه قدرت باشد ،نه توانایی اما اگر مقصود از قدرت    
ن سرمایه آو وقتی موضوع  یعنی رابطه قوا خصوصی است که مالکیتمشکل اصلی این

 .گرددن میآنابرابری ذاتی  ،شوداست مسلط می نآورنده آکه پدیدشود و بر کار می
و...  های نابرابری و فقر و خشونتییپویاپویا است و  ،ایستا نیست قوا این رابطه
برد و راه به جایی نمیخصوصی  توزیع مالکیت ،لذا. هستندهای این رابطه پویایی
ها را نابرابری ،پویایی نابرابری ،دیر یازود ،دهدشهادت میطور که کتاب نیز همان

 :دارد را به حققدرت را باید برداشت و جای آن ،قرارکنند. بدینروزافزون می
حاصل کار به این حق است.  ،یعنی مالکیت هرکس بر سعی خود ،مالکیت شخصی
ها تنظیم رابطه ،اقتصادگانه های هجدهو پایه هگانگیرد. حقوق پنجحق تعلق می

  کنند. توسط حقوق را ممکن می
 ،بنابراین ،بیانگر قابل تقسیم انگاری قدرت ،همه ،پیشنهادهای پیکتی ،قراربدین    

 که باید رفع شوند. هستند ییهاواجد تناقض
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خواهد می ،مالیات تصاعدی ،تنها با یک عامل ،کتاب سرمایه و مرام. نویسنده 3
 شبرگرداند. هدف او مطلوب و روش پیشنهادی پویایی نابرابری را به پویایی برابری

 :کهبا هدف نازسازگار است. توضیح این
ها است که یکی از آنها پویایی یاییای از پوزیر سلطه مجموعه -. روابط مسلط 3.1

 ،ها هم برجایند. افزون بر اینپویایی ،نابرابری است. تا وقتی این روابط برجایند
 توان به پویایی برابری( نمی81های دیگر )پویایی نابرابری را جدای از پویای

 کنند.خاطر که یکدیگر را ایجاب میتبدیل کرد. بدین
ها صاحب ملیماوراء ،است. در حال حاضر سرمایه نیز یکی از نیروهای محرکه. 3.2

اختیار نیروهای محرکه در سطح جهان هستند و بخش بزرگی از آنها را تخریب 
او ن راجع هستند. آتنها به سرمایه و مدیریت  ،کارهای پیشنهادی پیکتیکنند. راهمی
 ،. در نتیجهکندنمیاشاره نیز  گرولیدها و خدمات ویرانبه ت
 از کند وتحمیل می داری. از قانونی که زیادت مصرف بر تولید است و سرمایه3.3

آمد پیکه مد اول و نابرابری روزافزون آپیکه و از پیش متعین کردن  پیشخورکردن
آمد سوم و... پیکه از تولید  دوم و خارج شدن سرمایه و دیگر نیروهای محرکه

 است. غفلت کرده ،هستند
با مصرف  هاکه در سطح رابطهِ این بنگاه کارفرمایی های. نه تنها در سطح بنگاه3.4

های کارفرمایی هستند. برفرض که کارکنان بنگاه های قواها رابطهرابطه ،کنندگان
نسبت  ،هرگاه بنای کارشان تحصیل حداکثر سود باشد ،در سرمایه سهم برابر بیابند
 – گیرند و رابطه مسلطدر موضع و موقع مسلط قرار می ،به جامعه مصرف کننده

  کند.از جمله پویایی نابرابری را پیدا می ،های خودپویایی زیرسلطه
سیاسی و اقتصادی و  –یک بعدی نیست. چهار بعدی  ،. واقعیت اجتماعی3.5

اثر  ،گذارد و از آناثر می اجتماعی و فرهنگی که بر رابطه انسان با محیط زیست
تغییر رابطه با  ،بنابراین ،تغییر در چهاربعد ،است. هر تغییری الجرم–پذیرد می

برنامه پیشنهادی باید همه ابعاد را  ،شود. به سخن دیگرو محیط زیست می طبیعت
 گیرد.دربر
که  پایه نه حق ،. بنای پیشنهادها بر حاکمیت سرمایه بر کار است. بنابراین3.6

قدرت قابل تقسیم نیست و از  ،طور که توضیح داده شدهمان ،است. اما قدرت
فزونی مصرف  داریاست. سرمایهکه متمرکز و بزرگ شدن کندقانون خود پیروی می



262 
 

کار را پدید  ↔کند که مدار بسته مصرف ه انسان تحمیل میخاطر بدانبر تولید را ب
 ،قرارگردد. بدیندر خدمت سرمایه می« نیروی کار» ،رد. انسان زندانی در این مدارآو

گیرد. استقرار این کار حق است و حاصل کار به کار تعلق می :پایه را باید تغییر داد
ای برای اساس هر برنامه ،و عمل بدانها گانهپنج کند وجدان به حقوقپایه ایجاب می

های نابرابری شود پویاییکه سبب میغیر از این ،. پایه را سرمایه قراردادنتغییر باشد
گریها و... را روزافزون کنند و تدابیر پیشنهادی گری... نابرابریها و ویرانو ویران
به سخن  ،ش مصنوعیمسئله جانشین انسان شدنِ هو ،دند مانع بگردنهم نتوان پیکتی
 کند. نقش شدن کار را نیز حل نمیبی ،دیگر
را جانشین  تواند هوش مصنوعیاست که می و فن علم . از عاملها یکی رشد3.7

این جانشینی روزافزون است. هرگاه کار بجایی برسد که هوشهای  :انسان کند
عامل کار حذف شود و تنها  ،بنابراین ،ها را تصدی کنندمصنوعی تولیدها و خدمت

کنند. این فرض مطالعه کاربرد پیدا نمی پیشنهادهای پیکتی ،عامل سرمایه بماند
 واهد شد.      چکیده آن نقل و نقد خ ،است و دورترشده
دولت  . نویسنده مواردی از روشهای ثروتمند شدن از راه فرصتهایی که قدرت3.8

روش وجود دارند. با تسهیم  55ور شده است. اما دست کم آکند را یادایجاد می
 –خیزند. تنها با از میان برخاستن روابط مسلط این روشها از میان بر نمی ،قدرت

و عمل به  گانهزیر سلطه و اجرای یک سامانه اقتصادی برپایه وجدان بر حقوق پنج
است که  بادانی طبیعتآگانه اقتصاد در خدمت انسان و های هجدهو پایه این حقوق

 ،از جمله ،د وبا حق جانشین کر زیر سلطه را با رابطه حق –توان رابطه مسلط می
بدل کرد. اصول راهنمای اقتصادی و نیز  پویایی نابرابری را به پویایی برابری

امرهای کتاب در جلد دوم  ،روشهایی که در بردن و خوردن بخشی از حاصل کار
گانه درج بر پایه حقوق پنج ( و روشها در ضمیمه قانون اساسی82)  واقع مستمر

 آورم.می ،در این کتاب نیز را هستند
ای نیاز به مرام دارد و مرام شود که هرجامعهور میآ. نویسنده به درست یادر3.9

از دینی  ،است که هرگاه مرامکند. راستی اینیا نابرابری را توجیه می است که برابری
بکار  ،از خود بیگانه شده باشد باشد و یا در بیان قدرت بیان قدرت ،و غیر دینی

( 83بگردند ) و آزادی آید. مرامها باید نقد شوند و بیان استقاللجامعه عادل نمی
ن را کاری ستوده بشمارند آردن ککامل ،و اگر مجموعه حقوق را کامل در بر ندارند

 ↔مدار باز مادی  –و به خود بپذیرند و به یمن بازکردن مدار اندیشه و کار انسان 
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و عمل به حقوق که تضمین کننده استقرار و دیرپایی  وجدان به حقوندی -معنوی 
 هستند را دائمی بگرداند. عدالت اجتماعی

 
ای هم با خود برد جعبه ،رفتوقتی به نزد زئوس می ،پاندور ،بنابر اساطیر یونانی. 4

ها و شرارتها را دربرداشت. زئوس بازکردن آن را ممنوع کرد. که تمامی بدی
به  ،مدعیند که دست به ترکیب این مالکیت زدن خصوصی طرفداران مالکیت

 گیرد. پیکتیدنیا را بدی و شرارت فرا شودماند و سبب میمیه پاندور بازکردن جعب
ها دربر ها و شرارتگوید دست به ترکیب این مالکیت زدیم و جهان را بدیمی

را با مالکیت  افتاد که مالکیت شخصینگرفتند. هرگاه نویسنده به این فکر می
دید و پیشنهادهایش از سان که هست میواقعیت را همان ،خصوصی مقایسه کند

 :گشتها مبری میها و تناقضکاستی
حقی از حقوق  ،بخوانیم انسان بر کار خویش را که مالکیت شخصی . مالکیت4.1
محدود  ،بخوانیم مالکیت خصوصی را و اگر مالکیت بر مالشود. او  می حیات ذاتی

ها پرکند. ها و شرارتشود که جهان را بدیسبب نمی ،نآو موقت و حتی سلب کردن 
آور پر گر و مرگویران کند که آن را زورخالئی ایجاد می ،کار نکه سلب حقآحال 
ها آید که انسانمی« حقی»از  تسخت بکار تمیز حق ذاتی حیا ،کند. این  ضابطهمی

که مالکیت . چناندهدمعنی می« بسط ید بر»و یا  «بر قدرت»کنند و وضع می
 دهد. قدرت دارنده بر مال معنی می ،خصوصی

کند و غفلت می ،بمثابه ذاتی حیات انسان ،کار که نویسنده از حق. غیر از این4.2
موقتی از امر نیز غافل است که  ،کندنمی را تابع مالکیت شخصی خصوصی مالکیت
است. کردن مالکیت خصوصی غیر از محدود بودن مالکیت خصوصی و سیال

در باره مالکیت  ،(3) اقتصاد توحیدیکتاب نچه در آاو با  یمقایسه پیشنهادها
 :دهدهای پیشنهاد او را روشن در معرض دید قرار میکاستی ،استمدهآخصوصی 

وقتی  خصوصی است که مالکیتدر اقتصاد توحیدی این واقعیت خاطرنشان شده ●
ناقض حق کار انسان و جامعه و  ،بنابراین ،فرآورده قدرت ،کار نیست فرآورده حق

توزیع فرآورده  ،خصوصی توزیع مالکیت ،است. بدون توجه به این واقعیت طبیعت
هرمالکیت  ،ناشدنی است. به سخن روشن ،شود که چون قدرت برجا استقدرت می



264 
 

کار طبیعت  بهای ،باید ستانده و از محل آن ،خصوصی که از کار حاصل نشده باشد
 و جامعه و افراد پرداخت بگردد.

 )حق محدود است به مالکیت شخصی :نسبی و محدود است خصوصی مالکیت ●
کنند و نیز در کار شرکت می خاطر که جامعه و طبیعتکار( و نسبی است بدین

نها از حاصل کار نیز باید پرداخت شود. باز محدود است به اندازه. آهای سهم
آیند تعلق دارد. که از پی هم می ییبه نسلها ،که منابع موجود در طبیعتاینتوضیح

ی هر نسل محدود است و نباید از حدی که نیازهای اساسی تعیین بردارپس بهره
خاطر که فعالیتهای محدود و نسبی است بدین ،زمانهم ،فراتر رود. و نیز ،ندنکمی

همراه  بادانی طبیعتآد و باید با نباش لودگی محیط زیستآه انسانها همواره نباید مای
. دنبگرد ،تر برای نسل آیندهو محیط زیست سالم و سبب افزایش نیروهای محرکه

بر پایه  در قانون اساسی و فصل رشد گانهحقوق پنجگانه اقتصاد و های هجدهپایه
 کنند.روشهای کار را تعیین می ،گانهحقوق پنج

 
کاری بجا است. اما هنوز  ،موزان و دانشجویانآ. برابرکردن سطح دانش دانش5

افراد را برای  موزش و پرورشآنظام کنونی  :ماندنابرابری ریشه بر جا می
انسان  ،نتیجهکنند. در دهند و تربیت میساالری و ساالریهای دیگر تعلیم میسرمایه

یابد. بنابر بیند و پرورش نمیموزش نمیآ ای از استعدادها و فضلهابمثابه مجموعه
از با  :شودرده بندی می ،بلحاظ استعداد ،موز و دانشجوآدانش ،نوع آموزش

ای استعدادها هبمثابه مجموعه ،هاکه انساناستعدادترین. حال ایناستعدادترین تا بی
در رابطه با این  ،موزش و پرورشآنه نایکسان که گوناگونند. هرگاه نظام  ،و فضلها
شود و هم جهان ما جهان میسر می هم برابری ،تجدید بگردد ،های گوناگونمجموعه
 گردد.های رشید میانسان
موزش و پرورش دارد و هم در آحقوقی که هر انسان بر ،گانههم در حقوق پنج    

 گویند جامعهاصول مربوطه می ،گانهبرپایه حقوق پنج قانون اساسی فصل رشد
 موزش و پرورشی نیاز دارد.آحقوندان به چگونه نظام 

 
است.  بمثابه جمهور مردم ،جامعه مدنی ،احزاب و سازمانهای سیاسی اقامتگاه. 6

جامعه مدنی را ترک  ،اگر احزاب و سازمانهای سیاسی :(4است ) با آلن تورن حق
شود. ناممکن و استبداد ممکن می دموکراسی ،گویند و در سرای دولت اقامت گزینند
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توانند در وسیله رسیدن به و این پرسش که احزاب و سازمانهای سیاسی چگونه می
 ،در دو جلد ،در کتاب رهبری در دموکراسی ،از خود بیگانه نشوند ،ماندن برقدرت

اصول متعددی جا  ،گانهبر پایه حقوق پنج است. در قانون اساسیپاسخ جسته ،(5)
 اند.و نقش احزاب و سازمانهای سیاسی و اختیارات جامعه مدنی را معین کرده

حقوند  غیر از نظام شورائی شهروندان ،شودمربوط می نچه به دموکراسیآو در      
ن مردم بودن و آاز  ،دموکراسی است ارکانکتاب که موضوع بخش اول جلد یکم 

 است.خاطرنشان شده ،ها بر پایه انتخابدر دموکراسی ،تصمیم شدن حق
 
ها است و بخش بزرگی از ملیدر مهار ماوراء ،در جهان . جریان نیروهای محرکه7

رشد  ،(6) که در جلدهای اول و دوم کتاب رشدشوند. غیر از اینآنها تخریب می
برپایه حقوق  در قانون اساسی ،است تشریح شده و آزادی استقالل بر دو حق

اختصاص  ،فصلی نیز به حقوق هر جامعه بمثابه عضو جامعه جهانی ،گانهپنج
 است.یافته
 
است. پیشنهاد شده ( سیاست جهانی7) سیر اندیشه سیاسی در سه قارهکتاب در . 8

 رشد در ،توانا به بکاربردن نیروهای محرکه مدیریت جهانی ،بر اصل موازنه عدمی
است. هرگاه پیشنهاد شده هنگ همه انسانهای روی زمین و آبادانی طبیعتآهم

 ا بر وفق حقوق ملی خود و حقوقی که هر جامعه بمثابه عضو جامعه جهانیهجامعه
رشد همه  ،رابطه بایکدیگر را تنظیم کنند ،دارد و نیز حقوق انسان و حقوق طبیعت

 شود.شدنی می انسانها و آبادانی طبیعت
 
ای بدون مرام وجود ندارد و وجود گوید هیچ جامعهاست وقتی می. نویسنده برحق 9

نه  ،هستند ها که بیان قدرتطور که خاطر نشان شد مرامهمان ،نخواهد داشت. اما
توسط قدرت از  ،بینند. باوجودایننها را روا میآرا در بردارند و نه  گانهحقوق پنج
است. از رابطه مرام با قدرت غافل مانده پیکتی ،شوند. در طول کتابمی خود بیگانه

در  ،کردوردن از رابطه مرام با قدرت مراجعه میآبرای سر در ،هرگاه به تاریخ
از خود  ،در بیان قدرت ،توسط قدرت ،اندنبوده مرامها هم که بیان قدرت ،یافتمی

به مالکیت  شخصی از مالکیت ،است . سیر تحول مرامی که لیبرالیسماندبیگانه شده
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او را از  چگونگی و  ،خصوص و تابعیت مالکیت شخصی از مالکیت خصوصی
کرد. ای بسا اگر از خود گاه میآ ،قدرتچرایی از خود بیگانه شدن این مرام توسط 

اما  ،است حق ،یعنی مالکیت انسان بر کار خویش ،مالکیت شخصی :پرسیدمی
چرا حق را مبنای پیشنهادها نگردانده  ،مالکیت خصوصی قدرت شخص بر مال است

 ،است که مبنای پیشنهادهای اواست و حتی به این صرافت نیافتهو قدرت را گردانده
 ،حاکمیت مالکیت حصوصی )سرمایه( بر مالکیت شخصی )کار( است

. اگر این پرسش را از مدندآیافته  ،شدند که به یمن نقدها میپیشنهادهایش همان
یافت این قدرت است که باید از میان برخیزد و جای خود را به می در ،کردخود می

تقسیم قدرت در خیال  ،ن بر حقآبا برجا ماندن قدرت و سلطه  ،حقوق بسپارد. وگرنه
جانشین انسان در  ممکن و در عمل ناممکن است. بخصوص اگر هوش مصنوعی

 .تولید بگردد
باشد تا که  و آزادی های بیان استقاللباید واجد ویژگی اندیشه راهنما ،رواز این    

نکه در چند آنها را روا ببیند. با آبر حقوق را در برداشته باشد و یا یافتن و افزودن 
واپسین فصل این  ،(8ام)پرداخته ،های آنژگیو وی کار به بیان استقالل و آزادی

 دهم.اختصاص می از منظر حقوندی ،کتاب را نیز به بیان استقالل و آزادی

 

 :گانهِ اقتصادی در خدمت انسان و آبادانی طبیعتبیستهای پایه  
 
کار  ،ها با حقوقو عمل به این حقوق و تنظیم رابطه گانهپنج وجدان به حقوق  .1

 ،نآدر  ،بمثابه نظامی که ،نظامی اجتماعی ،اول و بنیادی است. با انجام این کار
 انسان و آبادانی طبیعت در رشد کنند و نیروهای محرکهها را حقوق تنظیم میرابطه

های رها بودن از پویایی ،قراربدینشود. بطور مستمر باز و بازتر می ،افتندبکار می
کند ایجاب می ،نه زیرسلطه –زیرسلطه و بازیافتن وضعیت نه مسلط  –گر نظام سلطه

و زیرسلطه  –گر که استقالل موضع نه مسلط نه زیر سلطه و رها از سامانه سلطه
از اصول راهنمای  کنش انسان رها از دو موضع مسلط زیر آزادی اندیشه و سخن و

گانه ها و کاربردهای سیاست که وقتی تمامی تعریفاقتصاد بگردد. راستی این
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راهنمای اقتصاد  –اند که در کتاب استقالل و آزادی شرح شده -استقالل و آزادی 
 گیرد.شوند، اقتصاد در خدمت انسانها و طبیعت حقوند قرار می

و  اقتصادی بعد ،های زیرپایه زادی وآپایه استقالل و  قرارگرفتن اقتصاد بر    
ها هسیاسی و اجتماعی و فرهنگی را فرآورده عمل به حقوق و تنظیم رابط بعدهای 

 :گرداندبا حقوق می
 
 یزن« اقتصاد علم»کار  یهو ما یهاست. پا ندرت یکی واقع مستمر ی. از امرها2

به اندازه وجود دارد  یزاز هر چ ،یعتکه در طب شدیم ینندرت است. اگر بنابر ا
کار علم  یجه،. در نتشدیها نسبت داده مکه به جامعه یعت(، ندرت نه به طب9)

و عوامل  - مستمر بمثابه امر واقع -درت نکه  شدیم ینا یشناساقتصاد و جامعه
کردن عوامل یخنث یکارهاراه شناسایی،ینا یمنآن را شناسایی کند. به  یدآورندهپد

 ↔ یها، مدار باز مادمدار انسان یو مصرف، وقت یدو تعادل تول شده شناسایی
 ،یقت. در حقشدیم یاست، برقرارکردن معنوی

 
شدن  یگانهاز رهگذر از خود ب معنوی، ↔ یشدن مدار باز ماد یگانه. از خود ب3

را امر  گریرانها و خدمات وو مصرف فرآورده ید، تولرابطه قوا دربا حق  رابطه حق
 کل بشر یداز دو سوم تول یشب یدتول یناست. هم اکنون، امستمر گردانده واقع

 یاخارج و  یدتول یاناز جر محرکه یروهایاز ن یاست. افزون بر آن، بخش بزرگ
(. افتندیبه کار م مشتق یهافرآورده که در بازار هایه)از جمله، سرما شودیم یبتخر
عقل  یاصل راهنما یگر،به سخن د معنوی، ↔ یمدار باز ماد یافتنباز ین،بنابرا

 هاصل، ضروراست و روز ب ینشدن ا یاقتصاد یتهایو راهبر فعال یشدنِ موازنه عدم
 (. 10) شودیروز ضرورتر م

 
 امر واقع یز،ن یگانگیاز خود ب ینشده و ا یگانه. رابطه کار با حاصل کار از خود ب4

از آن کار  یدبر حاصل کار با یتمالک کهینا یحاست. توض مستمر و جهان شمول
حاصل کار  (از آنِیشخص یتکار )مالک کهین( باشد. حال ایشخص یت)مالک
است  خاطریناست. بد( گشتهیگرد محرکه یروهایو ن یهبر سرما یخصوص یت)مالک
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در  دارییهو سرما شودیمحرکه، بطور مداوم، بر هم افزوده م یروهاین یبکه تخر
 (. 11برخودافزا است ) یبتخر ینهم یقتحق
 
 یکند. اما در مدار بسته مادمی ییناو تع انسان را رشد یازهای. در مدار باز، ن5
کار را از  ین. اکندیم یلها تحمجعل و به انسان دارییهرا سرما یازهان مادی، ↔

که کارش  ی. انسان تک بعدکندیم یماد یازهایبه ن یمعنو یازهاین یلراه، تبد
 (.  12است )شده بیگانهاز خود  سان،ینمصرف انبوه است، ا

 
کننده  یم(، تنظ13از ناحق ) حق یزبمثابه تم شدن عدالت . اصل راهنما6

ها و در ها در سطح انسانامکان یعاست. توز هایعتوز یزو ن یاقتصاد هاییتفعال
آهنگ هم که رشد یبیبه ترت محرکه یروهاین یعآنها و توز یسطح مناطق محل سکنا

 یگانهاز خود ب یکی، واقع مستمر یشود. از امرها یسرم ،یعتطب یو آبادان شهروندان
 یزآن ن یگانهاز خود ب یفتعر ،دارییهعدالت است. در اقتصاد سرما یفشدن تعر

 (.14« )از اعراب ندارد یدر اقتصاد، عدالت محل»: شودینم یترعا
 
ها از انسان سرانجام کنند کهمی یجابا یو آزاد که استقالل ینا ر. بناب7

پس، هرگاه اقتصاد بخواهد در خدمت  ،گردندرها ب یکدیگر،در باره  گیرییمتصم
 گیرند،یم یکدیگردر باره  که شهروندان هایم، تصمقرارگیرد یعتطب یانسان و آبادان

و آبادانی  انسانرشد  (. اقتصاد در خدمت 15با حق باشند ) ترجمان رابطه حق یدبا
 ،هاگیرییمهمگان در تصمشرکت  یابی بسویسمت که کندیم یجابا ،طبیعت
 ین،. بنابرااتخاذ کنند گانهها را بر وفق حقوق پنجو تصمیم باشد
 
را در خود  محرکه یروهایباشد تا که بتواند ن یرپذباز و تحول یدبا ی. نظام اجتماع8

( یشتربا حق ب تر و روابط حقکم تر )= روابط قواو با بکارگرفتن آنها، باز یردبکارگ
بسته  یاجتماع یهاکه نظام استینمستمر ا (. امر واقع16بگردد ) یرترپذو تحول

 ینجانش تواندیم ساالرى شوراییها باز شوند، مردمنظام ینبازند. هرگاه ا یمهن یاو 
شورایی  یباز و دموکراس یبگردد. نظام اجتماع« نمايندگى»مردم ساالرى بر اصل 

انسان و عمران طبيعت است. امروز نظامهاى كمونيستى از پا در  متناسب با رشد
 ینظام اجتماع ین،دارى نيز در بحرانند. بنابراآيند. نظامهاى سرمايهاند و در مىآمده
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د ننگرد تسلیم جبار قدرتها است که وجود دارد اگر انسان یکارراه یرپذباز و تحول
 .دندهو مرگ خود ن یعتمرگ طبتن به  و
 
مازاد  یدها همواره باانسان یاقتصاد یتکه عمل برخودافزا است، فعال ین. بنابر ا9
تقاضا  که استینمستمر ا . اما امر واقعیفزایدب ینده،نسل آ یهاو بر امکان یدآوردپد

ها ، انسانقدرت اقتصاد، در خدمتبیشتر از عرضه و مصرف بیشتر از تولید باشد. 
 یرا بطور روزافزون گرفتار جبر یندگانکنند و خود و آ یشخورپ کندیم یررا ناگز
باشد که  ی(. هرگاه قرار بر اقتصاد17آنها است )خود که فرآورده عمل  بگردانند

بطور  یش،حقوق خو یگرو د یو آزاد ها را از استقاللانسان یبرخوردار یپهنا
 یدو تول محرکه یروهای( ن18) یرو تبذ از اسراف یدکند، از جمله، با یشترمداوم، ب
   ین،. بنابرارددو مصرف آنها، اجتناب بگ گرویرانها و خدمات فرآورده

 
 بایدیم شوند،یکه بطور مستمر محدود م یاقتصاد هاییم.  زمان و مکان تصم10

نامحدود بگردند. تاکه هيچ زيان مادى كه با ويرانى طبيعت همراه باشد و سبب 
 (. 19) یایدبه مرگ گردد، پديد ن یعتنزديك شدن انسان و طب

 
كس مالك هيچ»که  یبیبا حق بگردند به ترت رابطه حق یانگرها ب. اگر تصميم11

انسان،  یشخص یت(، مالک20« )باشد. هيچ چيز بر ديگرى نباشد و امر از آن خدا
 با استقالل شودیحق همراه م ین. اشودیکامل م یش،خو یاو بر سع یتمالک یعنی
 ین،ها. بنابراوجود امکان یمنبه  شودیم یحقوق او و بکاربردن یگرو د زادیو آ

آيد. انسان از بندگى اقتصاد بدر اقتصادى، پديد نمى هيچ قدرتى، از جمله قدرت
آيد. شود و به خدمت انسان در مىاز خدمت قدرت خالص مىنیز آيد. اقتصاد مى

قدرتمداران  یددر خدمت اقتصاد و اقتصاد در  نکه انسا استینستمر ام اما امر واقع
  یدبا ییراست. لذا، تغ

 انجام شود یبیبه ترت یشخص یتبا بامالک یخصوص یترابطه مالک ییر. تغ11.1
 کامل شود؛ یشخو یبر سع نسانا یتکه مالک
 اصول استقالل یهبر پا یاقتصاد و رشد ید. اقتصاد از دست قدرتمداران بدرآ11.2
 یجه،. در نتیرد( قرار گ21) یو آزاد
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 . یردشکل نگ یاقتصاد . قدرت11.3
 
 ید( با22پس ). وقتى كسى مالك هيچ چيز بر ديگرى نيست، 12

 یز،و ن«. . ستم نباشدیابدهر كس پاداش عمل خويش را ب. »12.1
: اصل یابندب بر حاصل کار حق ،کنندکه در کار شرکت می یگری. عوامل د12.2

 ین،. بنابرایبر سع یتمالک نسبی بودن
انسان محدود است به توان کار او و برخورداری به اندازه از  . مالکیت12.3

. استفاده از زمین و منابع آن محدود است به برآوردن نیازهای هر نیروهای محرکه
اصل  :استفاده نسلهای آینده بردن و حتی محدودکردن حقنسل بدون از بین

 محدودیت مالکیتی که باید اجتماعی باشد.
 یجه،. در نتیدآنها بعمل آ یببا تخر یدنبا یگر. شرکت عوامل د12.4
د جبران بگرد یبو مصرف، هر تخر یدتول یان، در جر«الضرر». بنابر قاعده 12.5

(23 .) 
 
در كمال عمران و بارورى باشد، بنابر  یزها تخريب نكنند و طبيعت ن. اگر انسان13
 به اندازه وجود دارد: یزاز هر چ ،یعتدر طب کهینا

. لذا، آوردیرا بر م یعتانسان و طب یازهایو ن آیدیبه اندازه بعمل م ید. تول13.1
تحول  یابیو سمت شودیبا حق م رابطه حق یانگرب یعنی، «عن تراض»داد و ستد، 

 ( ؛24)  گرددیبرخاستن داد و ستد م یانبه از م
 انسان و عمران طبیعت شوند و در رشدبه اندازه تولید می نیروهای محرکه. 13.2

 افتند.بکار می
 
رابطه  اشدن آن ب یناست. جانش مستمر، رابطه قوا .  داد و ستد بمثابه امر واقع14
 :انگیزدیبا حق، بر م حق

 یزو ن کندیم یانو گفتار و كردار هر انسان را ب یشهرا که اند ی. زبان آزاد14.1
 و فن علم یخاصه، استعدادها یش،خو یها از استعدادهاانسان یبرخوردار یایگو

 ینهبنوبه خود، هز  ،است. برخورداری از استعدادهاجویی و ابتکار و ابداع و خلق 
 دهد ویم یشرا افزاآن یفیترا کاهش و ک یدتول
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همگان  به ترتیبی که (25) انفاق را در زمان و مکان درخور کندممکن می. 14.2
 .(26) .شوند از رفاه مادی برخوردار

 
 یجادا وجود مرزها است. مرزها را روابط قوا یکی، واقع مستمر یاز امرها .15
ها را استثمار کنند و منابع سلطه یراند که زامکان داده هااند. مرزها به مسلطکرده
گر در استثمار و بردن منابع، مرزها سلطه ،یقتآن را از آن خود کنند. در حق یعیطب

مرزها را الزم  ی،کشبهره یبکاربردن روشها یزو ن هالیدرا الزم دارد اما در فروش تو
مستمر است اال  است، امر واقع یانکه امروز از آن سخن به م یشدن یندارد. جهان

(. 27) امکان نداشت یکشبهره زاندازه ا ین، ا«یدجد» دارییهاز سرما یشپ کهینا
 رو،یناز ا

ها، از جمله که رابطه کندیم یجابا ،یو آزاد استقالل یه. اقتصاد بر پا15.1
 یرند؛قرارگ ،یها، بر اصل استقالل و آزادجامعه یانم یاقتصاد یهارابطه
و  یددر سطح هر جامعه و در سطح جهان، با تول محرکه یروهای. مبادله ن15.2

 ین،کند. بنابرا یدامصرف در هر جامعه، خوانایی پ
مسلط، متمرکز نگردند و در سطح جهان، بر  یهادر کانون محرکه یروهای. ن15.3

 ،بنابراین(. 28شوند ) یعتوز ،یوفق موازنه عدم
 
که وقتی هم از اصول راهنمای اقتصاد بگردد. توضیح این . اصل ترمیم و جبران16

و امکانها در حوزه مالکیت  شود و نیروهای محرکهمی اصل راهنما شخصی مالکیت
 ،مدآدر ،بنابراین ،نابرابری در برخورداری از نیروهای محرکه ،گیرندجمعی قرار می

دارند بر ترمیم درآمد و جبران  مدها حقآدر کم ،رووجود خواهد داشت. از این
کند و مد را ایجاب میآمد به کم درآترمیم انتقال داشته از پردر ،هاشان. لذاکاستی

و  موزش و پرورشآها از راه برابرکردن برخورداری همگان از جبران رفع کاستی
موزش و پرورش با مجموعه استعدادها و فضلهای هرکس و نیز  آمنطبق کردن 

کند که یا ها را ضرور میبرابرکردن امکانهای مناطق مختلف و همه دیگر کاستی
 د باید جبران شوند و یا باید پیشگیری کرد تا پدید نیایند.هستن
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 گانهبرپایه حقوق پنج روش ضمیمه کتاب قانون اساسی 55 –. تمامی روشهای 17
دزدی و خورد  استثمار و- اندبر شمرده شده ،امرهای واقع مستمر کتاب و جلد دوم
 ،تنها از محل رساندن سود به حداکثر ،باید ملغی باشند. در حقیقت ،و برد و...

و اختالس و رشوه و  استثمار و انواع دزدی ،شودسرمایه متمرکز و برهم افزوده نمی
ن آسبب نابرابری و تشدید نیز  ،زیر سلطه هستند –قاچاق و... که ذاتی رابطه مسلط 

انباشت سرمایه و خروج بخش بزرگِ آن از جریان تولید )در  و تمرکز و تکاثر و
بکار  ،مشتق هایفرآورده جهان در بازار برابر تولید ناخالص 10 ،2018سال 
 د.نشواند( میبوده
 
زیرسلطه  –که پول نقش کنونی خود را بعنوان تنظیم کننده رابطه مسلط . برای این18

کشی مسلط از زیرسلطه و افزایش روزافزون تولید و ترین ابزار بهرهو یکی از مهم
ها و خدمات ویرانگر را از دست بدهد و ارزش ثابت بیابد و در مصرف فرآورده

 :باید که از قاعده زیر پیروی کند ،تنظیم رابطه حق با حق نقش بیابد
 یمهرگاه پول در تنظ کند،یبه صفر م یلو بهره پول م شودیارزش پول ثابت م :قاعده
کند و ارزش آن  یدا= پول + حقوق + علم + فن +...( کاربرد پها با حقوق )رابطه

ا قدرت ها برابطه یمتنظ هرگاه پول در شودیم مندیفهو بهره پول وظ شودیم ثباتیب
 کند یدا)= پول + زور+ علم + فن + ...( نقش پ

 
شمرده « کار یروین»ها دون انسان و بزرگ انسان یت. بطور مستمر، اکثر19
 – یاجتماع یهاکه نظام خاطرین( بشمارند. بد29و عدد ) ی. امروزه، شئشوندیم

کننده کننده کاال و خدمت و مصرف یددر تول را هامحور، انسان قدرت یاقتصاد
مجموعه  ،هافضلانسان بمثابه مجموعه استعدادها و بایسته است که ، نداکردهیزناچ

 ین،داشته باشد. بنابرارا کارها 
و  یو کار علم یکند تا که هر انسان بتواند کار رهبر ییرتغ ید. ساختار کار با19.1

 بمثابه نهادهاو شرکت در  یو پدر و مادر ی)همسر یعو کار اجتما یو کار هنر یفن
( و کار ابتکار و ابداع و خلق و کار یبمثابه رکن دموکراس ،یعضو فعال جامعه مدن

 کهینمراقبت از ا ،از جمله) یو کار معنو ادیمداوم و کار اقتص آموزش و پرورش
 کند؛ ینشود( را تصد یگانهاز خود ب قدرت یاناو در ب یراهنما یشهاند
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 یهم چهار بعد واقع مستمر یکه امرها شودیم یادآورتکرار،  یده. بخاطر فا19.2
 یازمندبه انسان، ن «یشئ»از  ییرتغ ین،. بنابرادهندیم یلهستند و هم مجموعه تشک

رابطه  ییرتغ یزو ن یو فرهنگ یو اجتماع یو اقتصاد یاسیزمان چهار بعد سهم ییرتغ
 :دهندکه امرهای واقع تشکیل می استای و مجموعه یعتانسان با طب

کار، بمثابه سه راه یعت،با طب یدو توح یعتو سلطه بر طب یعتاز طب یت. تابع19.3
بر  یدباور شدند که با ینبرا یانغرب سو،ینبد یهستند. از زمان واقع مستمر یامرها
به مرگ  یعتشدن طب یدتهد یعت،(. حاصل سلطه بر طب30مسلط شد ) یعتطب

 ،یعتکه، به حقوق طب استینا هنشده باشد، ب یراست. نجات آن از مرگ، اگر د
عمل به  یکدیگر،آنها با  یهاها و رابطهانسان یزندگ یگر،د. به سخن دوعمل ش

و حقوق هر جامعه  یعتو حقوق طب یو حقوق مل یحقوق انسان و حقوق شهروند
. وجدان به این حقوق و عمل به این حقوق (31بگردد ) یبمثابه عضو جامعه جهان

تنظیم فعالیتهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و  ،حقوق ها با اینو تنظیم رابطه
را میسر  اجتماعی بر میزان عدالت انسان و آبادانی طبیعت رشد افرهنگی متناسب ب

 کند.می
 
دیگر  و این و آن نیروی محرکه سرمایه و دانش و فن – . ترکیب نیروهای محرکه20
 باید راهبر هر فعالیت اقتصادی بگردد. هرگاه نیروهای محرکه با زور ،با حق –

شود. ناممکن می ،توزیع برابر امکانها و نیروهای محرکه و درآمدها ،ترکیب شوند
 ،شودها برابر گری همه انسانیعنی توان ویران ،برفرض محال که ممکن بگردد

شود و کنونی می داریگری سرمایهبسیار بیشتر از ویران ،وردآگری که ببار میویران
در  کند. چراکه این ترکیب تنهابسا درجا زندگی بر روی کره زمین را نا ممکن می

 کاربرد دارد. ،جویی بر یکدیگر از راه تخریبروابط قوا برای سلطه
 
واقع  یاز چهار بعد است. امرها یکیکه اقتصاد  یادآورشویم یگرد باریک    

 رو،ینهستند. از ا یچهاربعد یقتدر حق شوند،یمخوانده یکه اقتصاد یمستمر
زمان، سه بعد هم یرد،گانه قرارگههجد هاییهشود که اقتصاد بر پا ینهرگاه قرار برا

 یدبا یزن یعتکنند. رابطه انسان با طب غییرت یدبا یزن یو فرهنگ یو اجتماع یاسیس
کنند که در  ییرزمان تغهم یدبا یواقع مستمر یامرها یگر،کند. به سخن د ییرتغ
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جلدهای اول و دوم در  ن،از آ یشاند. پشناسایی شده امرهای واقع مستمر کتاب
ها را حقوق رابطه ییر،تغ ینا یمناند. به شناسایی شده هاییریابندهتغ یزن کتاب رشد
ديگر گذارها از  خنكشند. به سرا برمى کنند و پیش افتادگان جا ماندگانتنظیم می
هستند، بر جا  هاى اجتماعى كه روابط قدرت. رابطهشوندیها مها به برابرىنابرابرى

 .شودیحقق مقابل ت یاجتماع یدمانند. و توحنمى
 یواقع مستمر یمگر آنکه عمر امرها رسدیبه سامان نم ییرتغ یناست که ا یهیبد    
ها بزرگ بطور خاص و انسان یتاز اکثر یتاقل یکشبهره یکه روشها یردپذ یانپا
و متقاباًل  یکدیگرندها در استخدام که انسان یتواقع ینبطور عام است. ا یکدیگراز 

نسبت به  خاطر،یناند و بداستخدام شونده و استخدام کننده یکدیگر،نسبت به 
رابطه  یه، بر پابودن یکدیگرخدمتگزار  ید(، نبا32دارند ) یو پس یشیپ یکدیگر

استثمارشونده، از خود  -سلطه و استثمارگر  یرز –با حق، در رابطه مسلط  حق
 بگردد: یگانهب
 
 

 جانشین انسان بگردد؟ اگر هوش مصنوعی
 
 ،جانشین انسان شدن هوش مصنوعی ،از جمله ،علمی و فنی در باره رابطه رشد    

اند. پیشنهاد شده هاکاردر دو جلد اول و دوم کتاب رشد، نظرها نقل و نقدها و راه
جانشین شدن تدریجی هوش  :پاسخ یک پرسش مهم را باید جست ،جادر این

« نیروی کار»بمثابه  ،چه اثری بر انسانها ،است خصوصی وقتی مالکیت ،مصنوعی
وزف ژاز  ،د. نظر اولنشوچکیده دو نظر نقل و نقد می ،گذارد؟ در یافتن پاسخمی

 ،در کتاب خویش ،برنده جایزه نوبل اقتصاد  ،Joseph E. Stiglitzاستیگلیتز 
 Charline Zeitoun ( و دیگری از چارلین زیتون33« )و منافع قدرت ،مردم»

 سن پلیل ژرا از قول اقتصاد دانی بنام « شش سناریو در جهان بدون کار»که است 
Gilles Saint - Paul ، (. اولی به اثر جانشین انسان شدن 34کند )معرفی می

وقتی تولید  ،هوش مصنوعی در دنیای کنونی و دومی به اثر آن در دنیای آینده
 :پردازندمی ،گیرندها و خدمات توسط هوشهای مصنوعی انجام میفرآورده
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 مروز:ادر دنیای  وزف استیگلیتز: اثر جانشین انسان شدن هوش مصنوعیژ
 و چه باید کرد؟  یدآپیش میشود چه جانشین انسان می وقتی هوش مصنوعی

کاهش مزدها و افزایش  ،بنابراین ،های مصنوعی سبب کاهش عرضه کارهوش    
تواند بکار انسان آید اگر تدابیر ضرور فنی می رشد ،شوند. در حقیقتنابرابری می

 ،سنجیده و به اجرا گذاشته شوند. اما اگر وضعیت همین باشد و بماند که هست
 :گرددسبب فقر و نابرابری روزافزون می

و پایین  سبب کاهش عرضه کار ،شوندهای مصنوعی که جانشین انسان میهوش ●
شوند. کار میبی ،بخصوص کسانی که مهارت اندک دارند ،شوندمدن مزدها میآ

حل را باال بردن مهارت توان راهروند. میکاری و نابرابری باال میمزدها پایین و بی
این تدبیر مشکل را حل  ،تقاضاکنندگان کار دانست. اما در بسیاری از قلمروها

را  ،کارهای بغرنج ،حتی از ماهرترین کارگران ،های مصنوعیدمآکند. چرا که نمی
 دهند. انجام می ،آموزند و با اثربخشی بیشترزودتر می

هر زمان اقتصاد  ،ناراحت نباشید! در گذشته نیز :گویندهستند کسانی که می    
. یافتندمیکردند و تقاضا کنندگان کار د میبازارها کار ایجا ،کردتجدید ساخت می

شود. در سالهای هنگ تغییر مبالغه میآدر باره  :افزایندمی این جانبداران خوشبین فن
و سالهای بعد از جنگ 1990ن در سالهای آاز میزان  ،باالرفتن میزان باروری ،اخیر

های تولید هوشهای مصنوعی که است که باست.  اما راستی اینتر بودهکم ،جهانی
تر تر است و هزینه تولید توسط این هوشها نیز کمسازند کمهوشهای مصنوعی می

تقاضای  ،کنندزحمت ندارند. اعتصاب نمی است. این هوشها برای کارفرمایان
که ای اینبر« منابع انسانی»افزایش مزد و مزایا و... ندارند. نیازمند ایجاد مدیریت 

نیز نیستند. باالبردن  ،مراقبت کند کارگران و کارکنان بنگاه کارفرمایی ناراضی نشوند
تواند می ،قابلیت کار هوشهای مصنوعی و جانشین انسان کردن هوش مصنوعی

 کاران کار ایجاد کند. توقع داشت برای بی توان از بازارنمی ،شتاب گیرد. بنابراین
ن آآیند که جانشین انسان بگردند. بکار ن نمیآبرخی هوشهای مصنوعی بکار  ●
« هوش مددکار»ها را وریآگونه نویی او را بیشتر کنند. گاه اینآآیند که کارمی
شوند و مزدها را افزاش  توانند سبب افزایش عرضه کارها میخوانند. این هوشمی

وریها از این نوع بودند. اما آیا به این رویه آبخش قابل توجهی از نو ،دهند. درگذشته
بکارافتادن  ،شود؟ پاسخ من به این پرسش نه است. بدون تردیدادامه داده می
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شود و اگر دولت کاری و کاهش مزدها میهوشهای مصنوعی سبب افزایش بی
کاران درآمدی . زیرا بیکنندگرفتار رکود میرا اقتصاد  ،زمدتدر درا ،مداخله نکند

فنی  رشد ،ماند. بنابراینندارند تا خرید کنند و تولید روی دست تولید کنندگان می
گردد. شماری از اقتصاددانان نه سبب افزایش باروری که موجب رنجوری اقتصاد می

وری و آنو ،1930پیش از رکود بزرگ سالهای  :این امر سابقه دارد ،گویندمی
 های کشاورزیچند از فرآوردهسبب سقوط قیمت یک ،نوگردانی در بخش کشاورزی

 70 ،مد خالص کشاورزانآدر ،1932 -1928در سالهای  ،خاطر بود کهشد. بدین
 .مدآسان پدید این ،درصد کاهش یافت. رکود و بحران بزرگ

برای  ،کهنآبجای  ،وری نیک مدیریت نشودآاگر نو :درس تجربه روشن است     
روزی ن دارد که سبب واپس رفتن و نگونآخطر  ،وردآپیشرفت و بهروزی ببار ،همه

نی را چگونه وری فآدانیم نوما می ،به یمن پیشرفت دانش اقتصاد ،بگردد. امروز
کار این ،کامل گذاشت. به مدد بودجه دولتباید مدیریت کرد. بنا را باید بر اشتغال 

باالبردن و با  های عمومیباکاستن از مالیاتها و یا با بیشترکردن هزینه :شدنی است
 گذاری دولت که بسا یک وسیله مؤثر در جان بخشیدن به اقتصاد است. میزان سرمایه

شود تقاضای کار کم می ،رددجانشین انسان بگ تکرار کنم که اگر هوش مصنوعی ●
حال کند. زیرا در همانآید و نابرابری افزایش پیدا میو سطح دستمزدها پایین می

مد نزد آو این در کندمد ملی افزایش پیدا میآدر ،یابدمد کارگران کاهش میآکه در
یشتر شدن گوید باقتصادی که می ن نظریهآ. شوندصاحبان سرمایه برهم افزوده می

کند. چنانکه در عمل نمی ،شود در تولید بکارش اندازندسبب می کارفرمایان مدِآدر
نیاز به  ،کردن اقتصاد این نظریه را بکار بردند اما عمل نکرد. بنابراینتوجیه جهانی
آمدهای جانشین انسان شدن هوش از پی ،نهاآه به اجرا گذاشتن است کتدبیرهایی 
 :توان پیشنهاد کردمیرا . چهار تدبیر وردآمی جلوگیری بعمل ،مصنوعی

تر شوند. قواعد بازی به زیان . قواعد حاکم بر بازی اقتصادی باید عادالنه1
شناسی نباید بتوانند فنون دستکاری نشوند. بخصوص شرکتهای بزرگ فن ،کارگران
بکاربرند. با افزودن  خود در بازار در افزایش قدرت ،ن وسیلهآین و به ا ،جدید را

 ،های کارفرماییبر قدرت کارگران در مذاکره و با تضعیف قدرت انحصار بنگاه
 تر و برابرتر ایجاد کرد.آتوان اقتصادی کارمی
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باید تجدید سازمان بیابد تا که  ،کندنچه خلق میآاندیشه بر  . حقوق مالکیت2
شان را دولت ورده تحقیقات بنیادی هستند که هزینهآهای ترقی که اغلب فرثمره
 تر توزیع بگردند.هرچه وسیع ،پردازدمی
تواند به توزیع های دولتی میدهی صحیح به هزینه. مالیات تصاعدی و سمت3

 مدها یاری رساند. وآرعادالنه د
بگاه عبور از صنعت به خدمات را باید  ،. نقش دولت در تجدید ساختار اقتصاد4

روی دادند  ،ماند که یک قرن پیشهای ساختاری میبازشناسیم. این عبور به جهش
بسا  ،وقتی اقتصاد از کشاورزی به صنعت گذرکرد. در گذار از صنعت به خدمات

اکه بخشی مهمی از خدمات را بهداری و بهداشت و تر است. چرنقش دولت مهم
اساسی  ،گذاری دولت در این خدماتدهند. سرمایهتشکیل می آموزش و پرورش
خوردگان تواند شمار بیشتری را برای پرستاری از سالدولت می ،است. برای مثال

 ،نهاآبیشتری استخدام کند و به  تواند معلماناستخدام کند؛ می و بیماران و معلوالن
تواند سبب باالرفتن مزدها در تمامی اقتصاد بگردد. های درخور بدهد؛ میحقوق
 ،دانی این کارکنان را فراهم آورد. اینها همهتواند اسباب ارتقای دانش و فنمی

 نجا که رشدآرا هم باگرفتن مالیات باید تحصیل کرد. از است و پول  نیازمند پول
 تواند بیشتر مالیات بستاند.دولت می ،شودمد میآفنی سبب بیشتر شدن در

سان حل آتواند می ،کندفنی برای کارگران ایجاد می مشکلی که رشد ،سانبدین    
 اراده سیاسی وجود داشته باشد.  ،نآبگردد اگر برای حل 

 

 :و هوش مصنوعی در بازار قدرت
با بکارانداختن  ،ها و اطالعات توسط شرکتهای بزرگی کهوری دادهآامروز گرد    

رقیبی بی نها قدرتآبه  ،اندها و اطالعات شدهدار این دادهخزانه ،هوش مصنوعی
ها و اطالعات به زیان مشتریان که همگان است و از این دادهبخشیده در بازار
 کنند. استفاده می ،هستند
 بوکشود هربار که فیسنمایان می ، غولهای جدید فنی در بازار قدرت    
نچه را آدهد که حدود را تغییر می ییعنی اسلوب ،دهدهای خود را تغییر میریتمالگو

تواند سبب زمین می ،کند. هر تغییر الگوریتمتعیین می ،بیینندکنندگان میکه استفاده
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ن شود. یا آتواند سبب ایجاد و سپس حذف خوردن سریع یک رسانه بگردد؛ می
 ای رجوع کنند. سبب شود بیشترین کسان به رسانه

