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 ها یدر دموکراس هیقوه قضائ نقش: مترجم شگفتاریپ

و  هیا مجر ه،یقدرت حاکمه جامعه به سه قوه قضاائ  میو تقس کیتفک

 نیا ا یدارا یطبع حکومت است و هار حکاومت   یمقتض یمقننه، تا حد

 کیا از  ها آن ها یکتاتوریاست که در د نیسه قوه هست. منتها مسئله ا

 نیاولا  یبرا ویجا متمرکزند. منتسک کیو در  رندیگ یمنشا سرچشمه م

قوا را اعاالم   کیداشت و لزوم تفک انیب یرا بروشن بندی تقسیم نیبار، ا

 دیا با هیقاوه قضاائ   ،ینمود. به نظر او و تمام دانشمندان مکتب دموکراس

 ببخشد.  یاجتماع نیمستقل باشد تا بتواند به ملت تأم

و نقاش آن را   هیقوه قضائ فیوظا توان یم بندی تقسیم نیا یمبنا بر

 خالصه کرد:  نیچن یسدر نظام دموکرا

 . حفظ نظام موجود1

در مقررات  یبیهمواره در تحول باشد و هر ع دیبا یجامعه مترق کی

 یا جامعاه  نیجهت اسات کاه در چنا    نی. بددیبر طرف نما د،ید یقانون

نواقص باشند  نیو مقننه مجازند که همواره در صدد رفع ا هیمجر یقوا
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 یخاصا  فاتیرا با تشار  - یقانون اساس یحت - نیقوان از،یو در صورت ن

به ثبات  نانیاطم یو برا ییتحول و نوجو نی. اما در برابر اندیاصالح نما

 هیقاوه قضاائ   فهیاند. وظ را حافظ نظام موجود نموده هیمملکت قوه قضائ

 یو عاد یاساس نیقوان یاجرا یعنی« حفظ نظام موجود»عبارت است از 

 یباه ساوگند و چشامان    دیا راسا  و مق  یمانیا غ،یبسته از تبل یبا دهان

 . طرف یب

 هیا مقنناه و مجر  یو به عهاده قاوا   ییمظهر تحول و نوگرا است،یس

است.  هیو به عهده قوه قضائ باشد یم تیاست. عدالت، مظهر ثبات و امن

باه   یا کودتا نکرده و در برابار هار باربه    هیجا قوه قضائ چیو ه گاه چیه

 یها ناشا  در همه عالم کودتا شهیهممقاومت نموده است.  یقانون اساس

 اند.  بوده گریاز دو قوه د

 ونیا فرانسه شروع شاد، از آنجاا کاه هادف انقالب     ریانقالب کب یوقت

 نیا را منحال کردناد. ا   میقاد  های پارلماننظام موجود بود، ابتدا  رییتغ

و احکاام   دادناد  یما  یبودند که حکم کل ییها به منزله دادگاه ها پارلمان

 یقاانون تلقا   ناده یآ یمطرح شده بود و هم بارا  یآنان، هم قاطع دعوا

که قضات و حقوقدانان به اصاول نظاام موجاود     دانست یم ت. ملشد یم

نشدن به انقالب را  میبه نظام موجود و تسل شانیا یوفادار نیپابندند و ا

 لیا دل نینگران نبود. به هم ها آنو از جانب  دانست یم عتشانیجزء طب

را باه کاار    شاان یانقالب به قضات اعتماد کرد و دوبااره ا  یروزیبعد از پ
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 -نظام موجود شاده باود    نکیکه ا -را  دیحفظ نظام جد ودعوت نمود 

 به آنان محول نمود. 

 ایا  ویا راد دیا : فار  کن میزنا  یما  یروشن شدن مطلاب مااال   یبرا

 ایا  ویا کاه راد  یوقتا  رکاریباشد. حاال اگر تعم ریما محتاج تعم ونیزیتلو

آن  میبه برق وصل و کماکان مشغول کار است دست باه تارم   ونیزیتلو

کار هر چه باه بارق    ریتعم نی. اردیگ یاست که برق او را م یهیبزند، بد

نادارد، در بارق    یاو را مطمئن سازد که نظار ساوئ   واهداصرار کند و بخ

 نکاه یمگر ا -باشد مسلماً او را خواهد گرفت  یو اگر برق قو ستیمؤثر ن

 نیا باشد که در آن صورت قابل اساتفاده نخواهاد باود. در ا    فیبرق بع

 انیا را شروع نمود. اگر در جر ریرا قطع کرد و تعم یبرق اصل دیحالت با

به  یجزئ یبرقها ای لیها بود از پ قسمت یبه گردش کار بعض ازین ریتعم

متفرقه را  یلهایپ دیبا ر،یبعد از خاتمه تعم .میکن یطورموقت استفاده م

هماان قاوه      یاساتفاده کارد. بارق قاو     یو مجدداً از برق قو ختیدور ر

 . یاختصاص یمراجع کوچک موقت ها، لیاست و پ هیقضائ

 هیقوه قضائ یمختلف جهان برا های نظامدر  فهیوظ نیاست ا یهیبد

 ایا باشاد   یکتااتور یکاه مملکات د   کناد  یمقرر شده است و تفاوت نما 

از  هینقاش قاوه قضاائ    نیا . ایجمهاور  ایا باشاد   یسالطنت  ک،یدموکرات

 نیا ا تیا درک اهم یبوده است. برا  یآن در طول تار فیوظا نیتر مهم

 : میآور یم الرا ما یخینقش دو داستان تار
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 ئتیتوسط المان ه کیبعد از اشغال بلژ ،یخالل جنگ دوم جهان در