سزا است که این غولهای فنی تحت مراقبت مقامهای ناظر باشند.  ،در این شرائط    
 بلکه باید ابزار ،نها ابزار معمولی را بکاربردآکه نه تنها باید در مهار توضیح این

بالاثر  ،بالمنازع شدن در بازار رتنها را برای قدآهای جدید جدید ابداع کرد و شیوه
را از  و اینستاگرام ام که باید واتساپنها را محدود کرد. گفتهآکرد. باید قلمرو 

 جدا کرد. بوکفیس
 

 ها:و شکار مشتری  انبوه ها و اطالعاتسامانه  داده
 ها و اطالعات به کارفرمایانو سامانه بزرگ داده از آنجا که هوش مصنوعی    

 ،بنابراین ،دهند بدانند فالن کاال برای این مشتری چه ارزشی داردامکان می
یکسان را با  توانند  قیمتمی ،پس ،چه بهایی حاضر است بپردازد ،بخاطرش
اند بهای بیشتری مادهآهایی که میز جانشین کنند و از مشتریآهای تبعیضقیمت

عرضه  ،هایورند. یاکه کاال را با شماری از گزینهآبیشتری بدست  پول ،بپردازند
اقتصاد لطمه شدید  ییآکاربلکه بر  ،استدر قیمت نه تنها غیر عادالنه کنند. تبعیض

کاال باید یک قیمت داشته باشد و همگان همان قیمت را بپردازند.  :کندوارد می
ها و اطالعات در باره وردن انبوه دادهآکه با بکاربردن هوش مصنوعی و گردنآحال 

پردازند. زیان قیمتهای مختلف می ،برای همان کاال ،هامشتری ،اشخاص مختلف
توانند حداکثر سود را از آن خود نها میآشود و مصرف کنندگان سود کارفرماها می

 کنند. 
در مناطق محل  ،های نژادیبرضد اقلیت در تبعیض ،ها و اطالعاتاز این داده     

یک میل  –هریک از ما شود. استفاده از ضعفهای اکنون استفاده میهم ،اقامتشان
و  تغذیه اطالعاتی هریک  -کیف دستی جدید و...  ،غیر عقالنی به کفشهای جدید

امری است  ،اختیار درآمدهایمانکردن بیخرج بهکردن ما  ناگزیر ،بدان ،از ما و
از راه غلبه  ،توانندمی ،ها و اطالعات هریک از ماواقع. در اختیار دارندگان داده

لت فعلمان کنند. تحقیقات ریچارد آ ،گرای ماگرا بر من شور و بحثدادن من هیجان
 ،اند که هریک از مابه این نتیجه رسیده ،برنده جایزه نوبل Richard Thalerتالر 

 های مختلف ما نزاعتوان گفت میان هویتگرفتار جنگ درونی دائمی هستیم. می
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ن آشوند. بیم ما وارد می مادونِ  هایِبسود من ،هست. فنون جدید در این جنگ
های به بنگاه و هوش مصنوعی Big Dataها و اطالعات  رود که انبوه دادهمی

بدست ما انسانها های درونی امکان بدهند شناخت تقریباً کاملی از نزاع کارفرمایی
 ،برای رساندن سودهای خود به حداکثر ،در تنظیم عملیات خود ،نهاآآورند و از 

 استفاده کنند.
ارزشی برآورد  ،ها و اطالعات گردآوری شده و سامانه جستهداده ،سانبدین    

خود به حداکثر  که در پی رساندن سود های کارفرماییناکردنی دارند. بنگاه
کنند. مینها شریک نآآورند و کسی را در گرد میرا ها و اطالعات این داده ،شوندمی

هراندازه بیشتر داده در باره  ،ها هستندنژشرکتی که موضوع فعالیتش  ،برای مثال
یک شخص را تجزیه و تحلیل کند و  ADNدن آتواند بهتر می ،وری کندآنها جمعآ

کوشش  ،سوبدین 1990شناسایی کند. از سال   راتن او در هایی نژحضور 
است. طرح دمیان بس گسترش یافتهآنهای ما ژالمللی برای رمزگشایی از توالی بین

با  ،2003های انسان اجرا شد و در سال نژیافتن و ثبت مشخصات مجموعه 
یافتن توانند مدعی موفقیت به پایان رسید. اما چند شرکت خصوصی دریافتند که می

و اگر ژن  .به دست آورند هاهای یافت نشده بگردند و جواز رسمی برای یافتن آننژ
نها معدن طال شد. آاین جواز برای  ،سانثبت دهند. بدین ،به نام خود ،را یافتند

و  BRCA1هایبه نام ،نژدر باره دو   Myriadشرکت میریاد   ،برای مثال
BRCA2  کدامیک از در زمایشهایی را انجام داد تا معلوم شود آجواز گرفت. و

 ،به احتمال بسیار قوی ،ن وجود دارند. زنانی که این ژنها را دارندژزنها این دو 
تا  2500 –شوند. میریاد قیمت بسیار باالیی می پستانروزی مبتلی به سرطان 

 ،معین کرد. با این قیمت ،زن هر در پیکر ،برای شناسایی این دو ژن –دالر  4000
باوجود قیمتی تا این  ،زمایش را برای بسیاری از زنان غیر ممکن کرد. تازهآانجام 

د. در این رفتنگهایش مثل هر آزمایش دیگری ناقص انجام میزمایشآ ،اندازه باال
و  استتر زمایشی را سامان دادند که دقیقآ Yaleدانشمندان دانشگاه یال  ،فاصله

به  ،بودتر انجام دادنی است. اما چون جواز از آن شرکت میریاد با قیمت بسیار کم
کار حسن ختام یافت.  ،. در این مورداددن را نمیآاین دانشمندان اجازه استفاده از 

 ،راءآبه اتفاق  ،دادگاه عالی امریکا ،2013وئن ژ 3از شرکت شکایت شد و در 
 نها بگردند.آ بر توانند موضوع صدور جواز مالکیتها نمیرأی داد که ژن
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ها باید که حجم عظیمی از داده ،برداریبرای آن نوع بهره های کارفرماییبنگاه    
ما تجاوز کنند.  به حریم زندگی خصوصی باید در باره ما دراختیار داشته باشند. یعنی

کنند باید از تجاوز به حریم زندگی خصوصی گویند تنها کسانی که کار بد میبرخی می
سیعی در باره دیگری داشته گویند. هرکس اطالعات وخود بترسند. اما راست نمی

سالمت اخالقی و اصالت او را زیر  ،تواند با انتشار بخشی از اطالعاتمی ،باشد
اطالعات  از دیرگاه از قدرت ،عالمت سئوال ببرد. مستبدها و رژیمهای اقتدارگرا

)دستگاه خاطر است که دوایر مخفی استازی گاهند. بدینآاند و همچنان گاه بودهآ
شرقی(و مخابرات سوریه الزم دیدند در باره  اطالعات رژیم کمونیستی سابق آلمان

این  ،ضروراست ،بلحاظ سیاسی ،اشهرکسی که داشتن اطالعات کامل درباره
وسیعی ایجاد  شبکه جاسوسی ،اطالعات را تحصیل کنند. برای تحصیل اطالعات

 . دکردن
به  ،کسب اطالعات یافته و فنها و اطالعات انبوه سامانداده ،قراربدین    

از  ترپرونده الکترونیک بسیار قطور ،دهند به آسانیو دولتها امکان می کارفرمایان
دید. در به خواب نیز نمینها را آتشکیل ی تشکیل دهند که استازی یهاپرونده

دهد تبدیل به دولت ها و اطالعات به دولت اقتدارگرا امکان میاختیارگرفتن داده
 بگردد.  توتالیتر

 
ها و اطالعات جانشین را با مالکیت دولت برداده خصوصی مالکیت :یادآوری●

شود که مالکیت خصوصی تابع کند. مشکل وقتی حل میمشکل را حل نمی ،کردن
 و نیز)سرمایه یا دولت( حاکم برانسان نباشد.  یعنی قدرت باشد. مالکیت شخصی

گانه سازمان بیابند. مصون ماندن انسانها از قدرت و بروفق اصول  هجده ،اقتصادها
 است. گانهبر پایه حقوق پنج نیازمند اجرای قانون اساسی ،قدرتمداری

 
ها و اطالعات سامان یافته در دست دهند که انبوه دادهها اطمینان میبعضی    

و یا  بوکیا فیس دولت نیستند. بلکه در اختیار  بخش خصوصی هستند. نزد گوگل
بینیم مرز می ،کنیمهستند. اما وقتی در باره امنیت اطالعاتی اشخاص تأمل می مازنآ

آید. اسناد منتشره توسط ادوارد اسنودن میان دولتی و خصوصی به چشم نمی
Edward Snowden  مقادیر عظیم  ،در باره ما مردم ،دولتکه گاه کردند آما را

هایی به ما نشان دادند داده ،بطور کامالً روشن ،این اسنادکند. وری میآاطالعات گرد
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انس ملی امنیت ژآ ،هرچه باشند ،خصوصی در اختیار دارند های کارفرماییکه بنگاه
ها در باره رفتار افشاگری ،و نیزکند.  احبنها را تصآتواند تی میبه راح امریکا
و  انگلستان های شهرونداندر اختیار دانشگاه کامبریچ قراردادن داده –بوک فیس

برما معلوم کردند که نه  – نها به رأی دادن به برگزیتآاستفاده از آنها در برانگیختن 
 ،ها و اطالعات متعلق به یکایک ماتوانند از دادهبلکه می ،تنها فاقد امنیت هستیم

 . استفاده کنند ،خواهنددر برانگختنمان بکاری که می
ها و اطالعات داده برکه ما باید نگران از دست دادن اختیار خود کوتاه سخن این    

. شرکتهای است زندگی خصوصی قدرتباشیم.  مربوط به زندگی خصوصی خویش
 ،قدرتاین گاهند. اما قربانیان سوءاستفاده از آاز این امر مهم  هاانبوه دادهدارنده 

 گاه باشند.آن آهیچ نه معلوم که از 
استفاده و سوءاستفاده کرد. شرکتهایی از  ،به هزار شیوه ،توانمی ،از این قدرت    

که به حجم بسیار عظیمی از اطالعات دسترسی  و گوگل مازنآو  بوکنوع فیس
نها به سود خود و برای تقویت موقعیت آتوانند از می ،طور که دیدیمهمان ،دارند

در  ،توانند از قدرت خود در بازارو نیز می استفاده کنند. ،خود در برابر رقبا
امتیاز عظیمی است و ورود  ،های بیشترقلمروهای دیگر استفاده کنند. داشتن داده

 کند. تاریخ و نظریهبسیار مشکل و بسا ناممکن می ،رقبای جدید را به بازار
 ،گر برخودار از انحصار کاملگویند یک انحصاربه ما می ،هردو ،اقتصادی
ای برای نوکردن ندارد. نیروی خود را صرف بسط و تقویت قدرتش در بازار انگیزه
 .ما انسانهاکند و نه یافتن بهترین روش برای خدمت به می
های دراختیار ز دادها بوکاست که فیساست اینامری که بازهم بیشتر نگران کننده    

در انتخابات ریاست  –هم مستقیم و هم از طریق روسیه  ،خود در فریفتاری سیاسی
 .استاستفاده کرده –امریکا  2016جمهوری سال 

 

 ها و استفاده از آنها:تحت قرارو قاعده درآوردن داده
شرکتها در دست کم شمار را ها و اطالعات های بسیار عظیم دادهاختیار حجم    

 ،و زندگی خصوصی و امنیت هر شهروند در بازار بلحاظ اجتماعی و قدرت ،گذاشتن
های باید نگران باشیم. وقتی در واکنشای دارد. از این امر ما میعواقب گسترده
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تواند چندین نقش برعهده بگیرد. شود که دولت میمالحظه می ،ممکن تأمل شود
قدم  نها. اروپاآمند کردن نحوه استفاده از ها و قانونداده تعیین مالکیت ،برای مثال

مندکردن وری و سامانآگرد است.بدیهی است غولهای مجهز به فناول را برداشته
این تدابیر  ،ها چون ضد امریکا هستندشوند که اروپاییو اطالعات مدعی میها داده

یکی اینکه  :اندکار را کردهها به دو دلیل اینکه اروپاییاند. حال اینرا اتخاذکرده
که کند رقابت برقرارکنند تا که انحصار پدید نیاید و دیگر ایننها را ملزم میآقانون 

 ،است. امریکا در پیروی از الگوی اروپا انندوصی شهروهمه اروپا مدافع زندگی خص
 ن نفوذ سیاسی غولهای فنی است.آکند است ویک دلیل 

غولهای کنونی و  مده برای محدودکرن قدرتآیکی از مجموع پیشنهادهای بعمل    
ها هرکس صاحب دادهاست که  این ،ها و اطالعاتاستفاده از دادهجلوگیری از سوء

هر بنگاه کارفرمایی که بخواهد از  ،. در این صورتو اطالعات شخصی خود باشد
را  نهاآاز  تواند اجازه استفادهمی ،با پرداخت بها ،کندها و اطالعات استفادهداده

نها را ممنوع کند. آتواند هرگونه استفاده دیگر از ها میورد. صاحب دادهآبدست
ها و اطالعات که به جیب شرکتهای دادهبه جای این ،مدآی از درسهم ،سانبدین
 شود. نها میآعاید صاحبان  ،برود
ها و اطالعات مربوط به زندگی خصوصی دانند این شرکتها با دادهاشخاص نمی    
ها و اطالعات چه دانند شرکتهای دادهنمی توانند بکنند.کنند و چه میچه می ،نهاآ

توانند مانع از آن شوند که . آیا میها و اطالعات هستندنیت این دادهاندازه حافظ ام
اغلب از قوانینی که مسئولیت شرکتها را تعیین  اینها به دست اشخاص ناباب نیفتند؟

توانند کرد. چه می ،شرکتها طیخدانند در صورت تگاه نیستند و نمیآ ،کنندمی
برمالء کرد.  ،اندازه نادرستی این شرکتها را در امریکا Equifaxافتضاح اکیفاکس 

آوری و دسته بندی داده و اطالع جمع ،نهاآدر باره  ،بدون اطالع افراد ،شرکتی که
ها و اطالعات مربوط و داده گیردمی مورد دستبرد قرار ،2017در سال  ،استکرده
ها و اطالعات را تنها شرکت داده ند. نهوشمیدزدیده  ،میلیون امریکایی 150به 

 پول ،ها و اطالعاتکه از ممر دزدیده شدن داده شودمین آبلکه بر ،استامن نکرده
ها و اطالعات مربوط به که بداند دادههرکسی برای این کندمی مقرر ورد.آبه چنگ 

از شرکت شکایت  کند کهباید هم ضمانت نامه امضاء  ،او دزدیده شده یا خیر
 !بپردازدکند و هم پول مین
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تواند چند شکل ها توسط شرکتها میمند کردن استفاده از دادهقاعده و قانون    
 :بخود بگیرد

شود در وارسی صحت است. این تدبیر خالصه میشفاف گردانی ،ترین شکل. نرم1
از زندگی خصوصی  کهگذارد و اطمینان از ایناطالعی که شرکت در اختیار عموم می

 شود.ت حفظ میآید و امنیت اطالعاحمایت الزم بعمل می
 برقرارکردن تر وگیرد نظارت سختتر در بر میگیرانهتر و سخت. شکل دقیق2

شود. ممنوع مینها آو فروش شماری از هااز دادهها ای استفادهپاره :ها راممنوعیت
شود. تضمین می ،نهاآها و اطالعات مربوط به اطالع اشخاص از نوع استفاده از داده

ها و اطالعات در یک جا را ممنوع کرد تا در معرض دزدی توان تجمیع همه دادهمی
 قرار نگیرند و یا که به زندگی خصوصی افراد تجاوز نشود.

ها و ستفاده از دادهعین کند برای اقیمت کف م :تواند دورتر برود. دولت می3
ها و داری دادهنگاه ،شرکتها. و یا بر شرکتهااطالعات مربوط به هر شخص توسط 

 د.نع کممنو ،های درجریاناطالعات را بیشتر از زمان الزم برای معاله
ربردنشان های انبوه و بکاها مالیات وضع کرد. دادهتوان بر انبارکردن داده. می4

ها و اطالعات توان مقررکرد که دادهکنند. میسان میآو اخذ مالیات را  خود وضع
که هویت افراد قید شود. تنها به شکل پذیرفته و معین شده ذخیره شوند بدون این

 شود. ها خوانده مینام کردن دادهاین روش همان است که بی
ها را داشته و مال همگانی خواند و توان دادهمی :توان بازهم دورتر رفتمی. 5

در اختیار  ،های انبارشده )درحالت خام و یا سامان جسته(خواست که تمامی داده
توانند غولهای کنونی اطالعات مشکل می ،. هرگاه چنین شودهمگان قرارداشته باشند

خود کنند.  ها و اطالعات را وسیله تحکیم انحصارامتیاز دراختیار داشتن داده
 حفاظت از زندگی خصوصی اشخاص مشکل ،با عملی شدن این تدبیر ،باوجود این

 سبب تقویت قدرت ،ها و اطالعات. مهار چند غول اطالعات بر انبوه دادهشودمی
 نها بستانیم و این کار را باآشود. هرگاه بخواهیم این قدرت را از می نها در بازارآ

ها ما انبار عظیم داده ،ها و اطالعات انجام دهیمن دادهددراختیار همگان قراردا
زندگی  ،کنیم. اما وجود چنین انباریمتعلق به همگان و در اختیار همگان را پیدا می

کند. تر مینها را آسانآاندازد و سوءاستفاده از خصوصی افراد را بیشتر به خطر می
ها و شود. ناگزیر دسترسی به دادهاده بسیار بیشتر میامکان سوءاستف ،بنابراین
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های دهی بدانها را دیگر کرد تا که زندگیمحدود و شیوه سامانرا باید  اطالعات 
 خصوصی در امان بمانند.

 

 :فنون جدید و تهدید دموکراسی
هنوز بیشتر از خطر آن برای اقتصادها و  خطر فنون جدید برای دموکراسی    

نها آبر هستند. طرفداران  های خصوصی ما است. این فنون شمشیرهای دوزندگی
گویند برای دموکراسی سود دارند و زیان ندارند. زیرا یک فضای عمومی وسیع می

تواند صدای خود را بشنواند. اما واقعیت جز هرکس می ،نآدر  ،کنند کهایجاد می
های مکرر روسیه در انتخابات داخلهم ،این و مصیبت بار است. برای مثال

است. فنون جدید شده سبب شکننده شدن اعتماد به دموکراسی غرب ،دموکراتیک
موز کردن مردم نیز آتوانند در فریفتن و دستمی روند؛تنها در افزایش سود بکار نمی

هایی و نامعقول باوراندن دادن اندیشهتوانند در مقبول جلوهبکار روند. می
یابند که به ها بیشترین امکان را میهای دیگری بکار روند. ثروتمندتریناندیشه

کسی که که به ن دارند آنان را بر آکنند و فکر دلخواه خود را القاء ،اکثریت بزرگ
در سال  رأی دهند. کاری که در انتخابات ریاست جمهوری امریکا ،اندنامزد کرده
و چند خانواده دیگر  Robert Mercerخانواده روبرت مرسر  :انجام گرفت 2016

کوشش سری و مخرب خود که  از رهگذر ،اندرا بنیاد نهاده نالیتکاآکه کامبریج 
یی آکار ،بود لت دست کردن رأی دهندگانآتغییر نتایج انتخابات از راه فریفتاری و 

فنون جدید جاده پهن جدیدی  ،سانثابت کردند. بدین ،فنون را در فریفتاری
 بیفزایند.و باز  ،تا که برخود بیفزایند و پول اند برای قدرتگشوده

بمثابه  ،های اجتماعیهای تبلیغاتی که در شبکهگهیآمقرر شود که منابع  اگر    
در جلوگیری از فریب دادن و خوردن  ،باید شفاف باشند ،شوندپخش می ،اطالعات

ن آپردازند و برای نها را بیگانگان میآکردن تبلیغاتی که هزینه . ممنوعافتدمیمؤثر 
سودمند است. ولو از  ،نیز ،اثر بگذارند ،پردازند که بر انتخاب شهروندانمی

 کار را باید کرد. این ،کاهدکمی می و توئیتر بوکسودهای فیس
جلوگیری از بکاربردن شبکه بانکی برای تمویل تروریسم و یا سفیدکردن برای     
ن کار را باید با ی. همایمناگزیر کرده ،ما بانکها را به شناسایی مشتریان خود ،پول
بکنیم. اگر تنها همین یک تغییر  ،و همانندهای فنی دیگرشان و توئیتر بوکفیس
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از مداخله روسیه در انتخابات امریکا و کشورهای  ،را ناگزیر از انجامش بگردند
 کند.جلوگیری می ،دیگر
کنند همان کار را می ،روندهای اجتماعی بکار میاین ابزارهای فنی که در شبکه    

کنند. تبلیغات پخش می ،نهاآدهند. یعنی خبرها و در فاصله که مطبوعات انجام می
کنند هستند اما نچه منتشر میآمسئول هر ،بلحاظ حقوقی ،که مطبوعاتاال این

از مسئولیت معافند! این غولها نفوذ سیاسی خود را بکاربرده و  غولهای اطالعاتی
لیت اند. هرگاه مسئولیتی حقوقی قابل مقایسه با مسئواز مسئولیت معاف شده

نها را آرسم احتیاط و مراقبت از صحت  ،در انتشار اطالعات ،یافتندمطبوعات می
گذاری بیشتر سرمایه ،آوردند. برای تمیز اطالع صحیح از اطالع غلطبجا می

 داشتیم.منزهی می کردند و ما امروز انترنتمی
تر بگردند. برخی بینکنندگان اطالعات روشنتوان کوشید که مصرفمی ،و نیز    

د. به یمن این ندهموزش کسب اطالع را گسترش میآ ،چون ایتالیا ،از کشورها
 شوند.اشخاص به بازشناسی اطالع راست از دروغ تواناتر می ،موزشآ

 ،هاتوانند فریفتاریمی ،نها را دولت تأمین کندآکه سرمایه  وسائل ارتباط جمعی    
فریفتاری روسها در انتخابات امریکا را شناسایی و افشاکنند. شماری  ،برای مثال
وسائل ارتباط جمعی فعال دارند که  ،و انگلستان از جمله سوئد ،از کشورها

مستقل هستند و اعتماد مردم را بدست  ،دهددولت مینها را آباوجودی که خرج 
گونه وسائل ارتباط جمعی مخالفند. بسا از گرایان با ایناند. بسیاری از راستوردهآ

ثروتمندان باشند  خواهند که وسائل ارتباط جمعی در مالکیتترسند و میحقیقت می
 به مردوخ است(.  که متعلق )مثل فوکس نیوز

 ،برندکردن مردم بکار میلت فعلآنها که فنون جدید را در فریفتاری و آ ،بدبختانه    
بس سخت  ،نهاآشناسند و در استفاده از ضعفهای مقررات و قوانین ما را نیک می

را ویران  نها که دموکراسیآ ،کوش هستند. این یک جنگ است و در حال حاضر
 .دست باال را دارند ،از قرار ،کنندمی
دولتی  بوکای جز این نباشد که فیسبسا چاره ،استبا وضعیتی که پیش آمده    

 اعالن شود و تحت نظارت دقیق قرارگیرد. 
شان بر نو به نو شدن فنون هستند. حال کارها نگران اثر منفیمخالفان این راه    
ورد و هم آرا تحت مهار قاعده و قانون در هاانبوه دادهتوان هم می ،نبه نظر م ،کهنآ
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تا کجا باید نگران اثرات منفی  :کنند. ما باید این پرسش را از خود بکنیم فنون رشد
ارزش  ،امطور که پیشتر توضیح دادهاین تدبیرها بر کاهش رشد فنی باشیم؟ همان

سلیکون والی  ن است که کارفرمایانآتر از ها بسا کموریآاجتماعی کلی این نو
Silicon Valley خواهند به ما بباورانند. نظارت دقیق و قاطع دولت )یا حتی می

 هیم. تری بددهد به نوگردانی سمت و سوی سازندهدولت( امکان می مالکیت
باید تدابیر الزم  ،دارند در امریکا و دیگر کشورهایی که سنت قوی دموکراسی    

 ،ها در فریفتاریهای خصوصی و نیز جلوگیری از بکاربردن دادهبرای حفظ زندگی
اتخاذ و به اجرا گذاشته شوند. نظارت دقیق و قاطع برای انبارکردن و بکاربردن 

 ها و اطالعات ضرور هستند.داده
 

 :      کردن و شدن در عصر هوش مصنوعیجهانی
سر حمایت از زندگی خصوصی و مجموع قوانین  نظرها برالفتاخ ،یندهآبسا در     

د. شماری از نوبشترین مانع جهانی شدن مهم ،ای ماامنیت رایانهو مقررات حافظ 
و  متالشی هستیم. زیرا چین وردن انترنتآگویند ما در کار پدیدکارشناسان می
های دیگر را ایجاد حقوقی نایکسان با محدوده هریک دارند محدوده امریکا و اروپا

اهمیتی را دارا هستند که برخی برایشان  هاانبوه دادهو  اگر هوش مصنوعی کنند.می
نگران دفاع از زندگی کند. زیرا است که دست باال را پیدا می چیناین  ،قائل هستند

از امتیاز بس مهمی برخوردار است. شرکتهای  ،خاطرو بدین خصوصی نیست
که چون چین نگران حفظ زندگی خصوصی کسی کنند امریکایی خاطر نشان می

نها در برابر شرکتهای آپس باید از  اند.برنده ،در رقابت ،شرکتهای چینی ،نیست
توانند خواستار شرکتهای اروپایی نیز می ،چینی حمایت شود. بنابر همان منطق

ندگی خصوصی و حمایت در برابر شرکتهای امریکا )قانون حمایت کننده از ز
 ل است( و چینی بگردند. شُ ،امنیت
ورد که قوانین و آفشار می به اروپا ،تحت نفوذ غولهای اطالعاتی ،امریکا    

این  ،به عکس ،کهبا قوانین و مقررات امریکا منطبق کند. حال اینخود را مقررات 
 از اروپا پیروی کند. ،در حفاظت از زندگی خصوصی و امنیت ،امریکا است که باید

ما  دارینهاد. نظام سرمایه که حل مسائل را نباید برعهده بازارحاصل سخن این    
 خاطرشفتهآ ،یکی از وجوه ،است. و نیزتر پایبند اخالق کردهخواه و کمرا بیشتر خود
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هم بمثابه  ،ی که ما هستیم راانکس :استاین ،وجه برخی از فنون جدیدترین کننده
دو قطبی  ،بیش از پیش ،های مادهند. جامعهتغییر می ،فرد و هم بمنزله جمع

ممکن است بهتر شده باشد و بهتر از عهده  ،شوند. رفتار ظاهری ما با یکدیگرمی
ایم. در چنین تر شدهناتوان از تعامل بایکدیگر ،آییم. اما در واقعحفظ ظاهر بر 

است. مشکل شده ،نیز ،پیداکردن عرصه تفاهم و تعامل با یکدیگر ،دنیایی
چرخد. است. چرخ زندگی سیاسی ما نمیتابخواهی مشکل شده ،یابی به اجماعدست
پیشرفت فنی شمار زیادی از جمعیت  ،های محکم نگیریماگر تصمیم ،رواز این

 (174 – 153جهان را در فقر فروخواهد برد.  )فصل صص 
 
تواند زیانمند باشد اگر تدابیر الزم می هوش مصنوعی ،در همین عصر ،سانبدین    

برفرض که پذیرفته  ،شوندکارهایی که پیشنهاد مید. راهناتخاذ و به اجرا گذاشته نشو
خصوص و نیز  کنند. زیرا مالکیتمشکل را حل نمی ،اجرا گذاشته شوند هو ب

و مسائلی که باید حل شوند را این  گویای ساختار روابط قوا هستند ،مالکیت دولتی
 را باید با حقوق جانشین کرد قدرت ،هادر رابطه ،بنابراین ورده است.آساختار پدید

حقوق  ،گانهپنج نیاز به وجدان به حقوق ،در جهان امروز :ها قابل حل شوندتا مسئله
و حقوق هر جامعه بعنوان  حقوق طبیعت ،حقوق ملی ،او حقوق شهروندی ،انسان

است. این وجدان وقتی عمل  ،بر پایه این حقوق و قانون اساسی عضو جامعه جهانی
زیرسلطه  –روابط مسلط  ،وردآرا به دنبال  و آزادی استقالل به حقوق و خلق فرهنگ

گری های نابرابری و خشونت و ویرانو پویایی شوندجانشین میبا حق  با روابط حق
 خیزند.می و... از میان بر

 
 

 :شش سناریو در دنیای بدون کار»: چارلین زیتون
 
ن آدر  ،است کهاست. فرض اینسال آینده 180تا  150دنیای  ،دنیای بدون کار    
نقش د. یعنی کار بینکنکاالها و خدمات را هوشهای مصنوعی تولید می ،دنیا
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بر سرمایه نیز خصوصی است. یکی  شود. مالکیتگردد و تنها سرمایه با نقش میمی
  :توانند روی دهندمی ،از شش سناریو

های کار توزیع حاصل کار هوش اختیار است ودولت صاحب  :. سناریو اول1
در جامعه  ،سوسیال دموکراتها کارکند. این راهتوزیع می مصنوعی را میان شهروندان

اگر سطح درآمد اکثریت  ،کامالً بکاربردنی است. زیرا ،برخوردار از دموکراسی
توانند به کسانی رأی دهند ها مینآ ،تر شدشهروندان از حداقل الزم برای زندگی کم

و دولت وجه حاصل را میان اکثریت  هستندکه موافق وضع حداکثر مالیات 
داران از حاصل کار سرمایه زندگی سرمایه ،سانکند. بدینشهروندان توزیع می

کنند گذرانند و دیگر شهروندان از محل درآمدی هزینه معیشت خود را تأمین میمی
انداز عادت به پس لمانهاآها که مثل ها و یونانیکند. فرانسویکه دولت توزیع می

 .خواهند شدکار جانبدار این راه بسا ،کردن ندارند
 
انداز مد خود را پسآاعضای جامعه بخشی از در :خوارانجامعه رانت ،. سناریو دوم2
خواران پدید گذارند. سلسله جدید رانتمی کنند و برای بازماندگان خود به ارثمی
نها نیز بیشتر. زیرا ثروتی که به ارث آرانت  ،نها بیشترآآیند. هر اندازه شمار می
انداز توسط بانکها به بنگاههای این پس ،انداز )در واقعمنبع جدید پس ،اندبرده

تولید کننده  دمکهای مصنوعیآشود که در تولید وام داده می کارفرمایی
 شود. ( میافتدبکار می ،گذاریسرمایه
مد حاصل از کار آخواران صاحب سرمایه با توزیع درحال اگر طبقه رانت    

بلحاظ نبود حمایت  ،صاحب اختیاردولت  سامانهِ ،های مصنوعی مخالفت کندهوش
جامعه به دو طبقه بسته بروی  ،رود. در طول زماناز میان می ،کم کم ،اسیسی

خواران برخوردار از رفاه نسبی و دیگر یکی طبقه رانت :شودتقسیم می ،یکدیگر
نها آاند و نه دولت به که نه ارثی برده مردمی در موقعیت و وضعیت دون کارگر

 ،ای از این نوعتوانند به جامعهمی ،کنندانداز میپس لمانها که بسیارآدهد. مقرری می
 تحول کنند. 

 
از آنجا که تولید کننده نیازمند مصرف کننده   :فوردگرایی جدید ،. سناریوی سوم3

 ،دهدانجام می باوجودی که کار را هوش مصنوعی ،است تا که تولید او را بخرد
مزد  وکنند. کارگران کار صوری دارند کار نمیاز کار بی کارگران را ،صاحبان سرمایه
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 Henryهانری فورد  ،کار جدید نیست. در آغاز قرن بیستمگیرند. این راهخوب می
Ford ، که بنابر فوردگرایی کار را بکار بست. اال ایناین راه ،تولیدکننده خودرو
از را  از سویی و عرضه کاالها و خدمات  را بخش خدمات کار توزیع درآمد ،جدید

 گیرد.برعهده می ،سوی دیگر
ثبات است. زیرا تضمینی وجود ندارد که است که بیکار در ایناشکال این راه    

 ،برای مثال ،همه ،پردازندبازی مزد مینها با دست و دلآبه  کارکنانی که کارفرمایان
ثباتی مشکلی ایجاد است که این بیبر این یل سن پلژیک نوع خودرو را بخرند. 

شمار سطح قیمتها و سطح مزدها را کم ،برپایه تفاهم داریکند. زیرا در سرمایهنمی
 ،. بنابراینکنندتعیین می ،را دراختیار دارند های بزرگ کارفرمایی که بازاربنگاه

اقتصادی شامل  ،که هم اکنونکاری بکاربردنی است. چنانفوردگرایی جدید راه
و بازرگانی  های انترنتفعالیتهای اقتصادی و اجتماعی که از طریق شبکه

و  اختیار گوگل در ،انجام دادنی هستند ،ها )تلفن و رایانه (الکترونیک و دستی
 است. و میکروسفت بوکو فیس آمازون و اپل

 
اقلیت کوچک  :زنددست به حمله متقابل می امپراطوری روم ،. سناریوی چهارم4

برای اینکه از مالیاتهای سنگین در امان بمانند که  ،دمکهای مصنوعیآصاحب 
 –بر پایه رابطه فروشنده  راخود سامانه توزیع  ،وضع کند ،شوددولت ناگزیر می
نها یارانه آبه  ،که در ازای حمایت سیاسی مردمکنند. توضیح اینمشتری ایجاد می

گیرد. جامعه تابع از راه دولت و یا کارفرمایی انجام نمی ،مدآدهند. این توزیع درمی
 ماند. اال اینکه جای بردگانامپراطوری روم میبه شود که می دارانسرمایهامپراطوری 

)که طبقه  گیرند و کارگران به دون انسانهای دوران روم قدیمدمهای مصنوعی میآرا 
مد الزم برای تأمین آفاقد در و بدون کار،پست بشماربودند اما برده بشمار نبودند(

های روم همانند خاندان ،دارهای بزرگ سرمایه. خانوادهشوندبدل می ،هزینه زندگی
 خرند. می ،هاسرگرمیدر ازای نان و  ،را« هادون انسان»حمایت  ،قدیم
 
بر اثر تصدی تولید  :و بیماریهای مسری جنگ و قحطی ،. سناریوی پنجم5

تر از میزان الزم برای رفع مزد کار کم ،ها و خدمات توسط هوش مصنوعیفرآورده
 ،فقر و بیماریهای واگیر شوند ومردم فقیر می ،شود. در نتیجهنیازهای اولیه می



290 
 

دمکهای هوشمند زنده آصاحبان  بیشتر هند.دبسرعت کاهش میرا جمعیت دنیا 
اقتصادی و توزیع  رشد :پوشدمالتوز جامعه عمل به خود می مانند. یعنی نظریهمی

ها توانایی مالی الزم را برای داشتن فرزندان بیشتر شود که خانوادهثروت سبب می
شود. شود و افزایش تولید تصاعدی نمیداشته باشند. افزایش جمعیت تصاعدی می

با مرگ انبوه  ،تواند ساکنان روی زمین را سیر کند. ناگزیرزمین نمی ،در نتیجه
 شود. برقرار می ،های کره زمین و جمعیت روی زمینن امکانتعادل میا ،هازنده
حذف جمعیت  ،مدهاآبا کاهش در ،استنچه تاریخ به خود دیدهآباتوجه به     

که و بیماریهای واگیر انجام خواهد گرفت. مگر این باجنگ و قحطی ،مازاد
میان  تغییر دهند و مالکیت هوشهای مصنوعیرا دمکها آبر  ها مالکیتجامعه
 ها توزیع بگردد.انسان

 
 ،البته ،خودکار شدن تولیدها و خدمات :مدید!آبه قالب خوش در ،. سناریو ششم6

 ،یجهباروری افزایش و در نت ،فنی به یمن رشد ،شود. اماموجب کاهش مزدها می
شماربزرگی از انسانها به  ،سانکند. بدینهزینه تولید مواد غذایی نیز کاهش پیدامی

باید دست به دامن  ،شوند. برای بقیه نیازهای زندگی نیزتغذیه خود توانا می
زندگی در دنیای  :بگردند ،تصویرهای سه بعدی ، holographieهولوگرافی 

ای با خود را در خانه ،مجازی را جانشین زندگی در دنیای واقعی کنند. برای مثال
آنچه  ،کههای نقاشان بزرگ بر دیوار و... تصور کنند. اال ایننقاشی ،اثاثیه لوکس

 تصویرهای سه بعدی بیش نیستند.  ،دنانگاررا خانه و اثاثیه لوکس می
 
 :توضیح متن و نقد ●
ای که در آینده ،خصوصی کارهای پیشنهادی بر مبنای مالکیتراه ،قراربدین    

کنند. غیر از سناریو کاربرد پیدا نمی ،شوندهای مصنوعی جانشین انسان میهوش
ن شکل فاجعه هستند. و باتوجه به این امر که دولت فرآورده آاین و  ،بقیه ،اول

 ،کندو در ساختار روابط قوا عمل می استقوای درون جامعه و با بیرون آن روابط
قابل  ،باوجود موضع متفوق مالکان هوشهای مصنوعی ،عملی شدن سناریو اول

انسان نه دیگر تولید کننده که مصرف  ،نماید. اگر هم شدنی فرض کنیمتحقق نمی
 دهد. او میای بسنده کند که دولت به کننده است و باید به جیره



291 

 
 

خاطر بدین ،بیابد ،است سناریویی غیر از این سناریوهانتوانسته یل سن پلژاگر      
 اصولسناریوی دیگری یافتنی نیست. اما  ،خصوصی است که برپایه مالکیت

بنابراین که تولید  :رو بیابیمدهند سناریو دیگری را پیشگانه به ما امکان میهجده
 سرمایه از آن کار است و ،به کار تعلق دارد

شود. یعنی اجتماعی منتقل می به مالکیت –های مصنوعی هوش –. سرمایه 1
 ماند.یمالکیت بر آن جمعی است و نسل بعد از نسل نیز جمعی باقی م

به میزانی که کاریدی آنها  ،ای از استعدادها و فضلهاها بمثابه مجموعه. انسان2
بر انواع کارهای درخور استعدادها و فضلهای خود بیشتر  ،یابدکاهش می

. ای از کارهاشوند دارای مجموعه. به دیگر سخن انسانهای جامعی میدنپردازمی
 ،در نتیجه

 ،. در عوضکندهمگان را در زندگی مادی ممکن می برابری ،شدن تولید. خودکار 3
نها باز آبه روی  ،کردندها تصورش را نیز نمیفضاهای جدید زندگی که انسان

 د.نشومی
مادی و بیمه از  برابری ،های دیگرجامعه ایرانی و بسا جامعه ،در جریان تاریخ   

 ،علمی و فنی اند. رشدتولد تا مرگ و ایجاد فضاهای جدید زندگی را تجربه کرده
بر ساختن کردن ویرانفرآورده فزونی  خاطر که قدرتبدان ،در محدوده روابط قوا

حال کشاند. و انسان و همه دیگر جانداران می به مرگ محیط زیسترا کار  ،است
رشد علمی و  ،آورندبا حق پدید می های حقکرانی که رابطهدر فراخنای بیکه نآ

 آیند. به تصور نیز نمیبسا  ،امروز ،که کندانسانها را از امکانهایی برخوردار می ،فنی
 

 
 

 

 ها:مأخذ و توضیح
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از  و آزادی های بیان استقاللو ویژگی و حق در مصلحت
 منظر حق
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 فصل اول

  حق و  مصلحت
  

است. در این  قدرتها با تنظیم رابطه و های قوارابطه دنیای ،دنیای امروز      
و... در  و دانش و فن و زور و بکاررفتن ترکیبی از پول قدرت که رابطه قوا ،دنیا

است. این پیدا کرده تقدم و تفوق ،بر حق ،در پوشش مصلحت ،استاین رابطه
توسعه »بر  «توسعه اقتصادى»تقدم  :گیردتقدم شکلهای گوناگون به خود می

 بر استقالل تقدم دین«. توسعه اقتصادی»بر « توسعه سياسى»تقدم  یاو « سیاسی
بر حقوق انسان و نیز احکام « مصلحت نظام»تقدم  ،انسان و حقوندی زادیآو 

مدند زیرا بازسازی استبداد آها درکاراین تقدم ،سوبدین از انقالب ،در ایران دین.
 ،قدرت بمثابه سلطه اقلیت بر اکثریت ،های دیگرکرد. در جامعهایجابشان می

بسا تقدم حقوقی را بر  ،که قدرتطرفه این کند.اشکال دیگر تقدم را ایجاب می
آنکه به نبود تزاحم میان حقوق و این واقعیت که حقوق کند بیحقوقی ایجاب می

 . وقعی بگذارد ،دهندرا تشکیل می ایکنند و یا مجموعهیکدیگر را ایجاب می
 ،شودینم وقتی بنابر عمل به حق ،در سطح فرد و در سطح جمع ،سانبدین     

آن را  و... و رابطه قوا و پول و زور شود از دانش و فنعمل ترکیبی می ،بنابراین
بمثابه  مصلحت ،گیردچون عمل حق نیست و از حق مشروعیت نمی ،کندایجاب می

 ،کندتنظیم می هایی که قدرتدر تمامی رابطه ،روکند. ازایننقش پیدا می ،گرتوجیه
تنظیم رابطه با قدرت و  ،بدان ،سازد ومی گر را عقل قدرتمدارمصلحت توجیه

 :مند نیستهستی ،مصلحت چون حق ،رواز اینکند. توسط قدرت را توجیه می

 :داردو موقت وجود ذهنی  . مصلحت1
عمل و  ،وجود ندارد. نوع مصلحت را نیز مصلحت ،پیش از عمل و رابطه قوا    

مصلحت  ،رابطه برقرار نشود و عمل انجام نگیرد  د. هرگاهنکنرابطه قوا تعیین می
هریک از فروشنده و یا خریدار  ،در یک معامله ،برای مثالشود. وجود مینیز بی

تر از که دست باال را داشته باشد و بخواهد مال را بیش از ارزش بفروشد و یا کم
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 ،اگر معامله انجام نگیرد سازد.ها میمصلحت مصلحت یا ،در ذهن خود ،آن بخرد
شوند. اگر معامله انجام شود یا میهای ساخته نیز محو میمصلحت یا مصلحت

ای که عقل فروشنده :شودزمند توجیه مینیا ،کندکه برقرار می یىرابطه قوا ،بگیرد
 ،خواهد ارزان بخردگران بفروشد و یا عقل خریداری که می خواهدمی

طرف  ،دهمبه نیازمندان میالتفاوت را سنجد )مابههای مختلفی را میمصلحت
ارزان  ،به کسی که ندارد ،در عوض ،التفاوت برای او مهم نیستپولدار است مابه

یک و بسا چند مصلحت را وسیله توجیه  و خرم و...(فروشم و یا گران میمی
 رسد. نیز به پایان میساخته عقل عمر مصلحت  ،کار که تمام شدکند. می
هستند. مند هستی ،حیات . هم حیات و هم حقوق ذاتیاست ندمهستی اما حق    

شویم. اگر حقوق از بین بردنی نیز نیستند. ما انسانها از حقوق ذاتی حیات غافل می
شد. هم به این دلیل که وجدان برآنها ناممکن می ،نبودند و یا از میان رفتنی بودند

ساختنی است  ،خاطر که از میان رفتنیتوان وجدان یافت و هم بدینبر ناموجود نمی
حقی که ذاتی حیات  ،رورود. از ایناز حافظه نیز بیرون می ،و با از میان رفتنش

داشته  ؛باشد حیات و یا هر موجود صاحب حقوق ذاتیتواند خلق انسان نمی ،باشد
 او است. 

 
 ساختنی و بکاربردنی نیست مگر با تقدم و تأخر قائل شدن میان حقوق: . مصلحت2 

، ( كه جايزه نوبل را در اقتصاد دريافت كردهAmartya Sen) آمارتيا سن    
است. فصل ششم اين كتاب نوشته «الگوى اقتصادى جديد»كتابى زير عنوان 
 است به دو نظر،اختصاص پيدا كرده

است و تا اين حقوق تحقق « ادىحقوق اقتص»است كه تقدم با بر اين نظر اول● 
، پيدا نكنند، سخن از حقوق انسان بميان آوردن، فريب است. در كنفرانس وين

ى را داشت كه از اين نظر جانبدارى یپيرامون حقوق انسان، چين رهبرى كشورها
الگوى »و « الگوى روسى»ردند. اين نظر تازگى نداشت. با وجود شکست کمى
(، رژيمهاى استبدادى همچنان از آن دفاع )ديکتاتورى بنام رشد« ريکاى التينىام
 هاشمى رفسنجانى - اىدوره خامنه« سازندگى»دانيم كه در ايران، كردند. مىمى

 كرد و با وجود گسترش فقر و فساد، اين دو و ديگر استبداديان از اين نظر پيروى مى
 دهند. زیرا با استبداد سازگار است.ادامه دادند و میاين نظر به پیروی از
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دهد كه حقوق د. صاحب كتاب توضيح مىهدتقدم را به توسعه سياسى مى نظر دوم●
توان از و اين دو توسعه را نمى هستندير ناپذاقتصادى از ديگر حقوق انسان جدائى

يکديگر جدا كرد چه رسد به قراردادنِ يکى در برابر ديگرى. با وجود اين، 
برداشت از نيازهاى اقتصادى است كه آزادى نقش اول را پيدا نوع بخصوص در 

كرد. هازادیآف ذتوان بهانه حرو نمىد. شدت نيازهاى اقتصادى را بهيچنكمى
توسعه  است. زیرا رشد هاآزاديضرورت برخورداری از اقوى دليل بر  چرا كه خود

 آزاديها است و اين توسعه سه نقش اساسى دارد:
ى اوليه يها و ظرفيتهاتوانای. نقش مستقيم آزادى در زندگى انسانى، در رابطه با 1

 ى و ظرفيت مشاركت در اداره امور اجتماعى و سياسى( توانای)بخصوص 
دهند خواستهاى واقعى مردم . در سطح سياسى، این آزاديها هستند که امکان می2

 شناخته آیند.
 
 :، از جمله نيازهاى اقتصادى«نيازها». نقش سازنده آزادى در تعريف 3
 آورند:نقش بودن آزادى مىاقتدارگرايان دو دليل بر بى    
مطلق مبارزه با فقر. بدیهی دادند به تقدم مردم اگر آزادى داشتند، رأى مى الف. 

کند مردم همان دهند. زیرا، درجا، معلوم میگاه اين آزادى را به مردم نمىاست هيچ
بر آن شد حالت  ، خانم اينديرا گاندىگويند. در هندگويند كه استبداديان مىنمى
العاده اعالم كند. اما وقتى مردم به پاى صندوقهاى رأى رفتند، فقيرترين مردم فوق

 به آزادى و ديگر حقوق خويش، رأى دادند.
ناسازگار هستند و اين ارزشها هستند  آسيایىمردم ساالرى و آزاديها با ارزشهاى  ب.

آورد، مدعى شد اصلى را كه او بر زبان مى كه بايد حفظ كرد. وزير خارجه چين
افراد »و در بقيه آسيا، مجرى است:  شده اصلى است كه در چين به اجرا گذاشته

 «!بايد حقوق دولت را بر حقوق خود مقدم بدانند
به  كه تقدم راشود اال اين، هنوز براى انسان حقوق قائل مىوزير خارجه چين    

، در برابر اين واليت، انسان واليت مطلقه فقيه اما بنابردهد. حقوق دولت مى
است. هر دو دليل نيز ورد زبان « تكاليف»صاحب حقوق نيست. مکلف به 

« ارزشهاى اقتصادى»را بجاى « اسالم»استبداديان است. با اين تفاوت كه 
 نهند.مى
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 که از استقالل – كند كه آزادىبدرست خاطر نشان مى بهر رو، آمارتيا سن    
برداشت از نياز اقتصادى و تعريف آن و در تعريف  نوع در  -ناپذیر استجدایی

و جريان آزاد  بديلى دارد: نقش بحث آزادارزشها و تقدم و تأخرهاشان، نقش بى
و اطالعات در درك معناى نياز اقتصادى و ها و دانشها  و هنرها و دادهها انديشه

 چگونگى پاسخ اجتماعى به نيازها، حتى در كاهش ميزان زاد و ولد.
د. بنابر قول او، نكنها را در مردم ساالرى ايفا مىآزادى اين نقشو  استقالل    

 ه وظيفه دارد:مردم ساالرى س
که متصدیان آنها منتخبان مردم  یىها. وظيفه مشروعيت بخشیدن به تصدی1

 است؛ ساالریهستند. این وظیفه ذاتى مردم
 . وظيفه حمايت و2
 . وظيفه ساختن. 3
، رئيس جمهورى Ramos  Fidel Valdez سآمارتیا سن قول فيدل والدز رامُ    

يان آويزه ی: اى كاش مردم فيليپين و همه آسياگویدو میآورد پيشين فيليپين را مى
 كردند:گوش مى

تحت رژيم استبدادى، افراد هيچ نيازى به انديشيدن و انتخاب كردن ندارند. »       
ابراز احساسات خود، ندارند. مردم  )آلترناتيو( و يا حتى هيچ نيازى به تصور بديل

ماند. براى همه جهان، مسئله در اين خالصه ساالرى بدون تقواى مدنى بر پا نمى
شود كه رژيمهاى اقتدارگرا را با رژيمهاى مردم ساالر جانشين كنيم. مسئله نمى

 «بعمل درآوردن مردم ساالرى براى مردم عادى است.
كنيم كه بنا بر آن، مقايسه مى احمد خمينى وقتى اين سخن را با سخن آقاى    

 دانشگاهيان نيز نبايد فكر و تحليل كنند، بايد پيروى كنند، تضاد استبداد با رشد
در « اصالح طلبان»يابيم. و وقتى در حرص مهار نكردنى سان كه بايد در مىرا آن

كنيم، نه از رژيم استبدادى، تأمل مىزاد آو  )آلترناتيو( مستقل  مخالفت با بديل
یابیم  چرا، در يابيم، بلکه نيك درمیتنها دليل ناتوانيشان را در اصالح اندر مى

 شوند. آمارتيا سن، مانع رشد مىباشندبايد نيروى محركه رشد ايران، آنها هم كه مى
از راه  ،است: مردم ساالرى دو وظيفه حمايت و سازندگى راامر توجه كردهاين به

را  دهد. او مثال هندانجام مى ،تروجود بديل و امکان انتخاب ميان خوب و خوب
آورد: تا وقتى مخالفان حزب حاكم به مسئله ستم به زنان و گرسنگى، بجد مى
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كه مشکلهاى شد. مهم ايندو مشکل پيدا نمىپرداختند، راه حلى نيز براى اين نمى
 کنند. شدن را پیدا میى، قابلیت حلیزدااساسى جامعه، در جريان خشونت

با  ،دو وظیفه یکی حمایت و دیگری سازندگی ،رماتیاسنآبنابر قول  ،سانبدین    
برعهده ، در جامعه، ساالریشوند که مردمای میى، سه وظيفهیخشونت زداوظیفه 
 .دارد
در همه  را از آن رو نقل كردم كه خواننده بداند بيان قدرت قول آمارتيا سن       

چهار و آزادى در همه جا يکى است.  سان كه بيان استقاللجا يکى است. همان
به یک واقعیت تعلق دارند و یک  ،فرهنگیبعد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و 

رشد آن واقعیت در این چهار بعد  ،رشد ،کنند. بر میزان حقواقعیت را بیان می
تقدم و تأخر قائل شدن  ،است. اما بر میزان ایجابات قدرتمداری و قدرت محوری

یا مصالحی که عقول قدرتمدار  شود و این کار را مصلحتضرور می ،میان چهار بعد
اما  ،ناپذیر از یکدیگرنددو حق جدایی کند. استقالل و آزادیسازند توجیه میمی

جدا و بالاجرا  استقالل از آزادی ،بنام مصلحت ،شودوقتی بنابر روابط قوا می
 شود و...نقش  میآزادی نیز بی ،شود. و درجامی
ام كه نياز از فعاليت مستقل و آزاد، خودانگیخته، پيش از اين توضيح دادهو     

كند و نيازهاى خود، نيازها پيدا مى آيد. بنا بر اين، انسان در جريان رشدپديد مى
يگر محل ندارند. اند و يا دكند كه يا برآورده شدهى مىیجديد را جايگزين نيازها

است: چه وقت انسان اختيار تشخيص و تعريف نياز و آيد، اينپرسشى كه پيش مى
 دهد؟:برآوردن آن را از دست مى

دهد وقتی، بنام . انسان اختیار تشخیص و تعریف نیازهای خود را از دست می4
 :شوداو محدود می و آزادی ،استقاللمصلحت

بلکه تضاد قائل  ،تزاحم ،انسان و آزادی میان امنیت و استقالل مدارانقدرت    
زادی انسان در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی آد. امنیت را بسط استقالل ونشومی

محدودکردن  ،دنکنتعریف نمی ی و برخورداریش از حقوقو اجتماعی و فرهنگ
د. نکنتعریف میکردنش از حقوق و محروماو را در هر چهار بعد  زادیآاستقالل و 

بنابر مصلحتی که تأمین امنیت  ،اقلیت مسلط ،هاها و در همه زماندر همه جامعه
 ،است
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که نظام  کند. در غرباست و میانسان را محدود کرده زادیآو  . استقالل4.1
از  ،است و دولت باید حقوقمدار باشد بر اصل انتخاب دموکراسی ،نآسیاسی 

ن آباالبردن میزان  «کاهش میزان امنیت»هر زمان  ،سو نیزبدین جنگ جهانی دوم
انسان و برخورداری او از  زادیآاستقالل و محدودکردن  ،و بنابر این مصلحت

یا استقالل و آزادی انسان انکار  ،است. در بقیه جهانشده ضروردیگر حقوق 
محدود  ،تا ممکن است ،نهاآو یا بنابر مصلحت امکان برخورداری از  نداشده
است که حقوق انسان ذاتی حیات او هستند. کجا پذیرفته نشدهاست. در هیچتهگش

ن صفت را جسته و این صفتها آاین و  ،حقوق انسان ،در غرب ،لن تورنآبه قول 
خود نیز بدانها عمل  است که شهرونداناست. ایننها شدهآسبب نادیده گرفتن 

بیند که حقوق انسان صفت اخالقی بیابند. غافل کنند. او چاره را در این مینمی
 ،انگاردفریده انسان میآاست از این مهم که وقتی او خود این حقوق را 

توانند همه کند. چراکه این حقوق دیگر نمینزدیک به محال می ،بکاررفتنشان را
نقض آنها هر  ،فریده انسان هستندآانی باشند و چون مکانی و همه زمانی و همگ

شود و حقوق تنظیم کننده فعالیتهای ضرور می ،وقت که روابط قوا ایجاب کرد
شوند. بحکم نمی ،زندگیبا خود و با یکدیگر و در رابطه با ها در رابطه انسان

بگردد. نقد  اند جانشین رابطه قواتوبا حق نمی رابطه حق ،تابعیت حقوق از قدرت
  :نظر او را اندکی تفصیل دهیم

 کند و نقد آن:پیشنهاد می کاری که آلن تورنراه

حقوق را  نیرا بشناسد و همگان ا شیخو« یادیحقوق بن»و  . هرانسان کرامت1
نخست قول کلود لوفور  ،کنند. صاحب کتاب تیو بکاربرند و رعا اموزندیب

Claude Lefort دموکراسی این نیست که حاکمیت  :آوردمی را درباره دموکراسی
 است که مرکز جامعه از قدرتنآدموکراسی  ،مردم جانشین حاکمیت شاه بگردد

که دولت مشروعیت خویش را نه از وظایف اجتماعیش که  یعنی این .خالی باشد
از همه انسانها اخذ کند. و  ،به سخن دیگر ،و نقشمند بنیادی انسان حقوند از حق
و  یاسیو بعد صفت س یعیکه حقوق انسان نخست صفت طب دهدیشرح م ،سپس

و  جست و مورد نقد مارکس یو اقتصاد یصفت فرد ،یدر جامعه صنعت
، در راه رشد یبسط به کشورها انیدر جر ،یاقتصاد یشد. نوساز هاستیمارکس
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 عتیکه طب استدهیکه زمان آن رس کندیم شنهادیتوان از حقوق انسان ستاند. او پ
 .  میحقوق انسان را بازشناس یاخالق

 د. خود پر کن بمثابه جمهور مردم یناکارآمد راجامعه مدن یاسی. خالء احزاب س2
 کینزد ،یهم در محتو یدر صورت و مقدار صدر،یکار بنکار او، به راهراه    

کار راه کند،یبرقرار م حقوق انسان با قدرت انیم که آلن تورن یااست. اما رابطه
 Alain 53بنابر نظر آلن تورن )صفحه  کهنیا حی. توضکندیاول او را ناکارآمد م

Touraine, Le nouveau siècle politiqueقدرت نه از  تی( مشروع
 سان،نی. بدردینشأت بگ دیهمه انسانها با یادیاز حقوق بن که یاجتماع فیوظا

 لهیاست که قدرت وسبازداشته تیواقع نیاو را از مشاهده ا ،تیثنو دیقماندن در 
شد  یمدع زین ینی. خمکندیخود م لهی. بلکه حقوق را وسشودیحقوق انسان نم

آن باشد و  یاجرا لهیوس دیاست و دولت با حق نید . اسالمنهدیبنا م ینیدولت د
 ،یرا دولت نیبناکرد که د یاز آن اخذ کند. در عمل، دولت زیخود را ن تیمشروع

کار را به حقوق  نیکرد. قدرت هم یته انیرا مقدرت گرداند و قدرت آن لهیوس یعنی
حقوق انسان  دیگویاست. صاحب کتاب م، کردهکه، در غرب. چنانکندیانسان م

 است. کرده یته انیقدرت آنها را م دیگوینماند اما شده اعتباریب
 خواهدیمدار باشد و مدولت حقوق جا،نی، در اآلن تورن و اگر مراد از قدرت     
بلکه از  کند،یخود اخذ نم فیرا از وظا شیخو تیمشروع یدولت نیچن دیبگو

 انیو م گانهیبه از خود ب تواندیم یکارش وقتراه کند،یاخذ م انسان یادیحقوق بن
  هک انجامدیانسان ن یادیشدن حقوق بن یته
باشد و نه قدرت  آن قدرت هیماتا که نه بن شیهایژگیکند به و دایپ یفیتعر حق● 
 آن انگاشته گردد؛ یحام
. چراکه کندیم زی. مبهم نکندیبه حقوق آنها را شفاف نم دنیبخش یادیصفت بن● 

 یبه اطاعت از اوامر و نواه ادیاعت گرفتارانسان و حقوق او، انسان  انیم یدوگانگ
 .کندیکردن حقوق م گانهیرا عامل از خود ب قدرت

دارد  یحقوق ،یاتیح یسان که هر ذاو هستند. همان اتیح یحقوق انسان ذات● 
 م،یبخوان یادیحقوق را بن نیبه عمل به آن حقوق دارد. هرگاه ا یبستگ اتشیکه ح
که آلن  ی. کارمیاز انسان و انسان را خالق آنها بشمار یآنها را جدا میشویم ریناگز
بنامند  است، حق هرآنچه را پسند قدرت اراست. حال اگر عقول قدرتمدکرده تورن

 یکنون انیها پندار و گفتار و کردارشان را به قدرت بسنجد، جرآن یو وجدان اخالق
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ممکن است حقوق انسان  ایآ رد؟یگیشدت و شتاب نم یبیتخر گریکدیخود و 
همه و  شوندیم دایها حقوق پبگردند؟ نه. چراکه به تعداد انسان جهان شمول

که همه  شودیرهنمون م اتیح ی. نقد نظر او، ما را به حقوق ذاتقدرتترجمان 
 هستند.  یو همگان یو همه زمان یمکان
ذاتی حیات  ی. حقوق شهروندستندین یحقوق انسان همان حقوق شهروند● 

 هستند که هر عضو جامعه، بمنزله عضو از آنها برخوردار است؛ یحقوقشهروندی و 
 هستند؛ یاهرجامعه اتیح یذات یحقوق مل● 
 هستند. و عتیطب اتیح یذات زین عتیحقوق طب● 
 از حقوق برخوردار است. یبعنوان عضو جامعه جهان یاهر جامعه● 
انسان خالصه کرد و نه  «یادیحقوق بن»در  توانیدسته حقوق را نه م 5 نیا     
 یقانون اساس رو،نی. از اکنندیم جابیا زیرا ن گریکدیتعارض دارند.  گریکدیبا 

در بر  دیبا کند،یرا از حقوق اخذ م شیخو تیکه، در آن، دولت مشروع یاجامعه
 ریاز تعب ازینیو ب قیشفاف و دق یزبان رحقوق، د نیدسته حقوق را. ا 5هر  ردیبگ

 شوند.  فیتعر دیبا ،یاز اصول قانون اساس یدر اصل کیهر ر،یو تفس
 امکان برخورداری شهروندان ،بنام مصلحت ،کنیمطور که مشاهده می. همان4.2

 ،دنکایجاب شود و هربار مصلحت قدرتخویش محدود می زادیآو  از استقالل
 بلکه تجزیه ناپذیری حق ،شوندمی ،ه تنها حقوق محکوم به مقدم و مؤخر شدنن

از یک حق  یىشهروندان تنها از جز ،کردهم انکار و هر وقت مصلحت ایجاب
 ،تجزیه آزادی ،تجزیه استقالل ،هادر جامعه ،توانند برخوردار شوند. هم اکنونمی

ترین نوع تجزیه حق )= حق انسان بر سعی خویش( رایج شخصی تجزیه مالکیت
برخورداری و غیر قابل  شوند به قابلزادی تجزیه میآاستقالل و  ،هستند. برای مثال
به قانونی  ،به مشروع و غیر مشروع ،که آزادی به مجاز و ممنوعبرخورداری. چنان

شود. استقالل نیز تجزیه و بخشی و یا تمام آن قابل انتقال تجزیه می ،و غیر قانونی
شود و بسته به میزان ن منتقل میآگردد. تمامی استقالل برده به صاحب نیز می

گردد. گر منتقل میکم یا زیاد به سلطه ،از استقالل او ،گرسلطه از سلطه تابعیت زیر
منتقل  ،ای از آنتمام و یا اندازه ،حق انسان بر سعی خویش نیز بنابر نظام مزدوری

است. چند و چون مصلحت را مصلحت توجیه کننده ،گردد. در تمامی مواردمی
 کند.معین می ،است ن بیان قدرتآوقتی این یا  ،اندیشه راهنما
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است؟ بخاطر تعریفی که حق در بیان پذیرفته شده چرا تجزیه و انتقال حق     
هایش تعریف گیهژبه وی ،زادیآو  کند. هرگاه حق در بیان استقاللپیدا می قدرت
 و ارکان دموکراسی زادیآبیان استقالل و  ،مراجعه به دو کتاب ،)در این باره ،شود
فهرست  ی حقهاویژگی ،ز. در فصل اول این کتاب نیفایده نباشدتواند بیمی
را بدست ( غیر قابل تجزیه و غیر قابل انتقال و محدودیت ناپذیری خود اندشده
هم قدرت و هم مصلحتی  ،آورد. و حق با این تعریف است که چون بکار رودمی

 کند. محل میبی ،سنجدرا که می

 شدن انسان است: گزارشگر برده قدرت بر حق .حاكميت مصلحت5
پذیرند انسان، به هر جای جهان که  برود، از حقوق انسان استبداديان نمی    

و حقوق ملی  برخوردار است. اما این درجامعه خویش است که از حقوق شهروندی
 شود. بدیهی است حقوق طبیعت، برخوردار میو حقوق، بمثابه عضو جامعه جهانی

را در هرجای جهان که باشد، باید رعایت کند. هم او، در وطن خویش، از پنج 
دسته حقوق یکجا برخوردار است. این حقوق مزاحم یکدیگر نیستند و یکدیگر 

محل است و استبدادیان، وقتی کنند. بنابراین، تقدم و تأخر آنها بیرا ایجاب می
از راه تقدم و تأخر قائل شدن، مانع از عمل شوند حقوق را بپذیرند، هم ناگزیر می

حال، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی شوند. حقوق شهروندی نیز در عینها میبه آن
بر حقوق دیگر، ممانعت از « حقوق اقتصادى»و فرهنگی هستند. بنابراین، تقدم 

. گویانندبرخورداری از این حقوق است. قائل شوندگان به تقدم و تأخر حقوق دروغ
ها از حقوق خویش، استبدادى بر دانند با برخورداری انسانگویند زیرا مىدروغ می
ماند تا به اين يا آن تقدم قائل بگردد. از آنجا كه استبداديان فضای جا نمى

کنند و مانع از معرفت آنان را تنگ و تاریک می فعالیتهای خودانگیخته شهروندان
حقوق »شوند، برای توجیه استبداد خویش، زمانی دم از تقدمبر حقوق خويش می

و...( و  )كمونيسم، اسالم« اجراى مرام»زنند و زمانی دیگر، می« اقتصادى
محروميت امروز براى »و « ديکتاتورى آزادى»و « در جهان جنگ تا رفع فتنه»

هایی هستند که عقل مصلحت ،ها همهو این کنند.آویز میرا دست« اخوشبختى فرد
 !سازدمی قدرتمدار

دهد، مى اما همواره دولت استبداديان نيست كه بنا بر تقدم مطلقى كه به قدرت     
نيازها را  شود و براي آنان سلسله مراتبگرداند و قيم آنها مىمردم را صغير مى
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دهند، چنين دهد، بلکه مردمان، خود، هر بار كه به قدرت تقدم مىترتيب مى
عمل كنند، نيازها از فعاليت  خواهند به حقكه وقتى مىكنند. توضيح اينمى

 كنند، پاى مصلحتآيند. اما هر بار كه قدرت را مدار مىخودانگیخته او پديد مى
که مصلحت بمعناى عمل در بيرون حق و ناقض آورند. غافل از اینرا بميان مى

تن « مصلحت»حق، همواره اجراى حکم قدرت است. از زمانى كه آدمى به اين 
کردن و، بدان، اختيار تعيين نيازها  دهد، فعاليت خودانگیخته، بنا بر اين رشدمى

 دهد:و تقدم و تأخر آنها را از دست مى

 ، ضد نیازهای واقعی است:، ضد رشدسنجد ناقض حقمی . مصلحتی که قدرت6
است و نيازهاى آدمى را تعيين و  كه خواست قدرت« مصلحت»مشخصه آن     

 است كه ناقض حقى از حقوق انسان و بنابراين، ضد رشدكند، ايندرجه بندى مى
« اىماده 8فرمان » اىكند. براى مثال، خامنهرا جانشين نياز مى« ضد نياز»و  است

« مصلحت»است. اين مقدم « توسعه اقتصادى»كند بر اين اساس كه صادر مى
هر فرد ايرانى بر رهبرى جامعه و ناقض فعاليت  ض آزاديهاى انسان، ناقض حققنا

است. در نتيجه، « رهبر»خودانگیخته انسان و عامل تبديل كردنش به آلت فعل 
دهد، حاصل به زدودن آن تقدم مى« رهبر»ناقض رشد است. اما فقر که گويا 

ميان رفتن يا جهت ضد رشد پيدا كردن عاملهاى رشد  استبداد است. حاصل از
ى را یاقتصادى است. از ميان رفتن عاملها و يا تغيير جهت پيدا كردن آنها، نيازها

كنند و ها در جريان رشد، تقدم پيدا مىآورند كه بر نيازهاى انسانپديد مى
قدرت  رابطه بامده از تنظیم آ پدید شوند. در حقیقت، این نيازهاىِجانشينشان مى

كنند. براى هستند كه بيشتر از دو سوم توليد و خدمات جهانيان را، ويرانگر مى
دهد؟ آيا درصد توليد ناخالص داخلى را رانت تشکيل نمى 40مثال، آيا يك قلم 

را ترک  هزار درس خوانده ایران 150گوید ساالنه نمی المللی پولصندوق بین
گویند؟  در اقتصاد امروز ايران، آيا بيشتر از دو سوم نيروهاى محركه در می

 افتند؟ فعاليتهاى ويرانگر بکار نمى
ی وقرا جانشين حق« مصلحت»خاطر كه استبدادى بدان قرار، قدرتبدين     
کند. است و ضد نياز را جانشین نیاز می ، ضد رشددندار و طبیعت که انسان  كندمى

را ایجاب  گرها و خدمات ویرانضد نیازها آنها هستند که تولید و مصرف فرآورده
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ها و خدمات ويرانگر جانشين خاطر است که توليد و مصرف فرآوردهکنند. بدینمی
بايد نيازهاى انسان را در شوند كه مىها و خدماتى میفرآوردهتولید و مصرف 

دولت سازگار با رشد، دولتى است كه در بيرون حقوق جريان رشد برآورند. از اينجا، 
آزاد و  و ،  مصلحت نسنجد و به اجرا نگذارد. انسان داراى عقل مستقلگانهپنج

 بنا را بر تنظیم رابطه با قدرت نگذارد و ، نيز انسانى است كهنگیختهادفعاليت خو
جانشین حقوق خویش  کند را نسنجد وی که این تنظیم رابطه ایجاب میمصلحت
 .نسازد

 سنجيده هيچ نيست جز نشاندن معلول بجاى علت:  قدرت« مصلحت. »7
با فعاليت موجود  ید وآپدید میام كه نياز از فعاليت پيش از اين، توضيح داده    

است كه، با ويرانگرى، فقر و محروميت پديد است. كار هر قدرتى اينزنده همراه
كند. به سخن آورد و به استنادِ فرآورده خود، نيازهاى تن را دست مايه مىمى

سان، است. بدین نشاند كه قدرتتى مىبرجاى عل تر، معلول كه فقر است راروشن
ها به شود وقدرتمداران به استناد آن، به برآوردن نياز انسانفقر پوشش قدرت می

بخشند. اما، در عمل، غذا و پوشاك و مسکن، که نیازهای اولیه هستند،  تقدم مى
 كنند. چند مثال:كنند كه فقر را همه جانبه مىجز اين نمى

صدر بنى»)تمایل جانبدار استبداد در وابستگی( خاتمى را « خط سيد ضياء»●  
تقدم در »اى برجاى نماند، بر كه شبههبراى اين« اصالح طلبان»خواند. « دوم

استبداد فراگیری است  ،نهاآرفتار ، تأكيد كردند. علت «صدر استمبارزه با بنى
صدر نماد ایستادن بر حقوق و اند. بنینام نهاده یهکه بدان والیت مطلقه فق

که، به حقوق هستند. چنان ،قربانی اولول اول، لبا این استبداد است. مع یىرویارو
صدر، دوازده جرم اصلی ها، در مجلس ساختگی اول، برای بنیاستناد صورت جلسه

 قائل شدند،بدین شرح:
 ؛دموکراسی. جانبداری از 1
 . جانبداری از حقوق بشر؛2
 . مخالفت با والیت فقیه؛3
 ها و...(؛و کمیته و دادگاه انقالب )سپاه« نهادهای انقالب». مخالفت با 4
 ؛ بر سر گروگانها . مخالفت با قرارداد الجزایر5
 و حدود و تعزیرها؛« قضات شرع». مخالفت با احکام 6
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)مقصود نصب بهشتی و موسوی اردبیلی به « انتصابات امام». مخالفت با 7
 (؛است بر خالف قانون اساسی ریاست و دادستانی دیوان کشور

 ای خمینی؛. مخالفت با تبلیغ بر8
 ؛. مخالفت با اسالم فقاهتی9
و  یعنی همان دو اصل استقالل و طرفداری از مصدق یى. موافقت با ملی گرا10

 ؛آزادی
 و گیری.. مخالفت با گروگان11
 .جنگ . مخالفت با ادامه12
 مسلط است. «اصالح طلبان»بر  «جريان سوم»مدعى شد  «خط سيد ضياء» ●
موقعيت خاتمى و اصالح طلبان در )حفظ ، ، از راه مصلحت«اصالح طلبان»

 تبرى جستند.  «جريان سوم»، خودى و غير خودى تشخيص دادند و از (رژيم
« اىقتلهاى زنجيره»بدانها« نظام والیت مطلقه فقیه»های سخت سبعانه که جنایت

موقعيت  ،خاطر روی دادند کهاز جمله بدین و دستگيريها و سركوبها، نام نهاد 
. این موقعیت کردنها را ایجاب میآپذیری فعل  خاتمى و اصالح طلبان در رژيم،

هر دو معلول بودند و علت والیت مطلقه یک تن بر یک ملت است.  ،و نیز جنایتها
خطرناک تشخیص داده شد و حذف آن واجب گشت.  ،بمثابه بدیل ،«جریان سوم»

جانشین علت )والیت مطلقه  ،بود« موقعیت در نظام»معلولی که  ،بنام مصلحت
 گرداند.« اوجب واجبات»را  هاپذیری پیشاروی جنایتفقیه( شد و فعل

خط »زنان و جوانان، از دانشجو و غير دانشجو پديد آورندگان دوم خرداد بودند،  ●
را بازى  را متهم كرد كه نقش گرباچف «اصالح طلبان»خاتمى و  «سيد ضياء

از راه  ،«طلبان اصالح»شود، د و پشت سر او يلتسينى دارد نمايان مىنكنمى
، سركوب دانشجويان نظام(موقعيت خاتمى و اصالح طلبان در )حفظ  مصلحت

معلول که  ،به سخن دیگر را تصويب كردند و به مسائل زنان، نزديك نيز نشدند.
ای است جانشین و بسا پوشش علت که والیت مطلقه خامنه« موقعیت در نظام»

 قربانی شدند.  ،زنان و دانشجویان بودند ،ایران شد و حقوق شهروندان ،است
بعدى مخالفت همگانى خود  «انتخابات»دو در مردم بودند كه در دوم خرداد و ●

 «اصالح طلبان»خاتمى و  «خط سيد ضياء»ابراز كردند.  جبار و دستیاران اورا با 
 برانگیختنِ  را رویه کرده و عامل« و معامله در باال پایینفشار از »را متهم كرد كه 
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 ،نگفتند که عامل همیشگی به عصیان ،«اصالح طلبان»مردم به شورش است. 
در  «اصالح طلبان»موقعيت خاتمى و )حفظ  مصلحت بنام  ،است. بلکه قدرت
فعل دهندگان مردم به را در پيش گرفتند و تمرين  «آرامش فعال»رویه ، نظام(

خود معلول را )موقعیت در نظام و روش  ،سانگشتند. بدینحركتى پذيرى و بى
ن  ومعامله در باال( جانشین علت )والیت مطلقه یک تن بر یک یىفشار از پا

 جانشین کردند.« رامش فعالآ»ن را با یىملت( و فشار از پا
به  ميکونوست فقیه در دادگاه شهر برلین موسوم به دادگاه محکومیت نظام والی ●

از علتهاى دوم خرداد  دولت والیت مطلقه فقیه المللىانزواى بينتروریسم دولتی و 
 ظاهر()سازش در باطن و ستیز در سياست خارجى خود  «خط سيد ضياء»بود. 

اصالح »موقعيت خاتمى و )حفظ  بنام مصلحت ،«اصالح طلبان»را ادامه داد. 
و  تا تخطئه دادگاه ميکونوسرا روش کردند و « ىیزداتنش»، نظام(در  «طلبان

و بيرون عضو گروه کشتار در رستوران میکونوس(  ) كوشش براى آزادكردن دارابى
آیا  پيش رفتند. بردن رژيم از نظارت كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد،

دانستند تنش معلول علتی است و آن علت والیت مطلقه یک تن بر یک کشور نمی
کردند را جانشین علت و پوشش آن می« حفظ موقعیت در نظام»است؟ چرا باید 

حیات و دیگر حقوق قربانیانِ والیت مطلقه جباری  و وسیله پامال شدن حق
 است؟ که دولت را به دولت تروریست بدل کردهشدند می
 ای/خاتمی برگزیده شدندهستند. از دوره خامنه ها امرهای واقع مستمراین مثال    
 تر هستند.  واضح ،نآهای بعد از که نسبت به دوره پیش و دوره چرا
بنام  ،بودموقعيت خاتمى و خود را كه معلول  «اصالح طلبان» بود که سانبدين    

به تخريب ت کردند و خود و پوشش علت که دولت جبار اسجانشين  ،مصلحت
علتهاى وجودى خويش پرداختند. حاميان آنها نيز، اغلب از راه غفلت از علتها، 

 ناخواسته، در اين تخريب شركت جستند. 
جانشين معلول را سنجد، از راه فريب، مى كه قدرت «مصلحتى»قرار، بدين      

ماند. مى شوند، از رشدجانشين علتها مىاى كه درآن معلولها كند. جامعهعلت مى
بدان، فرصتهاى بزرگ  ،، محل اين جانشينى گشته وايران، پيش و پس از انقالب

كند كه بنام اند. رشد وقتى تحقق پيدا مىرشد به فرصتهاى ويرانگرى بدل شده
 ، معلول جاى علت ننشيند.مصلحت
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و نیاز واقعی و نشاننده معلول برجای علت، تنها در  ضد رشد« مصلحت». اما 8
 کردنی است:، ساختنى و توجیهبيان قدرت

و نشاننده نیازهای کاذب  ناقض حق ی، مصلحتدر سر آزادىو  استقاللبيان با     
قرار، ميزان . بدينسنجیدتوان را نمى بر جای نیازهای واقعی ومعلوم بجای علت 

شود، بيانگر ، وقتى در بيرون حق ساخته و ناقض آن مى«مصلحت»ويرانگرى 
است.  اندازه زورمدارى استبداديان و نيز اندازه اعتياد جامعه به بيان قدرت

سنجند و میناقض حق  های«مصلحت»اى كه، در آن، همه روز، همگان جامعه
نه  ایجامعه . چنینزورباورى همگانى است ،نآدر  ،است کهجامعه، برندبکار می

آزادى، استقالل و رو، در رشد، بيان كه در بيراهه ويرانگرى است. ازاين در راه رشد
 ه حکم قدرت بایدكه ب «مصلحتى»، نقش اول را دارد. راهنما اندیشهبمثابه 
شود که تن دادن به روابط قوا برای آن سنجیده می دارد و ای از زورمایهبن سنجيد،

« مشروع»و بسا « عاقالنه و پسندیده» با زور را ترکیب نیروهای محرکهبکار بردن و 
. روش استهم هدف و هم ، خودهر حقى از حقوق انسان، که غافل از این. بنمایاند

هنگ آکردن همکند مگر با عمل به حقوق و فعالانسان تحقق پیدا نمی چنانكه رشد
روش خویش هستند. بازورگفتن و  . و استقالل و آزادیاستعدادها و فضلها

ن دو آبلکه از  ،آوردداشته خود را بدست نمی زادیآانسان استقالل و  ،زورپذیرفتن
حال آنكه است.  دانشدانش آموختن وسيله هدفى است كه شود. غافل می

، از يك جنس کندتوجیهش میزور است، با هدفى كه  نکار بردبوقتى  «مصلحت»
را نآ هدف ظاهر کهقدرت است  «مصلحت»هدف سازگار با اين  يست.و نوع ن

گرداندند. هدف  «مصلحت»سال را  8ادامه جنگ به مدت چنانكه  پوشاند.می
بنا بر اعتراف محسن رضائى  -در جهان و هدف واقعى آن،  «رفع فتنه» مورد ادعا

ويرانگرى بر ويرانگرى افزود و جنگ بود.  «نظام واليت مطلقه فقيه»تثبيت  -
رفع فتنه  را ببار آورد، «خط سيد ضياء»خیانت و جنایت و فسادگسترِ استبداد 
كه در بيرون حق  «مصلحت»هر  ،خاطربدین. گیرتر هم کردرا عالمنآبلکه  ،نکرد

. پوشاندمى در پرده هدف ظاهر، هدف واقعى را و شودسنجيده شود، ضد رشد مى
 ،بنوبه خود ،کند واست که مصلحت را جانشین حق می ويرانگر هدف واقعی قدرت

 گرداند که قدرت است. مصلحت هدف ظاهر را پوشش هدفی می
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آزادى راهنماست، هر حقى روش خود نيز و  استقاللقرار، وقتى بيان بدين       
ست. ايکى و روش نيز خود آن توان سنجيد. حقنمىهست و در بيرون آن، روشى را 

شود و همواره دو مى زور نکاربردبتجويز  «مصلحت»، حال آنكه در بيان قدرت
براى توجيه  است وظاهر یکی ساختگی و دیگری واقعی دارد. اولی  هدف

قدرت است و  دومیكند و تحقق پيدا نمى گاهشود و هيچساخته مى «مصلحت»
هدف واقعى با هدف است که ابهام بمدد آيد. كه از راه ويرانگرى، پديد مى واقعى

را نآن و خود آ کردندن هدف يگانه کررو، شفاف ازاين شود.پوشانده میساختگى 
 .است شناختن و کردنتحقق خویش وسيله 

، ولو بیان برد، اندیشه راهنماسنجد و بکار میمی . مصلحتی که عقل قدرتمدار9
نیز  جا که دیگر بکار توجیه مصلحتکند. تا بدانتهی می، را به تدریج میانقدرت
 نیاید:
تواند والیت بجوید که فقیهی می ،فکر راهنمای والیت فقیهبنابر  ،برای مثال    

 اعلم و اعدل و اتقی بودن را داشته باشد. اما مصلحت ،از جمله ،شرائط مرجعیت
 ،سانایجاب کرد که والیت از آن کسی بگردد که این شرائط را نداشت. بدین

از حقوق انسان و حقوق  فقه ،والیت فقیه از شرائط مرجعیت تهی شد. پیش از آن
 ،بمثابه عضو جامعه جهانی و حقوق ایران و حقوق ملی و حقوق طبیعت شهروندی
 بود. خالی شده

تهی شد.  که رأی دادن به آن واجب شرعی شد، نیز میان حتی قانون اساسی     
همان مجلس ساختگی هم بستوه « نمایندگان» ،ها چون از اندازه گذشتنقض

 :توسل جست و گفت خمینی به مصلحت ،نهاآمدند و شکوه کردند. در پاسخ آ
کردن قانون خالی ،حالکرد که به قانون اساسی عمل نشود.  با اینجنگ ایجاب می
بنام تقدم  ،سپس ،و« دادگاه ویژه روحانیت»ادامه یافت. او  ،اساسی از محتوی

را تشکیل داد و دستور « نظام مجمع تشخیص مصلحت»  ،مصلحت بر احکام دین
وارد قانون « والیت مطلقه فقیه» ،سانبازنگری در قانون اساسی را صادرکرد. بدین

کف  ،ادعا شد که اختیارهای مندرج در قانون اساسی ،اساسی شد. باوجوداین
از اساسی و  ،مد و بر قانونآدرکار« حکم حکومتی». هستندامر اختیارات ولی

 حاکم شد.  ،عادی
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را از محتوای خویش  است که دین این قدرت :کندپرسش مهمی محل پیدا می     
ها نه قدرت که دین را که قربانی انسان ،روکند. از چهخالی می ،که حقوق هستند

علمی رابطه قدرت و مرام  یىکنند؟ آنها که به صرافت شناسامقصر می ،اول است
کنند. زیرا دین را مقصر می ،بنام مصلحت ،شماری ،اندک شمارند. از آنها ،افتندمی
اعتبار برند از آن حاکمان است را باید بیکننده قدرتی که گمان میتوجیه ،پندارندمی

را با خود یا دیگران جانشین کرد. اکثریت بزرگ معلول را به جای نانآکرد تا بتوان 
ن آتوجیه کننده  دین یا مرام  ِبرند قدرت وسیلهکنند. زیرا گمان میعلت مقصر می

که قدرت شود. غافل از ایناز قدرت بد استفاده می ،است. وقتی دین یا مرام بد است
 ،در این رابطه ،که با زور زیر سلطه و ترکیبی است از نیروهای محرکه –رابطه مسلط 

اش توجیه تواند شرکت کند زیرا وظیفهرود. دین یا مرام در این ترکیب نمیبکار می
دهند تا تغییرش می ،ن رابطه و بکار بردن این ترکیب است. هرگاه نتواند توجیه کندآ

  ،ها اگر رابطه دین یا مرام با قدرت را نیک بشناسندید. انسانآکه از عهده توجیه بر
با حق  را با رابطه حق شوند رابطه قواشوند و بر آن میا میبسا از پرستش قدرت ره

 همین است. جانشین کنند. رشد
وسیله است؟ زیرا در روابط  قوا  اند قدرتاما چرا اکثریت بزرگ باور کرده     

برند. سنجند و بکار میمی مصلحت ،کنند و برای یافتن این یا آن موقعیتزندگی می
های کنندهیا مرام با توجیه های دینها هیچ جز جانشین کردن محتویاین مصلحت

 همین است.  ،قدرت نیستند. جریان غافل شدن از حقوق و گره زدن غفلت به جهل

رفتن به بیراهه مرگ و ویرانی  و عمل به مصلحت رفتن به راه رشد . عمل به حق10
 است:
چراكه از ويرانگرى به رشد  «.جدا است از راه غى راه رشد» است کهاین حق     

كند. راستى رود، آن را ضد رشد مىدر روشى كه بکار مى وجود زور .راهى نيست
ى رشد است. خشونت را قدرتمداران یزدااست كه خشونت ضد رشد و خشونتاين

محور و  كنند كه قدرتها از اين واقعيت غفلت مىاما اغلب انسانكنند. روش مى
 «خط سيد ضياء»براى مثال، اگر  شود اگر نتواند خشونت را همگانى كند.مدار نمى

توانست در پى انقالبى كه گل را بر گلوله كرد، كجا مىخشونت را تحميل نمى
« خط سيد ضياء»پيروز كرد، استبداد ويرانگر خويش را بر قراركند؟ بنوبه خود، 
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توانست صاحب قدرت شود اگر گروههاى زور پرست، هم از آغاز، خشونت نمى
گرداند و، با  «مصلحت»خشونت را عين بکاربردن ين خط، كردند. ارا روش نمى
در اعتياد جامعه به انواع خشونتها تا بخواهى  .برد شاى، بکارسابقهوسعت بى

گسترش خشونت، ويرانگرى را جانشين هنگ آ از ،ترهنگی پرشتابكوشيد و با آ
 رشد كرد. 

كه در است. اال اين رشد زدایىام كه خشونتپيش از اين، خاطر نشان كرده       
است با رشد سازگار  اى كه زورآيد: اگر وسيلهاينجا، پرسش جديد و اساسى پيش مى

 و بقصد زدودن خشونتى نيست، آيا بکار بردن زور حتى وقتى در مقام دفاع از حق
 ،در مقام دادن پاسخ به این پرسشبرد، ضد رشد نيست؟ است كه زورگو بکار مى

بکار برد و آتش خشونت بر او سرد شد. و  (ع)كه ابراهيم را روشى  شومور میيادآ
 تواند بکار همگان آيد:افزايم توضيحى را كه، همه روز، مىبر آن مى
بنابراين، حتى وقتى زورپرستان خشونت در كار ، خود حق است. وسيله حق        

وسيله  كنند، زوربندند و آزادگان را در آن زندانى مىآورند و مدار خشونت را مىمى
شود. اما عدم خشونت اگر حق و خشونت روش بيرون رفتن از مدار خشونت نمى

فعل پذيرى و پيروى از اين فلسفه باشد كه خشونت سرانجام بکار برنده آن را از 
شود. آيا راهى ديگر نيست؟ ويرانگرى مى گسترشآورد، چه بسا موجب پاى در مى

، در مدار بسته خشونت لذاو همراه است. چرا. در حقيقت، ناحق با زور و حق با نير
عقل  را روش بایدکرد. آزاد نگاه داشتن عقلمستقل و است كه جهاد اكبر در 

 ،خودانگیخته
عقل کند. و چون می هم روشهدف و هم آزادى را براى خود، و  استقالل .الف 

بازیافت خودانگیختگی  ،استخودانگیخته ،خود در حالت فطری ،نیز قدرتمدار
مستقل مداران نيست قدرتهدف از ميان برداشتن  چرا که  كند.هدف مى اوبراى را 
هدف نه نابودکردن متجاوز  ،یندآ. حتی وقتی به جنگ میآزاد كردن آنان استو 

: اگر آنها به جنگ آمدند، با آنها که فرمود باید باشدکه منصرف کردنش از تجاوز 
تنها وقتى دين از آن خدا نيست كه )شود  جنگيد تا فتنه نماند، تا دين از آن خداب

( درآمده باشد. بنا بر اين آزاد كردن دين از قدرت، جهاد است به مالکيت قدرت
 ؛ستم از ميان بر خيزد و
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گر لطهسزير سلطه است كه  -خشونت معلول است، علت آن رابطه سلطه گر  .ب 
رها شدن و رها  کند.گرفتار می با زور روهای محرکهیردن ترکیب نب را به جبر بکار

 ؛است زدایىكردن از اين رابطه است كه خشونت 
اند: آلت بازها و آلتها. برند، خود دو دستهمدارانى كه خشونت بکار مى قدرت ج.

كند و به باز آزادكردن آلتها از بازى كردن نقش آلت، آلت بازها را تنها و ناتوان مى
 ؛انجامدشدن مدار خشونت، مى

ردن کمدار را آشکار قدرتو هدف واقعى  دریدنپرده ابهام را  یىزداخشونت د.
با ابهام و شفاف كردن هر غير شفاف گشودن مدار بسته خشونت،  . مبارزهاست

 ؛بدون بکار بردن خشونت است
تواند مدار بسته خشونت را بوجود بياورد مگر با گرفتن از آنجا كه زورمدار نمى . ه 

شود. اين روشى است كه آزاد شدن شروع مىمستقل و نيرو از زورپذير، كار با 
كردن و  راهنما اندیشهآزادى را و  استقاللبنا بر اين، بيان بکار برد.  (ع)ابراهيم 
 ؛ستا كارها ینِ تر، اساسىگشتندر برابر تمام ستم  تمام حق

ى كردن، از جنس زورگو یمدار بسته خشونت و ويرانگرى را عرصه رويارو .و  
بايد قدرتمداران را به دار، با زورگو رويارو شد. مىشدن است. هرگز نبايد در آن م

آزادى آورد و در اين فراخنا، آتش خشونت را سرد كرد. به اين و  استقاللفراخناى 
اند، اى جز مدار بسته خشونت باقى نگذاشتهعذر كه روش كنندگان خشونت عرصه

استقالل  كرانبىپهنای توان تسليم حکم آنان شد. چرا كه انسان در درون خود، نمى
لمرو زورمداران، به مبارزه تواند مهاجرت كند و در بيرون از قآزادى را دارد و مى و

 ؛بايستد
اگر مهاجرت نيز ممکن نشود، بدين عذر كه مدار بسته خشونت مدار بسته بد  ز .

تن دادن به بد از بيم بدتر است، نبايد تسليم  آورد و مصلحتو بدتر را پديد مى
 ، گشودن مدار خشونت است. كربال،«مصلحت»ستمگر شد. تن ندادن به اين 
 ؛آزمايش موفق اين روش است

آزادى  و استقالل بايد در پيش گرفت: غافل نشدن ازاست كه مى راه رشد ح .
و،  كه از بيرون قابل تهديد و تحديد نيست و پيشى گرفتن در دانش و فن خویش
تر هارا فعالخالقه عقل خودانگیخته و مجموعه استعدادها و فضل استعدادبدان، 
. بر فرض یدآپدیدو مدار بسته آن ید آدرکارخشونت  شود کهن میآاز  ، مانعکردن
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راه بيرون  ،رشدراه آزادى، مدار بسته را بوجود آورده باشد،  استقالل وكه غفلت از 
تواند تا خود را می قخل توانآزاد است وقتى  و مستقلست: عقل ارفتن از آن
 پایانیش نزدیک به بیاستعدادها رشدداند ، وقتى مىنهایت بیشترکندىنزدیک به ب

آزادى، باخدا بودن، بکار انداختن تمامى توان خالقه استقالل و بيان  بنابراست. 
سرد  است. آن انسانى كه آتش خشونت بر اوهاو فضل عقل و تمامى استعدادها

 ؛شود، اين انسان استمى
رسد كه مدار برد، به اين نتيجه مىاين روشها را بکار مى خوانگیختهوقتى عقل  ط .

همه هنگ آفعال کردن همآيد اگر حتى يك تن، با بسته خشونت هرگز پديد نمى
و  استقاللخويش، استوار به استقامت بايستد. چرا كه  هایو فضل استعدادها

ت كه زورمدار اس ،یىها، حتى آنهاهمه انسانحیاتِ فعال عقل آزادى ذاتى 
ها به بازخواندن انساناستقامت درآزاد،  مستقل و اند. استقامت انسانگشته

كند، شمار اثر مى. چون استقامت، خشونت را بىد نیز هستآزادى خواستقالل و 
 وشود. د، روز افزون مىآورنآزادى خويش را بياد مى استقالل و كسانى كه

آزاد نبايد بگذارد مدار خشونت سياه چال سانسورهايش بگردد. و  مستقلعقل  ی .
ها بکوشد. حتى اگر در انزواى بر او است كه در جريان آزاد اطالعات و انديشه

ان تواند جريزورمداران مى با بهره جستن از پندار و گفتار و کرداركامل باشد، 
توان . پس مىدورغ جز پوشاندن حقیقت نیستو اطالعات را بر قراركند:  هاانديشه
توان نقدكرد. آن كار كه را مى بدر آورد. بيان قدرتها دروغرا از پوشش  حقایق
آزادى در بيان قدرت  و استقالل كردن بيانست پيشگيرى از بيگانها تر كارهابزرگ

، در بيان قدرت از «مصلحت»آزادى را، بنام  استقالل و است. بنابر تجربه، بيان
كنند كه، مدارانى مىمداران و مرامكنند. اين كار را بدست دينخود بيگانه مى

در آزادى را در بيانى  استقالل و پندارند و بيانسازش با قدرت را، ناگزير مى
، اسالم كنند. مقايسه دو اسالمقدرت حاكم از خود بيگانه مى گرهایدارنده توجیهبر

مطلقه،  (= قدرت)ايران و اسالم بمثابه بيان واليت  بمثابه بيان راهنماى انقالب
بکابردن ترکیب كند كه اهميت اين پيشگيرى را در استقرار استبدادى آشکار مى

 كند.را تنها روش حاكميت مى ،، خشونتبنابراین ،بازور نیروهای محرکه
= انسانى با عقل )آزادى و  استقالل، بظاهر سان، در مدار بسته خشونت،بدين     

ى شدن نامحدود ا زندانزیر ،بظاهرشود. زندانى مى (آزاد و روشهاى باالو  مستقل
، زورمداران، در بکار بردن خشونت تنها در حقیقت. در محدود محال است
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يابند كه از ميان برداشتنى نيست. دو رهبرى را مى نيرویىشوند. در برابر خود، مى
 شوند:با يکديگر رويا رو مى

جو در رابطه سلطه زوربا  بکاربرنده ترکیب نیروهای محرکهرهبرى كه جز یکی  ●
 نيست و پذیربا سلطه

 است.خود عارف و آزادى  عقل او بر استقاللرهبرى كه دیگری  ●
رساندن یاری به  رهبرى اولى نابودى رهبرى دومى را در سر دارد و رهبرى دومى     
 خود وآزادى و  غفلت از استقالل ،مدن از غفلتآرهبری اولی در بدربه 

اى برجا نگذارد، پيروزى اگر رهبرى اولى جز قتال، چاره اندیشد.می زدایى،خشونت
ترين با دومى است حتى اگر يك تن باشد و شکست با اولى است اگر صاحب بزرگ

ها راه شود و انساندومى كشته شود، مدار بسته خشونت باز مىهم ارتشها باشد. اگر 
 يابند. را باز مى رشد
آزاد شدن از  مستقل و شود و اين تغييربا تغيير انسان شروع مى قرار، رشدبدين     
فعال كردن توان کند به تحقق پیدا میمدارى، قدرتشدن از  رها .مدارى استقدرت

و ى انسان هاو فضل استعدادهاهنگ آفعال کردن هم آزاد وو  مستقلخالقه عقل 
ورده ابتکار و ابداع و کشف و خلق آکه فر دانش و فنترکیب بکاربردن کردن رویه

 .های خویش با سرمایه و حقوق در اندیشه و عمل و در تنظیم رابطه هستند
ترين نوع و با وجود اين، در اينجا، نوعى از خشونت در نظر است كه فراوان     
بکار « مردمتربيت » به قصد «استبدادعادل» ی کهرشدترين آنهاست: خشونتضد 
، خشونت بنام مرام واليت «ديکتاتورى رشد» همان خشونت بنام ترقى، :بردمی

...، خشونت بنام تربيت فرزند و شاگرد  و ، پيشوا، و حزب پيش آهنگمطلقه فقيه
بکار  و... اين نوع خشونت، بنام مصلحت (در خانه و معلم در مدرسهپدر و مادر )
كند و بدل مى را به انسان تابع زور خودانگیختهبديهى است كه انسان  .رودمى

 گرداند.محيط اجتماعى را خفقان آور و ضد رشد مى
ونتها، از جمله خشونتها بنام قرار، بهمان اندازه كه محيط اجتماعى از خشبدين      

 شود.بيشتر مى ها براى رشد، آمادگى انسانگرددخالى ب اين و آن مصلحت
 
 فرموده!؟: مصلحت . تبعیض11 
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مطالعه در کتاب رشد )جلد دوم( ، نقش تبعيضها را در جلوگيرى از رشد    
بر قرار  ايم. در اينجا، آن نوع از تبعيضها در نظر است كه بنام مصلحتكرده
مخالف حقوق  هااین مصلحت كه همگان اذعان دارند كهشوند. توضيح اينمى

 نها چاره نیست.آکردن ر قراراز بها در حقوق هستند، اما انسان و برابرى انسان
يضى است كه، بنام مصلحت، براى قدرتمداران ترين شکل اين تبعيضها، تبعرايج

، از جمله سرمايه گذاران «سرمايه گذاران»هاى رشد كه بسود شود: نظريهبر قرار مى
كنند، يا تبعيضى كه بنام اين و آن مصلحت، در شکل خارجى، تبعيض بر قرار مى

طقه جعل شود، يا تبعيضها كه بسود اين و آن منبر قرار مى «اختيارات فرا قانونى»
شوند. يا حتى شوند، يا تبعيضها كه بسود زمان حال و يا آينده بر قرار مىمى

شوند. همه اين تبعيضها مانع رشد مى مقررها كه در خانواده «گذرا»تبعيضهاى 
 شوند.مى
بر  روند و بنام مصلحتترين تبعيضها بشمار مىسان، آن تبعيضها كه رايجبدين     
ی مصلحت ترينها نيز هستند. بخش بزرگى از اين تبعيضها شوند، ضد رشدمى قرار

توجه به این مهم که تبعیضی توانند از ميان بردارند. با ها خود مىرا انسان فرموده
نباید  ،ها است. بنابراینشکارترین مفسدتآبسا  ،شودکه برقرارکردنش مصلحت می

با ترك  پذیرفتشان. نباید ،سنجدنها را میآقدرتمداری  هم وقتی .سنجید و بکاربرد
د و نيابخويش را باز مى حقوندجامعه  شهروندانها، سازی«مصلحت» نوع اين

 ،در حقیقت .کنندپايگاه مىبى را يهاى استبدادىیدولت و كارفرما
موقعیت مسلط بخشیدن به  ،شودبرقرار می ،بنام مصلحت ،. تبعیضی که11.1 

در رابطه مسلط )صاحب  ،سانشود. بدینبرقرار می است که بسودش تبعیضطرفی
به صاحب امتیاز امکان بکاربردن ترکیب  ،(زیر سلطه )مردم ایران –امتیاز( 

شود شود. حاصل همان زیان عظیمی میاده میبر ضد مردم د با زور نیروهای محرکه
بدست  ،از رهگذر دادن امتیازها به خارجیان وارد شد. برای مثال ،که به ایرانیان

نها بود( آ)دولت انگلیس یکی از  ایران برداری از منابع نفتوردندگان امتیاز بهرهآ
پیدا کردند. این امتیاز یکی از امتیازها  ،از راه سلطه بر دولت ایران ،گرینقش ویران

 بود که بنام مصالح عالیه دولت به خارجیان داده شدند؛
سلطه  ،دهدگویند که دولتی که بنام مصالح خود امتیاز می. امتیازها به ما می11.2

بیند و برای برخورداری یخارجی م به قدرت خویش بر مردم خویش را در گرو تکیه
 دو مصلحت ،قراربدیندهد. امتیاز می ،به زیان مردم کشور ،به او ،از حمایت بیگانه
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شوند و سبب برقراری تبعیض بسود بیگانه متکای یکدیگر می ،گر دو تبعیضتوجیه
گر گر تبعیض بسود دولت جبار و مصلحت توجیهمصلحت توجیه :گردندمی

 برقرارکردن تبعیض بسود قدرت خارجی.  

دیگری همراه است که  گر تقدم و تأخری، با مصلحتتوجیه . هر مصلحت12
 شوند: متقابالً متکای یکدیگر می

براى اين يا آن محل،  بسا قانون و دين و مرام براى گذشته يا حال يا آينده و    
 یا برایزمان حال و يا زمان آينده،  رای، بشوند. اما بنام مصلحتتقدم قائل نمى

هاى غربى، به زمان حال . هم اكنون، در جامعهشوندقائل میاين يا آن محل، تقدم 
ر دانند اين تقدم مشکلهاى بزرگ دشود. مسئوالن سياسى نيز كه مىتقدم داده مى
ترس )خود را ابراز كنند. يا بنام مصلحت  كنند علمآورد، جرأت نمىآينده پديد مى

كنند. تقدم براى انواع كارها، محلها را درجه بندى مى (از واكنش رأى دهندگان
ر مدار كشورى و جهانى فعاليت دو تأخرهاى رايج بر پايه  قرارگرفتن مناطق 

تر، تقدمهائى هستند كه بخاطر موقعيت . از آن رايجشوندمىبرقرار سرمايه، 
د. بخشى از مهاجرتها نشومىقائل اين يا آن زمان و اين يا آن محل  برایاجتماعى 

 و زمان بنديها از اين نوع هستند. 
بنابر  ترين نوع تقدم و تأخرها مورد نظر است كه همگان،اما در اينجا، رايج    

 هستند: شوند و از موانع رشدمى ، قائلمصلحت
هيچ چيز امروز و همه »و يا  شعار  «همه چيز هم اكنون و همين جا»شعار . 12.1

، همگان براى حال يا و يا... گوياى تقدمى هستند كه، بنابر مصلحت «چيز فردا
 مقرر كردنها ضد رشدسان تقدم و تأخر شوند. اينآينده و اين و آن مکان قائل مى

شوند چرا كه روش رشد، تجربه است و تجربه رشد نياز به پيوستگى زمان و مى
اى را بوجود كه در رشد، فعاليتهاى مناطق مختلف مجموعهمکان دارد. توضيح اين

آورند كه در زمان در برگيرنده گذشته و حال و آينده، مجموعه زنده و رشد يابى مى
در ) . رجحان بخشيدن به اين يا آن زمان، اين يا آن محل، رشد قدرتشوندمى

كند. وضعيت كنونى جهان، بيشتر را جانشين رشد انسان مى (شکل سرمايه و غير آن
 حاصل اين نوع تقدم بخشيدن است.
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کنیم که میمشاهده  ،که تأمل کنیم در این تقدم و تأخر قائل شدن بنام مصلحت    
شکار متکی به آمصلحت  :گر یک مصلحت پنهان استاین مصلحت توجیه

سنجد که برای زمان است. مصلحت پنهان را قدرتی مینآمصلحت پنهان و متکای 
که تأمل « جاهمه چیز هم اکنون و همین»شود. در شعار و یا محلی تقدم قائل می

است. بسود حال و به زیان آینده برقرار شده یک تبعیض ،کنیممشاهده می ،کنیم
 یىهای امروز و فردا از حقوق خویش خواناآیا این تبعیض با برخورداری نسل

 لودگی محیط زیستآکه دارد. چنان یىبا سود سرمایه خوانا ،دارد؟ نه. در عوض
های فراملیتی است. است. اما بسود شرکتهای آیندهبه زیان نسل امروز و بیشتر نسل

جبران کنند. این  ،کنندنها حتی حاضر نیستند زیانی را که به محیط زیست وارد میآ
رعایت سالمت  :پوشاندمی« نیروی کار»مصلحت  ،شرکتها سود خود را در لباس

مصلحت قدرتی  ،سانشود! بدینمیمحیط زیست سبب بزرگ شدن نرخ بیکاری 
دروغ است و با مصلحت  ،پوشاند کهمی« نیروی کار» است را مصلحتِکه سرمایه

هم اکنون »شوند. مصلحت دوم همان تقدم قائل شدن برای دوم متکای یکدیگر می
 است؛« جاو همین
 مجمع تشخیص مصلحت»تشکیل « حفظ نظام اوجب واجبات است. »12.2
تقدم مطلق قائل شدن برای « اوجب واجبات»است. اما این را ایجاب کرده« نظام

 ،یک رابطه میان فعال مایشاء و مردم محکوم به اطاعت است. مصلحت صوری
کننده توجیهپوشاند مصلحت واقعی را که مصلحت است که می« مصلحت اسالم»

شود بر مصلحت نظام مقدم و حاکم می ،رابطه فعال مایشاء و مطیع است. و باز
نچه با آکند خالی کردن دین را از هرمصلحت توجیه می ،. بنابرایناحکام دین

 ،گرها. از این سه مصلحتتوقعات دولت جبار سازگار نیست و پرکردنش از توجیه
زیرا قربانی اسالم است و دو مصلحت دیگر متکای مصلحت اسالم دروغ است 

 یکدیگرند.
های چندگانه را بیابند و زیان بزرگ توانند موارد دیگر مصلحتخوانندگان می    

 اندازه بگیرند.  را را بخاطر محرومیت از حقوق انسان و طبیعت

 است: نیز تن دادن به تنظیم رابطه با قدرت سنجی بنام رشد . مصلحت13
تواند بکند، پس چرا را انسان خود مى يم: رشدیاين پرسش پاسخ بگو م بهیىبیا    
بندى دولت، سرمايه، گروه) اش نياز به قدرتروزمرهزندگی پذيرد كه حتى گذران مى
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هاى استبداد ها و در جامعهدارد؟ در همه جامعه ساالریها(قدرت محور و  اجتماعىِ
توان رشد كرد. در است كه بدون وجود قدرت نمىاين همگانزده بيشتر، باور 
، يکى همين باور همگانى است. «ديکتاتورى رشد»هاى حقيقت، از پايه

هاى اكم نيست. در جامعههاى از رشد مانده حتنها در جامعه «رشد یديکتاتور»
نيز اشکال ديگر همين ديکتاتورى بر پا هستند. اما اگر هر انسانى از  «رشد يافته»

، قدرت را جانشين خود خود بپرسد در روز، چند نوبت، بنام اين يا آن مصلحت
بايد چرا قدرت را عامل كند، در مىكند و چرا چنين مىدر اين يا آن فعاليت مى

گرداند. در حقيقت، در آغاز، بنام مصلحت قدرت كند و خود را تابع آن مىرشد مى
شود كه در ذهن او، قدرت هدف و كند. اما تكرار سبب مىرا جانشين خود مى

به کمال رساندن عمل به حقوق و زمان ببعد، رشد ديگر  . از اينبگرددوسيله 
بادانی آو  استعدادها و فضلها یىآخودانگیختگی عقل و افزودن بر توان و کار

 است: «قدرتوردن آبدست »نيست، بلکه  طبیعت
شود و به عمل در يده مىسنج در بيرون حق قرار، وقتى مصلحتبدين. 13.1
 یىآکمال جستن در خودانگیختگی و افزودن مداوم به توان و کاررا كه  آيد، رشدمى

 قدرتبا بزرگ و متمرکز شدن  ،است بادان کردن طبیعتآو  هااستعدادها و فضل
 كند. مىجانشین 

 هایاست كه بسا براى نسلصاحب ثروتى شدهپندارد میجهان امروز بخشی از     
را با منابعی که در حال پایان هستند و نآاست. اما اگر هپيش قابل تصور نيز نبود

ها و جانداران شود و فقر و قهری که به جان هستی انسانلوده میآمحیط زیستی که 
در ضد رشدی که  انسان شدن قدرتبیند جانشین می ،مقایسه کند ،انددیگر افتاده

توانستند است که پیشینیان نمیجهانیان را به فقری دچارکرده ،شودخوانده می رشد
بینند. که هست نمیها نیز واقعیت را همانرا تصور کنند. اکثریت بزرگ امروزینآ

بزرگ و متمرکز شدن  اما کند،بتواند انسان مى است که رشد راغافل  انسان امروز
 .ستبه نسبتی بسیار بیشتر ا قدرت حاصل ويرانگري

باوراند. زیرا ممکن به انسان نمی وجود و تقدم خود را بمثابه حق . قدرت13.2
عامل قدرت شدن بدون غفلت از حقوق خود ناممکن است. بعنوان  :نیست

انسانی که از حقوق خویش غافل  ،قبوالند. بنابراینخود را به انسان می مصلحت
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 ،ممکن نیست ،نهاآتواند بفهمد که حقوق را او دارد و بدون غفلت از می ،نباشد
 مصلحت او را به بندگی قدرت درآورد. 

ها دریابند هرگاه از روابط قوا بایکدیگر بازایستند کافی است انسان ،قراربدین     
 ،سازدمی ها که قدرتمصلحت ،بگذارند خود و عمران طبیعت بنا را بر رشد و
با  بایکدیگر رابطه حق ،های به یمن عمل به حقوق خودشوند و انسانمحل میبی

 کنند. های رشد یکدیگر را روزافزون میامکان ،بدین رابطه ،کنند وحق برقرار می

 کند:رابطه مستقیم با واقعیت را قطع می . مصلحت 14
آمد نبود رابطه ترين انواع آن باشد، پىنوع رايجى از خشونت كه بسا در شمار رايج 

ديدگاهش، آگين كودكى كه مادر از گريه يا فرياد خشماز مستقيم با واقعيت است: 
كه بگاه قطع رابطه  ییشود، تا انواع ترسها و خشمها ناشى از انواع تصورهادور مى

كه در شب تاريك، در  ییبراى مثال، تصورها)دهند مستقيم با واقعيت دست مى
تواند جا و موقعيت خويش را تشخيص دهند وقتى نمىى، به آدمى دست مىیتنها
و بنام  هستندبا واقعيت، ارادى  هارابطه اما بخش بسيار بزرگى از قطع .(بدهد

به اقتصادهاى  د. براى مثال، جريان دادن سيل آساى نفتنگيرانجام مى مصلحت
. شودمیواسطه اقتصاد ايران با نفت، بمثابه ماده اوليه قطع رابطه بىسبب مسلط 
كه شود. توضيح اينواسطه جانشين مىواسطه با رابطه با ، رابطه بى«مصلحت»بنابر 

كند، بعنوان بهاى نفت شود و بخشى ناچيز از ارزشى كه ايجاد مىنفت صادر مى
شود. در خور يادآورى است كه ها و خدمات مىاخذ و صرف واردكردن فرآورده

هاى اعضاى يك در آنها، رابطه ،ى هستند كهیهاها دورههاى انحطاط جامعهدوره
ى كه محيط زيست آنها را تشکيل یواقعيتى كه خود هستند و واقعيتهاجامعه، با 

 شوند.دهند، با واسطه مىمى
هاى با واسطه با رابطههستند که  ایواسطههاى بىرابطه ما در اينجا، مقصود     

 كنند:مى كه همگان و بنام مصلحت شوندمیجانشين 
واسطه با هاى بى، رابطهاز دانش و فن در جهان امروز، با استفاده نابجا .14.1

هاى باواسطه بدل هاى اجتماعى به رابطهطبيعت و محيط زيست و نيز رابطه
ها و محل يابيهاى فعاليتها و چند و چون فعاليتها، بيشتر از اند: سکنى گزينىشده

واسطه اين شهر، نماد جانشين كردن رابطه بى اين نوع هستند. تهران و همانندهاى
كند و در تهران . هر كس روستا يا شهر خود را رها مىهستندبا رابطه با واسطه 
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كه شهرهاى سرطانى كند. غافل از اينچنين مى «بحکم مصلحت»شود، ساكن مى
قرار، در مقياس هستند. بدين هاى امروزدر جامعه سازد كه موانع بزرگ رشدرا مى

ها با واقعيتها واسطه كردن رابطه انسانجهان، رشد انسان و عمران طبيعت با بى
 شود.آغاز مى
نها آ یهاترين ها و ضد رشدها رايج تريننوعى از باواسطه كردن رابطه. 14.2

ست: در خانواده، در مدرسه، در محل كار، در روابط افراد با يکديگر، ا
كنند: واسطه مى، رابطه با واسطه را جانشين رابطه بىها، بنام مصلحت«تربزرگ»

رابطه همسران با واقعيتها از راه يکديگر، رابطه كودكان با واقعيتهاى محيط زندگى 
با درسهاشان از راه يکديگر و معلم، رابطه  انطه شاگردو نمو، از راه پدر مادر، راب

واسطه كردن اسان، بخش بزرگى از بكارگر با كارش از راه استادكار و...، بدين
های ها به رابطهبازگرداندن این رابطه هستند. هاها با واقيعتها، كار خود انسانرابطه
 نه تنها نياز به دولت ندارد بلکه نياز به عدم حضور دولت دارد. واسطهبی

و زندانی کردن خویش در این و آن مدار بسته،  . خودسانسوری بنام مصلحت15
 باز بنام مصلحت:

ها را پيش از اين مطالعه انسانانگیخته اثر تنگ كردن فضاى فعاليتهاى خود    
ترين آنهاست و بنام كنيم كه بسا رايجرا مطالعه مى ايم. در اينجا، نوعىكرده

 گيرد:انجام مى مصلحت
 خوانند و بنام مصلحتهم اكنون، استبداديان آزادى را الاباليگرى مى .15.1

 كنند. توانند تنگ مىرا تا مى نانآجامعه و خود جوانان، فضاى انديشه و عمل 
انسان توسط  زادِآمستقل و تر از آن، تنگ كردن فضاى فعاليت يجاما بسا را    

است. براى های هنری مؤسسه ،حزب ،کارگاه ،بنیاد دینی ،مدرسه، هبنيادها، خانواد
، مثال، در خانواده، كودك گرفتار يکى از دو نوع محدوديت است: بنا بر مصلحت

رهبرى  پدر و مادر را جانشين استعدادمحدودكردن فضاى فعاليت او كه با رهبرى 
كودك كردن همراه است. و يا بدين عذر كه كودك را نبايد محدود كرد، بدو آموختن 

از آغاز به كودك  بمثابه اصل راهنما تمرين ثنويت تك محورى)كه خود را محور 
خودانگیخته قرار، هر بار كه كودك نتوانست را روش كند. بدين رو زو (شودالقاء مى

شدند، هر بار كه از بازى، بکار بردن زور  یتخريب بیشترو فعاليتهايش  فعالیت کند
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 .شودمیفضاى فعاليت او بشدت محدود  و نيست زادآمستقل و را فهميد، او ديگر 
کودک را به  ،تنگ کردن مجال فعالیت خودانگیخته ،بنام مصلحت ،ساناین

که تربیت را معتادکردن به خودسانسوری  یىهاکند. جامعهخودسانسوری معتاد می
 کنند.خویش را عقیم می کنند و فرهنگنمی رشد ،انگارندمی

بدون چشم پوشیدن  ،. بنابر اینکه خود را گرفتار مدار بسته بد و بدتر کردن15.2
 ،که از بیم بدتر به بد تن دادنناممکن است و بنابراین ،از عمل به حقوق خویش

 ،کندمهم است بدانیم مصلحتی که ترس القاء می ،شودتصور می عمل به مصلحت
 :پوشاندها را میها و واقعیتکدام مصلحت

عمل کردن به بد از ترس بدتر  واقعیت اول و تعیین کننده را که مصلحتِ  ●
ها با سازد تا انساناست که مدار بد و بدتر زندانی است که جبار میاین ،پوشاندمی

مدار بسته است و  مدار قدرتکند؟ زیرا ن وارد شوند. چرا چنین میآبه  ،پای خود
واردکردن  ،است مصلحت قدرت که بازداشتن همگان از ایستادن بر حقوق خویش

کند. اما اگر جبار این مدار را ضرور مینها در آداشتن همگان به این مدار و نگاه
حقوق خود  ،از ترس ،سازم تا که شما مردممن مدار بسته بد و بدتر را می :گفتمی

 ،افتادند واکثریت بزرگ بسا به یاد حقوق خود می ،ن شویدآرا از یادببرید و وارد 
هم پس مصلحت کردند. محل میرا بی جبار قدرت را منحل و ،نهاآاز راه عمل به 

نها که به این آ. دریغ! نقش استقدرت غافل کننده آدمیان از حقوق و هم پوشاننده 
و نیز پوشاندن مصلحتی که قدرت سنجیده با  در پوشاندن قدرت ،آیندمدار در می

ست. چراکه هم از این واقعیت که مدار بسا بیشتر ا ،اندمصلحتی که خود ساخته
و هم با  سازد و هم از مصلحت قدرت غافل هستندبسته بد و بدتر را جبار می

. از واقعیت و مصلحت شوندآلت فعل قدرت می ،تراشندمصلحتی که خود می
 :دیگری نیز غافلند که هستی سوز است

ن از آه وجود دارد و تنها یک راه یک سوی :استمدار بسته بد و بدتر یک سویه ●
بدتر از میان  ،بد به بدتر و از بدتر به بدترین. به این دلیل ساده که با تن دادن به بد

داند باید همگان می ،سازدمدار بد و بدتر را می بدترین است و رود. جباری کهنمی
د که بدتر قوت نیز کنایجاب می قدرت دارد. مصلحترا در ترس دائمی نگاه

است که نقش بدتر و بدترین را در  عمل جمهور مردم ،باوجود اینبگیرد. 
مردمی که  ،. برای مثالگرداندمداوم می ،نها در مدارهای بستهآخود نگاهداشتن 

 زادیآو در انتخاب نیز  ()فاقد استقالل حاکمیت خود نیستند توانا به اعمال حق
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نخست  ،روند تا از ترس بدتر به بد رأی بدهندها میوقتی به پای صندوق ،ندارند
بدترین را که قدرت تولید کننده بد و بدتر و گرفتارکننده مردم به مدار بسته بد و 

راکه . چکنندرا محکوم به بدتر شدن می کنند و سپس بدترتثبیت می است که بدتر
تا ما از ترس، به پای  و بدتر هم بشوی بدتر تو باید باشی :گویندبا رأی خود می
 م و به بد رأی بدهیم. یىصندوق رأی بیا

تراشیدن بدتر از بدتر.  :کندسومی را هم به جبار القاء می مصلحت اما قدرت     
بد فرسوده  ،دهد. لذااثر خود را از دست می ،ترس اگر تشدید نشود ،در حقیقت

ایجاب  ،در ترس داشتن جمهور مردمدهد. نگاهخود را از دست می یىآشود و کارمی
چون بدتری  ،نقش بدتر را پیدا کنند. در حقیقت ،نآکند بدتر نقش بد و بدتر از می

ن ساخته و آبدتر از  ،وجود بیاوردتواند مدار بنمی یىبه تنها ،شودکه حاال بد می
فراگرد  شود.جانشین می ،نآمدار پیشینِ بد و بدتر با مدار پسین بدتر و بدتراز 

کند های متوالی را بدترین دائمی میاین جانشین کردن بدترشدن بدتر همین است.
 که قدرت تمرکز و تکاثر جوی است.

کنیم که مشاهده می ،گیری تا امروز که تأمل کنیماز گروگان در وضعیت ایران    
ها و مداوم است. جامعه غافل از واقعیت ،گذار از بد به بدتر و از بدتر به بدترترین

در مدار  ،استنها کردهآبا مصلحتی که خود ساخته و پوشش  ،های پوشیدهمصلحت
 ،بدها و بدترهای دیروز ،شورکه در نظر بخشی از مردم کاست. طرفه اینبسته مانده

 اند!   ها شدهخوب
انسان کاسته و بر تخریب انسان و منابع  از رشد ،زندگی در مدار بسته ،سانبدین    

اکراه از میان برداشته شود و هست که  قرار بوداست. افزوده حیاتی کشور و طبیعت
بگردد. اما اکراه فضای زندگی را بطور مداوم کردان رشد و الاکراه فراخنای بی

    .کندتر میتنگ

، . از تخريبها، نوعى كه بسا رايج ترين است، تخريبى است كه بنام مصلحت 16
 نمايد.گيرد و بظاهر ويرانگرى نمىانجام مى

درصد بابت حقوق و دستمزدها و  73، به قولى، براى مثال، از درآمد نفت    
اجتماعى با سرمايه گذارى سازگارى ندارد. دستگاه نظام شود. ها پرداخت مىرانهیا

يا از  «فارغ التحصيالنش»كه  است به تعليم و تربيتى مشغول آموزش و پرورش
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 مصلحت». «خدمت مشغول شوندبه »بايد روند و يا در دستگاه دولت مىايران مى
دولت  کنانكاربه بيکاران بخشی از ، از راه استخدام، که است ايجاب كرده« نظام
كارمندانى كه كار مفيدى نيز براى انجام دادن ندارند،  حقوق و مزایای. شوندبدل 

ى بخشى از نيرو این کارکنان ،سان. بدیناندبار سنگينى بر بودجه دولت شده
های بنگاهكنند . همين پديده را در شوند و تخريب مىاند كه تخريب مىمحركه
، شمار كاركنان بسيار بيشتر از اندازه بينيم. در اغلب صنايع ايراني مىیكارفرما

ور آنان ها نيز، بار تكفل بسيار بيشتر از حد تحملاست. حتى در سطح خانواده
، نوعى ديگر از و هنوزناممکن است.  و، با وجود اين بار، رشد خانواده است

 :هستندتر وجودد دارد كه بسيار رايج «بحکم مصلحت»تخريب 
اى ها، افراد براى ساختن موقعيت اجتماعى، بخش قابل مالحظهدر جامعه .16.1

غذائى و هاى كنند. در عوض، از هزينهاز درآمد خويش را خرج ظاهر سازى مى
كاهند. بر اين هزينه، خود مى درمانى و بيشتر از اينها، از هزينه آموزش و پرورش

 كنند، بايد افزود.وقتى را نيز كه بابت ساختن موقعيت اجتماعى صرف مى
حتى وقتى تنها  -هاى موقعيت اجتماعى اى كه هزينهقرار، در هر جامعهبدين    
 ها سنگين است، ميزان رشدو نيز بار تكفل دولت و خانوداه -است  راییآ ظاهر
پذیرکردن نظام اجتماعی و نیز باز و تحول در اندیشه راهنماين است. انقالبى یپا

 د؛ نبه حقوق و عمل به حقوق بسپارجای  ،یا دولت« نظام الحمص»تا که  اندبایسته
سنجی است. کودک  اعتیاد به دستوری زندگی کردن نیز حاصل مصلحت. 16.2

آموزد. دولت جبار جامعه را به دستور زندگی کردن را میبه دستور زندگی کردن 
روش  ،نتیجه در گذارد نیز دستوری هستند.ها که به اجرا میکند و برنامهمعتاد می
جا که امر به معروف و نهی از رود. تا بدانو نه بکار می شودمی موختهآتجربی نه 
که فرصتی برای  فراخواندن به خالی کردن پندار و گفتار و کردار از زورنه منکر نیز 
شود. اما هر دستوری نیاز به صادرکردن مین را آ مایه دستور کردن و زور را بن

 کرد.  بدان صدور دستوری را توجیه توجیه دارد. پس باید مصلحتی را سنجید و
ها جانشین شود و این مصلحتمی جامعه کارخانه تولید مصلحت ،سانبدین    

فراوانی دستورها گزارشگر  ،است زور هامایه دستورکه بنگردند. بنابراینحقوق می
معه از انتقاد بمعنای جدا گردد. جاگریها میفراوانی بکار بردن زور و شدت ویران
چرا که انتقاد کاربرد پیدا شود. بیگانه می ،کردن صحیح از غلط و تصحیح غلط

به صفر  پذیر هستند. رشدو اصالح ها تجربی هستند. یعنی انتقادکند وقتی روشمی
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کند روش است و ایجاب میرساندن تخریب و به صد درصد متمایل کردن سازندگی
 .ها با حقوق جانشین بگردندمصلحت ،بنابراین ،دستوری با روش تجربی

بر حق  پوشش حاکمیت جبری قدرت« مقدم و حاکم است بر حق مصلحت. »17
 است:
کار زیرا مصلحت راههمه كاربرد دارد؟ اينها در زندگی انسان چرا مصلحت     

ای است برند که قدرت رابطهها از یاد میاست. انسان تنظیم رابطه انسان با قدرت
است که در این  با زور کنند و ترکیب نیروهای محرکهنها با یکدیگر برقرار میآکه 

شوند. برای قدرت وجودی وجود قائل می ،نآبرای  ،رواز این .برندرابطه بکار می
باید تنظیم  ،با اوامر و نواهی آن ،شوند که لحظه به لحظه از زندگی خود راقائل می
 کنند. 
شوند؟ زیرا عمل  به حق می ر حقب به تقدم و حاکمیت مصلحتقائل اما چرا     

نان را از غضب آهربار که عمل به حق  ،یابند. لذامی را مانع تنظیم رابطه با قدرت
کنند. را جانشین عمل به حق مینآسنجند و  عمل به مصلحت می ،ترساندقدرت می

 که غافل از این
 را جانشین عمل به حقسنجند و عمل به آنمی نها نیستند که مصلحتآ. 17.1
لت فعل سنجیدن مصلحتی آنها را آاند ساخته که از قدرت یىکنند. فعال مایشامی
به زیان انسان و بسود متمرکز و بزرگ شدن قدرت است.  ،نآکند که عمل به می

شوند اگر خود طرز فکرشان نمی ،ورندآلت فعل قدرتی که خود پدید میآها اما انسان
 را با باور به تقدم و حاکمیت مصلحتنآاز خود بیگانه نکرده و  در بیان قدرترا 

 آدمىجا که شود تا بدانمی« الیقینعلم»بر حق سازگار نکرده باشند. این باور 
! چنانكه قدرت پرستان کندمیمصلحت، فداكارى  کردن بهعملد با پندارمی
و بسا به خود دهند كنند را، فداكارى جلوه مىباز، هركار كه بر خالف دين مىدين

به عمل ضد حق ، تن «از راه مصلحت»اند، ناگزير شدهکه گویا  باورانندنیز می
 ،تا بخواهی ،در روز ،شد و واجب خاطر دینبرو باختن بهآکه بدهند. چنان

 شوند ساخته و جانشین راست و حقیقت می« میزآهای مصلحتدروغ»
برقرارکردنی  رابطه قوا ،بدون غفلت از حقوق :استتر این. غفلت بزرگ17.2
شوند و این ترکیب بازور ترکیب نمی نیروهای محرکه ،. بدون رابطه قوانیست
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بریم و سپس رابطه قوا گردد. پس نخست با حقوق است که میبکاربردنی نمی
بریم. اما انجام این ن ترکیب را در این رابطه بکار میآکنیم و سرانجام برقرار می

کنند؟ نه. یا حقوق ما این سه کار را موجه میآکنیم؟ سه کار را چگونه توجیه می
کار بسازیم باید توجیه و راه ،کنند زیرا نخست باید با حقوق ببریم. سپسجیه نمیتو

این مصلحت  ،ماندپوشیده می نام نهیم. آن مصلحت که بر ما و بدان مصلحت
نیک که تأمل از مجاز پر است.  و هیچ دربرندارد ،از حقوق ،است. این مصلحت

یافتن توجیه برای  ،اول کار ،در سنجیدن مصلحت ،کنیم کهمشاهده می ،کنیممی
بینیم سازیم. یکبار دیگر میمی کاری در اندیشه راهنمااست. این توجیه را با دستنآ
 خواه دین ،اندیشه راهنما قربانی  سزاوار نیست. زیرا ،دشمنی کردن اندیشه راهنما با

ای است میوه ممنوعههمان . قدرت است قدرت ،رخور بیزارید .است ،و خواه مرام
ادامه  ،گریسقوط در جهنم خشونت و ویرانبه خوریم و همه عمر میها که ما انسان

ی قربانی قدرتمداری اندیشه راهنما ،یابیمرا نمی قدرت . جرأت دشمنی با دهیممی
ن آبنا را بر تغییر  ،شودمیان تهی میکه  هم انگاریم. وقتیرا دشمن می و قدرت

  گذاریم.   می
و ترکیبی که در آن  که خارج از رابطه قوا- بنام قدرتهرگاه از خود بپرسیم چرا      

 مصلحت ،-است ی ساخته عقل قدرتمدارمجازوجود ندارد و  ،رودبکار می
راست راه  رشد :شنویمپاسخ را از خود می ؟کنیممی جانشین حق سازیم  ومی
باید به پیش  ،است. این راه را با غفلت نکردن از حقوق و عمل به حقوق یىانتهابی

 ،خواهیم شد« انتهابی»ن شویم که در آجا اکنون و همینهم ،رفت. هرگاه بخواهیم
رابطه قوا را  ،شویم مجاز را جانشین واقعیت کنیم. با این جانشینیناگزیر می
ن شده و زندگی آها ساخته و شیفته کنیم. اسطوره رشدی که انسانناپذیر میاجتناب

ن آریهای همدست الساالری و ساهای سرمایهرا به دلبخواه خویش و محیط زیست
 ساخته شد.  گونهاین ،اندسپرده
 بر حق  هر جامعه را از جمله اندازه رجحان مصلحت قرار، ميزان ضد رشدبدين    

، نياز به رهاکردن خویش از مجازكند. ن مىیعيتكار برد آن و حقیقت و فراوانی 
از استعدادها و دولت و اين و آن بنياد ندارد. نياز به بيرون آمدن انسان از غفلت 

آزادى، به بديلى، و  استقاللدارد. نياز به الگوها دارد. نياز به امام  و حقوق هافضل
رشد ديد و ديد  در فضلهای در او، بتوان انسان را مجموع استعدادها و ،دارد كه
 نیاز به عمل به حقوق دارد؛كه رشد 
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و پدیدنیامدن کند میو بکاربردنش پیدایش بدیل را نامیسر  مصلحتسنجیدن   .18
 :گرداندرا ناممکن می بدیل رشد

 بمثابه جمهور مردم کند جامعه مدنیایجاب می که رشدواقعیت  این در ايران ما،    
است. در سخنی ناشنیده ،خود باید بدیل خویش بگردند و هریک از شهروندان

 :کندها متبادر میرا به ذهن دو نوع بديلکلمه بدیل  ،عوض
  در محدوده نظام واليت مطلقه فقيه «سازی بديل»●  
 در بيرون آن.« سازی بديل»●  
بديل نوع اول سازندگان  مبينى، مىیمكه بنگر «سازی بديل»در دو نوع . 18.1 

در  ،ایناناند. آن را سنجيده «حکم مصلحته ب»مدعى هستند از راه واقع بينى و 
کران بینی و اندیشه و عمل در بیکردن را واقعاندیشیدن و عمل ،محدوده قدرت

اند و راست انگارند. قدرت زده شدهو ناشدنی می یىگرارمانآرا  زادیآو  استقالل
از  ،ابتکار و ابداع و کشف و خلق ،و آزاد عقل مستقلگویند. زیرا کار طبیعی نمی
عقل  ،گردد. در عوضمتحقق می که در جریان رشداست خلق بدیلی  ،جمله

این  ،کند. دقیق بخواهیخلق غافل می خود خویشتن را از استعداد قدرتمدار
« نظام»کند در محدوده کند. عقلی که توجیه میمعتاد می گریاستعداد را به توجیه

 ،گذارد. این عقلیابی در این محدوده بیرون نمیماند و پا را از موقعیتمی
 خواند؛ کارهای خویش را مصلحت میگریها و راهتوجیه
نوع دوم خود نيز، انواع  دارد. از آن انواع، تنها يك نوع بيانگر  اما بديل .18.2
 آزادى است.استقالل و آزادى و موافق بيان  و استقالل شدنو روش هدف 
كه ما برخيزيم و جاى حاكمان تا  «كو جانشين»گويند: مى «مردم»چرا  اما     

 كه بديلشوند پذیر میگویند و فعلمیچنین  خاطركنونى را به او بدهيم؟ آيا بدين
گم است که  یآزادى در ميان بديلهاى قدرتمدار و استقالل بيان برخوردار از

؟ کنندگر فکر و عمل خود نمیتوجیه ،را هم تا از خود بیگانه نکنند های قدرتبیان
راهبر انسان  استبداد زده،  عقل كه،شوند پذیر میگویند و فعلچنین میرو نه. ازاين

واسطه كه با هاى بىكه، از جمله رابطه. توضيح اينشوددر بدیل خود شدن نمی
از راه استعداد  ،خودرهبرى  ها با استعدادشوند انسانسبب می و دنشوواسطه مى

یکی استعداد رهبری خود را تابع استعداد  ،ار کنندرابطه برقر رهبری قدرتمداران
اگر شاه  است.اطاعت کردن ،بمثابه تجسم قدرت ،رهبری دیگری کردن و از او
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تابع العنان گرفت، بخاطر اعتياد به مطلق «رهبر»مستبد سرنگون شد اما جاى آن را 
ین کردن استعدادهای رهبری از یک استعداد رهبری قدرتمدار است. باور به ا

 ،دم بد افتدآای است که چون به دست وسیله ؛دروغ که قدرت خوب و بد ندارد
شود که مخالفت نه با قدرت که با شخص سبب می ،وردآمرگ و ویرانی ببار می

 از اوامر و نواهی قدرت ها در اعتیاد به تابعیتانسان شود که؛ سبب مییدآبعمل
برای تصدی قدرت شوند. اما چرا از خود  «جانشین خوب»بمانند و در پی 

کند هر شهروند د ایجاب میناستعداد رهبری دار همگاناین واقعیت که  :پرسندنمی
رو خود خویشتن را رهبری کند و کار جمعی را رهبری جمعی تصدی کند؟ ازچه

رو که از حقوق خویش سپارند؟ از اینشوند و اختیار خود را به او میدرپی کسی می
 ،پس«. بکاربرند قدرت را» توانند از راه اجماعدانند که همگان نمیفلند و میغا

های صالح کند که انسان صالحی را بیابند و یا گروهی از انسانایجاب می مصلحت
 نها بسپارند و خود تابع آن شوند؛ آرا به « تصدی قدرت»را بیابند و 

امروز پیرو یک قدرتمدار  ،بنابر مصلحت ،و كندانسان گم مىآن گوهرى كه . 18.3
آزاد، و  مستقل، بديلى است كه عقل شودبرد و تابع دیگری میشود و فردا از او میمی

براى مثال، كودكى  شود.، مدام نو به نو مىبه یمن رشد سازد و، مىدر جريان رشد
تواند آموزد، عقل او، بديلى از شخصيتى كه مىرود، بتدريج كه مىكه به دبستان مى

سازد. طول مدت تحصيل و چند و چون تحصيل او، بستگى مستقيم پيدا كند، مى
. كامل و نو شدن اين بديل نيز بستگى مستقيم دارد با كامل و نو شدن اين بديل

خود  برایها نتوانند اى، انسانآزادى عقل. اگر در جامعه و استقالل ميزاندارد با 
شود. در آن جامعه، بديل بسازند، آن جامعه در نظام اجتماعى استبدادى تخريب مى

د. نشوو اندازه تخريب نيروهاى محركه بسيار باال مى پایینميزان رشد بسيار 
سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى سازگار با رشد،  بديلهاىپیدایش قرار، بدين

ى بديل سازى توانایدر اعضاى خود،  در جمع خود و ست كه، جامعه،انيازمند آن
بايد بيشتر در رشد اند، مىى را پيدا كردهتوانایرا پيدا كنند. بديهى است آنها كه اين 

استقالل از غفلت از شوند كه اعضاى جامعه را مى الگوهایىزيرا  .خويش بکوشند
آورند. ى عقلهاشان در ساختن بديل بدر مىتوانایخويش و  زادی و حقوق دیگرآو

سازند و خويشتن را از دست رفته نمىخویش را خود، بديل در هشدار به آنها كه، 
، در اين «انتخاب»شمارند و جامعه را به ماندن در محدوده نظام استبدادى و مى
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آزادى  ه استقالل وها بانساناز و دعوت  «انتخاب»ريم اين خوانند. تحمحدوده مى
 خويش را باز يافتن و بديل ساختن، كار بايسته در خور زمان است.

به جای  و وسیله نشاندن مصلحت ی است که دروغ . دوگانگی تکلیف و حق19
 :شودمی حق و تخریب بجای رشد

ن مقدم و حاکم آجدا و بر تکلیف از حق ،این امر که در همه کشورهای جهان      
بمثابه اصل  ،ثنویت تک محوری ،امر واقع مستمری است. ترجمان ثنویت ،است
اگر  ،است. چراکه عمل به تکلیف واجب است. اما عمل به حقوق انسان ،راهنما

این امر که نزدیک به همه  ،روواجب نیست. از این ،هم این حقوق پذیرفته باشند
نیز یک امر واقع  ،خویش غافلند حیات های ساکن روی زمین از حقوق ذاتیانسان

 Le nouveau siècle)  جامعه شناس فرانسوی ،لن تورنآ. مستمر است
politque است که صفت سیاسی برد غفلت از حقوق را علت این( گمان می

اند و باید بدانها صفت فرهنگی داد و همگان بپذیرند که راه خارج شدن از جسته
 نها است. آاز جمله وجدان بر حقوق انسان و عمل به  ،هابحران
نجا که آهستند. از  انسان حیات بینیم این حقوق ذاتیمی ،اما نیک که بنگریم    

 ،کنیم بستگی دارد به چند و چون عمل ما به حقوقچند و چون زندگی که می
کنند و عمل می ،اغلب ناقص ،به شماری از این حقوق ،بطور خودجوش ،هاانسان

وقتی به شماری از دهند. میتشکیل شوند که حقوق یک مجموعه را غافل می
گیرد. در ناقص انجام می ،نهاآعمل به شماری دیگر از  ،شودحقوق عمل نمی

افتند. هرگاه عقل خودانگیختگی خویش ها به جان زندگی میتهدیدکننده ،نتیجه
کند. اال عمل می ،بطور خودجوش ،به همه حقوقش ،بسا انسان ،را از یاد نبرد

ها را از خودانگیختگی خویش غافل و یک عقل ،شدن ثنویت اصل راهنما ،کهاین
عقل و  اصل راهنمای هانها باورانده و این دوگانگیآها را به رشته دوگانگی

ن جمله است آاند. از شده از موانع رشد ،بنابراین ،محدودکننده میدان عمل آن
 :و تکلیف حقدوگانگی 

حکم  ،نیست. اگر حق نیست الجرم حق ،. تکلیفی که عمل به حقی نباشد19.1
 تقدم و حاکمیت قدرت ،تقدم و حاکمیت تکلیف بر حق ،است. بنابراین زور

شود و عریف میحق به قدرت ت ،بر اصل ثنویت ،برحق است. بیهوده نیست که
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است که گردد! راستی اینقدرت حامی انسان در برخورداری از حقوق خود می
ها چون عمل به کند. این تکلیفها را قدرت معین میای از تکلیفبخش عمده

هرگاه برآن شویم که ها هستند. سنجی فرآورده مصلحت ،ناچار ،حقوق نیستند
گاه آ هم از مانع بزرگ رشد ،بنیادهای جامعه را شماره کنیمها در هریک از تکلیف

 ،هاترکیب و در پوشش تکلیف شویم و هم از میزان زوری که با نیروهای محرکهمی
ورد نزدیک به واقعیتی آبر ،رودبکار می ،در لحظه به لحظه زندگی ما ،توسط خود ما

 ،که –ها یابیم که هر زمان این بار سنگین از دوش ما انسانمی آوریم و دربدست می
 –گردد شود و بطور مداوم سنگین میبار تکلیف بر دوشمان گذاشته می ،با تولد

یابیم و هم نیروهای محرکه را در رشد خود و هم ما توان رشد می ،برداشته شود
 بریم؛بکار می بادانی طبیعتآ

ر دین د نیز گویای از خود بیگانه شدن در دین دوگانگی تکلیف و حق. 19.2
هر تکلیفی  ،باشد زادیآو  اگر دین بیان استقالل ،است. در حقیقت بیان قدرت

شود. این گر تکلیف میسنجیده و  نه توجیه نه مصلحت ،شود. لذاعمل به حقی می
حقوق را به دست  ،در پیروی از اوامر و نواهی قدرت ،بنیادهای دینی ،امر که

امر واقع  ،اندمرتب تکلیف بر تکلیف افزوده ،در طول زمان ،فراموشی سپرده و
وی و پذیرش این حقوق از س مستمر است. پذیرش حقوق انسان توسط کلیسا

او پذیرفت که  ،نیز ،رویدادی جدید است. در مباحثه جعفری با منتظری ،منتظری
دوگانگی تکلیف و حق برجاست.  ،هر تکلیف باید عمل به حقی باشد. باوجود این

 روتواند توسط قدرت همچنان از خود بیگانه نگردد. از ایندین نمی ،خاطربدین
شود و وسیله بازداشتن نمی نسان به رشدبرانگیزنده ا ،بعنوان وسیله قدرت ،است که

 :ماند. دو مثالانسان از رشد می
اجرای  ،از دید نمازگزار ،خاطر که تکلیف استنمازگزاردن تکلیف است. بدین ●

از  ،است. غافل نشدن عقل او یک دستور است. اما خودانگیختگی انسان حق
 ،ساندارد. بدین بمثابه اصل راهنما ،نیاز به موازنه عدمی ،خویش زادیآو  استقالل
تواند تمرین ایمان باشد و در واقع هست. نماز تمرین ایمان بمعنای اتصال نماز می

است. تمرین موازنه عدمی  ،خدا ،خودانگیختگی انسان با خودانگیختگی مطلق
است.  ،بر میزان عدل ،بمثابه اصل راهنما است. تمرین رهبری بر راه مستقیم حق

 ،گشتهرگاه نماز تمرین عمل به حق می ،قراربدیناست.   یىزداتمرین خشونت
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شد و چون در تکلیف بریده با حق از مینیز  سبب خوکردن به عمل به حقوق دیگر 
 فرموده گشت.  سبب عادت به عمل به تکلیفهای قدرت ،خود بیگانه شد

موختند که نمازگزاردن آغاز میآشدند هرگاه از می یىهاها چگونه انسانانسان   
 معنوی است؟ ↔عمل به حقوق معنوی با هدف زیستن در مدار باز مادی 

مر و مأمور  آرابطه  ،تکلیف است. بنابراین که دستور است« ولی امر»اطاعت از  ●
کند. ناپذیر میرا اجتناب با زور بکاررفتن ترکیب نیروهای محرکه ،در این رابطه ،و

و نیز اصل « کندهرکس خود خویشتن را هدایت می»این اطاعت ناقض اصل 
ماری عمل به ش ،ست. ناقض حقوق انسان نیز هست. عمل به این تکلیفاشوری 

ها کند. انسان عامل به این تکلیففرموده را هم اجباری می های قدرتاز تکلیف
 کند. نمی شود و رشدبنده قدرت می

باشد. اجرا یابد که تصمیم گرفته شدهاست بدانیم اطاعت وقتی مورد میکافی    
با  ،گیردگیرد. تصمیمی که شوری میمؤخر بر تصمیم است و تصمیم را شوری می

شود. پیش از تصمیم امری وجود می حق ،پس ،گیردمی گانهرعایت حقوق پنج
 ،بمثابه تکلیف ،اجرا ،ردوآامر وجود بیابد. چون تصمیم امر را بوجود ندارد تا ولی

 شود. نیز عمل به حق می ،گردد. اطاعت از مجری برگزیده شوریعمل به حق می
تاریخ  یىشورا اگر مسلمانان که بانی نخستین دموکراسی :اینک از خود بپرسیم    

جهان امروز ما چگونه جهانی  ،کردنداز همان الگو پیروی می ،مکتوب هستند
 ،بجای انسان یاآ ،شدنددموکراسی از این نوع می های غرببود؟  هرگاه دموکراسیمی

 و کردند و مرگ و ویرانی بر مرگمی« رشد»ساالری و ساالریهای دیگر سرمایه
 افزود؟ ویرانی می

هایش و بازشناسی گیبه ویژه تعریف حق ،پیش از هرکار ،از منظر رشد ،سانبدین     
 یىهاتکلیف ،کاراست. بدیننها بایستهآها و رها کردن انسان از بارسنگین تکلیف

های حق با حق ها را رابطهمانند و رابطهبرجا می ،که عمل به حقوق هستند
 گردانند.می
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، ، انسان را برده اما کاربردشان بر وفق حقبروفق مصلحت و فن . کاربرد علم20
 گرداند:او می رشد این دو را نیروی محرکه

 ،و یا با حق و... و زور با پول از ترکیب دانش و فن ،نوبت به نوبت ،جاتا این     
کنیم و پرسیم وقتی دانش و فن و... را با حق ترکیب میمد. اینک میآسخن بمیان 

کند؟ از پاسخ عقل ما چگونه عمل می ،کنیمها را با زور ترکیب مینیز زمانی که آن
را  کردن از بیراهه خود و یکدیگر تخریب داین پرسش است که تشخیص راه رش

 :داشته باشیمانتظار باید 
تن را بجا  هرگاه بخواهیم حق :را مثال بزنیمنآ. غذا و پختن و خوردن 20.1

دانش  ،طلبدرا مینآماده و مصرف کنیم که تن و فعالیتهایش آ یىیعنی غذا ،وریمآ
را در ترکیب این  بریم و فنبکار می یىترکیب هریک از مواد غذا یىرا در شناسا

گیریم به ترتیبی که غذا نیاز بدن به مواد بایکدیگر و پختن این ترکیب بکار می
ظن و گمان و  غیر  ،کردن ورد. در ترکیبآرا بردیگر ضرور ها و عناصر ویتامین
 یىمخل یافتن ترکیب غذا نهاآا دخالت دادن به کنند. زیرها شرکت پیدا نمیعقالنی

 .درخور هستند
که عقل این مجوز را صادر تن است. برای این حق ،مجوز عقل ،در این مثال     
گوید اقتضای عمل به است که مجوز صادر کنم. میاین گوید مصلحتنمی ،کند

سان غذا را صادر کنم. عقلی که این است که مجوز پختن و خوردن اینحق این
پیروی  یىزاد است و از اندیشه راهنماآمستقل و  :گی داردهژدو وی ،کندعمل می

با زاد آو  عقل مستقل  کند در بردارنده حقوق و روش عمل به حقوق. و چونمی
تا در تخریب تن  دهدرا در ترکیب دخالت نمی زورکند و برقرار نمی تن رابطه قوا

 ؛شودمی موازنه عدمی ،او اصل راهنمای کند ونمی را اصل راهنما ثنویت ،بکاربرد
است که بر  یىنیازها وردنآتن نیست. بنابر بر بنابر عمل به حق ،بار. این20.2

دانیم که ترکیب غذا برای تن زیانمند شوند. بسا میوردن نیاز تن مقدم انگاشته میآبر
که در یعنی این ،دهیم. زیانمند برای تنرا بر ترکیب سودمند ترجیح مینآاست. اما 
برای سازگارکردن  روند امانیز بکار می شرکت دارد. دانش و فن زور ،نآ ترکیب

 رود.ترکیب با مزه و اثری که از خوردن غذا انتظار می
صادر کند.  ،تن به استناد حق ،تواندمجوز پختن و خوردن این غذا را عقل نمی     

ن توجیه بتراشد. آزیرا با حق تن سازگار نیست. ناچار باید برای پختن و خوردن 
 ،سازددهد. عقلی که این مصلحت را مینام می به این توجیه است که مصلحت
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 ،نآ است. اصل راهنمای حیات غافل از خودانگیختگی خویش و حقوق ذاتی
تجویز صادر  ،فعال )دلخواه من(است. زیرا بدلخواه محور  تک محوری ثنویت
در بردارنده غیر  ،بمثابه اندیشه راهنما ،بیان قدرت ،کند. در ساختن مصلحتمی

 .  روندسازی بکار میتوجیه  درها است که عقالنی
 :کنند از گاه میآما را  . این دو ترکیب و دو اندیشه راهنما20.3

های زیانمند برای تن تولید و ها و مخدرشامیدنیآهرگاه قرارباشد غذاها و  ●
 یىجوشود. این صرفهمی یىجواز مصرف بسیار  عظیمی صرفه ،مصرف نشوند
هیچ انسانی گرسنه نماند. خاک  ،که بر روی کره زمیننآکند برای امکان فراهم می

مدهایش آن و پیآیش از اندازه آب سبب کمبود گرفتار فرسایش نشود و مصرف ب
بادانی بازهم آانسان و  دیگر هم تخریب نگردند و در رشد نشود. نیروهای محرکه

 بکارگرفته شوند؛ ،بیشتر زمین
 شوند؛می یىصرفه جو ،انهای هنگفت درمو هزینه مانندتندرست میها تن ●
 و آزادی کند. و بیان استقاللکاربرد پیدا نمی ،بمثابه اندیشه راهنما بیان قدرت ●

شود. سازی نمی مصلحتتراشی و توجیهکند. عقل مجبور به کاربرد پیدا می
 افزاید. وبر رشد می یابد و رشدخالقیت خود را باز می

 ،که تأمل کنیم و دیگری با حق و ... با زور و فن یکی ترکیب علم ،در دو ترکیب ●
کنند اما در در ترکیب شرکت نمی اندیشه راهنماهیچ یک از دو کنیم که مشاهده می

 کند.  تجویز کاربرد پیدا میصدور 
خود نیز  ،کندچرا علمی که در ترکیب شرکت می :کندپرسشی عرض وجود می    

تشخیص  توجیه کننده نباشد؟ مگر نه باید خورد و یا نباید خورد یک غذا را علم
شرکت در یکی  :این از علم است که باید دو کار را انتظار داشت ،دهد؟ پسمی

 راهبر عقل در صدور تجویز. دیگری ترکیب و 
 از علم ،برندرا بکار می اند و منطق صورینها که در صورت خیره ماندهآ    
)در  که صادر کننده مجوز نه علم که حق. غافل از اینباشد خواهند اندیشه راهنمامی

وقتی اندیشه راهنما در بردارنده  ،. لذا)در مثال دوم( هستند مثال اول( و قدرت
 ،شود در عمل به حقوق. در این دو مثال که بنگریمدمی میآراهنمای  ،حقوق است

 ،خواهد خوردنی یا آشامیدنی و یا مخدری را مصرف کندوقتی انسان می ،بینیممی
کند باشد، در آن دخل و تصرف می زادیآو  اگرهم اندیشه راهنمای او بیان استقالل
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نچه را او آ اندیشه راهنماداند که میاینتا که مصرف دلخواه او را تجویز کند. با 
هرگاه بخواهد . کندمصرف می ،بسا مدتی ،شماردجایز نمی ،خواهد مصرف کندمی

را از خود بیگانه و با دلخواه خویش فکر راهنما  یا ،ها ادامه دهدگونه مصرفبه این
 کند. ترک مین را آکند و یا سازگار می

مگر  ،نهایترب بیدر قُ  ،الیقینهنوز باید دقت را بیشتر کنیم تا که دریابیم علم     
گوید این خوردنی و یا نوشیدنی و یا نیست به ما میعلمی که قطعی ید. آحاصل 
گوید کشیدن سیگار برای بدن مضر به ما می برای تن زیانمند است. علم ،کشیدنی

 ،توتون و کاغذ است و هم علم به اثرهای آن بر بدناست. این علم هم علم به 
 ،است که هرگاه قرار بر رعایتش باشد دمیآتن  حق ،قرارعلم بر بدن. بدین ،بنابراین

 ،سانبدینشود برای سنجش علم و نقد آن. او نباید سیگار بکشد. حق تن محک می
یک از بدیهی است که هیچ حق تن است.  ،توجیه کننده ممنوعیت مصرف سیگار

کنند سه علم کامل نیست؛ اما این حقوق تن هستند که مصرف سیگار را تجویز می
الیقین نیست. علمی حقوق نیز علم است و این علم نیز علم یىشناسا کنند. یا نمی

  ت.این علم اس ،شودنامیده می یا اندیشه راهنما که علم دین
به زیانمند  گیرد؟ هرگاه با علمچگونه تصمیم می ،سیگار بکشد بخواهدکسی      

شوند از عناصر تشکیل دهنده تصمیم او عبارت می ،بودن سیگار تصمیم بگیرد
)هزینه خرید سیگار و کبریت و هزینه  بعالوه دروغ )فساد( بعالوه پول زور
 غیر عقالنین آاین یا و  شبه علمعلم و آمدهای مصرف سیگار( بعالوه پی

 ؛شوماگر نکشم بیشتر رنجور می شته باشد؛که زیان نداکنم )سیگاری را انتخاب می
)فوت  ...!( بعالوه فنسیگار از لوازم برخورداری از شخصیت اجتماعی است و

 ،د. بطریق اولینشرکت ندار ،حقوق تن ،در ترکیب ،قرارفن سیگارکشیدن(. بدین و
زیرا تصمیم با نقض  اندیشه راهنمای در بردارنده این حقوق نیز شرکت ندارد.

کشد بر حقوق خویش پرده غفلت می تصمیم گیرنده ،روشود. از اینحقوق گرفته می
کند آن را با فکر راهنمایی جانشین میکند و یا و فکر راهنمای خود را دستکاری می

حقوق و اندیشه راهنمای دربردارنده  ،قرارکند. بدینکه مصرف سیگار را تجویز می
  شوند.میحقوق و تن او سه قربانی اول تصمیم 

تواند یکی از عناصر گوید که فکر راهنما نمیبه ما می تصمیم به کشیدن سیگار    
کردن و یا تجویز نکردن تصمیم است. هرگاه پای کارش تجویزترکیب باشد زیرا 

پرسید. دمی از اندیشه راهنمای خود میآبایدکرد یا نبایدکرد را   ،یایدبمیان ن قدرت
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شود و انسان را بر می یاب تصمیمسمت ،درجا ،آیداما وقتی پای قدرت بمیان می
و یا دارد از حقوق خود غافل شود و اندیشه راهنمای خود را از خود بیگانه آن می

 کند.  آن را ترک 
خردی است. زیرا  عقل از بی یابیم که دشمنی با اندیشه راهنمایکبار دیگر درمی     

نباید  ایزدایی است که لحظهاین قدرتپس  ،شودبدون اندیشه راهنما توانا بکار نمی
ن برای آنقد  ،کاربایسته ،است بیان قدرتراهنما اندیشه  از آن غافل شد و اگر
 .زادی استآو بازیافتن بیان استقالل

بر به تمرکز ثروت و تعمیم فرموده فاقد دلیل در خود و  راه قدرت .  مصلحتِ 21
 نابرابری و فقر است:

های گیهژاست. از وینآدر خود  است که دلیلیکی این ،های حقگیهژاز وی    
است که دلیل در خود آن نیست. نیز یکی این ،بنابر این که حق نیست ،مصلحت
در خود آن باشد.  شیک سخن وقتی راست است که دلیل راست بودن ،برای مثال
متناقض نبودن و واقعیت داشتن و با واقعیت  ،از جمله ،های حق راگییعنی ویژه

 ،بنابراین که دروغ است ،«میزآدروغ مصلحت»در تضاد نبودن را داشته باشد. اما 
که دلیل مصلحتی که چناناست. دلیل در بیرون آن ،های حق است. لذاگیهژفاقد وی

این  گفتن حقیقت بر روحیه بیمار است. اثر ،نگفتن نوع بیماری به بیمار است
نها و آدلیل یکی تشخیص دو سنجند. پس نزدیکان بیمار هستند که مصلحت می

 بیرون از مصلحت هستند. ،و هر دو دلیل هستنددیگری اثر گفتن حقیقت به بیمار 
بر که مصلحت سنجان حق بیمار را بر دانستن نوع بیماری و حق او را طرفه این

کنند. داند و حتی حق او را بر مبارزه با بیماری نقض میانجام کارها که ضرور می
اما دالیل  هاسنجند در بیرون آندالیل مصلحتی که مصلحت سنجان می ،سانبدین

به حکم  ،وقتی ،شودمربوط می به رشد نچهآ در. حقوق بیمار در خود حقوق هستند
 ،شودانسان به مثابه انسان تخریب می ،شوندمنافع جانشین حقوق می ،حتمصل

شود و منابع موجود در طبیعت نیز تخریب و نابرابری و فقر و تخریب می طبیعت
 :شوندخشونت فراگیر می

در  ،محاسبه نفع و زیان و محور کردن نفع اقتصاد کار علمکه جا . از آن21.1
ها و جهت بخشیدن به نیروهای گذاریمحرک سرمایه ،های اقتصادی استفعالیت
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بمعنای  ،برپایه تحول انسان رشد ،اند و نه حقوق. در عمل نیزشده« منافع» ،محرکه
ترشدنش از راه جامع ،رشد علمی و معنوی او ،گانهبرخورداری بیشتر از حقوق پنج

شود. محاسبه نمی ،هاهنگ استعدادها و فضلآکردن همعمل به حقوق و فعال
( محاسبه ن و طبیعتملی )بیرون انسا براساسِ میزان افزایش تولید ناخالص

در محاسبه وارد  ،«نیروی کار» ،یىبمثابه ش ،بیرون از خود ،شود. انسان نیزمی
غیر از   ،. در حقیقتشونده حساب گذاشته میب ىئشود. حتی متخصصان شمی

دانی که  ارزش او را نه علم و فن ،کندزیانی که تخصص به جامعیت انسان وارد می
کند که برای ای تعیین میوجود داشتن یا وجود نداشتن کار به سخن دیگر فایده

 تواند داشته باشد؛می داریبنگاه سرمایه
 ،داریشوند سرمایهخاطر که سبب میبدین ،. منافع راهبر فعالیتهای اقتصادی21.2

 بزرگ و متمرکز بگردد و نیروهای محرکه ،بیرون از انسان و طبیعت ،بمثابه قدرت
بسا چاره  یىهای روزافزون و عامل فقرهاعامل نابرابری ،وردآرا به مهار خویش در

 :گرددناپذیر می
ظیمی فقرِ کار که جمعیت ع ،است. از جمله فقر انسان که خود ترکیبی از فقرها ●

ها بدان گرفتارند و فقر اکثریت بزرگی که امکان بارورکردن استعدادها و از انسان
 ،یابند و محرومیت عالج ناپذیر اکثریت بزرگ وهای خود را نمیو داشته هافضل
فقر معنوی ناشی از غفلت از  ،آموزد از جامعیتمی اقلیتی که دانش و فن ،نیز

مثابه اتصال و حقوق دیگر و خود محروم کردن از ایمان به زادیآو  استقالل
 خودانگیختگی انسان به خودانگیختگی مطلق؛

 ناشی از آلودگی روزافزون آن و فقر زمین که با وجود افزایش فقر طبیعت ●
کند و تر میرا گسترده فیای گرسنگیاآورد و جغررا پدید می یىفقر غذا ،جمعیت

 کند؛ب که بخشی از انسانیت را تهدید به مرگ میآفقر 
 برداری نه به اندازه نیاز که به اندازهبخاطر بهره فقر منابع موجود در طبیعت ●

 که به حداکثر رساندن سود است؛ ،داریدلخواه سرمایه
ها و خدمات فقر ناشی از این واقعیت که فرآورده  ،از جمله ،فقر اقتصادی ●

ورنده نیازهای انسان هستند. فقر سرمایه آها و خدمات بربرابر فرآورده تخریبی دو
فقر «. مشتق هایردهفرآو بازار»بخاطر خروج آن از چرخه تولید و ورودش به 

هم بخاطر تخریب بخشی از آنها و هم بخاطر خارج شدن از دسترس  نیروهای محرکه
 مدنشان.آها در ها و به مهار ماوراءملیجامعه
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ا بو روشن است که پرشمار و بزرگ شدن نابرابری با گسترش فقر و این دو      
خاطر است که صلح بمثابه حقی از حقوق از گسترش خشونت همراه هستند. بدین

ها جهان نجبر تجزیه شد ،ساناند. بدینها فراگیر گشتهاست و خشونتیادها رفته
 :کشدرا بکام می

 

و  کند، عقل را از استقاللایجابش می با قدرت . مصلحتی که تنظیم رابطه22
 کند:خود غافل می آزادی
کار که این راه کنندهِ کند. توجیهرا جبری مینآکار را تعیین و اجرای راه قدرت    

کار را عقل خطا بودن راه ،گیرد. در مواردینام می مصلحت ،اجرایش جبری است
کند. از پرشمارترین اما مصلحت  او را به عمل به آن ناگزیر می ،دهدتشخیص می

داند اما می دستور مافوق به مادون است. مادون دستور را خالف حق ،موارد
 ،تواندمی ،این مافوق بیند که دستور مافوق را اجرا کند.مصلحت خود را در این می

 ،کارفرما و در این و آن سازمان دولتی ،یىکارفرمابنگاه پدر یا مادر و در  ،در خانه
کاری توسط مادون مورد القای راه ،ترین موردهاس باشد. یکی دیگر از فراوانیىئر

نهد و سازد و بدان مصلحت نام میعقل مافوق توجیه می ،باربه مافوق است. این
 ،قرارکند. بدینبه عمل به مصلحت ملزم میخود را 
از  ،ناگزیر ،کنندبایکدیگر رابطه برقرار می ،وقتی بر محور قدرت ،ها. عقل22.1
نه از  ،در حقیقتشوند. سازی می و مصلحت یهجو تو زادیآو  از استقالل غفلت

است که عقل با قدرت و عقلها بایکدیگر  مصلحت راه خلق اندیشه که از راه تولید 
تواند نمینه تنها  ،ها بر محور قدرتارتباط عقل ،سانکنند. بدینرابطه برقرار می

بندگی را  ،بلکه بندگی جمعی و بندگی فردی ،وردآبدربندگی قدرت از ها را انسان
 کنند.تر میمشکلمضاعف و رهایی از آن را 

غفلت از  ،بینیم نه تنها ارتباط بر محور قدرتمی ،تأمل را که بیشتر کنیم    
 ،کندخالقه عقل را از خود بیگانه می ناپذیر و استعدادرا اجتناب زادیآو  استقالل

بر  ،کهشوند. روشن سخن اینها هم دستوری و جبری و نه اختیاری میبلکه ارتباط
 :کنندها عقل را تابع یک رشته جبرها میارتباط ،محور قدرت

 ،زادیآو  جبر چشم پوشیدن از استقالل ●
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 ،رابطه قواجبر برقرار کردن  ●
 ،فرموده کار قدرتجبر اجرای راه ●
  ،مصلحت بنابرجبر توجیه تراشی  ●
 ،مدهای عمل به مصلحتآجبر تحمل پی ●
 افزاید. وعمل که ویرانی بر ویرانی می یىجبر برخودافزا ●
زندانی  ،ست. به سخن دیگرا پذیری و تابعیت از محور فعالی که قدرتجبر فعل ●

 ،زیر سلطه. و نیز –یا رابطه مسلط  شدن در مدار بسته رابطه قوا
 کند مأمور قدرتعقل را قدرتمدار و ناگزیر می ،. غفلت از خودانگیختگی22.2

ی و را جانشین روشهای عقل خودانگیخته کند که قدرتمدار یىهابگردد و روش
غاز کردن. آن جمله است کار را با تخریب آ. از کندمی شانقدرت محوری ایجاب

ترین بسیارند. همگانی ،نمایاندنها را در نظرش بسا نیکو میآ ها که مصلحتتخریب
 نها عبارتند ازآ
کردن آنها بمعنای از خود بیگانه ،هنگ استعدادهاآکردن همناتوان شدن از فعال ●

جبر زیادت  :شود تخریب بر ساختن فزونی جویدکه سبب مینها به تخریب آگماردن 
 حاکم برجهان امروز نیست؟ ،مصرف بر تولید و ویرانی بر سازندگی

بر فرهنگ بخاطر کاهش  ن غلبه ضد فرهنگآمد آکه پی ناتوان شدن از رشد ●
  ،فردی و جمعی است خلقِ و میزان ابتکار و ابداع و کشف

 ،هادشمنی و خشونت یىشتی و صلح  و دوستی با پویاآ یىجانشین کردن پویا ●
 ،غم ناتوانی و یأس و یىی و امید و شادی با پویاتوانای یىجانشین کردن پویا ●
 .جانشین کردن حقوق با اوامر و نواهی قدرت ●
 نها.وآهای اجتماعی و افزایش میزان ها و نابسامانیسیبآ ●
است با زشتی  که صفت حق یىو زیبا با زبان قدرت زادیآجانشین کردن زبان  ●

 که صفت قدرت است.
هر جامعه است.  خاطر است که میزان خودانگیختگی تعیین کننده میزان رشدبدین    

 .گویای گرفتاری جامعه در هفت بند استبدادها است ،کاهش این میزان
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کند و مفسدت ببار ایجاب می را مصلحت« بردیاتحاد کاربردی و تضاد راه. »23
 آورد: می
است که جاذب حق و دافع ناحق است. از یکی دیگر این های حقگیهژاز وی    
 ،شوندجذب یکدیگر می ،یابندآنها که در حقوق بایکدیگر اشتراک می ،رواین

یک حق اشتراک و دیگری حق  ،شوند. به دو حقدوست و همکار یکدیگر می
دیگر را هم بیشتر  کنند. سرمایه اجتماعی و نیروهای محرکهعمل می ،اختالف

که توحید جانبداران حقوق با حقوق نآاندازند. حال بکار می کنند و هم در رشدمی
میزان رشد هر  ،سانشود چراکه دافع یکدیگرند. بدینستیزانِ قدرتمدار میسر نمی

معین  ،گرجامعه را اندازه مشارکت همگان در حقوند زیستن و دوستی با یکدی
تر از ستیزهای ند. هرگاه میزان اشتراک در باور به حقوق و عمل به حقوق کمنکمی

کاهش تولید  علت .شودمیزان رشد جامعه منفی می ،حاصل از روابط قوا باشد
. باوجود است هانها در تخریبآنیروهای محرکه و بکاررفتن بخش بیشتری از 

است ایجاب کرده همواره مصلحت :استنامرواقع مستمر ای ،گیهژشفافیت این وی
 :باوران با یکدیگر متحد شوندباوران و قدرتکند که حقو می
روشی نیست که جانبداران لینینیسم « بردیاتحاد کاربردی و اختالف راه. »23.1

باورانی بر این گمان که اتحادشان با حق ،باشند. از دیربازابداع کرده و بکار برده
اتحاد  ،بنابر مصلحت ،باوران موقتی و نزاعشان دائمی استشماری از قدرت

مصلحت همین اتحاد را ایجاب کرد. نتیجه این شد  ،ایران ند. در انقالباهکردمی
باوران را یا کشتند و یا از وطن  را تصرف کردند و حقباوران دولت  که قدرت

 :کردند. امری که بر وقوعش باور نبود نیز روی دادراندند و یا زندانی و خانه نشین
گوید مدند. ایران امروز میآباور از کار درقدرت ،رفتندباور گمان میکسانی که حق

 ،شدمی باید الگوی رشد. ایرانی که میاستبهای این اتحاد چه اندازه سنگین بوده
خاکش بیابان شد و مردمش گرفتار استبدادی گشتند که جنایت و خیانت و فساد 

همین است. دانستنی است که دو جنبش پیشین مردم ایران نیز بهرا روش کرده
 سرنوشت دچار شده بودند. 

اتحاد کاربردی و اختالف »قاعده  :استاین ،آموزدامر مهمی که تجربه می      
برند. بر اساس این باوران بکار نمیباوران تنها در باره حقرا قدرت« بردیراه

سازند و بنام توجیه می ،برای سازوکار تقسیم به دو و حذف یکی از دو ،قاعده
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 زیردستان را حذف ،بینندکسانی که خود را در موقعیت زبردست می ،مصلحت
قوی ضعیف را » ،کنند. در حال حاضرکنند. رقیبان نیز یکدیگر را حذف میمی

این روش  ،و نیز در سیاست داریروش همگانی در اقتصاد سرمایه ،«کندحذف می
 است؛ شده

باوری با تأمل کنیم که به یمن حق یىها. هرگاه در زندگی خانوادگی زوج23.2
دائم  ،کنندکنیم سرمایه اجتماعی که ایجاد میمشاهده می ،اندکردهیکدیگر ازدواج

فرموده در پندار و گفتار و کردار آنها نقش  قدرت افزاید. چون مصلحتبر خود می
 نها رشدآو روش زندگی  و آزادی فراخنای استقالل ،نهاآمحیط خانوادگی  ،ندارد

 ،نآد. وارونه نکننها در این محیط رشد میآاست و فرزندان  در استقالل و آزادی
 اند.تشکیل شده ،بر پایه مصلحت ،است که یىهاوضعیت خانواده

یک کالس درس نیز  ،یىکارفرمابنگاه یک  ،یاب یک سازمان سیاسیجهت    
گاه محل عمل پیدا هیچ مصلحت ،باشد. هرگاه حق باشد یا قدرت تواند حقمی
های ها رابطهرابطه ،کند. اما اگر قدرت باشدکند و به فکر کسی هم خطور نمینمی

ن تنظیم رابطه با قدرت آاین و شوند و حضور مصلحت برای توجیه قدرت می
 ،کند هر جمعی که بخواهد دائمی بگردد و همواره رشد ،روگردد. از ایندائمی می

  :دوکار بایدش
از کسی  یىدوستی و رابطه حق با حق بایکدیگر. اگر خطا ،یمن عمل به حقبه ●

در  ،سانشود. بدینخطا میو ترمیم که مهربانی و جبران  روش نه مجازات ،سرزد
نها در آو بکارافتادن  ها و دیگر نیروهای محرکهاندازه افزایش سرمایه ،هر جمعی

 ن جمع را بایکدیگر. وآکند اندازه دوستی اعضای گزارش می ،رشد
که در این رابطه بکار  با زور و ترکیب نیروهای محرکه بمثابه رابطه قوا به قدرت ●
 ،باوران که عالمت آنناپذیری با قدرتآشتی ،امکان وجود ندادن. بنابراین ،رودمی

بازاست به  ؛شتی بسته نیستآراه  ،ناست. باوجود ای شدن مصلحت جانشین حق
شوند و زندگی را باور میکنند و حقباوری میباورانی که ترک قدرتروی قدرت

در  ،باید ،در پذیرفتن اینان به جمع ،کنند. بر اصل موازنه عدمیعمل به حق می
 نیاوردندرکار  اولی ،هاترین ضابطهآاغماض بود. کاربی ،هابکار بردن ضابطه

میزان افزایش سرمایه اجتماعی جمع و دومی توجیه و محل پیدانکردن مصلحت و 
اندازه افزایش  ،بنابراین ،نهاآو کاهش میزان تخریب  نیروهای محرکه سومی افزایش

 بر اثر حضور عضو جدید است.  ،رشد
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ماندن  گر ناتوانی و ایجاد باور به آن، بنابراین سبب از رشدتوجیه . مصلحت24
 است:
کاری که در گرو  –هنگ فعال باشند آدمی همآهای هرگاه استعدادها و فضل    

در جریان  ،-خودانگیختگی او است  ،بنابراین ،حیات عمل او به حقوق ذاتی
. این امید و شادی است که شودبیشتر میی است که دائم توانایاین احساس  ،رشد

کسی به فکر  ،دهدشود. چون احساس ناتوانی و یأس و غم دست نمیروزافزون می
افتد؟ وقتی که خود افتد. چه وقت او به فکر جبران ناتوانی میجبران ناتوانی نمی
 ،یابد. دقیق بخواهیبیند که خود را به حل آن توانا نمیرو میرا با مشکلی رویا
 ،قراریابد. بدینرا در خود نمینآبیند که توان بیرون رفتن از ای میخود را در رابطه

ساالری و یا والیت مطلقه سرمایه ،وقتی مانع  رابطه باقدرت )برای مثال
است که در راستی اینکنند. ها احساس ناتوانی میانسان ،استهای دیگر(ساالری
کننده را باور اکثریت بزرگ زیرسلطه به ناتوانی نقش تعیین ،محور های قدرتنظام

باور به  ،باوریاساس قدرت ،کند. در حقیقتاز تغییر ایفا می نآ خویش و یأس
اساس  ،بنوبه خود ،است. و ای جز رابطه قواو ناممکن انگاری هر رابطهخود ناتوانی 

تألیف  Radical Democracy) باوری استقدرت ،باور به این ناتوانی و یأس
Sara Amsler.)  وقتی عقل قدرت باور جز تنظیم رابطه با  ،جبران ناتوانیبرای

سازد و صاحب نقش را می مصلحت ،تواند تصورکندکاری را نمیراه ،قدرت
 :کندمی

 ن نوع رابطه با قدرتآ ،کند. مصلحتی که عمل به آن ناتوانی را جبران می24.1
مادونی که از بیم مافوق  ،شود. برای مثالاست که برطرف کننده ضعف تصور می

این گمان است که  یابد و یا بریا خویشتن را در برابر او ناتوان می ،گویددروغ می
میز را وسیله جبران آگفتن دروغ مصلحت ،ی شنیدن حقیقت را ندارد. لذاتوانایاو 

 ،سانبدین کند.از غضب مافوق می مصون ماندن ،به سخن دیگر ،ناتوانی خویش
های عمودی هم در رابطه ،آیددر سلسله مراتب اجتماعی که برمحور قدرت پدید می

 ،ها(ها میان هم ردیفهای افقی )رابطهو هم در رابطهبه باال و بعکس( پایین )
گردد. این ها میتنظیم رابطه برای هاانواع مصلحت عامل ساختن ،به ناتوانی باور

خاطر بدین ،حال که گویای قوت و ضعف باور به ناتوانی هستندها در همانمصلحت
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اندازه محرومیت گویای  ،دارندکه باید هر گروه اجتماعی را در قشر خود نگاه
 نیز هستند؛ اکثریت بزرگ از رشد

را بدست بیاوریم که بر پایه باور  یىهامار مصلحتآهرگاه تنها  ،قرار. بدین24.2
تصور روشن و دقیقی از بزرگی  ،روندشوند و بکار میساخته می ،روزمره ،به ناتوانی
ایجاد  انسان ناتوانی بر سر راه رشدباوری و باور به کنیم که قدرتمیپیدامانعی 

 :کنیمهای دیگری را مشاهده میواقعیت ،کند. دقت را که بیشتر کنیممی
که یی ها م مصلحتهباوری پویا است و که هم خود ناتواناین واقعیت اول ●
 ،میزآبا گفتن دروغ مصلحت ،وقتی ،بریم پویا هستند. برای مثالسازیم و بکار میمی

که بیماری برخود بنابراین ،داریماو را از نوع بیماریش غافل نگاه می ،به بیمار
م. اما لحظه یىآمیز بسازیم و بگومرتب دروغ مصلحت ،شویمناگزیر می ،افزایدمی

بیماری  ،ظهشود. در این لحرسد و پوشاندن نوع بیماری ناممکن میحقیقت فرا می
رقم بزرگی را بوجود  ،اندها که بر هم افزوده شدهاست. هزینهناپذیر گشتهدرمان

اند. مجاز را جانشین حقیقت کرده ،میزآصلحتماند. انبوهی از دروغ و توجیه وردهآ
یمار در فرصتی که که بیی است. کارهاوردهآناتوانی ناتوانی مطلق را ببار  یىپویا
ها سیبآء را و خال اندانجام نگرفته ،توانست انجامشان دهدمی ،داشتمی

 ...  و استاند. امید به یأس بدل گشتهپرکرده
ها را در نظر ناتوانی ترجمانهای مصلحت یىبرهم افزا ،هرگاه در سطح جامعه    

 آلودگی محیط زیست یىرا و چرا بیابان شدن ایران یىیابیم چرادر می ،مجسم کنیم
ناتوانی  یىتخریب را و چرا یىخشونت و پویا یىپویا یىچرا ،در سطح جهان را
جانشین  یىمحور را و چرادر برابر بنیادهای اجتماعی قدرت ،روزافزون انسان

ثروت  ،از جمله ،که -قدرتی  ،و بزرگ و متمرکز شدن قدرت انسان شدن قدرت
 شود. ویکه نزد اقلیت کوچکی از جمعیت جهان متمرکز م - و سرمایه است

)=  شدن قدرت جانشین حق یىجانشین واقعیت شدن مجاز و چرا یى. چرا24.3
در همان مثال بیمار و کسانی که با گفتن دروغ  :(های محرکه با زورترکیب نیروی

بینیم که دروغ می ،کنند که تأمل کنیمآمیز او را از نوع بیماری غافل میمصلحت
تصور بیمار از حالت و وضعیت خود( را جانشین یعنی میز مجاز )آمصلحت

واقعیت را با مجاز  ،که پوشاندن حقیقت استبنابراین ،کند. خود نیزواقعیت می
 گرداند. ای مجازی میپوشاند و رابطه گوینده یا گویندگان دروغ با بیمار را رابطهمی
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ن آدهد و یت و حقیقت شدن مجاز کار دیگری نیز انجام میاما جانشین واقع     
بیشتر  ،در آغاز ،این احساس ناتوانیبیشتر و بیشتر کردن احساس ناتوانی است. 

. و از تر مجاز استمجاز و کمتر واقعیت است اما در پایان بیشتر واقعیت و کم
ابعاد نیروهای  ،کندرا با ویران شدن و کردن جانشین می رشد جا که مصلحتآن

تر دائم بزرگ ،روندانسان بکار می در تخریبشوند و را که ترکیب می محرکه
 گرداند. ومی

ی ذاتی حیات توانایجانشین  ،ترین جانشین شدنِ واقعیت با مجازبسا مهم. 24.4
ی را توانای ،بنابراین ،هاکه استعدادها و فضلعامل بیرونی است. توضیح این شدنِ 

ی را توانایاین  ،ی و خود ناتوان انگاریتوانایانسان دارد. بخاطر غفلت از این 
با موقعیت و مقام در سلسله مراتب اجتماعی. غافل از  ،کند با ثروتجانشین می

لودگیها و آها و کشیقام حاصل از ویرانی منابع و بهرهکه ثروت و موقعیت و ماین
گرها زحمت اگر سلطهبار دیگر خاطرنشان کنیم که یکاست.  هاها و نابسامانیآسیب

مده را بخود آگریهای بباریکی محاسبه ثروت و دیگری محاسبه ویران ،دو محاسبه
است. چون  عتنها حاصل فقر اکثریت بزرگ و طبیآیابندکه ثروت درمی ،بدهند

یابند که این فقر به نسبت بیشتری اندر نمی ،دهندزحمت این محاسبه را به خود نمی
ناگزیرشان  ،گیرندها را فرا مییند و جامعهآشود. یأس و غمی که ببار میبزرگ می

گر در های سلطهاقلیت ،کنند بر دور زندگی خویش حصار بکشند. در جهان امروزمی
 کنند؟ارها زندگی نمیحص

 کند:زدگی را جانشین امید و شادیِ ذاتی حیات مییأس و غم . مصلحت25
 300( بود که در جهان 2017فوریه  25) 1395اسفند  7در خبرهای روز     

میلیارد  1000 ،ساالنه ،مبتلی هستند و درمان این بیماری افسردگیمیلیون نفر به 
مار مبتالیان به یأس آاند صالح برآن نشدههای ذیمؤسسه ،دارد. امادالر هزینه برمی
بنابر  ،های نظر سنجی وجود دارندکه مؤسسه یىورند. در کشورهاآو غم را بدست 

کنند. در ظر سنجی میدرباره روحیه مردم ن ،عمل خود و آزادی استقاللمیزان 
بر امید غلبه دارد. غم بر شادی چیره  ،بیشتر یأس از آینده ،یأس ،های آنهانظرسنجی

هستند.  واکنشکه امید و شادی ذاتی حیات هستند و یأس و غم نآاست. حال 
یأس و غم را نیز دیرپا  ،شوداحساس ناتوانی وقتی دیرپا و بدل به باور به ناتوانی می
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که معتاد به خود . توضیح اینکندو امید و شادی را زودگذر و از خود بیگانه می
 ،داندنمی ،رشد ناتوان انگاری امید و شادی را ذاتی حیات خویش و نیروی محرکه

برد که بر محور ن مین موقعیت در سلسله مراتبی گماآورده تحصیل این و آبلکه فر
 برپا است. قدرت
پیشاروی این و آن مانع و  ،جا که یأس و غم همزاد خودناتوان بینینآو از     

نیاز به توجیه  ،-هستند  ها پوشش قدرتمانعکه دانیم بسا نمی –هستند  ،ناکامی
نیاز به پاسخ دارند. پاسخ صورت بین  ،دارند. چرا مأیوسم و چرا گرفتار غم هستم

بطور جبری گرفتار  ،ناپذیر استچون ناتوانم و ناتوانیم درمان :تواند این باشدمی
 یأس و غم هستم. اما 

 گانگیاگر صورت را تمام واقعیت نپنداریم و میان صورت و محتوی به دو. 25.1
ت اس دروغینه  ه صورت مطمئن شویم ک ،زمونآن شویم که از راه آقائل نباشیم و بر 

کنیم که خود حقیر مشاهده می ،ترجمان محتوی استبلکه پوشاند میرا که محتوی 
دو نوع  ،برای راهبری پندار و گفتار و کردار خود ،بینِ معتاد به خودناتوان انگار

کند را تنظیم می با قدرت ی اومصلحتی است که رابطه ناتوان ،یکی :سازدمی مصلحت
. این کندو دیگری مصلحتی است که زندگی روزمره مأیوس و گرفتار غم را تنظیم می

بار او را بلکه زندگی ماللت ،کننددو مصلحت نه تنها او را از رشدکردن ناتوان می
بیماری و گیرند یأس و غم شدت می ،گردانند. از جملهگرفتار تخریب روزافزون می

 کنند. ی به مخدرها را ناگزیر میو ابتال افسردگی
 هابینیم استعدادها و فضلمی ،در زندگی مبتالیان به مواد مخدر که تأمل کنیم     
نها است. آیابند که مانع از پرواز تری دارند اما فضای اجتماعی را قفسی میآکار

ها به تالش اثرکردن برانگیزندهنیاز به بی ،سازگارکردن خویشتن به زندگی در قفس
احساس  دارد. ،طرحی نو درانداختن ،کرانبرای شکافتن قفس و در فضای بی

 ؛کندراهبر استعدادها به مصرف مخدرها میرا  مصلحت ،ناتوانی از این کار
پذیر اوت و فعلتفسنجند و بینمی . استعدادها بطور خودجوش مصلحت25.2
 :شوند. دو نمونهشوند. ناتوانی و یأس و غم تعلیم داده مینمی
پدر و  ،در خانواده ،ناتوانی و ترس و یأس از تغییر را ،در  کشورهای استبدادزده ●

 معلمان ،تا دانشگاه یىاز ابتدا ،کنند. در مدرسهمادرها در فرزندان خود القاء می
و  کارفرمایان ،یىکارفرما هایبنگاه کنند. درموزان و دانشجویان القاء میآدر دانش
هم مأموران خفیه  ،های اداریکنند. در سازماننها درکارگران القاء میآدستیاران 
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کنند. در ها به کارمندان القاء میهای خبرچینی و جاسوسی و هم مافوقدستگاه
و یأس از  محور به کار القای ناتوانی شهروندانماعی قدرتبنیادهای اجت ،واقع

توانند مطمئن شوند که کارشان نتیجه بخش تغییر مشغولند. القاءکنندگان وقتی می
ها مصلحت ،غازآبگردد. در  جانشین عمل به حق است که عمل به مصلحتبوده

دارند که بدانها عمل کنند. اما ن میآپذیران را بر سنجند و القاءرا القاءکنندگان می
سازد و قربانی خود مصلحت می ،مدآوقتی باور به ناتوانی و یأس از تغییر پدید 

احساس ناتوانی در باور به ناتوانی و کند. عمل به آن را جانشین عمل به حق می
صالح تغییرت  توانی بگذار قدرتاز تغییرکردن نا»در « دهیتاتغییرنکنی تغییر نمی»

شوند. هرگاه باور به ناتوانی و یأس از تغییر بمعنای از خود بیگانه می« دهد
 شود و از رشدپذیرها میها و فعلتفاوتجامعه جامعه بی ،همگانی بگردد ،رشدکردن

 ؛ماندمی
در  ،در خانه ،( در تعلیم و تربیتبا زور )= ترکیب نیروهای محرکه نقش قدرت ●

رابطه بنیادهای سیاسی  تنظیمن در آنقش  ،در یک کالم ،های کاردر محیط ،مدرسه
و  و اجتماعی و اقتصادی و تعلیم و تربیتی و فرهنگی و دینی و ... با شهروندان

شود ور میآعامل اعتیاد به یأس و غم و  همگانی شدنشان است. یاد ،موزش اینانآ
قدرت  ،ی علمی و فنی راتوانایهم خالء  ،است بیان قدرت که وقتی اندیشه راهنما

 ،برای نمونهکند. ناتوانی و یأس را القاء می ،بنفسه ،نآبکاربردن  ،کند و همپر می
ن(  و توجیه یأس ایرانیان آتوجیه غم )غم زدگی را صفت مؤمن انگاری و القای 

چند نسل  ،با این توجیه که تنها مغز غربیان ماده خاکستری دارد ،از دانشمند شدن
ناتوان گرداند؟ عمل به « از اندیشیدن بدون اجازه غرب»گیر و ایرانی را زمین

چون ایرانی از ابتکار ناتوان »و « تامغز سر فرنگی باید شد»توجیه کننده  مصلحت
چه بر سر  ،«دم کنندآورند و آخود در باید بگذارد غربیان او را به فرهنگ ،است

 بودند؟  ورد که در موقعیت ایرانآایرانیان و مردمان کشورهای دیگری 
برخوانندگان است که موارد دیگر را بیابند و رهاشدن و رهاکردن از باور به        

 ناتوانی و اعتیاد به یأس و غم را کار ضرور برای بازیافتن خودانگیختگی و رشد
 بشمارند.
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 مایه آن قدرتکند که بنخود روش نیست، روشی را تجویز می .  مصلحت 26 
 است:
سخن رفت. اینک « عمل به مصلحت»از  ،مکرر ،بند پیشینپنج در بیست و     

 ،توضیح باید داد که مصلحت خود روش نیست. روشی که مصلحت خوانده شود
)= ترکیب  ن قدرتآمایه کند که بنوجود ندارد. مصلحت روشی را تجویز می

تسلیم شدن به حکمی  ،عمل به مصلحت ،سان( است. بدینبا زور نیروهای محرکه
با عمل  کند. فرق عمل به حقاست که بکار بردن چنین روشی را توجیه و تجویز می

دهد. کردن حق معنی میاست که عمل به حق روشاین در ،از جمله ،به مصلحت
 علمی بکار بردن روش علمی با هدف عالم شدن است. روش ،علم که عمل بهچنان

که مصلحت دوگانگی روش با هدف و دوگانگی از علم جدا نیست. حال این
 یىجدا رشد خویش و از روش و هدفخود حق  :کندمصلحت با روش را ناگزیر می

 :به ضرورت جدا و ضد رشد است ،یر است و مصلحت از روش و هدفناپذ
وع دو ن :را در نظر بگیریم دولت نه حقوقمدار که قدرتمدار  ،. برای مثال26.1

 :توان برقرار کردرابطه با چنین دولتی می
انگاری و یأس از تغییر ناتوان تفاوتی که ترجمان خودپذیری و بیتسلیم و فعل ●

پذیری حقوق است. روش تسلیم و فعلمطلوب از راه عمل به حقوق و ایستادگی بر 
هم از راه بدرون نآ ،زیرا روش انطباق با قدرت .دارد ای از زورمایهتفاوتی بنو بی

نیازمند توجیه و  ،وردن قدرت و بکاربردنش در تسلیم کردن خویش است. لذاآ
 ،خوانیم. هدف هرچه باشدمی تجویز است. این توجیه و تجویز است که مصلحت

مصون  ،تفاوتنه در روش و نه در مصلحت است. فرض کنیم هدف شهروندِ بی
. این هدف در باشد ماندن از تعرض دولت قدرتمدار و به دلخواه زندگی کردن

تفاوتی را توجیه و تجویز بی ،مصلحت وجود ندارد. مصلحت بخاطر مصون ماندن
شود و این هدف جانشین داند که هدف در روش بیان مییتفاوت نمکند. اما بیمی

 ،تفاوتیبی ،شود. برای مثالمصلحت سنجیده می ،نآشود که به استناد هدفی می
تفاوت را گرفتار جبر مضاعف بی ،با دولت جبار است یىجوبنابراین که انطباق

 ،سانجبر دولت جبار از بیرون و جبر انطباق خویشتن با آن از درون. بدین :کندمی
خود را  ،داردو ایستادن برحق باز می تفاوت چون خویشتن را از عمل به حقبی

کند ن زندگی را میآنه زندگی دلخواه که  ،کند. در نتیجهعامل تخریب دولت جبار می
 کند؛کردن را با ویران شدن جانشین می خود رشد :کندیم به او تحمیل میژکه ر
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 حیات به حقوق ذاتی :گزینندروش عمل به حقوق خویش را بر می شهروندان ●
کنند. به حقوق ملی خود عمل خود عمل می کنند. به حقوق شهروندیخود عمل می

ورند. حقوق جامعه آبادان کردن طبیعت بجا میآرا با  کنند. حقوق طبیعتمی
 کنند.نها را مطالبه میآشناسند و عمل به می خویش را بمثابه عضو جامعه جهانی
خود روش  محل است. چون حقبی مصلحت ،در این جامعه و برای این شهروندان

سازگار است.  ،به یمن عمل به حق است ،با هدفی که زندگی در رشد ،خویش است
که دولت جبار  محدودکننده است و سازگار با زندگی شهروندان وقتی عمل اال این

زیر سلطه و بکاربردن ترکیب نیروهای  –رابطه مسلط  نیست. قدرت ،به حقوق است
مدار زندگی را مدار بسته  ،است. بنابراینو بکاربردن در این رابطه با زور محرکه

 اما علمکند. این مدار ناسازگار با عمل به حقوق است. زیر سلطه می–رابطه مسلط 
ی خود و ناتوانی دولت توانایشهروندان را از  ،کندپیروی مین آبه قانونی که قدرت از 

 ،از راه عمل به حقوق ،درصورت مقاومت :استن قانون اینآکند. گاه میآجبار 
در معرض انحالل قرارگرفتنش  ،در نتیجه ،مانع از بزرگ و متمرکز شدن قدرت

که آنکرد بیتوان عملبه شماری از آنها می ،. در هریک از پنج دسته حقوقشوندمی
پندار و کردار و گفتار را از قدرت خالی  ،برای مثالدولت جبار بتواند مانع شود. 

دولت جبار نیز در رابطه با خود و در رابطه بایکدیگر کاری شدنی است.  ،کردن
 ،ست. زیراان شود. این یک کار تا بخواهی مهم و تعیین کنندهآتواند مانع از نمی

که نیروهای محرکه با دهد. هم بخاطر ایندولت جبار را در معرض انحالل قرار می
شود ن در دولت متمرکز و بزرگ نمیآروند و منتجه شوند و بکار نمیزور ترکیب نمی

کند. ایرانیان از دیرگاه این خاطر که قلمرو دولت جبار را محدود میو هم بدین
ها را از کاستینآاند. هرگاه بردههای جبار بکار میولتبا د ،ولو ناقص ،روش را
تحول از نظام اجتماعی بیشتر نیم بسته به نظام اجتماعی باز و تغییر دولت  ،بپردازند

 ،قرارکنند. بدینجبار به دولت حقوقمدار را ممکن می
نظام اجتماعی  ،و بکاربردنش و روش و هدف بر رابطه اصل راهنما . علم26.2

را در نآ( و تمرکز با زور )= ترکیب نیروهای محرکه هرمی شکل و جریان  قدرت
این علم به رابطه اصل راهنما و روش و  ،سانکند. بدینناممکن می ،رأس هرم

شهروندانی که  ،کند. برای مثالرا بروی انسان باز می هدف است که راست راه رشد
اتصال  ،کنند و بدین گزینشمی عقل خویش را موازنه عدمی اصل راهنمای
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هدف را رشد در  ،گردانندخودانگیختگی عقل را با خودانگیختگی مطلق میسر می
کنند. این هدف خود روش خویش می ،اجتماعی بر میزان عدالت ،زادیآو  استقالل

 . هنگ استعدادها و فضلهاآعمل به حقوق و فعالیت هم :شودمی
ها گویای های اجتماعی و اندازه جباریت یا حقوقمداری دولتنظام ،قراربدین     

و روش و هدف و نیز علم بر این مهم  بر رابطه اصل راهنما شهروندان اندازه علم
گاهی از آگزیند. هراندازه این است که اصل راهنما و روش و هدف را انسان بر می

 روابط قدرت ،ترکم،رابطه و اختیار انسان در گزینش اصل راهنما و هدف و روش
بیشتر و  ،و بکاررفتنش در این روابط با زور و بکارافتادن ترکیب نیروهای محرکه

 شوند؛تر میکم رشد

و از پیش متعین کردن آینده را ناگزیر و اندازه  پیشخورکردن . مصلحت27
 کند:نگاهداشتن را ناممکن می

به انسان  داریینده جبری است که سرمایهآو از پیش متعین کردن  پیشخورکردن     
از هر چیز به اندازه وجود دارد )اقتصاد  ،کند. در طبیعتتحمیل می و طبیعت

کرد و طبیعت می انسان رشد ،توحیدی(. هرگاه بجای بزرگ و متمرکز شدن سرمایه
ها را از کردن انسانهم جبر پیشخورکردن و از پیش متعین ،جستعمران می
جست و هم منابع کرد و هم طبیعت عمران میخود عافل نمی زادیآو  استقالل

 گشتند. و تبذیر نمی موجود در طبیعت گرفتار اسراف
و  از چه رو جبر پیشخورکردن :نهدپرسشی را پیش رو می ،واقعیتی چنین عیان     

 ،برد؟ این پرسشها را از یادشان میخودانگیختگی عقلینده آکردن از پیش متعین
باید ما را به یاد ضرورت فزونی تقاضا بر عرضه یا مصرف بر تولید بیاندازد که 

دهند؟ می« قانون»ها چرا تن به این است. اما انساننآبر  داریبنای نظام سرمایه
معتاد نها آها و عمل به سازی و به مصلحتشوند زیرا در مدارهای بسته زندانی می

 :گردندمی
بینند هم به دلیل رقابتی که را در تولید انبوه می تولیدکنندگان مصلحت. 27.1
فزونی مصرف بر « قانون»کند و هم به دلیل عمل به ساالری تحمیل میسرمایه
 تولید. 

ها وردهآتولید فربر ن افزودن مداوم آکنند و دومی نیز پیروی می اینان از مصلحت    
خاطر که هرگاه تولید تنها نیازهای واقعی گر است. بدینهای ویرانو خدمت
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توان نمی ،کندن اندازه که ارضای نیازها ایجاب میآبیش از  ،وردآها را برانسان
تولید نیاز و  تولید کاال و  :کندمصلحت سومی محل پیدا می ،تولید کرد. پس
 ؛وردن آنآخدمت برای بر

بینند؟ زیرا کار را در مصرف انبوه می . اما مصرف کنندگان چرا مصلحت27.2
اقتصادی  رشد :استای ایجاد کردهمدارهای بسته داریاست. سرمایهنآدرگرو 

شود. وقتی کار ایجاد نمی ،یعنی افزایش میزان تولید. هرگاه این رشد انجام نگیرد
که تولید کنندگان بتوانند کند. برای اینکاری افزایش پیدا میبی ،شودکار ایجاد نمی

سیاستمداران  ،رومصرف کنندگان باید بیشتر مصرف کنند. از این ،بیشتر تولید کنند
بینند که مصرف کنندگان را به مصرف و... مصلحت را در این میو اقتصاددانان 

توانند بینند که تا میانبوه برانگیزند و مصرف کنندگان نیز مصلحت را در این می
هم آینده  ،شودمصرف بر تولید اجرا می فزونیهم قانون  ،ترتیبمصرف کنند. بدین
شوند و فراگرد معتاد می خورکردنها به پیشگردد و هم انساناز پیش متعین می

داری کنند. بدیهی است سرمایهشدن  )= نیروی کار و مصرف کننده( را طی می یىش
انتقادکنندگان کم شمار  ،نگران تبعات تولید و مصرف انبوه نیست. در مدار بسته

 گردد؛اعتناء میشوند و اکثریت بزرگ بدان بیمی
و از پیش  د را در این مدار بسته زندانی و به پیشخورکردنها خو. چرا جامعه27.3

دارند  هاای از استعدادها و فضلها مجموعهاند؟ زیرا انسانمتعین کردن معتاد کرده
توانند داشته باشند زیرا بنیادهای جامعه ای از کارها را ندارند. نمیاما مجموعه

جا که نآدهند. از تنها به یک نوع کار مزد می ،تقاضاکنندگان کار هستند و هر یک
بمثابه برخوردار شدن از  رشد ،کندهر شهروند بابت یک نوع کار مزد دریافت می

برای  ،هاهنگ استعدادها و فضلآکردن همفعال ،بدان ،به کمال وخودانگیختگی 
 شود. ناممکن می شهروندان

بیند که کاری خود را در این می هرکس مصلحت ،در نظام مزدوری ،سانبدین    
 یى. و چون در کارهادنتواند دریافت کرا برگزیند که بخاطرش بیشترین مزد را می

اند و ها شدهرقیبان انسان های مصنوعیدمآ ،شودنها مزد پرداخت میآکه در ازاء 
است مدهآفرصت پدید ،رواست. از اینکاری در حال روزافزون شدنبی ،شوندمی

 بادانی طبیعتآانسان و  کارها. هرگاه بنابر رشدها و راهبرای انواع مصلحت سنجی
باید  ،اقتصاد بر پایه تضاد :نظام مزدوری باید با نظام دیگری جانشین شود ،بگردد



350 
 

 خورکردنپیش ،جای به اقتصاد برپایه توحید اجتماعی بسپارد. هرگاه چنین شود
نیازهای را نآسپارد که اندازه ینده جای به تولید و مصرفی میآکردن و از پیش متعین
ها را با حقوق جانشین توان مصلحتمی ،کند. این هنگامها تعیین میواقعی انسان

ای از دارند مجموعه های جامع لحاظ کرد که حقرا بمثابه انسان کرد و شهروندان
 کارها را تصدی کنند؛

 کند:سنجد و انسان بدان عمل میمی گی مصلحتی است که قدرت. زشتی ویژ28
به مکعبی چهار  ،واقعیتی که جامعه است و نیز واقعیتی که هر شهروند است    

وطن و سطح باالی آن باز به روی معنویت  ن طبیعتِآن یىماند که سطح پاضلعی می
های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سطح ،آن سطحکران و چهار بی

طح اگر رابطه یک س ،کنندها یک واقعیت را بیان میسطحجا که این نآهستند. از 
های سطحرا معیوب و طح ایم. این سبکاربرده زور ،دیگر قطع کنیمهای طحرا با س

یک عمل سیاسی  ،ارقرایم. بدینها را گنگ کردهطحدیگر را نیز معیوب و همه س
هرگاه  ،گرداند. برای مثالهای دیگر را نیز زشت میطحسیاسی و س سطح ،زشت

کند و بنابراین که پر می خالء را قدرت ،بنددب کران درعقل به روی معنویت بی
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و  طحهرچهار س ،آیدمی قدرت از ویرانی پدید

 ،جهان امروز. شودپذیرند و این ویرانی به طبیعت منتقل مییفرهنگی ویرانی م
همانی جستن ها را از اینخاطر که عقلبدین ،گریها است که مادینمایشگاه ویرانی

گر گری توجیهمادی ،است. راست بخواهیوردهآببار ،کندکران محروم میبی با هستی
 :شودمحور و مدار فعالیت عقل می ،کرانقدرتی است که با بستن در بروی معنویت بی

گری را این قدرت است که مادی ،استوردهآگری نیست که قدرت را پدید این مادی
 است.مرام توجیه کننده خود ساخته

های طحاز سطحی ر سگرداند. و هر زشتی که درا زشتی می یىاما ویرانی زیبا     
هستند که  یىهاکند. زشتیهای دیگر را نیز زشت میطحس ،یدآششگانه پدید می

 یىنها را زیباآ مدارها نیز هستند که عقل قدرتبینند اما زشتینها را میآها انسان
 :هستند شدن مصلحت فرآورده جانشین حق ،دهد. هر دو دستهجلوه می
نیاز سرمایه به سود را جانشین نیازهای واقعی  ،در بعد اقتصادی ،. برای مثال28.1

دانیم عمل به . زیرا میگوییمنمی  کار عمل به حقکنیم. به اینمی انسان و طبیعت
این  ،در لیبرالیسم ،مصلحت. برای این گوییممی  حق نیست. عمل به مصلحت
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انداز افراد چون پس ،مدها برابر توزیع شوندآهرگاه در :استتوجیه نیز ساخته شده
کند تا مصلحت نابرابری در توزیع را ایجاب می ،دهدگذاری را نمیکفاف سرمایه

یمن بهگذاری کنند و نها سرمایهآداران جمع شوند و که مازادها نزد سرمایه
 که کار ایجاد گردد. غافل از این برای شهروندان ،گذاریهاسرمایه

برپایه  ،در جا ،ساالران شدبسود سرمایه اصل بر رابطه قوا ،وقتی در بعد اقتصادی ●
کنند سازگار با بعدهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ساختی پیدا می ،روابط قوا

گریها بر گردد و تحمل بارسنگین ویرانساخت بعد اقتصادی. بعد معنوی بسته می
به دلیل برجاماندن و  ،افتد. امری که واقعیت جسته و این واقعیتمی دوش طبیعت

است. این واقعیت تا قع مستمر گشتهامر وا ،ورندهآعمل کردن عاملهای پدید
 بخواهی زشت است؛

 ،کنندایجابشان می هااستعدادها و فضل که رشدیی کارها از مجموعه ،شهروندان ●
 ،کاری که در نظام اجتماعی ممکن است ،شوند. جبر انجام یک نوع کارمحروم می

شود. انسان دائمی می ،اجتماعیسیبآبمثابه  ،کاریشود و بیبه همگان تحمیل می
 سپارد؛جای به زشتی می یىگردد و زیباشدن می یىیند شآگرفتار فر

مهار  ،شوندای را که در مقیاس جهان تولید میساالران نیروهای محرکهسرمایه ●
نها را از چرخه تولید آم از بخشی مه ،کنند و بر اصل رساندن سود به حداکثرمی

ن بکار آجهان در  که ده برابر کل تولید ناخالص مشتق هایوردهآفر خارج  )بازار
لوده و زمین از منابع خالی و فقر واقعی آ کنند. محیط زیست( و یا تخریب میاست

زشتی  ،سانگیرد. بدینفزونی می –ن مجازی است آکه بخشی بزرگ از  –از ثروتی 
 شود.بر زشتی افزوده می

 هرگاه تصمیم به عمل به حق ،گیردهر تصمیمی که انسان می ،قرار. بدین28.2
زیرا  ،کندبه توجیه نیز پیدا نمی شود. تصمیم نیازمی یىزیبا ،حاصل عمل ،باشد

 ،را به خودنآباید  ،عمل به حق است. اما اگر تصمیم بر عمل به حق نباشد
توانند و زشتی می یىمیز باوراند. حاصل عمل زشتی است. دو معیار زیباآمصلحت

زشت  عقل قدرتمدار ،کهگاه کنند. اال اینآانسان را از به حق بودن یا نبودن تصمیم 
 :باوراندرا به خود زیبا می

شوند وقتی انسان به حقوق عارف و و زشتی معیار تشخیص عمل می یىزیبا ●
ناموجود است و  قدرت ،و عمل بدان گاهی بر حقآبا وجود  ،عامل باشد. زیرا
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اشد و بدانها عمل فعال است. اما اگر عقل از حقوق غافل ب ،خودانگیخته ،عقل
کند گرداند و ناگزیرش میگرا میکند. او را مصلحتخالء را قدرت پر می ،نکند
وردن مال آدروغ و دغل و گرد ،حتی فرزندکشی ،ها ) دیگر کشیترین عملزشت

 زیبا جلوه دهد؛  ،به توجیه ،از راه استثمار و...( را
نیازمند توجیه نیست تا که عقل درپی  وجدان بر این که عمل به حق ،قراربدین ●

همراه است. بسا  ،گی حقهژبمثابه وی یىبا وجدان بر زیبا ،بگردد جعل مصلحت
مصلحت  ،برای عمل به ناحق ،باوجود این ،گاهی را داردآشود که انسان این می
 یىزشتی عمل را زیبا ،در نظر خود و دیگران ،کند. ناچاربدان عمل می ،سنجد ومی
ناپذیر و یىاز عمل جدا ،حاصل از عمل به حق یىاما تفاوت زیبانمایاند. ن میآ

مجازی  یىزشتی وجود دارد و زیبا ،که وقتی عمل ناحق استوجود دارد. حال این
است ن نایکسانی بس شفافی آپوشاند. این زشتی را با آن می است که عقل قدرتمدار

همواره  ،کردارانخاطر است که زشترا نبیند. بدیننآتواند نیز نمی که عقل قدرتمدار
 ؛وجدانی معذب دارند

 را قدرتورد که آنآرا پدید می یىخال ،دیدیم که بستن در بروی هستی محض ●
 ،حق یىمشاهده زیبا ،اینبنابر ،عقل را از خودانگیختگی ،کند. بستن درپر می

تواند او را به یاد زار میآدهد. این زار میآکند. اما این ناتوانی او را ناتوان می
یا او  ،خود بیاندازد. اما اعتیاد به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت زادیآو  استقالل

ی ترک توانای ،ن انداختنآبرغم بیاد  ،اندازد و یارا به یاد خودانگیختگیش نمی
 ،های خویششود با زیباجلوه دادن زشتی عملبیند. برآن میاعتیاد را درخود نمی

تواند فرق عمل خودانگیخته را از عملی تشخیص نمی ،زار برهد. باوجود اینآاز 
گیرد و گویای اعتیاد به اطاعت از اوامر نجام میزار اآندهد که بقصد رهاشدن از 

 و نواهی قدرت است؛
 ،ایثار ،خدمتگزاری ،دستیاری ،دوستی :. انسان را حقوق معنوی است28.3

( علمی و فنی و هنری )کتاب حقوق انسان در قرآن شرکت دادن دیگران در رشد
 و... 
افزا است. اما وقتی بر وفق  یىتا بخواهی زیبا و زیبا ،عمل به این حقوق    

دوستی بنابر  ،شود. برای مثالبس زشتی افزا می عمل ،شودعمل می ،مصلحت
 کردن دوستی در رابطه قوااز خود بیگانه ،موقعیت یابی( ،مقام ،مصلحت )سود

را ناحق کردن  سپارد که فرآورده حقدوستی جای به زشتی می یىگردد. زیبامی
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و...( انجام  یىو سلطه جو یىاست. دستیاری وقتی بنابر مصلحت )موقعیت جو
بنابر مصلحت  ،به دیگری کند. انتقال علمرا با زشتی جانشین می یىزیبا ،گیردمی

 ،گیرد و زشتی نیت و عملد کامل انجام تواننمی ،وردن و...(آ)به خدمت خود در
گردد. زشتی ریا بر ریاکار و کس یا کسانی که طرف رابطه با بر دو طرف معلوم می

شکار است. ولو ریاکار در زشتی نیت و عمل خویش را زیبا بنمودن آ ،شونداو می
معیاری نیز وجود دارد که عمل به حق را از عمل به مصلحت تمیز تقال کند. 

خود  ،کنندبه حقوق معنوی خود عمل می نچه شهروندانآبه نسبتی بیش از  :ددهمی
های اجتماعی و طبیعی و سیاسی و اقتصادی کنند. چرا که سرمایهمی نها رشدآو جامعه 

افتند. نظام بکار می ،دیگر همراه با نیروهای محرکه ،یابند وو فرهنگی افزایش می
های زیست خودانگیخته شهروندان حقوند و رابطه امکان ،بدان ،اجتماعی را بازتر و
 دهند. نان را افزایش میآحق با حق میان 

 است: بیانگر موازنه عدمی ترجمان موازنه وجودی و حق . مصلحت29
 گر رابطه قواحق بیاناست که این ،با مصلحت های حقاز بارزترین نایکسانی    

همانی با هستی و از رهگذر یعنی این ،میان دو طرف نیست و ترجمان موازنه عدمی
 کند.همانی با دیگری است وقتی دیگری نیز به حق عمل میاین ،همانی با هستیاین

 مصلحت ترجمان موازنه وجودی و اصل ثنویت ،تشریح شدسان که همان ،در عوض
است. زیرا ساخته شدنی هرگز ساخته نشده ،گر ثنویت نباشداست. مصلحتی که بیان

  :نیست
گفتند. اما  را اجرای احکام دینن آدلیل  ،والیت فقیه پیش کشیدن. بهنگام 29.1

ایجاد مجمع تشخیص  ،سپرد بعد که والیت فقیه جای به والیت مطلقه فقیه
نچه انجامش ضرور آضرورت پیدا کرد. زیرا دوگانگی احکام دین و هر مصلحت

 ،سانگرداند. بدینمیتقدم دومی بر اولی راناگزیر  ،ندارد یىااما با احکام دین خوان
« قانونی»کردن احکام دین با کننده جانشینو توجیه گر این ثنویتمصلحت بیان

اوجب واجبات »بنابر مصالح نظامی که حفظش  ،است که تصویب و اجرایش
 ضرور است.  ،«است
هیچ  ،جانشین شود ناقض حکم دین« قانون»کند اما مصلحتی که ایجاب می    

با  است «نظام والیت مطلقه فقیه»میان محور مسلطی که  جز تنظیم رابطه قوا
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براین که نیست. بنا ،پذیر بماندکه باید در موقعیت و وضعیت فعل )مردم( محوری
ن قرار آبیرون از  ،ناقض حق مصلحت ،احکام دین حقوق هستند ،از دید فقیه

بر حق که بدین  گیرد. دو گانگی حق و مصلحت و تقدم و حاکمیت مصلحتمی
فعال  شود که ثنویتپرده نازک بر واقعیتی می ،گیردشکاری در منظر عقل قرار میآ

 است.  ،زیر سلطه –در رابطه مسلط  ،پذیرو فعل
در یک  از نوعی است که سبب تمرکز و بزرگ شدن قدرت این رابطه رابطه قوا   

 ،شودمیسان عریان شود. واقعیتی که اینمی ،گریبکار رفتنش در ویران ،کانون و
است )محور فعال والیت  تک محوری بیانگر ثنویت کند که مصلحتشکار میآ

 (؛ پذیر جمهور مردمو محور فعل مطلقه فقیه
سنجد و بر حق می مصلحتی که قدرت ،بجای خود ،با حق . تضاد مصلحت29.2

 :دوگانگی متناقضان :بنفسه متناقض است ،کندمقدم و حاکم می
اندیشه و گفتار و کردار خالی از تناقض  :میزی متناقض استآهر دروغ مصلحت ●

راست است و اندیشه و گفتار و کردار واجد تناقض دروغ است.  دروغ خالی از 
گویند تا که وقتی دختر و پسری دروغ می ،تناقض ساختنی نیست. برای مثال

دیگری  ،هریک نزد خانواده خود ،های خود را با ازدواج خود راضی کنندخانواده
سنجند که این دو می هر دو مصلحت ،دهند که نداردفاتی جلوه میرا دارای ص

ها تناقض ،جمع متناقضان هستند. هرگاه دو خانواده بر آن شوند که تحقیق کنند
هربار که  ،بعد از ازدواج ،نها نشان خواهند داد. و اگر چنین نکنندآخود را به 

خود  ،بودجعل شده ،بنابر مصلحتدروغ بودن صفتی که  ،واقعیتی محک بگردد
باشد و او کرده داده شدهاگر به شوهر صفت تحصیل ،کند. برای مثالرا آشکار می

شود ای میکرده که دروغ است ناقض تحصیل نکردهتحصیل ،تحصیل نکرده باشد
پوشاند. اما هربار که تحصیل او را هم مینآراست  ناقضکه راست است. دروغ 

 شود.شکار میآدرد و دروغ پوشش می ،قرارگیردزمون آمورد 
چیز جوانی دانشجوی پزشکی که بی ،در مکافات و جنایات اثر داستایفسکی ●

توجیه  ،دهدرا با بهره قرض می برای کشتن پیرزنی که پولدار است و پول ،است
به روز سیاه نها را آمکد و این پیرزن یک زالو است. خون دیگران را می :سازدمی
نشاند. و من پول الزم دارم تا ادامه تحصیل بدهم و پزشک بگردم و جان صدها می

کار خود را جنایت ،کشد. درجاپیرزن را می ،تن را نجات بدهم. به حکم مصلحت
 ها از امور مستمر هستند.گونه جنایتیابد. اینمی
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را )جنایت( محور ترین راه دست یافتن به آنسانآو  پول ،هرگاه جوان دانشجو     
 ،پیش ازعمل ،پذیر نگردانده بودمطلقا فعال و خویشتن را محور مطلقا فعل

 :یافترا در می تناقضهای موجود در مصلحت
 پوشاند؛ناقض واقعیت )قاتل( با مجاز )پزشک شدن( که دومی اولی را میت -
 گرفتن جان است با نجات دادن جان؛تناقض قتل که  -
که  ،نه پزشک ،تناقض قاتلی که تحت تعقیب است و با دستگیری و مجازات -

 شود با پزشکی که ممکن بود بشود؛قاتلی محکوم می
کاری که دوستی و برانگیختن به یاری است با دشمنی ساخته ذهن و تناقض راه -

با حق برقرار کند  توانست با پیرزن رابطه حقمی دانشجو ،مجوز قتل. در حقیقت
نها آاز جمله حقوق معنوی که یکی از  ،وردن او از غفلت از حقوقشآو با بیرون 
 ،مدآبمحض توانا شدن به تحصیل در :به او قراردادی را پیشنهاد کند ،امداد است

ت پزشکی از شما را برعهده مراقب ،امگردانم و تا زندهوام ستانده را به شما باز می
 گیرم.می
توانست به دیگران کار را میشد، این راهبرفرض که در مورد پیرزن موفق نمی     

مد برای ادامه آاز راه کارکردن و تحصیل درشد و پیشنهاد کند. اگر موفق نمی
گاه بر نظام اجتماعی ظالمانه و آشد انسانی می ،جستتحصیل هم امکان مالی نمی

گشت با عقلی می ایکه انقالبیبلکار نه جنایت :خاست برای تغییر آنمبارزه بر می به
  برمیزان عدل. خودانگیخته و توانا  به رشد

در تنظیم رابطه میان محور مسلط با محور زیر  ،در رابطه قوا تنها . مصلحت29.3
با  در رابطه حق وردنی است.آبه روش دستوری به عمل در شدنی و ساخته ،سلطه

 تجربی روش ،توان بکارش برد. زیرابه روش تجربی نمی حق ساخته شدنی نیست و
نچه هنوز آمد و همه آنچه از مصلحت دانسته آهمه  ،به نقدروش نقد مستمر است. 

ورند و عارف آشوند و او را از غفلت بدر میگر معلوم میبر تجربه ،گردد یىباید شناسا
  گردانند.و عامل به حقوق می
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 اند:را امر واقع مستمر گردانده ها  مصلحت. پدیدآورنده30
شود و را حقیقتی که پوشانده می نآ ،میز که تأمل کنیمآدر دروغ مصلحت     

میز گویای اندیشه آیابیم. دروغ مصلحتمی ،پوشاندمیدروغی که حقیقت را 
گوینده دروغ و شنونده یا شنوندگان دروغ  ،راهنمای گوینده و نیز رابطه دو رهبری

ناپذیر وقتی فرزندی بیماری درمان ،و نوع این رابطه و هدف نیز هست. برای مثال
دروغش گویای  ،پوشاندمیپذیر را با بیماری درمان کند و آنمادر را از او پنهان می

طرز فکر او و رابطه او با مادر و نوع این رابطه و هدف او است. این مثال ما را از 
رابطه فرزند با مادر و هدفی که او در  که. چنانکندگاه میآهای دیگر نیز واقعیت
چینی فرزند در ساختن اسبابسنجد. کند که میرا معین می ینوع مصلحت ،سردارد
تواند یک رابطه هم می ،سازی برانگیختن به مصلحت رابطه :دروغ و گفتن
تواند تواند پیشگیری از تضعیف روحیه مادر باشد و هم میباشد و هدف میعاطفی
نوع دروغ هم نوع هدف و هم  خاطر است کهبدینای با هدفی جز این باشد. رابطه

ورنده مصلحت آکند. چراکه دروغ بیانگر عوامل پدیدنوع تدارکات را آشکار می
 است.
 ساختن و بکاربردنِ  یىِو دیرپا ورنده مصلحتآعوامل پدید ،در بندهای پیشین    

  :پردازیمبه چند عامل باز می ،جااند. در اینشده یىشناسا ،مصلحت
دو رفتار را  ،با حق( . سامانه بستهِ خانواده و یا سامانه باز )= رابطه حق30.1

قوه  ،هستند. در این رابطه های قواها رابطهرابطه ،کنند. در سامانه بستهایجاب می
کند. از خود بیگانه می رنیرو را در زو ،است وقتی رابطه رابطه قوا ،رهبری هر عضو

گیرد. و را در ساختن دروغ بکار می پوشاند. و دانش و فنو راست را با دروغ می
در رابطه با اعضای  ،برمبنای سود و زیان و فن و ... با علم ترکیب زور و دروغ را

نهادی اگر سامانه  ،در مثال ما ،ینیمبکنیم میتأمل را که بیشتر میبرد. دیگر بکار می
شد. هم نبود و دروغی هم ساخته نمی یىرابطه قوا ،بسته نبود ،استکه خانواده

و دیگری رابطه  نهادیکی سامانه  :شوندمی یىدوعامل شناسا ،جاتا این ،سانبدین
میز را امر واقع آاز جمله دروغ مصلحت ،انواع دروغ ،این دو عامل یىقوا. دیرپا
 گرداند.مستمر می

است و اگر سامانه بسته ،باشند همه رابطه قوا ،هاشود که هرگاه رابطهور میآیاد     
ها سامانه نیمه باز است و اگر همه رابطه ،باشند های قواها رابطهبخشی از رابطه
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را نیز اندازه باز بودن  اندازه رشدسامانه باز است.  ،با حق باشند های حقرابطه
 ؛دهدهای جامعه بدست مینهادسامانه اجتماعی و 

 گویای نقش قدرت ،بنفسه ،کندمی بها که روابط قوا را ایجانهاد. سامانه 30.2 
ها است. رود( در تنظیم رابطهو ترکیبی که در این رابطه بکار می )= رابطه قوا

رود، یکی را مسلط و دیگری را زیر سلطه و یا ترکیبی که در رابطه قوا بکار می
هدف قدرت جز قدرت  ،گرداند. پسمسلط و زیر سلطه می ،متقابالً ،هردو را

پوشاند. یکبار را میدروغی است که این واقعیت  ،تواند باشد. هر هدف دیگرینمی
شود که واقعیت کنیم که هر مصلحتی از جمله برای آن ساخته میمشاهده می ،دیگر

برقرارکنندگان رابطه  ،شود. در حقیقتیا واقعیت/مجاز را بپوشاند که هدف می
گویند هدف آنها مسلط شدن و کانون تمرکز و بزرگ شدن و انباشت قدرت نمی ،قوا

بینند که حقی را پوشش هدف واقعی کنند. را در این می گشتن است. مصلحت
خوردن مانع از فریب  ،همواره ،استنآتوجه به این مهم که روش هر حقی خود 

کنند. هستند اغلب از این مهم غفلت می ،های درگیر روابط قواشود.  اما انسانمی
گاهی دیگران آدانند و حتی کنند اما خود را در موضع متفوق میکسانی که غفلت نمی

 دانند. از دروغ بودن مصلحت را مانع از عملی شدنش نمی
 است؛نآو بکار بردن  ساختن مصلحت یىعامل دیرپا قدرت ،سانبدین    

گویای نقش  ،است برای پوشاندن واقعیت/مجازی که قدرت . بکاربردن حق30.3
 ،بنابراین ،ها و رابطه قوانهادسامانه  ،است. در حقیقت گر اندیشه راهنماتوجیه

هم نیاز به اندیشه راهنما دارد  ،ها گشتنقدرت در برپا ماندن و بردوام راهبر انسان
اندیشه راهنمای در معرض  ،قرارکنند. بدینرا از خود بیگانه مینآ ،بنابر نیاز ،و هم

اندیشه راهنما همواره تابع  ،در روابط قوا :عامل چهارم است ،از خود بیگانگی
 ؛ متغیری است که قدرت است

های نهاداست و تعلیم و تربیتش توسط جا که عقل انسان خودانگیختهنآاز . 30.4
بمثابه اصل  خویش غافل و به عمل بروفق ثنویت زادیآو  او را از استقالل ،جامعه
همگانی  ،است ن قدرتآ ورمدار و محن نوع رهبری که آ ،کندمعتاد می راهنما
جانشین  ،در بزرگ و متمرکز شدن ،شود  قدرتن رهبری که سبب میآشود. می

عامل پنجم استمرار این رهبری است.  ،بگردد ،بادانیآدر  ،و طبیعت در رشد ،انسان
 ؛این رهبری است ،است امر واقعی که مصلحت
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 ،با نیرو و یا با زور ها مجاری هستند که به ترکیب نیروهای محرکه. رابطه30.5
نیروهای محرکه  ،با حق باشند های حقها رابطهدهند. هرگاه رابطهسمت و سو می

 ،باشند های قواروند. و اگر رابطهبکار می شوند و در رشدترکیب میحقوق با 
گری در ویران ،که انسان با تغییر جهت دادن بدان یىنیروهای محرکه با زور )= نیرو

بکار  ،تخریب با هدف بزرگ و متمرکز کردن قدرت در برد( ترکیب وبکار می
تابع  ،در بکاررفتن ،حرکه گرچه وسیله است وترکیب نیروهای م ،قراربدینروند. می

 ،و هدف است نجا که ترجمان اصل راهنماآاما از  ،ها هستندمتغیری است که رابطه
 است.نآو بکاربردن  مصلحته شدن ساختن یىعامل ششم دیرپا

اندیشیدن و عمل در کنند و . عوامل باال زمان اندیشه و عمل را کوتاه می30.6
از نوع  یىهانقصان ،از جمله محدوده روابط قوا و محدوده زمان ،هامحدوده
پذیری عاطفی )خشم و کین و تحریک ،مهرطلبی ،تر بینی و خودبرتربینیخودکم

. این وردآپدید می ،بیشتر در حالت واکنش زیستن را ،بنابراین ،حسد و بخل و...(
 نند. آ یىسنجی و دیرپا مصلحتها نیز عامل هفتم نقصان
 ،بنابراین ،از حقوق اندازه کاربرد این هفت عامل اندازه غفلت شهروندان       

 دهد. ها را بدست میو اندازه تخریب نان از رشدآاندازه ناتوانی 

 شود:می ، از کرامتبنابراینسبب غفلت از حقوق،  . مصلحت31
 .()کتاب کرامت ای کریم استفریدهآهر  ،هستند حیات از آنجا که حقوق ذاتی    

 ،و یا هر آفریده دیگریتجاوز به حقوق انسان  غفلت از حقوق و یا ،رواز این
 ،حقوندی به صرف ،ای از جمله انسانهرموجود زندهشود. تجاوز به کرامت او می

برحقوق خویش وجدان که اگر اال اینکریم است ولو به حقوق خویش عمل نکند. 
به که شود. کرامتمندتر بدین معنی تر میکرامتمند ،داشته باشد و به آنها عمل کند

که  دلیل این شود و بهکرامت او متحقق می ،زداییخشونتیمن عمل به حقوق و 
حق زاده  ،نهایتتا بی ،است برخودافزا شود و عمل به حقحق صادر می ،از حق

تنها  ،کردن را جانشین حق مصلحت ،قرارد. بدیننافزایبرخود میشود و حقوق می
در  ،خاطردن رزائل اخالقی است. بدینبلکه عامل فراگیر ش ،تحقیر کننده نیست

 ،شوندها توجیه کننده پندارها و گفتارها و کردارها میهایی که مصلحتجامعه
ها حقیرانه شوند و زندگیبر هم افزوده می ،های اجتماعیسیبها و نابسامانیآ

 ،گردند. در حقیقتمی
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است ولو این تجاوز   حیات تجاوز مضاعف به حقوق ذاتی . هر مصلحتی31.1
 ،در شکل غفلت از حقوق انجام بگیرد. چراکه سازنده و بکاربرنده مصلحت

به حقوق کسی که مصلحت توجیه  ،کند و آنگاهنخست به حقوق خود تجاوز می
یکبار به  ،کندبه حقوق تجاوز میدوبار  ،ن کس نیزآبا او است.  کننده رابطه قوا

است و یکبار حقوق خود بخاطر پذیرفتن حکم زوری که بنابر مصلحت صادر شده
ها همین تجاوز را به حقوق همه دیگر ذیحق ،به حقوق مصلحت اندیش و هردو

به حقوق خود و  کنندبه حکم مصلحت تمکین میکه کنند. همه دیگرانی هم می
. همین است ها با قدرتتعمیم تنظیم رابطهکنند. تجاوز می ،حقوق دوطرف رابطه
انسان است که از  نخست کرامت ،شودها با قدرت همگانی میو وقتی تنظیم رابطه

شود. چراکه میزان تحقق کرامت گویای اندازه وجدان شود و یا نفی مییادها برده می
شوند گر قدرت میکه توجیه هاو مرام در دین ،درجاو عمل به حقوق است.  به حقوق

پست و حقیر انگاری انسان و این دروغ که  ،و در معرض از خودبیگانه شدنند
 شود. وارد می ،گرا استخشونت ،بنابر سرشت ،انسان
به این  –نباشد  زورمایه آن توان اندیشید که بنمصلحتی نمی. بنابراین که 31.2

شود و نه مصلحتی که باید جانشین حق می حق ،مایه زور نباشداگر بندلیل که 
را بمثابه مجموع  کرامت ،کندمحل میو بنابراین که زور حقوق را بی –بگردد 

خصائل نیکو که بمثابه مجموع کرامت  ،محل کند. در حقیقتنیز بی خصائلِ حق
با  -است  پیامبری ابالغ مکارم اخالق -یشان نیز خواندوتوان حقوق معنمی

 وسیله توجیه کردن سازگار نیست. ن راآ سنجیدن و مصلحت
نخستین کتاب دینی و غیر دینی است که بر کرامتمندی انسان  ،نجا که قرآنآاز     

اخالقی بیانگر  فهرست کاملی از خصائل ،کندها تصریح میو همه دیگر آفریده
. هر کرامت و کیش شخصیت( کتاب . )از جمله دودهدرا نیز بدست می کرامت
مکارم حقوق غافل و از  نآانسان را از  ،خاطر که نافی کرامت استبدین ،مصلحتی
 شئی شدن انسان همین است. .کندپست و ناچیز می ،لت زورآخالی و در حد  اخالق
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 شود اگر به آن عمل شود:حق صادر می از حق. 32
شود. از مصلحتی که ناحق است و جانشین حق جز حق صادر نمی از حق    
 ،شود بخاطر مقصودی است که حق استگفته می ،نآولو در مقام توجیه  ،شودمی

برخودافزا  هم ،شودبدان عمل میحق وقتی  ،سانبدینممکن نیست حق صادر شود. 
عملی  .هم دانش زا و هم برخود افزا است که هر دانشیچنان است.و هم زاینده حق 

است. هاو زاینده مصلحتنیز برخودافزا  ،گیردانجام می که به استناد مصلحت
شود دروغهای هم ناگزیر می ،گویدچنانکه وقتی کسی از راه مصلحت دروغ می

شود دروغ اول سبب می ،و همزاید( )دروغ دروغ میدیگری بسازد و بگوید 
برخود بیفزاید )مثال بیماری که بیماری را از او پنهان  ،پوشاندواقعیتی که می

. خاطرنشان شد که مصلحت وجود ذهنی (شودبارتر میو بیماریش وخامت کنندمی
مصلحت  ،نیست. باوجود این دارد و ناپایدار است و به ضرورت جهان شمول

دارد. نیز برخودافزایی زایی و مصلحتخاصه دو تواند همگانی بگردد و میسنجی 
شوند مصلحت بسازند و وسیله توجیه پندار خاطر که همگان بر آن مینه تنها بدین

لحاظ که ما را معتاد به مصلحت سنجی نه تنها بدین ،و گفتار و کردار خود کنند
برای  ،ندکناگزیرمان می ،سنجیمبلکه بدین سبب نیز که هر مصلحتی که می ،کندمی

 :مصلحت بسازیم ،پی درپی ،تجاوزهای بعدی به حقوق نیز
نه مستقل از  ،و نیز منافع شخصی« منافع ملی»و یا « منافع عمومی». وقتی 32.1

و  و حقوق ملی او های حقوق انسان و حقوق شهروندیحقوق که بمثابه جانشین
از حق حق صادر  ،شودعمل نمی چون به حق ،پذیرفته شدند ،حقوق طبیعت

تواند شوند. آیا منفعت میشود و پندارها و گفتارها و کردارهای همگان حق نمینمی
شود؟ هرگاه نفع دو نفع یکی سبب ضرر دیگری می ،دو طرفه باشد و یا به ضرورت

در شود. ضرر دیگری نمینفع یکی سبب  ،طرف حق و یا ترجمان کامل آن باشد
شود. دو طرف چون عمل به حق محل میسنجیدن نیز بی مصلحت ،این صورت

که وقتی برند. چناندو طرف نفع می ،شودبنابراین که از حق حق صادر می ،کنندمی
دانش هردو ارتقاء  ،کننددانش مبادله می ،بایکدیگر ،در مقام عمل به حقوق ،دو تن
 کند. میپیدا 
که با  ،با حق ما دیگر نه با رابطه حق ،شودتوجیه کننده می اما وقتی مصلحت    

ناپذیر از ضرر زیر سلطه جدایینفع مسلط  ،سرو کار داریم. در این رابطه رابطه قوا
اند و اقلیت را جانشین حقوق ملی کرده« منافع ملی»گرها سلطه ،روشود. از اینمی
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نیز  ،زیر سلطه دارد –که موقعیت خود را از رابطه مسلط  مسلط بر جامعه زیرسلطه
که ضرری که به کشور و اکثریت بزرگ مردم گوید. اال اینسخن می« منافع ملی»از 

 ،زیرسلطه است –روابط مسلط با استناد به مصلحتی که ماندن در  ،شود راوارد می
زیر سلطه و در موقعیت زیرسلطه بنگریم و و کشورهای  کند. به ایرانتوجیه می

زایند و فقر انسان و منابع شود و زیانها زیان میببینیم که زیان بر زیان انباشته می
بدیهی است کشورهای مسلط ند. نکها را روز افزون میاین سرزمین طبیعی و طبیعت

 نها هستند.آو برهم افزوده شدن  هانیز گرفتار زاده شدن مداوم ویرانگری
 ،همانی پیدا کندمطلق این هراندازه آدمی بیشتر بتواند با حق ،سان. بدین32.2

همچنان حق  ،آفریده او که زاده حق استشود. توانایی خلق حق او بیشتر می
انسان را از جامعیت  ،است همانی با حق مطلقی که خدااین ،ساننزاید. بدیمی

 ای دارای حقوق ذاتیو زینده ای از استعدادها و فضلهابمثابه مجموعه ،خویش
 ی برای همیشهینماد/الگوها ،کند. جمعی از این انسانهابرخوردارتر می ،حیات
. راهنمای گردندحق و زاینده حق می ،شودنچه از آنها صادر میآشوند. چراکه هرمی

شوند هایی میمحل کننده مصلحتبی ،بنابراین ،همانی با حق مطلقهمگان در این
تسلیم  ،بنابراین ،گر عمل نکردن به حقشوند و توجیهکه بیرون از حق سنجیده می

  گردند.می ،ی قدرتشدن به اوامر و نواه
   
 ،کندسنجد و جانشین حقوق میمی ها که قدرتمطالعه مصلحت ،باوجود این    

 ،حاصل بکاربردن روش تجربی ،با کار نخستین ،کامل نیست. مقایسه این مطالعه
 ،هاگوید که به تحقیق همچنان باید ادامه داد تا مگر بر انسانبه خوانندگان می

های ساخته قدرت شناخته آیند و به یمن ترک عمل به این و تمامی انواع مصلحت
 همگانی بگردد.  اندیشیدن و عمل کردن به حق ،ن مصلحتآ
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 فصل دوم

 راهنمای زیست انسانها در حقوندی و آزادی بیان استقالل
 
 
حیاتند و موجود  خاطرنشان شد که حقوق ذاتی ،از بخش اول در فصل اول    

مانع ایجاد کند و موجود زنده  هککند. مگر اینمیزنده خودانگیخته به آنها عمل 
 ،و آزادی مانع عمل خودجوش به حقوق بگردد. مانع با غفلت عقل از استقاللخود 

از عمل  ،کم یا بیش ،آدمی ،نآبسته بشدت و ضعف  ،و با ایجاد مانعآید پدید می
کند و موجود زنده خود را پر می قدرتماند. خالء را باز می ،حقوق ذاتی حیاته ب

به  ،درجا ،غافل نشدن از استقالل و آزادیبا رواست که کند. از اینمین آتسلیم 
 ن اندیشهآ ،قرارشود. بدینعمل می ،بطور خودجوش ،حقوق ذاتی حیات انسان
گاه و عامل به این دو آزادی است که انسان را همواره آراهنمایی بیان استقالل و 

 ،رونگاه دارد. از این حق
 

  بیان استقالل. 1
که الطالق را تا علی حق های وجودی و عدمیِویژگی ،باید در بر بگیرد و آزادی

 ،را فعال شدن و آزادیبیابد همانی با حق استقالل را این ،عقل در رابطه با او
بجوید  ،با حق نهمانی جستاین به یمن ،ای از استعدادها و فضلهابمثابه مجموعه

 شود باتجربه کند. این شناسایی کامل میو 
( و و التقاطی و دو محوری تک محوری ها )ثنویت. شناسایی انواع موازنه1.1

شود که موازنه عدمی خویش غافل نمی زادیآو  عقل وقتی از استقالل. موازنه عدمی
است و  االطالقعلی همانی با حقکند. موازنه عدمی اینمی خود را اصل راهنمای

 ها(؛شود. )کتاب موازنهمیجز حق صادر ناز انسان  ،همانییمن این اینبه 
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 ،و آزادی هستی موجود را باز بروی هستی محض بداند و جبر ناقض استقالل. 1.2
 را مردود بشناسد؛ ناقض حق ،بنابراین
از خودبیگانه کردن حق را بسیار  ،های وجودی و عدمی حق. شناسایی ویژگی1.3

امر واقع مستمر  ،بمثابه حق از خود بیگانه کردن خداوند ،باوجوداین ،کندمشکل می
 از خود بیگانه کردنش در قدرت ،اوکردن نوع از خود بیگانهترین است. بدخیم

کند برقرار می های خود رابطه قواخداوند با آفریده ،است. بدین از خودبیگانه کردن
 ،و هر عنصر دیگری که الزم بداند زور و و فن ترکیبی از علم ،و در این رابطه

های از خود بیگانه دینبرد هر بار که تسلیم قدرت او نباشند. نها بکار میآبرضد 
اند. )خواننده خداوند را در قدرت مطلق از خود بیگانه کرده ،در بیان قدرت

ایی شناستواند می جلد دوم امرهای واقع مستمردر ها را مجموعه از از خودبیگانگی
 (؛کند
 اندیشه راهنما ،غافل نشود و از خود بیگانه نگردد که آدمی از حق. برای این1.4

د و انرا بشناس های عقل قدرتمدارو آزاد و نیز  روش های عقل مستقلباید روش
 و آزادی داشتن دائمی انسان بر استقاللعارف نگاه ،کندمیها که مقرر هدف تمرین

 )این روشها در کتاب عقل آزادباید باشد.  ،به یمن اینهمانی با حق ،خویش
قرار زید و مرتب در روابط قوا اند(. از آنجا که انسان در جامعه میشناسایی شده

اندیشه راهنما  ،ها راه نیابندضد حق ،وجدان اخالقی اودر که برای آن ،گیردمی
نها را نیز آبشناساند و روشهای درمان را کیش شخصیت باید انواع ابتالءها به می

های اخالق استقالل و آزادی هم باید ویژگی ،. بیان استقالل و آزادیبیاموزد
( دموکراسی ارکان از کتاب )کتاب بیان استقالل و آزادی و بخش اول از جلد اول

 را بشناساند و هم روشهای مصون ماندن از ضد اخالقی را بیاموزد که قدرت
 دهد )کتاب کیش شخصیت(.محوری و قدرتمداری اشاعه می

ن در خود آن آاست که دلیل حقانیت یکی این های حق. بنابراین که از ویژگی1.5
در  ،همانی با حقینا ،است کههای حق اینکه یکی دیگر از ویژگیباشد و بنابر این

ها و نمادهای دن حق از معرفکرمنزه ،ناممکن است ایشونده هر محدود و محدود
(. این ویژگی تا ضرور است )فصل توحید از کتاب اصول راهنمای اسالم ،مادی

 و آزادی ن غافل شدن و ماندن از استقاللآگرفتن زیرا نادیدهبخواهی مهم است. 
کنند )از جمله بر ما معلوم می سان که نظرها در باره آزادیکند. همانرا دائمی می
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نه آزادکننده که  ،رابطه محدود با محدود ،(جلد دوم و نیز جلد سوم کتاب رشد
خواند. در یبیرون رفتن از تعین را آزادی م سارتر ،روشود. از اینمتعین کننده می
به تعریفی از استقالل و آزادی انجامید که  ،نقد نظر او ،رشد جلد دوم کتاب

همانی این همانی جستن با حق )= استقالل و آزادی مطلق( مطلق و عمل بگاه این
حق مطلق شریک نامحدود ندارد زیرا نامحدود خود او است  ،قراربدیناست. با او 

است. آندیگر های و شریک محدود ندارد زیر ناقض این ویژگی حق و ویژگی
تواند از نامحدود نمایندگی کند. هرگاه ادعا زیران محدود نمی ،نماینده نیز ندارد

او ناقض  ادعای ،دارد را هافریدهآهمه شود که حق نماینده صاحب اختیار بر 
 ،رواست. از این ن در قدرتآن ندهای حق و از خودبیگانه گرداویژگی
کتاب را بشناساند )از جمله  ضد حق باید قدرت و آزادی . بیان استقالل1.6

است  آن رابطه قوا وبیاموزد که تنها یک رابطه  به انسان رهبری در مردم ساالری(.
 ،رود تا میان دو طرفو... بکار می و پول و زور و فن ترکیبی از علم ،در آن ،که

در زور خالصه تنها وقتی  قدرت  ،سانورد. بدینآزیر سلطه پدید  –رابطه مسلط 
تنها زور رابطه قوا را تنظیم کند. امری که احتمال وقوع آن بسیار ناچیز که شود می

 ،هر ترکیبی که زور یکی از عناصر آن باشد )به هرشکل که درآید( ،قراربدیناست. 
 ،کند و هرترکیبی که زور در آن نباشد و حق باشدجز در رابطه قوا کاربرد پیدا نمی

کند. کند و در رابطه حق با حق کاربرد پیدا میکاربرد پیدا نمی در روابط قوا
در  ،کنند و یکی از دیگریمیان دو کس را حقوق تنظیم میرابطه وقتی  ،بنابراین

. کندپیدا نمیپیروی شونده بر پیروی کننده بسط ید  ،کندپیروی می ،عمل به حق
 ،برای سلطه بر پیروی کننده ،ورده باشدآهرگاه پیروی شونده سخن از حق بمیان 

ایجاد رابطه قوا و بکاربردن ترکیب علم و فن و شود مگر بعد از کار توانا نمیبدین
خود غافل  کسانی که از استقالل و آزادی ،رو. از اینپول و زور و... در این رابطه

مسئول  ،یگانه شوددهند رابطه حق با حق در رابطه قوا از خود بشوند و اجازه میمی
 ؛کنندشوند که پیدا میو وضعیتی می یافتن موقعیت زیرسلطه

کند. آموزد که هر کس خود خویشتن را رهبری میمی و آزادی بیان استقالل. 1.7
 رابطه مستقیم با قدرت ،را که در واقع های غیر مستقیم با حقرابطه ،بنابراین
رابطه انسان و حق یک رابطه مستقیم است.  :کندو نفی می شناساندمی ،هستند
 انگیخته است.خود حیات حقوق ذاتیبه عمل  ،خاطربدین
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 ،است های حق. بنابراین که دوست داشتن و دوست داشته شدن از ویژگی1.8
رابطه  ،انسان با حقرابطه  ،رواز این .رابطه دوستی است ،رابطه انسان با حق مطلق

تواند در پندار و است که او میاو است. بدین رابطههای وجودی و عدمی ویژگیبا 
دلیل زاد باشد و پندار و گفتار و کردار او حق بگردند. آمستقل و  ،گفتار و کردار
 و آزادی همین است. بیان استقاللمطلق حق  کردنِ داشتن و جذبتوان دوست 

شود همانی با حق میسر میهم این ،آموزد که با برقرارکردن رابطه مستقیم با حقمی
 کهآید شود و این امکان پدید میها دائمی میو هم دوست داشتن همه آفریده

 ؛نیز از حقوق خویش برخوردار بگردند بیعتجانداران و ط
امید و شادی و شکیبایی و شجاعت  :آموزدبه انسان می و آزادی . بیان استقالل1.9
 ذاتی حیات هستند. راه مستقیم ارتباط با حق ،فراوان حقوق معنوی از این نوعو 

امید و شادی و شکیبایی و شجاعت  را از انسان ،کردنطی ،همانی با اورا تا این
امید و شادی و شکیبایی و  ،همانی با حقبه یمن این ،انسانکند. سرشار میو... 

 کند. بیان استقالل و آزادیشجاعت و توانایی نزدیک به مطلق در خود احساس می
محور است.  قدرت ،نظام اجتماعی ناسازگار با این حقوق که آموزدبه این انسان می

 است. واو فوق هر نظام اجتماعی با هر نوع ساختار و توانا به تغییر آن اما
زبان نقش مهمی  ،با حق به رابطه قوا در از خود بیگانه کردن رابطه حق. 1.10 

)بیان  است زادیآزبان  ،نآهمانی جستن با رابطه با حق و اینزبان  کند.را بازی می
و جلد دوم کتاب رهبری در  دموکراسی و بخش اول کتاب ارکان و آزادی استقالل

گوید و قصد او فریب حق می ،زیرا کسی که به قصد سلطه بر دیگری دموکراسی(. 
را بکار  زبان قدرت ،بتواند زبان آزادی را بکاربرد. الجرم است، ممکن نیست

هرگاه  ،های این دو زبان نیز ضرور است. در واقعشناسایی ویژگی ،روبرد. از اینمی
مایه که بنیکی این ،این دو ویژگی را دارد ،از جمله همگان بدانند که زبان قدرت

بکاربرنده زبان فریب از  ،که مبهم استاست و دیگری این ها زورها و جملهکلمه
 د. نشوفریب آگاه می

هر تعریفی از  ،. بنابراینیستکردنی نبیان زادیآجز در زبان  که حقتر اینمهم    
از خود بیگانه کردن حق  ،به سخن دیگر ،تعریف حق به قدرت ،حق به زبان قدرت

 .زادی استآاطالق نیز زبان شود. زبان رابطه با حق علیمی
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 :و آزادی بیان استقالل شود،های اجتماعی مربوط میدر آنچه به نظام. 2
از آنها  دسته یک ،محور که نظامهای اجتماعی قدرت . امرهای واقع مستمر2.1

و شناساند )جلد اول کتاب امرهای واقع مستمر( نها را میآهای و ویژگی هستند
همانی جستن با این ،نآبیشتر از  ،به یمن وجدان به حقوق ،روش تغییر این نظامها

 ،نآدر  ،به نظامی که ،توانا شدن به تغییر نظام اجتماعی ،بنابراین ،االطالقعلی حق
 آموزد؛می کنند رامیحقوق تنظیم  ها رارابطه
آموزد که نظامهای داند و به انسان می. جبر نظام اجتماعی را مردود می2.2

اگر خود تغییر کنند.  ،توانا هستند ،اند و به تغییر آنوردهآها پدید اجتماعی را انسان
ها و تنظیم رابطه تغییر به یمن عمل به حق ،آموزدخود تغییرکردنی که این بیان می

  ؛است همانی با حقدر مقام این ،با حق
اند و خود را راهبر و گرفتهساخت  بر محور قدرت اجتماعی را که. نهادهای 2.3

شناساند. نهاد می ،گزینندها را نیز خود برمیانگارند و هدفانسانها را وسیله می
ا به حقوق کند که وقتی انسانهو خاطر نشان می کندمحور را نیز پیشنهاد می حق

دهند؛ خود رهبری درجا رابطه خود و ساختار نهاد را تغیر می ،کنندخویش عمل می
گرفتار جبر  شهروندان ،هادر جامعه ،شوند. در حال حاضرکننده و نهادها وسیله می

جویند و از حقوق خود غافلند. همانی نمینهادهای اجتماعی هستند زیرا با حق این
و ویرانی  ها پویایی مرگپویایی جامعه شود کهها سبب میجبر نهادها بر انسان

 ،فرودستان با فرادستان و مبارزه اجتماعی از وجدان به حقوقتنها  ،گردد. بنابراینب
ساختار نهادها و رابطه  شود.کاری ساخته نمی ،در جلوگیری از مرگ در ویرانه

لن آ نظریه ،دادن احتمال نابودی )فصل دوم نها را نیز باید تغییر داد.آشهروندان با 
باید سبب  ،نابودیو یا قطعی دانستن این  در باره فراتجدد( جامعه و طبیعت تورن

 تغییر رابطه شهروندان با نهادهای اجتماعی هرچه بیشتر به مسئولیتاحساس 
حور که قدرت تغییر م :آموزدروش تغییر رابطه را می و آزادی بگردد. بیان استقالل

با  بمثابه اصل راهنما ،محوریتک جانشین کردن ثنویت از راه ،است با حقوق
   . در ساخت و ساز دادن به نهادها ،موازنه عدمی

اصولی را  ،بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. در هریک از 2.4
فروع  ،پایدار هستند. در عوض ،را دارند های حقکند که چون ویژگیپیشنهاد می

 شوند.تغییر پذیر می ،میزان تغییر نظام اجتماعیاما در رابطه با  ،در تابعیت از اصول
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ها را حقوق رابطه ،در آن ،داند کهپذیر را نظامی می. نظام اجتماعی باز و تحول2.5
 حقوق پنجگانه ،کنندها در چنین نظامی تنظیم میحقوقی که رابطهکنند. تنظیم می

د )کتاب قانون اساسی برپایه حقوق نشوبر پایه این حقوق می و نیز قانون اساسی
 گانه(؛پنج
چون فرآورده  ،حق و مصلحت ،و تکلیف های حقموزد که دوگانگیآمی. 2.6

های رند و تکلیفباز یادها میرا  حیات حقوق ذاتی ،سرانجام ،هستند قدرت
هایی که حقوق ها را از رهگذر عمل به تکلیفقدرت فرموده را تحمیل و انسان

آموزد کنند. میبه اطاعت از قدرت معتاد می ،هاها با مصلحتتنظیم رابطهنیستند و 
است. و  هر تکلیفی باید عمل به حقی باشد و تکلیف بیرون از حق حکم زور

 ،نآو اجتناب نکردن از  آموزد که مصلحت بیرون از حق عین مفسدت استمی
ها اجتماعی اد و دیگر نابسامانیو فسبگردد غفلت از حقوق دائمی که شود سبب می

 دامن بگسترند.
و  مدار پندار و گفتار و کردار انسانها وقتی باز است که از استقالل ،. بنابراین2.7
 ،از جمله ،نافی هرگونه مدار بسته زادیآبیان استقالل و  ،شوندخود غافل نمی آزادی

یک  ،آموزد که در مدار بستهمیاست. « فاسد و افسد»و « بد و بدتر»ها دوگانگی
شدن است.  ،گرویران یعنی قدرت ،واقعیت وجود دارد و آن تسلیم بدترین

 ،سانبدین
 موزد.آرا میاست  و عمل به حقوق . راه و روش رشدکردن که وجدان به حقوق2.8

کردن استعدادهای دانشجویی و هنرورزی به یمن فعال موزد کهآمی ،حالدر همان
اقتصادی و خلق و استعداد سیاسی و استعداد  و انس و دوست داشتن و استعداد

 روهای محرکهنها که نیآ هایو بکار انداختن فرآورده و... و فضلهااستعداد رهبری 
تر آبادان طبیعت کند ومی رشد ،انسان ،او ویرانی بر ویرانی افزا که نه قدرت ،شوندمی
 . گرددمی
 ،گرفتن راه رشدبازکردن مدارهای بسته و در پیش ،زدایی. چون بدون خشونت2.9

زدایی را قواعد خشونت زادیآو  بیان استقالل ،ممکن نیست ،رشد در حقوندی
کاربرد  ،هاو در سطح جامعه گروهدر بردارد. این قواعد در سطح فرد و در سطح 

صلح و دیگر حقوق و پایان بخشیدن به تخریب  جهانیان از حق. برخورداری دارند
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در گرو  ،از جمله ،سیبهای اجتماعی و...آو کاهش  و محیط زیست نیروهای محرکه
 (. زدایی است )بخش اول جلد اول ارکان دموکراسیبکاربردن قواعد خشونت

دروغ و فریب ها و ترسها و خرافهساخته و  رسوم و سنن قدرتآموزد که . می2.10
هستند که  یا این و آن شکل زور ،سیبهای اجتماعی دیگرآ ها و پذیریفعلو ... و 
اتی هستند ذهنیروند و یا و... ترکیب و در روابط قوا بکار می و پول و فن با علم
 ها(.کنند )خرافهدر توجیه قدرت کاربرد پیدا میکه 

شناساند )کتاب استبداد یر آن را میغو  های استبداد فراگیرپایهستون .2.11
تغییرهای  ،هاپایهآموزد بدون از میان برداشتن این ستونها میفراگیر( و به انسان
ایجاد  ،امرواقع مستمر هستند بنابراین که استبدادهای فراگیرباال ناشدنی هستند. 

همگانی شدن این  ،انداند و با شکلی جدید بازتولید شدهاند و از میان رفتهشده
   .  کندها توانا میها را به از میان برداشتن این ستون پایهانسان است که همانی با حقاین

که شرط آن  –خویش غافل نگردد  و آزادی . دانستیم که هرگاه انسان از استقالل3
، بطور خودانگیخته به حقوق خود -مطلق است  همانی با حقغافل نشدن از این

 :کندعمل می
های رابطه ،خویش غافل نگردند و آزادی ها از استقاللهرگاه انسان ،قراربدین    
تضادهای  ها ونابرابری ،بنابراین ،کنندحقوق تنظیم می ،بطور خودجوش ،نها راآ

و... در وجود  لودگی محیط زیستآهای اجتماعی و سیبآها و تبعیض و  اجتماعی
 ،آیند. باوجود ایننمی
یا باید تمامی حقوق را در برداشته باشد و یا شناختن  و آزادی بیان استقالل .3.1

نیازمند  ،وقحقها با تنظیم رابطهنها را عمل صالح بداند. چرا که آو شناساندن 
از ناحق است. این  بمثابه میزان تمیز حق عدالتنها نیازمند آزمون آنها و آشناسایی 

( در تنظیم رابطه انسان با خود و غافل نشدن از میزان )کتاب عدالت اجتماعی
نیازمند معلوم بودن  ،کاربرد مستمر دارد. و بکاربردن این میزان ،استقالل و آزادی

(. زیرا میزان عدالت پندار و گفتار و کردار گانهنجحقوق هستند )کتاب حقوق پ
سنجد و وجدان اخالقی حاصل سنجش را در  تغییر پندار و گفتار را با حقوق می

سنجش  برد.بکار می ،مدن او از غفلت از استقالل و آزادیآو کردار انسان و در بدر
های مهم دیگری نقش ،به عدالت بمثابه میزان ،پندار و گفتار و کردار به حق
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همگان از  ،استپیداکرده های قدرتدر بیان عدالتدهد که بخاطر تعریفی که می
 :آن غافلند

نقش بی قدرت ،در آن ،آید کهن سازماندهی جامعه میآبکار  . میزان عدالت3.2
 ممکن نیست قانون اساسی ،بدون این میزان ،. بنابراینو حقوق با نقش بگردند
 تحول تا استقرار جمهوری شهروندان ،نآعمل به  ،کهتا برپایه حقوق تنظیم کرد 
 حقوند را ممکن کند؛

 دهد و ممکن نیست بر میزان عدالتنقش می به قدرت ،. تحول از باال3.3
 ،ساختنبر  تخریبگر است و از قاعده فزونی پذیرد. بنابراین که قدرت ویرانانجام
کشاند. امری که وقوع یافته بست میکار را به مرگ و ویرانی در بن ،کندمی پیروی

شود و ها با حقوق میسر نمیجز با تنظیم رابطه ،یابد. اما تحول از پایینو وقوع می
 ؛از ناحق دارد نیاز به عدالت بمثابه تمیز حق ،این تنظیم

از جمله  ،و... با زور و پول و فن علماز در واقع ترکیبی  ،نقش کردن زور. بی3.4
. اندازه گردمکه دورتر بدان باز میزدایی است بکاربردن قواعد خشونت ،نیازمند
 همچنان نیازمند عدالت ،رودمیزان افزایش یا کاهش میزان زوری که بکار می گیری

 بمثابه میزان است؛
شناسی است. این واقعیت یکی اندازه ،. از کاربردهای حقوق بر میزان عدالت3.5

ا حال فقر و خشونت جهان را فرو در همان استکه مصرف بر تولید بیشی گرفته
کند آگاه می های حقبمثابه یکی از ویژگی ،سنجیهم ما را از اهمیت اندازه ،گیردمی

خاطرنشانمان  را و هم ضرورت بکاربردن میزان عدالت در تنظیم تولید و مصرف
 کند؛می
و  نها است و توانایی رشدآ حیات خاطر که حقوق ذاتیبدین ،هاهمه آفریده .3.6

 ،دنو دانشمندی و دوستی و مددکاری و...( را دار برخورداری از فضائل )حقوندی
 عدالت ،قرار. بدینهستندو توانا بر افزودن بر کرامت خویش  صاحب کرامت

نها از آتوان کرامتمندی همه زیندگان و اندازه برخورداری میزانی است که بدان می
 . ومنزلت را اندازه گرفت

 ،م و نیز بندهای چهارم و پنجمو دو بند اولدو در تمامی موارد  میزان عدالت. 3.7
نیاز به عدالت  ،هایشبه ویژگی خاطر که شناسایی حقبدین ،کاربرد دارد. از جمله

شود. از حق جز حق صادر نمی :موزدآبمثابه میزان دارد. این میزان به ما می
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چون حق است از حق  :بنا را بر این باید گذاشت ،در شناسایی حق ،باوجوداین
حق  ،حق است. به سخن دیگر ،شودشود و نه چون از او صادر میمطلق صادر می

با  ،سانت و نه به صادرکننده و یا گوینده آن. بدینشناخباید  هایش را به ویژگی
جای خود  ،فرموده سنجش حق به شخص رویه قدرت ،مدن میزان عدالتآدرکار 

خویش  دهد. هرگاه همگان بر حقوندیرا به روش سنجیدن شخص به حق می
زبان فریب  ،اربرندبک ،وجدان یابند و میزان عدالت را در سنجیدن شخص به حق

 خیزد.و دروغ و... از میان بر می
های زبان عامه پسند و عامه فریب )فصل اول ویژگی و آزادی . بیان استقالل3.8

 آنجا که حقشناساند. از ( را میو کتاب کیش شخصیت اجتماعی کتاب عدالت
است و تنها بکاربردنی  نجا که فریب شکلی از اشکال زورآآید و از بکار فریب نمی

و... ترکیب کرد و بکارش برد و این ترکیب تنها  و پول و فن نیست و باید با علم
 :دهدعدالت بمثابه میزان تمیز حق از ناحق امکان می ،بکاربردنی است در رابطه قوا

 ؛شناسایی شوند ،هااین رابطه یهاکند و پویاییشان میتنظیم روابطی که قدرت ●
در ورد شود. آدقیق بر ،نهاآدر جامعه و میزان تخریب  کاربرد نیروهای محرکه ●

 ،نتیجه
 ،شودموقعیت جویی در روابط قوا که تولید و بکاربردن زبان فریب را سبب می ●

 . شناسایی شود
هستند  و جامعه و طبیعت انطباق حقوق موضوعه با حقوقی که ذاتی حیات انسان ●

 .کن شودمم ،عمل شود ،شوند که به حقوق ذاتیو برای آن وضع می
زبان  ،حقوق کردنِ  بدون جانشین قدرت ،اجتماعی بنابر میزان عدالت ،قراربدین    

 رود و خواهد رفت؛همواره بکارمی ،بمثابه امر واقع مستمر ،فریب
به چند کار مهم دیگر  ،افزون بر ممکن کردن اندازه سنجی میزان عدالت. 3.9
 :آیدمی
هر  ،هر گروه ،هر فرد ،و از پیش متعین کردن شناسایی میزان پیشخورکردن ●

 ؛جامعه و جامعه جهانی
 گر از کل تولید؛ویران هایشناسایی میزان فرآورده ●
 ،تر. و بسیار مهممیزان کاهش عمر منابع و آلودگی محیط زیست ●
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و در سطح فرد و در سطح جامعه  ،میزان باز بودن مدار پندار و گفتار و کردار ●
همانی جستن انسان و جامعه انسانها با اینمیزان  .  عدالتدر سطح جامعه جهانی

  کند.را نیز معلوم می حق
جزء  زور ،در یکی :روندنوع رابطه بکار می دو دیدیم که دو ترکیب در. 3.10

عناصر مرکبه است و در دیگری نیست. بنابراین که مراد به حداکثر یا به حداقل 
هم  کند وهم سهم زور در ترکیب فرق می ،در ترکیب اول ،رساندن ویرانی باشد

گری را به حداقل و یا حداکثر رساند. بنابر پذیرد که ویرانترکیب باید چنان انجام
و سرمایه و  و فن )علم نیروهای محرکه ،زور شرکت ندارد ،در آن ،ترکیبی که ،این

ها با ه عمل به حق و تنظیم رابطهک شوندترکیب می  به ترتیبی ،نیرو و...( با حق
 .کندحقوق به حد مطلوب میل

 :کندکارکرد مهم پیدا می سه عدالت ،قراربدین    
نباید تولید  ،روابط قوا کاربرد دارد و بر میزان عدالتدر شناسایی ترکیبی که  الف.

 شود و بکار رود و
 ،انسان با حقوق که بیشترین کارآیی را در رشد محرکهبهترین ترکیب از نیروهای ب. 

  ،دارد. بنابراین بادانی طبیعتآو  جامعه انسانها
ارائه ن را آطرح  و آزادی ای که بیان استقاللجامعهج. تعیین راه مستقیم  بسوی 

 کند.می
ای از کارها را باید مجموعه ،. اما انسان بمثابه مجموع استعدادها و فضلها3.11

 ،از راه مصرف کاال ،ای از نیازها دارد که تنها بخشی از آنهاانجام دهد و مجموعه
توزیع کارها منطبق با استعدادها و فضلها و توزیع  ،بنابراینشوند. ورده میآبر

برآورده شوند  ی همه انسانهابه ترتیبی که همه نیازها ،از کاال و خدمات ،هافرآورده
هم همگان باید به حقوق خویش عمل کنند و  زیراسنجید.  را باید با میزان عدالت

در مهار  ،زیرسلطه –روابط مسلط  ها را حقوق تنظیم کنند و هم اقتصاد دررابطه
 .قرارنگیرد ،نآو ساالریهای همزاد سرمایه ساالری 

هردو بر خود  ،و عمل ناحق عمل حق ،. بنابر این که عمل برخودافزا است3.12
بمثابه میزان تمیز حق از  ترین کارکردهای عدالتاز مهم ،بنابراینافزا هستند. 

تر دقیق ،و آزادی بر پایه استقالل ،بادانی طبیعتآانسان و  تنظیم مراحل رشد ،ناحق
 )جلد اول و دوم کتاب رشد(. است گانهبرپایه حقوق پنج ،بخواهیم
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به عدالت  ،استجسته های قدرتدر بیان دانستنی است تعریفهایی که عدالت    
 ،بر وفق حقوق ،هافعالیتها و رابطه هایها و فرآوردهدهد فعالیتها و رابطهامکان نمی

   د.شونتنظیم 
 

 :طلبدمی، در مقام عمل، رهبری در خور خویش را وجدان به حقوندی. 4
ها و نقد رهبریدر جلد دوم  ،رهبری )رهبری در مردم ساالری دو جلد استعداد    

پیشنهاد رهبری منطبق بر حقوق است( یکی از استعدادهای هر انسان است. انسانی 
به  ،شود و به یمن عمل به این دو حقخویش غافل نمی زادیآو  که از استقالل

این استعداد را همراه دیگر  ،کندعمل می ،خودجوش ،همه دیگر حقوق خویش
بمثابه انسان جامع عمل  ،برد. به سخن دیگراستعدادها و فضلهایش بکار می

 ،قرارکند. بدینمی
گویای انطباق  ،میزان جامعیت پندار و گفتار و کردار هر انسان و هر جامعه .4.1

ی هاهنگ استعدادها و فضلآبا حقوق و فعال شدن هماو پندار و گفتار و کردار 
ها خاطر که انساناز جمله بدین ،ها در خطرنددموکراسی ،در حال حاضراست.  او

گشته و « تخصص»اند. رهبری هر انسان تابع جامعیت خود را از دست داده
در رهبری  ،اولی :اندمدهآاست که دو اکثریت بزرگ پدید گرترین اثر آن اینویران

اداره کند. در حد رأی دادن شرکت می ،کند و دومیجامعه خویش شرکت نمی
ها را اداره ، جامعههای قدرتمدار است که بر محور قدرتبهها در دست نخجامعه
آموزد چسان ها میبه انسان ،بر میزان عدالت ،و آزادی بیان استقالل کنند.می

در انطباق با حقوق  ،بمثابه مجموع استعدادها و فضلها ،را رهبری خود استعداد
 ،قراربدین فعال کند. ،گانهپنج
ها شناسایی شده باشد و به ویژگی حتی براین فرض که حق ،. وجدان به حقوق4.2

. ندو وجدان به خالقیت کافی نیست ،مجموعه حقوق نیز شناسایی شده باشند
بمثابه   ،باید همراه باشد با وجدان به خود ،بمثابه حقوند وجدان به خود ،نخست
 ین همانی با حقنیازمند تمرین ا ،که بنوبه خود استعدادها و فضلها ای ازمجموعه

بایسته  فعال شدن بمثابه مجموع استعدادها و فضلها ،االطالق است و سپسعلی
است که باز نیازمند تمرین مداوم  و آزادی غافل نبودن از استقالل ،نیازمند ،است که
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شرکت در رهبری جامعه خود و بسا جامعه  ،همانی با حق است و سرانجاماین
 همین است؛ تجدد .،طلبدمی ،بر میزان عدالت ،را جهانی
است. در حال  نوع دیگری از مدیریت نیروهای محرکه. این رهبری نیازمند 4.3
بالنسبه  ،نیروهای محرکه در فعالیتهای مولدرفتن  میزان تولید و بکاراز  ،حاضر

روابط قوا در سطح هر جامعه و را نآکه میزان  -نها آیب کاسته و بر میزان تخر
خاطر است که ده برابر کل تولید . بدینشودافزوده می -کندها تعین میمیان جامعه
 ،های اجتماعیبکار است. نظام شتقم هایفرآورده سرمایه در بازار ،جهان ناخالص
پذیر شدن بخاطر جلوگیری از فعال شدن نیروهای محرکه در باز و تحول ،از جمله

. با توجه به بیشتر شدن مصرف بر تولید و بزرگ شدن اندبسته و یا نیمه بسته ،نهاآ
تولید  ،بر میزان عدالت ،است کهنیاز ن مدیریت آبه  ،میزان تخریب نیروهای محرکه

ها با حقوق تنظیم رابطه ه یمنو توزیع نیروهای محرکه میان فعالیتهای گوناگون را ب
باید راه و روش رها شدن استعدادهای  و آزادی بیان استقالل ،ممکن کند. بنابراین

به ترتیبی  ؛ها را ارائه کندوابط قوا و شرکت همگان در رهبری جامعهرهبری از بند ر
پذیر بگردند. و این مهم شدنی نیست مگر با که نظامهای اجتماعی باز و تحول

 ،برخورداری همگان از حقوق. در حقیقت
 ،لذا .گانهانطباق کامل دارد با برخورداری از حقوق پنج ،اداره شورایی. 4.4

. و آزادی برقراری آن نیاز دارد به جامعیت هر شهروند و عقل برخوردار از استقالل
ای توانند تشکیل دهند که به خود بمثابه مجموعههای خودانگیخته میشورا را عقل

شورایی که عقلهای  ،د. وگرنهباشن و فعال وجدان داشته از استعدادها و فضلها
 ،آورد. از این منظر که بنگریمببار نمی بر سر حق اجماع ،دهندقدرتمدار تشکیل می
شود. چون استقالل و شورایی نپاییدند؟ یافته میهای چرا نظام :پاسخ این پرسش

نها بمثابه مجموعه استعدادها و فضلها با حق آهمانی یعنی این ،شهروندان آزادی
 است. است و یا زوال پذیرفتهیا حاصل نبوده ،مطلق
کند که معلوم می ،اندهای شورایی که زمانی پاییده و از میان رفتهمطالعه نظام    

است. بیان نها بودهآل زوال های دیگر نیز از عوامبا جامعه قرارگرفتن در رابطه قوا
ای باید پیشنهاد کند که در سطح نظام شورایی و رهبری شورایی زادیآو  استقالل

تشکیل این نظام و این رهبری  ،نهادهای جامعه و در سطح جامعه و در سطح جهان
باید طراحی شود و اجرای  عدمیدانیم که طرح بر اصل موازنه ممکن شود. اینک می
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فعال کند.  ،در شورا ،خودرا بمثابه حقوند و عارف بر استعدادهای  شهروندان ،آن
 ،برخورداری از حقوق در بر میزان برابری ،نابرابری باال با پایین از میان برخیزد و

ن ممکن آاعضای  گردش کار شورا و رشد ،و حق اشتراک اختالف از جمله حق
 قابل عمل است؛ ،درجا ،های کوچکدر سطح جمع ،د. این طرحشو
 ،و هوش مصنوعی هاملیوری شده توسط ماوراءآها گردها و اطالع. انبوه داده4.5

شود. در آورتر میتر و ستوهبزرگ ،است. این مشکل در آیندهمعضل این زمان شده
کارهای اند. پس راهپذیر تلقی شدهانبوه انسانها فعل ،اندکه پیشنهاد شدهکارها راه

 ،. بر اصل ثنویتمصنوعی ها و هوششوند به مدیریت دادهپیشنهادی مربوط می
یعنی اکثریت  ،باز یک طرف ،حاکی هستند و پیکتی همانطور که پیشنهادهای راولز

 ،هابر دارایی خصوصی مالکیتشود و دولت به توزیع تلقی می ،پذیرفعل ،بزرگ
 ناشی از غفلت از استقالل ،اکثریت بزرگپذیری که فعل. حال آنگرددموظف می

مطلق تمام اهمیت خود را در  همانی جستن عقل با حقاین ،سانبدین – زادیآو 
زدن از مسئولیت عمل به حقوق انسان تن ،بنابراین ،-کند ها معلوم میاداره جامعه

 و دیگر حقوق است. اعتیاد به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت و حقوق شهروندی
و بسا مشکل  ،برای اکثریت بزرگ ،ها از یکدیگراست که تمیز رابطهسبب شده

 ،ناممکن بگردد. در حقیقت
 ،استعناصر تشکیل دهنده آن یکی از رود که زورترکیبی بکار می ،در رابطه قوا ●
ممکن  ،پیروی کردن دومی از اولی ،گیرنده یدر رابطه آگاهی دهنده و آگاه ●

شده  ،نآکه اطالع یا داده از عوامل پیروی گیرنده اطالع از دهنده نیست. مگر این
میخته نشده باشد. آممکن نیست با دروغ و فریب در ،باشد. در این صورت

تواند چون نمی ،و اطالع از یکی به دیگری انتقال علم در پوشش رابطه ،سانبدین
در نتیجه  ،رهبری پذیر شدن استعدادجز با فعل ،میخته به دروغ و فریب نباشدآ

 ،یت بزرگاکثر ،نیست. بنابراین برقرارکردنی ،و آزادی غفلت از استقالل
 ،کندپیروی می ،پذیرانهفعل ،و علم و اطالع که به جای عمل به حقخاطر یدنب

پذیری است که مسئول است و رهاشدن استعداد رهبری این اکثریت از فعل
 کند. بخصوص کهحقوند را میسر می جمهوری شهروندان

دریافت کننده باید بتواند درجا  ،باشد و داده و اطالع علماگر قصد تنها انتقال  ●
رابطه  ،میان دهنده و گیرنده ،اگر نتواند و یا نخواهد بکارشان برد بکارشان برد.
. پس اکثریت بزرگ که دریافتی خود را قابل عمل شودبرقرار میمطاع و مطیع 
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و یا خود  او است باید بداند که بنابر فریب ،و یا حتی نخواهد بکارش برد نیابد
 . بنابر خودفریبی دارد

حاصل  حق ،بخصوص وقتی ،ها از حقوقنظرها در باره فراتجدد و تعریفدر . 4.6
 شود که استعدادمهم غفلت میاین از  ،رودتصور می ،اینامهیینآاجرای قواعد 

فرا  ،پس ،پدیده فاقد قوه رهبری وجود ندارد ،در هستی ،رهبری را همگان دارند و
باشد. فعال بودن استعداد رهبری  ،و خالقیت تنها وجدان به حقوقتواند نمی تجدد

 ،نیز عامل دیگری از عوامل تجدد است. از این منظر که بنگریم شهروندان
)انتخاب کنندگان( پذیر فعل ،استعداد رهبری اکثریت بزرگ ،که در آن دموکراسی

عامل انحطاط از ، ناسازگار با تجدد و و استعداد رهبری منتخبان فعال باشند
د که نیابی را پیدا کنها باید این سمتاین دموکراسی ،کمدموکراسی است. دست

که برابر بیان . نظر به اینگردتصمیم را جامعه بگیرد و اجرا برعهده منتخبان ب
استعداد رهبری هر  ،کندهرکس خود خویشتن را رهبری می ،و آزادی استقالل

 ،نظام اجتماعی مطلوب است کهن آ ،شهروند باید فعال باشد. بر میزان عدالت
 همگان در گرفتن تصمیم شرکت کنند.استعداد رهبری شهروندان فعال و  ،درآن
ها بر اصل انتخاب )اکثریت با رهبری ها که اینک دموکراسیاز مشکل. 4.7
و در واقع تابع  حاکمیت کننده حقپذیر و منتخبان با رهبری فعال و اعمالفعل

ت رأی به هرگاه اکثری :(1) استیکی این ،با آن روبرو هستند ،(توقعات قدرت
آیا اکثریت  ،گنجانده باشد ،که لغو حقوق انسان را در برنامه خودبدهد گروهی 

د؟ اگر حق را وضع نتوانند برنامه خود را اجرا کنمیاو این حق را دارد و منتخبان 
حل راه ،ن را تغییر دهد و یا لغو کند. هابرماسآکننده حق دارد وضع ،شده بدانیم

او بعنوان انسان هستند  حقوق طبیعی ،است که چون حقوق انسانرا در این دیده
اکثریت  ،اندگشته قانون اساسیکرده و موضوعه و اصول تشریفات قانونی را طیکه 
 تواند رأی به الغای این حقوق دهد. نمی
 :که باید رفع شونددارندهایی کاستی ،برماسحل هااما مسئله و راه     
عامل غفلت  ،و این خود ستایافتهپذیر رهبری فعل قوه ،اکثریت انتخاب کننده ●
 شانفردی و جمعی حیات از حقوق ذاتی ،بنابر این ،و آزادی نها از استقاللآ

 ،بنابرایناز حقوق انسان غافلند.  ،ها نیز بمثابه کارگزاران قدرتنخبهاست. شده
. رفع این کاستی به نها تحصیل حاصل استآو الغای  بالاجرا هستندانسان  حقوق
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مطلق را بیاموزند و رهبری فعال  همانی جستن با حقاین است که شهرونداناین
 نها عمل به حقوق بگردند.آتا که پندار و گفتار و کردار بجویند 

شوند؟ از چه منزلتی برخوردار می ،تبدیل شده به حقوق موضوعه حقوق طبیعی ●
اء هرگاه پاسخ الغ یا الغاءپذیر و حتی تحدیدپذیر؟ ،ناپذیرالغاءناپذیر و حتی تحدید

است شود. رفع این کاستی نیز به اینمی ءالغا و حتی تحدیدپذیر باشد، دموکراسی
کردنها ای عملهستند. چراکه اعمال حیاتی هر موجود زنده حیات که حقوق ذاتی

نها آرا دارند که یکی از  های حقبه حقوق ذاتی حیات هستند. این حقوق ویژگی
 نها است.آشمول بودن هستی
اند و وارد دوران فراتجدد شده هااز جامعه گوید شماریمی نکه آلن تورنآبا  .4.8

است که به یمن ارتباط داند و بر اینرا نیمه تمام می خود نیز طرح تجدد هابرماس
تمام و کامل تواند طرح می -استای که او تهیه کردهنامهیینآبر وفق  –عقلها 
هایی که باید وارد دوران محور در جامعهگرفتن تمایلهای قدرتقوت ،بگردد

تنظیم  قدرت ها رارابطه ،کند که بطور روزافزونگزارش می ،فراتجدد شده باشند
این واقعیت را دربردارد. افزایش  ،دهدکند. پرسشی که هابرماس بدان پاسخ میمی

ها تنظیم رابطه ،قراراست. بدین لن تورنآبینی بر تولید نیز ناقض خوش مصرف
ها را است که رابطهاینکار گذارد. راهمحل عملی برای حقوق نمی ،توسط قدرت

 همانی هر شهروند با حقکار از جمله نیاز دارد به اینحقوق تنظیم کنند. این راه
 مطلق.
پذیر قوه رهبری اکثریت بزرگ فعلوقتی  ،ورود به دوران فراتجدد ،قراربدین    
عمل به حقوق و و  قول متناقضی است. هرگاه فراتجدد را وجدان به حقوق ،است

 ،بدانیم -خلق  از جمله استعداد –ای از استعدادها بمثابه مجموعه وجدان به خود
نیازمند تغییر نظام اجتماعی و  ،فعال شدن استعدادهای رهبری شهروندان

که شهروندان امکان تا فرهنگی است  –اجتماعی  –اقتصادی  –سازماندهی سیاسی 
 بیان استقالل شرکت کنند. ،در اداره جامعه خود ،برخوردار از موقعیت برابر ،یابند
کردن قوه رهبری و باید راه و روش شرکت شهروندان در تغییرکردن )فعال زادیآو 

ها( با حقوق در تنظیم رابطه ین کردن قدرتدیگر استعدادها( و تغییردادن )جانش
 و کتاب قانون اساسی برداشته باشد )بخش اول جلد اول ارکان دموکراسی بررا در

 (.گانهبر پایه حقوق پنج
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بدون توجه به انبوه مسائلی که در آن  ،به دوران فراتجدد . گذار از دوران تجدد4.9
رهبری  پذیرشدن استعدادکه فعل - انددوران برهم افزوده و حل ناشده باقی مانده

بندی که دارند ها به دو گروهو تغییر ساختار جامعه -نها آاکثریت بزرگ یکی از 
 ،را به یک تمدن متعلق بدانند و چه ندانند بندند و چه خودبروی یکدیگر نیز در می

های قوه ،بطور روزافزون ،شوندبدل میبندی متعلق به دو تمدن دارند به دو گروه
نیاز به  ،گرداند. ورود به دوران فراتجددمی لت فعل قدرتآرا  رهبری شهروندان

ای از بمثابه حقوند و مجموعه ،قوه رهبری مستقل و آزاد متعلق به هر شهروند
 دارد.  هااستعدادها و فضل

 :یک امام بگردد ،است که هر انساننیازمند آن ،یافتن قوه رهبری مستقل و آزاد    
را عمل زمان  :کردنال عملنهایت قرارگرفتن و درحیعنی در بی همانی با حقاین

در عمل  ،یک جریان مداوم شمردن ،های هرچه دورترهای دور تا آیندهاز گذشته
 های بر هم افزوده دیروز و متحقق کردن نظام شورایی شهروندانحل مسئله ،امروز
و مردم ساالری  کردن )فصل امامت در کتاب اصول راهنمای اسالملحاظ را حقوند

 . امام شدن همین است ،جلد دوم(
 همانی با حقاین ،باشد« دوران فراتجدد»هرگاه قرار بر ورود به  ،سانبدین    

باید روش این تمرین  ،و آزادی بگردد و بیان استقالل هباید تمرین همه زور ،مطلق
 وزد. را نیز بیام

با غفلت از حقوق ناممکن است و رهبری  ،که رهبری فعالغیر از این. 4.10
رهبری  ،پذیر استقوه رهبری وقتی فعل ،استپذیر با غفلت از حقوق همراهفعل

شود. زیرا وقتی می قدرت ها کهنه نخبه ،کندپذیران را رهبری میکننده فعالی که فعل
اقلیت و  هست که یعنی عاملی ،پذیر استرهبری اکثریت بزرگ فعل استعداد
است. آن عامل رهبری کننده هم اکثریت تحت حاکمیت و وردهآپدیدرا اکثریت 

انتقال رهبری به بیرون  ،سانهم اقلیت مدعی برخورداری از حاکمیت است. بدین
و...  و پول و فن و علم کارافتادن ترکیب زورو ب های قواحاصل رابطه ،از انسان

و مسلط و زیر سلطه است که  جبر رابطه قوا ،ها است. بیرون از انساندر این رابطه
 آورد. ببار میهای این رابطه را پویایی
 رهبریقوه عمل  ،به سخن روشن ،خواندانسان نمی و آزادی با استقالل ،این جبر    

نیست.  وهمه دیگر حقوق ا ،بنابراین ،ترجمان استقالل و آزادی انسان گرفتار جبر
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موقعیت در روابط  ،که بیرون از آن ،نه حقوق ،دلیل توضیح دهنده عمل ،در نتیجه
انسان از جبر روابط قوا  ،گشت یعنی حق ،عمل خود دلیل خود شدوقتی . قوا است

تا بخواهی مهم است؛ مهم است  ،همانی با حقتمرین این ،خاطررها است. بدین
پویایی تخریب و مرگ است.  از بندها از جبر روابط قوا و رهاکننده انسان زیرا
استقالل و بر  ،با حق همانی جستنبه یمن این ،هرگاه جمهور انسانها ،سانبدین

فعال رهبری خویش را  استعداد ،بدان ،گاه به این دو حق عامل باشند وآ زادیآ
نظام ن آو  شوندتا فعلیت بخشیدن به جامعیت خویش می توانا به رشد ،کنند

 کنند.میاش اداره  های شهروندانکه شوراسازند میرا اجتماعی 
ایم. شده وارد دوران فرامدرن –ها گروهی از جامعه –گوید ما می لن تورنآ. 4.11

است؟ در کتاب است که متحقق شدهداند و براینشهر میرمانآآیا او این جامعه را 
شدن نیز جوید. او جامعه فرامدرن را مصون از ویراناین پرسش پاسخ نمی ،او

به بدیل نیز  ،او جامعه شناسی انسان است شناسیگوید جامعهنکه میآداند. با نمی
 ،شهروندانکند معلوم نمی ،داندنکه انسان را توانا به تغییر نظام میآپردازد. با نمی

نها آآیا خود بدیل خویش شدند و یا گروهی بدیل شدند و  ،نهاآو جامعه  ،یکایک
به  ناقض وجدان همگانی ،اند. فرض دومکرده ،ها را وارد دوران فرامدرنجامعه
گوید. پس جمهورمردم ن سخن میآشناس از و خالقیتی است که جامعه یدحقون
باشند و طرح جامعه فرامدرن را با اندیشه و عمل خویش شدهباید خود بدیل می

 اجرا کرده باشند.  ،روزانه خویش
نه. پس اند؟ سان تحول کردهاین ،خواندمی هایی که او آنها را فرامدرنآیا جامعه    

که با مشاهده  ایم؟ آیا اگر اووران فرامدن رشدهگوید ما وارد داز چه رو او می
فرض  دوبه   -دهدنقش را به جنبش مردم می - نندآوضعیتی که احزاب سیاسی در 

 ،رسید که برای وارد شدن به جامعه فرامدرنمینبه این نتیجه  ،پرداختباال می
عمل  حقوندبمثابه  خودبدیل/الگوی وجدان به  ،بطور مداوم ،جمهورشهروندان باید

این اما  ؟بگردند ،ی فعالای از استعدادها و فضلهاو مجموعهکننده به حقوق 
خط مستقیم  ،مسیر حق مسیر و هدف دارد.و نیاز به تعیین جهت شدن بدیل/اگو 

هم نیازمند  ،نگشتبدیل/اگلوی خود  ،موشدن و بطور مدا ،است. در این خط
( و حقوند و جامع در اداره شورائی شهروندان مشخص کردن هدف )طرح جامعه

ها از انسان ،همانی با حق است. چراکه با غفلت از حقکردن اینهم نیازمند دائمی
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 ،در حال حاضر مستمر نیست؟امرواقع  ،شوند. آیا این خروج از خطخط خارج می
 ط؟خز خط هستند یا در ها خارج اجامعه
الگوهایی که با /اند و همه بدیلهمانی جستهاین هم بدیل/اگوهایی که با حق     

. هرگاه نجات حیات در ها وجود دارنددر همه جامعه ،اندهمانی یافتهاین قدرت
 ،جویندی میهمانهایی که با حق اینالگو/بدیل ،گروی بنای جامعه حقوندان باشد

رهبری و دیگر استعدادهای خویش  کردن استعدادآیند که هر انسان فعالن میآبکار 
را به یمن غافل نشدن از  بیاموزد پیش رفتن در راست راه رشد .را از آنها فراگیرد

 ،حاصل نقد مدرنتیه ،وگرنه .را همانی با حق مطلقاین ،بنابراین ،و آزادی استقالل
ولو گویای غفلت  –و خالقیت انسان  بمثابه وجدان به حقوندی فرامدرنیته

بر حاصلی بی –و فضلهای انسان است از همه دیگر استعدادها  شناسجامعه
که دفاعی شکست « پست مدرنیته»در برابر  از مدرنیتهموفق . نه دفاع شودمی

 گردد.خورده و سبب به کرسی قبول نشستن پست مدرنیته می
بگردد و  که هر عمل انسان حقتوانیم دریابیم چرا برای آناینک می. 4.12
رهبری او همراه با استعدادهای دیگر و فضلهای  استعداد ،های حق را بیابدویژگی

از باال شکست  های رشددانیم طرحباشند. می باید پذیر که فعالنه فعل ،او
داشتن استعداد رهبری پذیر نگاهیعنی با فعل ،شدندزیرا با ضد رشد آغاز  نداهخورد

. پس نیاز به وجدان بر هاای از استعدادها و فضلو نشناختن انسان بمثابه مجموعه
کردن و فعالهای انسان ضرورت فعال کردن قوه رهبری و همه استعدادها و فضل

 نیز هست.نها آ
نیاز به  ،فعال شوند رهبری همراه با استعدادها و فضلها که استعدادبرای این    

راه با حقوق است.  هاتنظیم رابطه ،بنابراین ،و نیز عمل به حقوق وجدان به حقوق
است.  نیازمند سنجیدن مداوم پندار و گفتار و کردار با حق ،گرفتنرا در پیش رشد

. آن زمان که پندارها و کندرا طلب می همانی مداوم با حقبرآوردن این نیاز هم این
 ،هر جامعه ،هر گروه ،هر شخص ،های حق را یافتندویژگی ،کردارهاگفتارها و 

حقوق تنظیم کننده  ،در آن ،است کهگشته تواند بگوید وارد آرمان شهریمی
 اند.جامعیت جسته های شهروندانرابطه
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 :نشود وجانشین رشد ا قدرتخواهد تا که رشد و روش میهدف  انسان رشد. 5
( 2« )بهزیستی بدون رشد اقتصادی»و  « فرکردن رشدص»و « ضد رشد» ،وگرنه 
رسند. به نتیجه نمی ،اگر هم به اجرا گذاشته شوند (3« )خروج از رشد اقتصادی»و 

از قانون برخود افزودن و متمرکز و  ،کندها را تنظیم میرابطه زیرا تا وقتی قدرت
 کند. ها پیروی میافزودن بر ویرانی ،بنابراین ،بزرگ شدن

وئیه همان ژتا اول  2019و پیشخور کردن)تولید سال بر تولید زیادت مصرف     
برابر کل تولید  10) است( و تخریب عظیم نیروهای محرکهسال مصرف شده

( و است و تخریب منابع طبیعتبکار  مشتق هایفرآورده جهان در بازار ناخالص
از پیش  ،بنابراین ،انسان و طبیعت و فعال مایشاءگرداندن قدرتپذیرکردن فعل

اگر انبوه مسائل خواند.  توان ورود به دوران فرامدرنیتهرا نمیکردن آینده متعین
ی ویرانی و یپویا ،باشند های جامعه فرامدرناز مؤلفهبرهم افزوده و در هم پیچیده 

شود. گیرد و مرگ پایان دوران فرامدرن میپیشی می ،مرگ بر پویایی زندگی
 ،قراربدین
 مشخصات ،کند کهرا مجری طرحی می شهروندان ،درجا ،همانی با حقاین. 5.1

در  و آزادی ن را بیان استقاللآبعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 
زبان  ،اخالق استقالل و آزادی ،استقالل و آزادی شامل فرهنگ نهد واختیار می

شود که در این فصل و در راهنمایی میها با حقوق و اندیشهتنظیم رابطه ،زادیآ
 ارکانکتاب اند )بخش اول شناسایی شده ،های گوناگون آنویژگی ،کارهای دیگر

و کتاب بیان استقالل و  گانهبرپایه حقوق پنج کتاب قانون اساسیو  دموکراسی
طراحی و اجرا  ،فعال های رهبریِشهروندان برخوردار از قوهرا . این طرح آزادی(

طراحی و اجرای شهر فرآورده رمانآ ،سانبدین. کنندو ضمن اجرا نقد و تصحیح می
 ،راهنما اندیشه با این فرض که ،بنابراین (.کتاب انقالب )شودطرحی می چنین

حقوق  در وجدان و عمل بهشهروندان  راهنمای و راهنمای زیست در حقوندی
کنند و با به حقوق عمل می ،همانی با حقه یمن اینبشهروندان و  استگانه پنج

اند طرح را طراحی و بکارگرفتن مجموعه استعدادهای خویش که اینک فعال شده
 ،خواند وقتی که به تدریج توان جامعه فرامدرننها را میآجامعه  ،کننداجرا می
بمثابه تنظیم کننده  دهند و قدرتجای به روابط حق با حق می های قوارابطه
با  ،هر شهروند و جامعه شهروندان ،ن پسآسپارد. از جای به حقوق می ،هارابطه
  . یعنییابندهای حق را میبطور روزافزون ویژگی ،همانی مداوم با حقاین
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شود. با می علم ،حی و اجرای طرحطرا و صاحب نقش در حق سمت یاب. 5.2
مند ترکیب ناهستیشود و هم با حق. هم با ترکیب می این توجه که علم هم با زور

گرفتار  ،درجا ،همانی با حقمند. دانستیم که غفلت از اینشود و هم با هستیمی
و... ترکیب کردن و در تخریب  را بازور و پول جبر روابط قوا شدن و علم و فن

توجه به اهمیت غفلت نکردن از  ،توجه به این مهم ،سانشود. بدینبکاربردن می
 همانی با حق مطلق است؛این
این  ،باید رعایت کرد ،در طراحی هر طرحکه  معیارهامهم از  ودوم  معیار. 5.3
واقعی جلوه دادن این  ظن و های آن )دروغ ور شکل از شکلدر ه ،شود که زورمی
الجرم تجاوز که  کشی از انسان و طبیعتبهرهو خیالی و... ن زندگی مجازی و آو 

 ؛ها باشدتدابیر برای کاستن از خشونتنقش نجوید و واجد  ،( در آناست به حقوق
در اجزاء و در  ،کننداجرا پیدا مین محل آطرح کلی و طرحهایی که در درون . 5.4

تر شفاف ،به یمن نقد ،د و در جریان اجرانبرخوردار باش از شفافیتباید  ،مجموعه
مبهم  ،های کنونیحتی در دموکراسی ،د. از مشخصات طرحهای قانونیننیز بگرد
 ها توسط قدرتن نوع تنظیم رابطهآاست که این یا ننها است. دلیل آن نیز ایآبودن 

 ،ممکن نیست ،شودها میحقوق تنظیم کننده رابطه ،طرحی که با اجرای آنهستند. 
است که قانون این ،های استبداد زدهخاطر است که ویژگی جامعهشفاف نباشد. بدین

توسط قدرت از  ،و خود آن نیز داشتن جامعه در تاریکی استوسیله نگاه اساسی
رود. طرحهای قانونی و طرحها که دولت در تاریکی فرو می ،بنابراین ،بیگانهخود 

 ،روافزایند. از اینتاریکی بر تاریکی می ،کنندو بخش خصوصی طراحی و اجرا می
. طرحهایی قابل عمل باشد ،به روش تجربی ،. هرطرح باید از سوی شهروندان5.5

نقش اول را پیدا  زور ،نهاآدر اجرای  ،الجرم ،اجرا شوند توانندکه تنها دستوری می
گری و را ناممکن و بر میزان ویران زندگی در حقوندی ،طور قطعبه ،کند ومی

کردن نها از اندیشیدن و عملآناتوان شدن  ،به سخن دیگر ،محدودشدن شهروندان
 :افزایدمی ،مستقل و آزاد

ها را از محدودکنندهاز جمله این مشخصه را دارد که  ،منطبق با حقوق . طرح5.6
در  ،بکاربریم را در شناسایی جامعه فرامدرنمعیار دارد. هرگاه این میان بر می

ها کننده و محدودهمحدود ،نآدر  ،شود کهای میجامعه ،این جامعه ،یابیممی
 ،با مراجعه به نظر سارتر ،لن تورنآا نامتعین که ن رابطه بآد. نشوشمارتر میکم
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. شودمطلق می همانی با حقاین ،کندپذیرد ولو نظر خویش را دقیق و شفاف نمیمی
و جامعه شهروندان با  همانی شهروندانراهنما این ،در طراحی هر طرح ،رواز این
 شود. وحق می
برخوردار از  ،های امروزهای طرحهای مختلف که در جامعه. از ویژگی5.7

طراحی و  ،نآزاد ساالری و ساالریهای همهمه در بند سرمایه ،نآو غیر  دموکراسی
ا رساندن رساندن سود به حداکثر که مالزمه دارد ب :استیکی این ،شونداجرا می

 ،استثمار اکثریت بزرگ .هادر تنظیم رابطه بیشترشدن نقش قدرتو  ویرانی طبیعت
کاستن  ،باشد انسان و آبادانی طبیعت ن است. هرگاه قرار بر رشدآیکی از عواقب 
ترین معیارها باید در شمار مهم ،هاو سهم قدرت در تنظیم رابطه هااز میزان ویرانی

 گانهکه با حقوق پنجهیچ طرحی نباید طراحی و اجرا شود مگر این ،قرارباشد. بدین
 خوانایی داشته باشد.

محور  تغییر نظام اجتماعی قدرت کلیدر درون طرح . از آنجا که طرحها باید 5.8
باید اجرای آنها میطراحی و  ،پس ،کارکرد پیداکنند ،محور به نظام اجتماعی حق

زمینه ساز طراحی و اجرای  ،بنوبه خود ،انشی بیانجامد که اجرایهایبه طراحی طرح
سبب  ،اینبنابر ،و متحقق کننده آن همه در بطن طرح کلی ،جدید هایطرح

. اهمیت این معیار شوندمی نها در راست راه رشدآو جامعه  قرارگرفتن شهروندان
قرار  کلیدر درون طرح  هاچون طرح ،های امروزشود که در جامعهوقتی دانسته می

برای استفاده از فرصت دست یافتن به  ،جدا و بریده ،شوندگیرند و اجرا نمینمی
 ،کند. از جملهنها را سوددهی تعیین میآعمر  ،شوندطراحی و اجرا می ،سود
 ؛دائم در افزایش است خاطر است که میزان تخریب نیروهای محرکهبدین
اجرای که نقد و تصحیح و  کلیزمان و مکان هر طرحی را طرح  ،قرار. بدین5.9

در  های گوناگون و دیگر نیروهای محرکهسرمایه باتوجه به ،باید باشد دائمین آ
نها آبه صفر و کارآیی  نیروهای محرکهکه تخریب کند تعیین میبا ترتیبی  ،اختیار

ند. بگردنقش بیمداری قدرت« توقعات» ،به صد در صد میل کند. به سخن دیگر
( به )سرمایه بمثابه تنظیم کننده رابطه قوا نیاز قدرت راان و زمان مک ،از جمله
زمان کوتاه و مکان  ،ورده شدن نیازآبا بر تعیین نکند کهبه ترتیبی  ،افزودن برخود

 شوند که رشدحقوق با نقش  ،در عوض .به دست اجلی سپرده شود که بیابان است
 د؛نکنرا ایجاب می مداوم انسان و آبادانی روزافزون طبیعت
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شوند تاکه ها که شاخص طرحهایی هستند که طراحی و اجرا می. تبعیض5.10
در طراحی طرحها که در  ،افزاید و متمرکز و بزرگ شودبی بتواند برخود قدرت

ها شوند. از آنجا که در جامعهمحل میبی ،شوندتنظیم می گانهانطباق با حقوق پنج
از  که سبب رها شدن شهروندان –حذف آنها  ،ها وجود دارنداین تبعیض
 . گیردانجام می ،از رهگذر اجرای طرح –شود ها نیز میها و محدودهمحدودکننده

نها آی ها و اجراطرحو در طراحی  ها استکه زاینده تبعیض ترین تبعیضمهم     
از « پایین»است که به ضرورت با محرومیت « باال» تبعیض بسود ،شودرعایت می

برابرترشدن  ،در طراحی و اجرای هر طرح ،رواز اینامکانها و فرصتها مالزمه دارد. 
های بمثابه مجموعه با فرض گوناگون بودن شهروندان ،توزیع امکانها و فرصتها

 باید لحاظ شود. ،هااستعدادها و فضل
را جانشین حقوق ملی  «منافع و مصالح عمومی»« باال». این واقعیت که 5.11
چند نوبت )از جمله نگاه کنید به  ،را« عمومی منافع»های است و ویژگیکرده

منافع  ،نیز منافع عمومی را لن تورنآ ،ام. اینکتوضیح داده ،(ارکان دموکراسی
طرحها باید رها  ،قرار. بدینخواندمی یعنی صاحب امتیازان و ریکارانه ،هاباالیی

فرموده و منطبق با حقوق باشند. در فصل  و مصالح و منافع قدرت از قید مصلحت
رها توانند کار ها میاند. این ویژگیتشریح شدههای مصلحت ویژگی ،پیشین

 .سان کنندآ ،از بند مصلحتطرحها را نگاهداشتن 
نها ایجاد حقوق آهای قانونی که هدف از طراحی و تصویب . در طرح5.12

و  انسان حیات انطباق آنها با حقوق ذاتی ،اجرا گذاشتن آنها است هموضوعه و ب
و حیان  حیات شهروندی او و حیات ملی و حیات جامعه بمثابه عضو جامعه جهانی

به این مهم توجه  هابرماس - ،ناپذیر است. در حال حاضراجتناب ،طبیعت
ای هستند «حقوق موضوعه» ،مانع برخوردای از حقوق ذاتی حیات –است کرده

 به انجام رساندن طرح مدرنیته ،روشوند. از اینها وضع شده و اجرا میکه در جامعه
بیش  ،(لن تورنآ)به تعبیر  نیمه تمام )به تعبیر هابرماس( و ورود به جامعه فرامدرن

حقوق »نیاز به جانشین کردن دارد؛  ،مطلق همانی با حقنیاز به این ،از پیش
 .ضد حقوق ذاتی حیات با حقوق موضوعه سازگار با این حقوق دارد« موضوعه
قوه رهبری   ،نآدر  ،ای است که. بنابراین که جامعه حقوندان جامعه5.13

بخصوص طرحهایی که در  ،طرحهااجرای  طراحی و  حاصل ،فعال است شهروندان
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کردن هر شهروند بمثابه مجموعه باید فعال ،شوندتهیه می ،موزش و پرورشآقلمرو 
از سطح خانواده تا سطح  ،قرارباشد )تعمیم امامت(. بدین استعدادها و فضلها

 ،هراندازه شهروندان در تهیه و اجرای طرحها ،یهانججامعه جامعه و از آن تا سطح 
 ترفعال ،در همکاری با یکدیگر ،نهاآاستعدادهای رهبری  ،بیشتر شرکت کنند

همانی جستن با باید فرصتهای این ،در طراحی و اجرا ،طرحها ،روشوند. از اینمی
شرکت همگان در  فرصت تعمیم امامت و ،مطلق باشند تا که هر فرصتی حق

 تمرین اداره شورایی جامعه بگردند. ،بنابراین ،شوراها
های با یکدیگر و رابطه های شهروندانرابطه ،هادر جامعه ،. در حال حاضر5.14

نیز رابطه غیر مستقیم است. رابطه انسان با واقعیت  بواسطه قدرت ،نها با طبیعتآ
سان که نآتوانا به شناسایی واقعیت و  بینداست. او واقعیت را از منظر قدرت می

کارشان باز معیارها که باید  ،در تغییر نظام اجتماعی ،روشود. از اینهست نمی
به ترتیبی است که هر شهروند  ،های نامستقیم را مستقیم کردنیکی رابطه ،گرفت

ها و فنون ها و دانشها و اطالعه مستقیم برقرارکند. در آنچه به دادهبا واقعیت رابط
برقراری رابطه  ،شودهای راهنما مربوط میبه اندیشه ،و هنرها و بیش از همه

بلکه  ،نه تنها سانسورها باید ملغی باشند ،روضرورت تمام دارد. از این ،مستقیم
 ها باید ایجاد شوند.ا واقعیتبیشترین امکانها برای برقراری رابطه مستقیم ب

باید تا که همگان بر این واقعیت وجدان یابند که هر  همانی با حق. این5.15
 ،برای مثالن نیز باشند. آروشهای هدفهای آن وقتی ترجمان حقوق است که  ،طرح

مستقل و  ،روش کار ،مدن او باشدآزاد بارآمستقل و  ،هرگاه طرح تربیت کودک
موختن علم و آرا با  و فن شود. علمکردن میآزاد اندیشیدن و سخن گفتن و عمل

طرحها باید بکارافتادن مجموعه  ،قراربدینتوان آموخت. فن و خلق علم و فن می
علم و فن  موختن و جستنآ استعداد ،برای مثال ،استعدادها را ایجاب کنند تا که

موختن علم و فن و... را با خلق علم و آزمان فعال شوند و هم ،و... با استعداد خلق
 فن و... همراه کنند. 

ای که مجموعهبمثابه  وجدان به حقوق ،مطلق همانی با حق. بدون این5.16
نه  ،هادر جامعه ،هم اکنونکه شود. چنانحاصل نمی ،کنندیکدیگر را ایجاب می

حقوق یکدیگر را  ،بنابر طرزفکرها ،بلکه ،شناخته نیستند ،گانهتنها حقوق پنج
را حق  برابری نورکه آلن تبلکه با یکدیگر تعارض دارند. چنان ،کنندایجاب نمی
به تعارض  ،«چیست؟ دموکراسی»در کتاب  ،شناسد. اما خود اومی جهان شمول
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 ،نئولیبرال داریهای گرفتار نظام سرمایهپردازد. در جامعهمی با آزادی« حق»این 
ها گیریبرابری در یک رشته اندازهگرچه شود. آزادی بر برابری مقدم شمرده می

مقدم بر ها در جامعهاما امنیت داشتن حق است و  ،نقش دارد و خود حقی نیست
در مقام برآوردن  ،که حقوق بسیاری شناخته نیستندشود. غیر از اینآزادی شمرده می
و یا منفعتی ناقض حق ذاتی « حق» با حق ذاتی حیاتن آاین و  ،توقعات قدرت
شده و منافع و  جانشین مالکیت شخصی خصوصی اند )مالکیتجانشین شده

گانه( جانشین تمامی حقوق پنج ،مصالح جانشین حقوق ملی و درموارد بسیار
 اند.شده
 ،اندشناسایی شده ،االطالقعلی همانی جستن با حقبه یمن این ،گانهپنج حقوق    

گانه و عمل پنج وجدان به حقوق ،تجربه هستند. بنابر این تجربه یعنی حاصل
نها و نیز احساس امید و شادی و توانایی و زیبایی جستن و زیبا آخودانگیخته به 

 شوند.حاصل می ،همانی با حقبه این ،کردن و زیبا دیدن
طراحی و اجرا  –از سطح فرد تا سطح جهان  - ،طرحها که در جامعه از. 5.17
ن در آهایی هستند که دلیل طراحی و صحت و حقانیت کم شمار طرح ،شوندمی

نها در خود آطرحهایی هستند که دلیل صحت و حقانیت  ،خود آنها است و پرشمار
که باید به  کلیو شرکت در اجرای طرح  آنها نیست. اقتضای وجدان به حقوندی

« باال»کنند و ها را حقوق تنظیم میرابطه ،در آن ،که نظام اجتماعی باز بیانجامد
ها و شورای یار و همکار یکدیگر در شوری ،برابر در انسانهای حقوندِ ،«پایین»و 

 است که دلیل صحت و حقانیت طرح کلی و همه دیگراین ،شوندعمومی رهبری می
 کند که قدرتتضمین می ،به تنهایی ،رعایت این معیارنها باشد. آدر خود  طرحها

 .خوانایی دارد گانهدلیل طراحی و اجرای طرحها نیست و هر طرح با حقوق پنج
که  ستاالمللی تشکیل و تصویب کردهبین اجتماع ،چند نوبت ،دانیم که. می5.18

اند برآن شده ،دولتهای ثروتمند ،از میزان تولید گازکربن بکاهند. پس از آنکشورها 
را قابل  طبیعت حقتجاوز به  ،کهسهمیه بخرند. یعنی این ،که از دولتهای فقیر

بر بندی انسانها رده ،شوددانند. بر این واقعیت افزوده میانتقال و قابل تقسیم می
و براین دو واقعیت افزوده اس قابلیت و عدم قابلیت برخورداری از حقوق. اس
مورد حق برکار است  ،ترین موردهمگانی –تقسیم حق سومی که شود واقعیت می

نچه به خود کار آشود و هم در نچه به برخورداری از حاصل کار مربوط میآهم در 
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تغییرهای سیاسی و اجتماعی  ،کار بسیار سخت ،قراراست. بدین –شود مربوط می
هایی و تقسیم ناپذیری حق است. در جامعه بر پایه انتقال ،و اقتصادی و فرهنگی
تر است. از این منظر هم که این کار بازهم سخت ،هستند داریکه مادرشهر سرمایه

 شود.نیز می« باال»عامل تغییر  ،«پایین» ،هاتغییر زیرسلطهبینیم می ،بنگریم
هرکس برداشتی از حق »وجود دارد و  ها حق. این دروغ که به تعداد انسان5.19
است و حقوق به حقوق  و... از موانع وجدان همگان و وجدان همگانی« دارد

 ،هستی شمول کند. وجدان به حقوقرا نیز از محل عمل محروم می جهان شمول
های آن به اشتراک بر سر حق و نیاز دارد به گذار از اختالف بر سر حق و ویژگی

ها با حق مطلق همانی جستن عقلنیازمند این ،. این گذار بنوبه خودهایشویژگی
به « حق چیست»نشینند و در  زادآبه بحث  ،دیگربا یک ،مستقل و آزاددارد تا که 

 برسند. اجماع
شود. زیرا تناقض مشاهده می ،بر سر حق مطلق و اجماع همانی با حقمیان این    

همانی جست توان با حق مطلق اینچگونه می ،هرگاه معلوم نباشد که حق چیست
حق مطلق و  نشست و به اجماع رسید؟ این تناقض اهمیت گاه به بحث آزادو آن

کند. شکار میآ ،مطلقهای حق بلحاظ در برداشتن ویژگی ،را و آزادی بیان استقالل
 ،یک به یک ،های آن راویژگی ،همانی با حقدر مقام این ،چرا که هر انسان

بایدیگر در میان گذاشته  ،های تجربه است که در بحثهای آزادزماید و حاصلآمی
وجدان همگان و همگانی  ،هایششود و اجماع بر سر حق و تعریف آن به ویژگیمی

را بطور  قدرتها با حقوق را پایدار و عمل به حقوق و تنظیم رابطه ،بر حقوق
 کند.محل میروزافزون بی

و خودانگیختگی جامعه  معیار خودانگیختگی هر شهروند ،سان.  بدین5.20
از  ،-کندمی مطلق به کمال مطلوب میل همانی با حقبه یمن اینکه  – شهروندان

. بنابراین رعایت شود ،هاحترین معیارها است که باید در طراحی و اجرای طرمهم
و آزاد است و خودانگیختگی بیانگر فعال بودن  عقل مستقل ،که عقل خودانگیخته

در حد کمال  و تولید و بکاربردن نیروهای محرکه استعدادها و فضلهاهنگ آهم
طرحهای آموزش و  ،بویژه ،این معیار در تهیه و اجرای طرحها ،مطلوب است

هایی باید اجرا شوند که سبب بازهم طرح :آیدسخت بکار می ،پرورشی
اهمیت خودانگیختگی شوند.  می ،از تولد تا مرگ ،ترشدن شهروندانخودانگیخته

مستقل و آزاد و امام )= فعال بمثابه یعنی  ،رو است که انسان خودانگیختهاز این



387 

 
 

 (بطور خودجوش ،همانی با حق و بر میزان حقدر این ،مجموع استعدادها و فضلها
 ،کندانسانی که گوهر خودانگختگی را گم می . اماکندبه همه دیگر حقوق عمل می
 ،رواز اینرا پذیرفته است.  شود چرا که بندگی قدرتاز عمل به حقوق ناتوان می

همانی جستن با حق را ذاتی حیات بداند و روش این و آزادی بیانی که استقالل
 بیان استقالل و آزادی است. ،مطلق است را بیاموزد مطلق که استقالل و آزادی

اغلب  ،شونداجرا میها طراحی و های کوچک و بزرگ که در جامعه. طرح5.21
جاذب  و قدرت شوند که حقاطالع از این امر تهیه و اجرا میقمه هستند و بدون لم

از  ،انداعتبار شدههای قدرت که اینک بیدافع یکدیگرند. بیان ،یکدیگر نیستند
ای از قدرت و حق. هزینه راهنمای دولتهای قدرتمدار و نیز طرحهایی هستند ملقمه

ها از حقوق است.  اما چرا انسانهنهادهای قدرتمدار شدن آنها بسیار سنگین شد
هنوز  –شدند غافل  ،نها عمل کنندآو خود باید به  هستندخویش که ذاتی حیاتشان 

ساالری و ویدند و گذاشتند مرام دولتها و سرمایهو به این مرامها گر –نیز غافلند 
خویش غافل شدند و  زادیآو  بگردند؟ زیرا هم از استقالل همزادش ساالریهای

امکان عمل به حقوق  ،درجا ،کنندمیخود  مرام را  بیان قدرتهم ندانستند وقتی 
ینده حواله آرا به  ن مطلوبآیا این و  و برخورداری از حقوقدهد نها نمیآرا به 
مرام قدرت و ضد حق است. نه تنها به این دلیل که قدرت از  ،. چنین مرامیکندمی

کند و برخورداری از حقوق را در حال و آینده آید و تخریب میتخریب پدید می
بدون دفع  :و حق دافع یکدیگرند قدرت نیز که دلیلاین به بلکه  ،کندناممکن می

 کردن اکثریت بزرگ از حقوق ذاتیهم با غافلرا گیرد. حق شکل نمیقدرت  ،حق
همانی مداوم با حق طراحان و مجریان طرحها هم این ،رو. از اینکنددفع می ،حیات

 .ضرور هستند های و اجرای طرحطراحو هم رعایت اصل جاذبه و دافعه حق در 
 ،بنابراین ،است که هدف و عواقب جانبییکی این از امرهای واقع مستمر. 5.22
ها دقیق اندازه . دقیق و شفاف نیستند زیرادقیق و شفاف نیستند ،طرحها روش

در ترکیبی که  ،بنابراین ،کنندتعیین می ؛ هدف را ایجابات قدرتشوندمحاسبه نمی
 ،گاه ،هستند که طرحها ،در نتیجه. نیز شرکت دارد زور ،رودبعنوان روش بکار می

شوند و دارند و طرحها هستند که در نیمه رها میسه برابر برآورد اولیه هزینه بر می
شوند. رها می ،حال خودبه  ،نهاآ هاید اما فرآوردهنشوطرحها نیز هستند که اجرا می
دائم در افزایش است. از  ،از رهگذر اندازه ناسنجی میزان تخریب نیروهای محرکه
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با در طبیعت  ،از هرماده به اندازه وجود دارد در طبیعت ،«اقتصاد علم»بنابر  ،جمله
را  های راهنما ندرتاست. اندیشهجانشین شده ،از هر ماده به اندازه وجود ندارد

 اند. بمثابه اصل پذیرفته و خود را با آن تطبیق داده
 ،غفلت او را از این امر بسیار مهم ،بنگریم از این منظر که در نظر ماکس وبر     

با  ،بنابر قول او ،راهنمایی )پروتستانتیسم( که در اندیشه ،یابیمیآور مشگفت
 حق ،سازگار شد و در اندیشه راهنمایی که سازگار نشد )کاتولیسیسم( داریسرمایه

در  ،در آن دو مذهب .و ویژگی اندازه سنجی حق وجود ندارد )فصل اول کتاب(
حقوق نیز حذف شدند. قدرت با  ،جریان از خود بیگانه شدن توسط قدرت

محکوم یعنی  ،داریبا سرمایه مرام شناسی نیز سازگار نیست. سازگار شدناندازه
 مذهبداری نخست توجیه اندازه نشناسی. این شد که سرمایهن مرام به آشدن 
خود  گرتوجیه را تهی کرد. سپس لیبرالیسمنه و میانگر خود را از خودبیگاتوجیه

اندیشه  ،خاطر نیزبدیناست. از خود بیگانه شده کرد که اینک در نئولیبرالیسم
همانی با های حق و هم روش اینهم باید واجد حقوق و هم واجد ویژگی ،راهنما

و جانداران را گرفتار پویایی  انسان و طبیعت ،اندازه ناشناسی ،حق باشد. وگرنه
 .تخریب و مرگ خواهدکرد

اندیشه راهنمایی که بیان  ،و زیبایی خود حق است. بنابراین زیبا صفت حق. 5.23
های حق و اهمیت دهد واجد تمامی ویژگیتعریفی از زیبایی بدست می ،شودحق می
حق مطلق زیبایی  :کندرا در زندگی فردی و جمعی خاطر نشان انسان می زیبایی

همانی با شود. اینهمانی با زیبایی مطلق میاین ،همانی با حقمطلق است و این
شود. چراکه دوستی و... در مینیز ... و خالقیت تواناییشادی و دوستی و امید و 

دوستی نیست و  ،زیبا هستند. دوستی فاقد زیبایی ،شودخلق مینچه آوجود و در 
 کند. ن را پر میآخالء امید است که ناامیدی  ،امید بدون زیبایی

هرگاه همراه  ،زیبا گمان بردن را داشته انگاشتن و این داشته را قدرت ،قراربدین     
اختیار قدرت گزارشگر ازخودبیگانگی کامل در آلت بی ،را زشت دیدن باشد با حق

شوند های قدرت زیبا باور میها جلوهبا توجه به این مهم که در جامعهاست. گشتن 
واهی به اطاعت از اوامر و ن« پایین»و همگانی بودن این باور از عوامل اعتیاد 

باتوجه به این امر که این باور یا نتیجه از خودبیگانه شدن اندیشه  ،قدرت است
 ،و یا بخاطر اندیشه راهنما بودن این و آن بیان قدرت است در بیان قدرت راهنما

ضرور  ،و آزادی های راهنما با هدف بازیافت بیان استقاللنقد اندیشه یا اندیشه
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و عمل به حقوق  که اندازه وجدان به حقوندیمعیاری است  ،زیبایی ،قراربدیناست. 
 دهد.را به دست می بمثابه مجموع استعدادها و فضلها و فعال بودن شهروندان

توانایی را هم قدرت  ،بیندرا زیبا می های قدرتای که جلوهبیگانه. ازخود 5.24
باید  ،است. پس اندیشه راهنماتوانایی جای به قدرت داده ،هادر ذهن :انگاردمی

 ،نکنند و بدان و محور قدرت بازشناساند تا که عقلها قدرت را مداراز توانایی را 
که کلمه قدرت هم  هاکه در زبانها از حقوق و توانایی خویش غافل نشوند. چنانانسان

ری شمااند که ها کردهاز قدرت تعریف ،اهل دانش ،دهد و هم قدرتتوانایی معنی می
و اجازه  داشتن حق»و  «داشتن امکان انجام کاری» :نها تعریف توانایی هستندآاز 

 .«یک شخص و یا یک جسم یا یک ماده هایقابلیت» ،«انجام کاری
توانایی یک طرف دارد. وقتی دو طرف  ،کنندسان که این سه تعریف معلوم میهمان    

 توانا به دادن علم و شاگرد به معلم توانا ،آموختن علم در ،برای مثال ،کندپیدا می
دو توانایی با  :است رابطه انتقال علم از اولی به دومی ،و رابطه هستندن آدریافت 

 کنند. یکدیگر رابطه برقرار می
تواند مهار و سلطه کسی بر دیگری که می» :استها نیز شدهاین تعریف اما از قدرت     

بسط »و « سه قوهبمثابه مجموع  آمریت دولت»و  « مادی یا اخالقی و یا روانی باشد
یکی از عناصر تنظیم کننده قوا  زور ،در این سه تعریف«. ید حکومت  بر شهروندان

شود وقتی توانایی در قدرت از خودبیگانه می ،پسمحل است. بی ،است که در توانایی
ترکیبی که زور  ،بدون رابطه قوا ،شود. و نیزوارد می ،رودزور در ترکیبی که بکار می

کند. پس زور ذاتی قدرت است و قدرت عمل پیدا نمیمحل ،یکی از عناصر آن باشد
آورد. ببار می را زیرسلطه –های رابطه مسلط پویایی ،بمعنای سلطه یکی بر دیگری

بینیم میخارج هستند.  ،ها از تعریف رابطه قوا و قدرتتمامی دیگر رابطه ،سانبدین
 هم مشکل نیست و هم ضرو راست. شناسایی توانایی از قدرت  که
 کنند کهمحل پیدا می شوند وقتی در طرح عمومی رشدی که تهیه و اجرا میطرحهای    

 ،توانایی افراد رود( بکاهند و برو ترکیبی که در این رابطه بکار می )رابطه قوا از قدرت
همگان را از  ،ها گذاشتنبنارا بر گوناگونی و هم عرضی و هم ارزی توانایی از جمله با

 های ضرور برای رشد برخوردار کنند. امکان
افتند که وقتی بمثابه مجموعه بکار می دانیم که استعدادها و فضلهااینک می. 5.25

هنگ آتوانایی عمل به حقوق و فعالیت هم کند.خود عمل می انسان به حقوق ذاتی
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 افزاید.برهم می و... امید و شادی و شجاعت و زیباییو توانایی  ،استعدادها و فضلها
سالم  ال که گویای رشدحمیزان امید و شادی و شجاعت ... در همان ،قراربدین

برانگیزنده هیجان  حال که خود نیروی محرکهدر همان ،نها استآو جامعه  شهروندان
های انسانی و اجتماعی و علمی و فنی و )سرمایه کار  و افزاینده  نیروهای محرکهمثبت 

کاهد و عامل حساس ناتوانی میاهای ناامیدی و غم و گریاز ویران ،است اقتصادی(
 شود. میسیبهای اجتماعی آکاهش 

 که ذاتی حق امید و شادی و شجاعت و ...به  ،و آزادی بیان استقالل ،رواز این    
پردازد می ،دهندناحق را تشکیل می و نیز به ناامیدی و غم و ترس و... که طبیعت هستند

معیار صحت طرح کلی  :آموزدها را میها و کاستن از دومیو روشهای افزودن بر اولی
افزایش امید و شادی و شجاعت و  ،گیرندن جای میآو طرحهایی که در درون  رشد

نیز  ،رودزمون روشی که در اجرای طرح بکار میآ بکار ،. این معیاراستزیبایی و ... 
در اجرای آن شرکت  شوند و  شهروندانطرحهایی که به روش تجربی اجرا می :آیدمی
 شجاعت و... افزا هستند.امید و شادی و  ،کنندمی

نیازمند معیار مهمی هستند که  ،گیرندلی و طرحها که در درون آن قرار می. طرح ک5.26
انسان و آبادانی  رشدرا نه تنها جانشین  بزرگ و متمرکز شدن قدرت ،غفلت از آن

و دیگر  بلکه عامل تخریب انسان بمثابه نیروی محرکه ،- استکه کرده-کند می طبیعت
حق  :است ویژگی حق نای ،شود. آن معیارو تخریب طبیعت نیز می نیروهای محرکه
ن محل آطرح کلی و طرحهایی که در درون  ،این معیار رعایت شود هرشید است. هرگا

شوند. چراکه هدف از اجرای می طرهای رشد انسان و آبادانی طبیعت ،کننداجرا پیدا می
برخوردار از  ،«پایین»و « باال»رها از ساختار اجتماعی  ،رشید مدن شهروندانآبار ،آنها

 ،قرارکنند. بدینها را تنظیم میحقوق رابطه ،در آن ،شود کهنظام اجتماعی بازی می
 ،همانی با حق مطلقتوانا به این ،شود که خویشتن را بمثابه حقوندانسان رشید انسانی می
 متحقق گردانده است.

 ،جلد دوم ،کتاب رشدکند )وجود هستی محض را تصدیق می دانیم که علم. می5.27
همانی جستن دانیم که بدون پذیرفتن نامتعین و امکان اینکند و میو علم( می فصل خدا

 ،زادیآمرام مادی توانا به پذیرفتن و تعریف  ،رواز اینتعریف کردنی نیست.  آزادی ،با او
بامحدود شونده و یا  ،در محدوده ،که حق دانیممیو  است.وجود پیدا نکرده

کند. پس معیار در تهیه طرح کلی و طرحهایی که در همانی پیدا نمیاین ،محدودکننده
با حق مطلق  همانی شهروندانبیشتر شدن امکانها برای این ،کنندآن محل اجرا پیدا می
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کند که این هایی جدا میرا از مرام  و آزادی ن معیار است که بیان استقاللآاین است. 
 هستند. ن بیان قدرتآو 

ن آدر طراحی طرح کلی و طرحهایی که در درون  ،کریم است . بنابراین که حق5.28
باید  ،و گیاهان جانوران ،انسان و همه دیگر زیندگان نه تنها کرامت ،یابندمحل اجرا می
دانیم که بیفزاید. وقتی می نهاآی همه هانها باید بر کرامتآاجرای  ،بلکه ،رعایت شود

ن آاز  توان از قانونی که قدرتبرند میگمان می ،ساالری و ساالریهای همزادشسرمایه
 ،شدن(کند )برخودافزودن و متمرکز شدن و بزرگ گشتن و سرانجام منحل پیروی می

ساالری سرمایهدانیم وقتی می ،د تا که ساالریها ابدمدت بگردندمنحل شدن را حذف کر
 ها ندارد و اگر بتوانند بخشی بزرگ از جمعیت روی زمینتر اعتنایی با حیات انسانکم

ها نیست. های ساالریدانیم کرامت انسان معیار فعالیتپس می ،داردرا از میان بر می
نیز  ،است داریکه مرام سرمایه از جمله نئولیبرالیسم ،های قدرت هستندها که بیانمرام

 و آزادی نیازمند بیان استقالل ،جهان امروز ،. بنابراین(4نهند )به کرامت انسان وقع نمی
 .اگر جهانیان بخواهند کرامتمند بزیند است بمثابه اندیشه راهنما

 ،عدمی است ،اش با حقوق دیگربا خود و موازنه موازنه حقدانیم که . اینک می5.29
نبود  ،خواهدنمی ،یعنی عمل به حقوقی که ذاتی حیات هستند دو طرف در رابطه قوا

شود. می موازنه عدمی ،و آزادی بیان استقالل خواهد. پس اصل راهنمایاین رابطه را می
 طرح کلی که در درون باید باشدراهنمای طراحی طرح کلی و طرحهایی  ،این اصل

نها را اجرا کنند و  آهمانی با حق به یمن این کنند تا که مجریانقابلیت اجرا پیدا می
 همانی با حق هستند. جامعه و شهروندانی بگردد که در این ،حاصل اجرا
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387 ,390 ,391 ,392 

 150, 135  نگیپ نیج یش
  Xi Jinping نگیپ نیج یش

135 
 37, 36  یانصار خیش
 179, 155, 100  یلیش
 88  دیتول وهیش

 31  هاتیصاحب آمر
 211, 46  تیصاحب وال
و آسمان   نیبر زم تیصاحب وال

46 
 52  صاحبان فلسفه قدرت

 294  صادق قطب زاده
 53  خداوند هیو سلب هیصفات ثبوت
 325  صنايع ايران
 245  یکاریب مهیصندوق ب
 245  یماریب مهیصندوق ب
 166  ییزداصنعت
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 205  یماه دیص
 142  ضد جنبش

 127  ییگراهودیضد 
, 165, 129  یاجتماع یهاطبقه

166 
, 46, 44, 28, 24, 16  عتیطب

47 ,51 ,55 ,57 ,67 ,68 ,
69 ,70 ,71 ,75 ,79 ,80 ,
81 ,84 ,90 ,95 ,98 ,105 ,
108 ,110 ,112 ,113 ,
114 ,118 ,129 ,131 ,
134 ,136 ,141 ,143 ,
144 ,148 ,152 ,153 ,
156 ,162 ,170 ,173 ,
180 ,181 ,182 ,187 ,
204 ,207 ,209 ,210 ,
214 ,215 ,216 ,217 ,
218 ,238 ,248 ,262 ,
263 ,264 ,265 ,266 ,
267 ,268 ,269 ,270 ,
271 ,273 ,274 ,288 ,
303 ,304 ,305 ,307 ,
311 ,319 ,320 ,321 ,
324 ,331 ,336 ,337 ,
344 ,348 ,349 ,350 ,
351 ,352 ,359 ,361 ,
362 ,366 ,367 ,368 ,
371 ,372 ,381 ,382 ,

383 ,384 ,385 ,386 ,
389 ,391 
 178  کیموکراتد یطرحها

 113طرد پناهندگان  
 171, 60  طالق
, 53, 52, 46, 26, 25  عدالت
54 ,62 ,63 ,64 ,83 ,88 ,
95 ,96 ,98 ,111 ,114 ,
199 ,216 ,221 ,224 ,
226 ,227 ,228 ,243 ,
244 ,245 ,246 ,247 ,
252 ,260 ,261 ,269 ,
274 ,293 ,349 ,369 ,
370 ,371 ,372 ,373 ,
374 ,376 
, 96, 83, 54  یجتماععدالت ا
111 ,199 ,216 ,221 ,
227 ,228 ,247 ,260 ,
264 ,274 ,293 ,349 ,
369 ,371 

, 243, 227  یاتیعدالت مال
244 ,245 

 227  یستیز طیعدالت مح
 23  عدم مجازات

  sécularisation یگردانیعرف
183 

 36  یعروة الوثق
 183, 181  ییعصر روشنا

 229  عصر صنعت بزرگ
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 103, 81  یصنعتعصر 
 31  ید اخالقیعقا

, 297, 48, 16مدار  عقل قدرت
306 ,311 ,313 ,327 ,
328 ,351 ,352 ,353 ,
364 

, 175, 92, 69, 17عقل مستقل  
307 ,315 ,316 ,328 ,
329 ,333 ,364 ,387 
, 49, 43, 42, 34, 15علم  
50 ,56 ,73 ,74 ,75 ,78 ,
81 ,89 ,93 ,95 ,99 ,104 ,
105 ,120 ,124 ,157 ,
182 ,187 ,208 ,252 ,
260 ,263 ,268 ,271 ,
318 ,333 ,334 ,335 ,
336 ,347 ,348 ,349 ,
354 ,357 ,364 ,365 ,
369 ,370 ,371 ,372 ,
375 ,378 ,382 ,385 ,
389 ,390 ,391 

 389, 336, 268  علم اقتصاد
 335, 326  نیقیالعلم
 294, 221, 117, 82, 77  یعل

 105  میعمل مر
 105  حیمسعمل 

 113  یضد خارج یبیعوام فر

, 45, 38, 27, 26, 18غرب  
71 ,92 ,109 ,113 ,119 ,
126 ,150 ,168 ,171 ,
174 ,175 ,176 ,184 ,
185 ,187 ,188 ,192 ,
213 ,220 ,221 ,222 ,
223 ,254 ,285 ,302 ,
303 ,332 ,346 
 287, 286  یاطالعات یغولها
 166  یستیزطیمح یهافاجعه

 utilitarisme  183 ییراگدهیفا
  hypermodernitéفراتجدد 
82 

 135فراماسونها  
, 100, 98, 94, 91  فرامدرن
111 ,114 ,115 ,117 ,
118 ,121 ,129 ,132 ,
136 ,137 ,140 ,141 ,
144 ,145 ,146 ,147 ,
149 ,150 ,151 ,155 ,
156 ,161 ,164 ,165 ,
167 ,169 ,172 ,177 ,
178 ,179 ,379 ,381 ,
382 ,384 
, 125, 110, 92  تهیفرامدرن
172 ,380 ,381 
 ,112, 90, 25, 23, 21  فرانسه

113 ,120 ,123 ,124 ,
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129 ,130 ,134 ,135 ,
137 ,166 ,167 ,168 ,
176 ,180 ,191 ,209 ,
224 ,228 ,238 ,239 ,
242 ,243 ,244 ,249 ,
251 ,252 ,253 ,255 

 26  فرانسوا تره
 330, 217, 184  یفرانسو
 49  انیفرانسو
, 120, 95, 15  یهافرآورده
175 ,204 ,268 ,273 ,
337 ,352 ,368 ,371 ,
373 ,374 ,381 ,389 
 277  یکشاورز یهافرآورده
  individualisme ییفردگرا
161 
 194  یملک ییفردگرا

 109, 105فرزند خدا  
 105فرزند خدا شدن انسان  

 105  امیفرشته حامل پ
, 90, 85, 71, 52, 18  فرهنگ
91 ,92 ,121 ,127 ,129 ,
132 ,134 ,135 ,143 ,
153 ,155 ,156 ,157 ,
162 ,168 ,173 ,174 ,
175 ,179 ,180 ,182 ,
189 ,202 ,213 ,228 ,
288 ,323 ,339 ,346 ,
381 

 145  ییگرافرهنگ
, 104, 99, 19, 18, 17فضلها  
110 ,121 ,130 ,164 ,
175 ,182 ,185 ,189 ,
216 ,260 ,265 ,273 ,
292 ,310 ,320 ,328 ,
337 ,344 ,345 ,349 ,
350 ,352 ,362 ,363 ,
368 ,372 ,373 ,374 ,
378 ,380 ,384 ,385 ,
387 ,390 ,391 
 35  فطرت

 355  ریپذفعال و فعل
, 127, 53, 41, 35, 34  فقه

311 
 17  هانید یفقها
 35  عهیطراز اول ش هیفق
, 46, 38, 37, 36, 35  هانیفق

51 
 109, 54, 52فلسفه قدرت  

 38حقـوق بشر   ۀفلسـف
, 75, 50, 43, 42, 34, 15فن  

93 ,99 ,104 ,108 ,120 ,
122 ,157 ,163 ,182 ,
252 ,260 ,263 ,271 ,
274 ,276 ,283 ,297 ,
314 ,316 ,321 ,333 ,
334 ,335 ,337 ,357 ,
364 ,365 ,369 ,370 ,
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371 ,372 ,378 ,382 ,
385 
 286  وزیفوکس ن

  Ramosفيدل والدز رامُس 
Fidel Valdez  300 

, 281, 279, 278  بوکسیف
282 ,285 ,286 ,290 

  Philip Toynbee یب نیتو لپیف
198 

, 71, 52, 48, 37, 32  لسوفیف
119 ,184 

, 37, 35, 21, 17  لسوفانیف
46 ,51 ,52 ,53 ,105 

 207, 194فئودالها  
 31  انیقاض

, 69, 60, 58, 18  یقانون اساس
70 ,110 ,134 ,182 ,188 ,
192 ,213 ,217 ,224 ,
238 ,243 ,244 ,253 ,
254 ,263 ,265 ,266 ,
272 ,281 ,288 ,304 ,
308 ,311 ,368 ,370 ,
376 ,377 ,381 ,382 

 238  1949 یقانون اساس
 47  قانون انتخاب اصلح

 308  اىقتلهاى زنجيره
 291, 290, 209, 208  یقحط

, 25, 18, 17, 16, 15قدرت  
27 ,30 ,33 ,34 ,38 ,39 ,
41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,
47 ,48 ,50 ,51 ,52 ,53 ,
60 ,67 ,70 ,73 ,74 ,75 ,
81 ,87 ,88 ,89 ,91 ,92 ,
93 ,97 ,98 ,104 ,105 ,
106 ,108 ,109 ,113 ,
114 ,115 ,117 ,118 ,
120 ,126 ,130 ,131 ,
133 ,135 ,136 ,141 ,
142 ,146 ,149 ,152 ,
154 ,155 ,156 ,157 ,
159 ,165 ,174 ,175 ,
176 ,178 ,184 ,185 ,
187 ,188 ,189 ,194 ,
197 ,198 ,202 ,204 ,
205 ,206 ,207 ,208 ,
209 ,212 ,215 ,216 ,
229 ,230 ,231 ,232 ,
235 ,237 ,239 ,240 ,
241 ,245 ,247 ,248 ,
254 ,255 ,260 ,261 ,
262 ,263 ,264 ,266 ,
269 ,270 ,273 ,274 ,
275 ,277 ,278 ,279 ,
281 ,282 ,283 ,284 ,
285 ,288 ,292 ,297 ,
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301 ,302 ,303 ,304 ,
305 ,306 ,307 ,309 ,
310 ,311 ,312 ,314 ,
315 ,318 ,320 ,321 ,
323 ,324 ,326 ,327 ,
328 ,331 ,332 ,334 ,
336 ,337 ,338 ,339 ,
340 ,341 ,342 ,343 ,
345 ,346 ,347 ,348 ,
349 ,351 ,353 ,355 ,
358 ,359 ,360 ,362 ,
363 ,364 ,365 ,366 ,
367 ,368 ,369 ,370 ,
371 ,373 ,375 ,376 ,
377 ,378 ,380 ,381 ,
382 ,383 ,384 ,385 ,
386 ,387 ,388 ,389 ,
390 ,391 ,392 

 157ت  سیقدرت تام حزب کمون
 146  ینیقدرت د

 88شاه   کیقدرت مطلق 
 111  هاسیقد

 57  یقرارداد اجتماع
 176  نیقرارداد و

, 82, 78, 77, 53, 34  قرآن
98 ,127 ,191 ,192 ,218 ,
225 ,293 ,294 ,353 ,
360 

, 122, 115, 112  ستمیقرن ب
153 ,173 ,179 ,206 ,
228 ,229 ,233 ,234 ,
237 ,240 ,254 ,290 

, 134, 102, 59قرن نوزدهم  
162 ,206 ,209 ,210 ,
228 ,229 ,230, 237 ,
240 ,244 ,246 ,254 
 254  کم درآمد یقشرها
 137, 106, 42, 34قهر  
 208  یعیطب نیقوان

 159  هیقوه مجر
 158قوه مقننه  

كميسيون حقوق بشر سازمان ملل 
 309  متحد،

 298  كنفرانس وين
 294, 191  نزیگیه نیکاتل

 Carbonnier  52، هیکاربون
, 135, 124, 84  انیکارفرما
142 ,276 ,277 ,279 ,
281 ,287 ,290 ,345 
, 167, 123, 97  هاییکارفرما
175 ,180 ,214 ,229 ,
230 
, 141, 135, 91, 55  کارگر

144 ,238 ,289 
 84  کاهایکارگران عضو سند

 Karl-ottoاتو آپل  –کارل 
Apel  63 
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 Karl Poper  174کارل پوپر 
م  در نقد اسال صدریبن یکارها

188 
 285  تکایآنال جیکامبر
, 54, 50, 42, 33, 32  کانت
57 ,62 ,95 ,195 

 276  کاهش عرضه کار
 36بر مکاسب   هیحاش کتاب 
«  دربارهِ حکومت و اطاعت»کتاب 
201 
  یدر دموکراس یرهبر»کتاب 
189 
 201انگلستان   نهیگنج»کتاب 

, 293, 266, 189کتاب ارکان  
364 ,366 ,381 
, 264  یدیاقتصاد توحکتاب 
294 

اقتصـاد  یمبان یاجمال یکتاب بررس
 37  یاسـالم

, 154, 53  سمیتاریکتاب توتال
293 ,294 

 49  تهیکتاب دفاع از مدرن
 185کتاب دوم  
 262  و مرام هیکتاب سرما
در سه  یاسیس شهیاند ریکتاب س
 266  قاره

 364, 293, 49  کتاب عقل آزاد
 40حقوق بشر   ۀکتاب فلسف

هستند،  میحقوق مفاه»کتاب، 
را  میچگونه ممکن است مفاه

 207«  تصاحب کرد
, 87, 83, 82, 75, 24کرامت  
100 ,102 ,120 ,121 ,
123 ,128 ,133 ,145 ,
154 ,174 ,183 ,184 ,
186 ,191 ,302 ,359 ,
360 ,370 ,392 
 203کرامول  

 Christianالرومه  نیستیکر
Larroumet  22 

 122  انیکشتار ارمن
 208  یعلم یکشفها
 228  زبان یسیانگل یکشورها
 112  نیالت یکشورها

 108  شانیکش
 213گرا  نخبه کیکالس

  Claude Lefortکلود لوفور 
302 

, 109, 82, 53, 47, 46  سایکل
331 

 171, 112  کیکاتول یسایکل
 167  ییاروپا ونیسیکم

 168  سیپار یکنفرانس جهان
 27  وسیکنفوس

 71  فرهنگها یکنگره گفتگو
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 .J.-Lکوماروف و روبرت 
Comaroff et S. Roberts  

29 
 198  وزفژ تیک
 112  هانیک
 87  لهیگال
  یضد دموکراس یاسیس یشهایگرا

117 
 308  گرباچف
 113  یمل ییآگردهم
 337, 209, 49  یگرسنگ
 308  .یریگگروگان
 308  گروگانها

 137  جهادگرا یهاگروه
 Green  211 نیگر

  Gustave le Bonگوستاو لوبن 
152 
 290, 282, 281, 177گوگل  
 23, 22  الرومه

 Lawrenceالورنس کهلبرگ 
Kohlberg  63 

 53  کییال
 84, 72  کیالئ

 128  ییجولذت
 100لغو حکم اعدام  

 153  نیلن
 Lou Reed  169 دیلو ر
, 135, 59, 55, 48  برالیل

150 ,195 ,198 ,201 ,

202 ,206 ,207 ,208 ,
209 ,210 ,211 ,216 

 135  هایحیمس برالیل
, 194, 152, 96, 81  برالهایل

195 ,197 ,198 ,199 ,
200 ,201 ,203 ,205 ,
207 ,208 ,210 ,216 ,
221 

, 158, 107, 18  سمیبرالیل
194 ,195 ,197 ,199 ,
201 ,202 ,203 ,206 ,
207 ,208 ,209 ,210 ,
211 ,213 ,215 ,216 ,
217 ,220 ,221 ,222 ,
223 ,259 ,266 ,293 ,
352 ,389 

 351  یگریماد
, 144, 90, 79, 56  مارکس
212 ,302 

 198, 197مارگارت تاچر  
 Mazeaud  23مازود 

, 56, 55, 54, 32  ماکس وبر
57 ,59 ,62 ,71 ,114 ,
155 ,389 

 71  اولیماک
 244  هابردهمالکان 

 135  نیمالکان زم
 229  هیمالکان سرما
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, 49, 47, 37, 24, 18  تیمالک
50 ,51 ,56 ,79 ,81 ,91 ,
98 ,142 ,193 ,194 ,195 ,
197 ,198 ,199 ,200 ,
201 ,202 ,203 ,204 ,
205 ,206 ,207 ,210 ,
211 ,212 ,213 ,214 ,
215 ,216 ,217 ,218 ,
226 ,227 ,228 ,229 ,
230 ,231 ,232 ,233 ,
234 ,235 ,236 ,237 ,
238 ,239 ,240 ,241 ,
243 ,244 ,245 ,246 ,
247 ,248 ,250 ,254 ,
257 ,258 ,261 ,264 ,
265 ,266 ,268 ,270 ,
271 ,272 ,275 ,278 ,
280 ,281 ,283 ,286 ,
287 ,288 ,289 ,291 ,
292 ,304 ,386 

  شیخو یانسان بر سع تیمالک
18 ,218 ,270 
, 47, 24, 18  یخصوص تیمالک

49 ,50 ,51 ,81 ,91 ,98 ,
193 ,194 ,197 ,198 ,
199 ,200 ,201 ,202 ,
203 ,204 ,205 ,207 ,
211 ,212 ,213 ,214 ,

215 ,216 ,217 ,218 ,
226 ,228 ,229 ,230 ,
232 ,234 ,236 ,239 ,
241 ,243 ,244 ,250 ,
254 ,257 ,261 ,264 ,
265 ,266 ,268 ,270 ,
275 ,281 ,291 ,292 ,
375 ,386 

, 193, 91, 18  یشخص تیمالک
194 ,195 ,197 ,198 ,
199 ,200 ,201 ,202 ,
204 ,207 ,211 ,212 ,
213 ,214 ,215 ,216 ,
217 ,218 ,261 ,264 ,
265 ,266 ,268 ,270 ,
272 ,281 ,304 ,386 

 291  یمصنوع یهوشها تیمالک
 204بزرگ   یتهایمالک
, 233  بر ارث یتصاعد اتیمال

245 
, 236, 226  یتصاعد یاتهایمال

240 ,241 ,243 ,254 
 246  میمستق ریغ یاتهایمال
 28  ینوسکیمال

  Manuel Castellsمانوئل کاستل 
172 
 258, 257  هایماوراء مل
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, 239, 238  یمبارزات انتخابات
255 ,256 

, 132, 106  یمبارزه اجتماع
367 
, 29, 28, 27, 23, 22  مجازات
30 ,31 ,32 ,44 ,45 ,100 ,
102 ,155 ,242 ,341 ,
356 

 22مجازات دولت  
 32  یاقتصاد یمجازاتها
 32  یبدن ریغ یمجازاتها

 238  مجلس سنا حق وتو
 208  سیمجلس عوام انگل

 254, 238  مجلس لردها
, 311  مصلحت صیمجمع تشخ
354 

  مصلحت نظام صیمجمع تشخ
311 ,319 

مجمع مختلط سهامداران و 
 232  رانیمزدبگ

 36  یمحقق اراک
 36  یىنیمحقـق نـا
صاحب  ییطباطبا نیمحمد حس

 34  زانیالم
, 81, 78, 60, 46  ستیز طیمح

92 ,95 ,113 ,137 ,143 ,
163 ,166 ,168 ,176 ,
180 ,181 ,182 ,214 ,
248 ,250 ,257 ,259 ,

262 ,265 ,292 ,319 ,
327 ,343 ,352 ,368, 
369 ,371 

 138, 80  یعیطب یهاطیمح
 80  یفن یهاطیمح

 104مدار ماده مدار بسته  
 252  یمدارس و مؤسسات عال

, 87, 50, 48, 45, 16  تهیمدرن
89 ,92 ,96 ,102 ,110 ,
114 ,115 ,138 ,148 ,
155 ,184 ,185 ,380 ,
384 

 266  یجهان تیریمد
 389, 146  مذهب

 240  ییگراتیمرام نومالک
 37  یمطهر یمرتض
 269  ییساالرى شورامردم
, 300, 126, 71  یساالرمردم

301 
 126, 86  یمل یمرزها
 71  پادوا ید ویلیمرس

 203مساوات طلبان  
 228, 127  مستعمره
, 91, 89, 85, 83, 16ها  مسلط
96 ,97 ,98 ,99 ,121 ,
135 ,136 ,186 ,272 

 53, 46  انیحیمس
, 188, 183, 98, 25  تیحیمس

217 ,218 
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 54  کیدموکرات تیمشروع
 208  یاله تیمش

 96, 60مصالح دولت  
 308, 94  مصدق
 143  مصر

, 94, 73, 35, 18مصلحت  
296 ,297 ,298 ,301 ,
302 ,304 ,305 ,306 ,
307 ,308 ,309 ,310 ,
311 ,312 ,313 ,314 ,
315 ,316 ,317 ,318 ,
319 ,320 ,321 ,322 ,
323 ,324 ,325 ,326 ,
327 ,328 ,329 ,330 ,
331 ,333 ,334 ,336 ,
338 ,339 ,340 ,341 ,
342 ,344 ,345 ,346 ,
347 ,348 ,349 ,350 ,
351 ,352 ,353 ,354 ,
355 ,356 ,357 ,358 ,
359 ,360 ,361 ,362 ,
368 ,384 

 256  یاتیمال یتهایمعاف
, 124, 109, 108, 85معلمان  
156 ,252 ,253 ,278 ,
345 
 278, 215, 214  معلوالن
 35  مفسده

 150  یفةاللهیمقام خل
 32  ینید یمقامها

 202, 195, 56مک فرسون  
 Macoherson  56مک فرسون 

 360, 186مکارم اخالق  
 36مکاسب  

 95  یمالحظات اخالق
 258  همجوار یملتها
 240  یافراط انیگرایمل
, 153, 126, 113  ییگرایمل

259 
 317  رانیمنابع نفت ا
 97  یاجتماع یهامنافع سامانه
 256, 253  یمنشاء اجتماع
, 45, 43, 42, 34  یمنطق صور

52 ,54 ,334 
  انبوه یهاتیجمع یمهاجرتها
137 

, 75, 70, 49, 16  یموازنه عدم
81 ,117 ,164 ,176 ,215 ,
260 ,261 ,266 ,268 ,
272 ,293 ,331 ,333 ,
341 ,349 ,354 ,363 ,
367 ,374 ,392 
 247  نخبه پرور یهامؤسسه

 G.H. Mead  63 دیم
 202  دلندزیم
 114, 99فوکو   شلیم
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 309  ميکونوس
 112  کروبیم
 290  کروسفتیم
 Microsoft  177فتکروسیم
 112  کروسکوپیم
 164, 113  یجنس لیم
 198  دمنیفر لتونیم
 113  سمیناز
 127, 95  هایناز
 89  سمیونالیناس

 60  یمدن ینافرمان
 90  ینحله مدافعان جبراقتصاد

 90  گراهاینحله مل
 197  ییگرانحله منفعت

 389, 268  ندرت
, 47, 44, 29, 28, 16  نزاع

85 ,90 ,91 ,100 ,104 ,
106 ,121 ,129 ,134 ,
141 ,144 ,145 ,146 ,
147 ,165 ,280 

, 106, 97  یاجتماع یهانزاع
114 ,129 ,134 ,147 ,
173 
 127, 125  ینژادپرست

, 153, 150  ینظام استعمار
171 

 23نظام حقوق آلمان  
 238  ینظام فدرال
 194, 53  ینظام فئودال

, 248, 230, 229  یاتینظام مال
258 

 197نظر بنتام  
, 38, 30, 29, 27, 26  هینظر

46 ,47 ,62 ,63 ,78 ,95 ,
195 ,196 ,202 ,203 ,
206 ,208 ,209 ,255 ,
277 ,282 ,291 ,367 

 47  مدرن یعیحقوق طب هینظر
 260  یفلسف یهاهینظر
 38سلطنت   ۀـینظر
 324, 321, 317  نفت
 189حقوق محور   ینهادها
, 123, 60  یاسیس ینهادها

134 ,156 ,172 ,179 ,
189 ,237 ,254 
 123  آزاد یاسیس ینهادها

 38نهج البالغه  
 275  نوبل اقتصاد

, 42, 16, 15محرکه   یروهاین
44 ,50 ,74 ,75 ,101 ,
132 ,177 ,178 ,188 ,
206 ,214 ,215 ,218 ,
262 ,265 ,266 ,267 ,
268 ,269 ,270 ,271 ,
272 ,274 ,294 ,310 ,
312 ,314 ,315 ,316 ,
317 ,326 ,327 ,331 ,
332 ,334 ,337 ,338 ,
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340 ,341 ,344 ,346 ,
347 ,348 ,349 ,354 ,
359 ,368 ,371 ,372 ,
374 ,381 ,383 ,387 ,
389 ,391 

, 167, 154, 15محرکه   یروین
183 ,260 ,274 ,333 ,
344 ,391 

 392, 389, 211  سمیبرالینئول
, 57, 55, 54, 48, 32  هابرماس
64 ,66 ,68 ,69 ,81 ,376 ,
377 ,384 
 199, 196, 56هابس  

 210هابهاوس  
 298  هاشمى رفسنجانى

 153, 136هانا آرنت  
 153  هاناآرنت

 Henry Ford  290فورد  یهانر
 198  کیها

 162, 90  هگل
 146, 123  هلند

, 111, 67, 30, 28  یهمبستگ
119 ,121 ,123 ,128 ,
129 ,140 ,178 ,211 ,
216 
 160  یخانوادگ یهایهمبستگ
 171  انیگراهمجنس

, 235, 233, 200, 137هند  
242 ,244 ,253 ,259 ,
299 ,300 
 146  فالماند یوازژهنر بور

 53, 15الحق  هو
 Hoebel  27هوبل 

 276  هوش مددکار
, 260, 148  یهوش مصنوع

263 ,267 ,275 ,276 ,
277 ,278 ,279 ,280 ,
287 ,288 ,289 ,290 ,
375 
 279  واتساپ

, 127, 123, 114وجدان انسان  
145 ,172 ,183 

, 114, 17وجدان به حقوق  
123 ,139 ,158 ,164 ,
176 ,187 ,188 ,263 ,
267 ,288 ,360 ,367 ,
368 ,373 ,376 ,377 ,
380 ,385 ,386 ,387 

, 83, 82, 80  وجدان به خود
92 ,100 ,101 ,103 ,104 ,
108 ,111 ,112 ,113 ,
116 ,119 ,120 ,121 ,
122 ,124 ,125 ,126 ,
129 ,131 ,139 ,143 ,
146 ,147 ,154 ,159 ,
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160 ,161 ,162 ,163 ,
164 ,172 ,175 ,373 ,
377 ,379 

, 128, 123, 118  ییوجدان زدا
160 

 182  یوجدان علم
, 138, 17  یوجدان همگان

139 ,140 ,379 ,387 
 140  یخیتار یوجدانها

 299  وزير خارجه چين
, 156, 113  یوسائل ارتباط جمع

169 ,181 ,231 ,238 ,
239 ,255 ,286 
بر متصاعد  یتصاعد اتیوضع مال

 249  کردن گازکربن

 Vélasquez  146والسکز 
, 310, 299  واليت مطلقه فقيه

316 ,328 
, 72, 54, 44  هیمطلقه فق تیوال

154 ,307 ,308 ,309 ,
312 ,354 ,355 

 212  یتمندیوال
 18  یزبان آزاد یهایژگیو
 208  هاگیو
 127،  انیهودی
 98  تیهودی
 52  باستان ونانی
 181باستان   انیونانی

 