در  ناان ی. اختناد یباه خاارج گر   کیا مجلس بلژ ندگانیدولت و اکار نما

گرفتند و  یماتیآزاد( تصم کی)بلژ کیبلژ یخارج به عنوان حکومت واقع

 زیا ن کیا و لندن پخش کردند. در داخل بلژ سیپار یوهایرا از راد ها آن

 زهیسارن  ریکرده بود ز لیکه آلمان تحم یدولت ئتیو ه اه،لئوپولد، پادش

 کیا بلژ ماتیتصام  کیبلژ هی. قوه قضائگرفتند یم یماتیاشغالگران تصم

متخاذه لئوپولاد را    ماتیو تصام  رفتیپذ یآزاد را به عنوان دولت قانون

ملت، جنگ  یبانیهمان طور که ارتش به پشت   ندیگو یندانست. م یقانون

تماام   کیا مملکات را حفاظ نماود. اگار بلژ     میرژ زین هیرا برد، قوه قضائ

رقابت کند  یبا آلمان ناز توانست ینم دیخر یبودجه خود را هم اسلحه م

ثباات و   یبا القا هیکم بود. قوه قضائ اریآن بس یچون نفرات ارتش رسم

بود که  هیقوه قضائ نیا گریکرد. به عبارت د زیهمه مردم را تجه ت،یامن

را حفاظ   میجنگ را برد و رژ - یرسم ریو غ یرسم -ارتش  یبه همراه

و  یرسام  ریا تمام ملت با احساس ثبات، ارتاش غ  یعنیکرد نه اسلحه، 

 ها سنگر شدند.  تمام خانه

استاد حقوقدان  1انیلیهم در خالل جنگ دوم بود که پروفسور م باز

 نیا نوشت. دولت آلمان اعتارا  کارد و ا   تلریه هیعل یا مقاله یسیسوئ

 نیا . در اسات ین طارف  یب گرید سیبر آن دانست که سوئ لیمقاله را دل

                                                           

1. Milliand 
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 هیمصالح عال    »را محکوم کرد و گفت:  انیلیپروفسور م هیقضائ هنگام قوه

 یهاا  از نظام موجود است، سفساطه  یکه رکن یطرف یب ظمملکت و حف

صادر نمود و مملکات را   یاستناد رأ نیو بد «ردیپذ یرا نم یظاهراً قانون

 هاحفظ کرد. یاز هجوم ناز

 مردم نی. تأم2

و بخصوص  18قرن  خواهآزادی افکار فالسفه ریتحت تأث ها یدموکراس

و  هیو قضاائ  هیا مملکات باه مقنناه، مجر    یقاوا  میاصل تقس 1ویمنتسک

 اریا اصاول اخت  نیا و بر حسب ا رفتندیاصل استقالل قوا را پذ نیهمچن

پارلماان قاائم   » پار یبه قوه مقننه سپرده شد. به قاول ژرژ ر  یقانونگذار

قائم مقام استبداد و قادرت خاود را    نیاما ا ،«دیگردمقام قدرت مطلقه 

چهاردهم گرچاه معتقاد    ییکرد. لو شتریب نیشیپ یکتاتورهایاز د یحت

کاه در مساائل    داد یاما هرگز به خود اجاازه نما  « من یعنیقانون »بود 

و تعداد اوالد و اماال آن دخالت کند،  نیمردم مانند روابط زوج یعاطف

و  دانسات  یاز و مختار مطلق ما خود را مج لمانپار یعنیاو  نیاما جانش

 پریمبحث ر نی. به دنبال اکرد یمردم دخالت م یزندگ اتیدر همه جزئ

 :کند یابافه م

                                                           

 Montesquieu ،Charles deدان فرانسااوی  فیلسااوف سیاساای و حقااوق .1

secondat  (1698 1755ا) 
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. ما میبدان یتعداد مقررات را ترق شیاست که افزا یا هودهیتصور ب چه

. میااا رفتااه شیپاا1789 ریاادرسات در جهاات عکااس هاادف انقااالب کب 

 تیهادا  یبارا  تواناد  یم یاصل قانون گذشتگان ما معتقد بودند که چند

تعداد قاانون و   ادىیکه ز میتوهّم هست نیباشد اما ما دچارا یمردم کاف

کماک کناد. قادرت و     آزادیباه تحقاق    تواناد  یما آن  یهاا  یکار زهیر

 1آزادی است... نیاست که بامن حقوق مردم و تأم هیاستقالل قوه قضائ

در صاورت قادرت و اساتقالل     هیقاوه قضاائ   یمینحو در هر رژ نیبد

 یحتا  - ها یببخشد و آنان را در برابر خودکامگ نیبه مردم تأم تواند یم

و  کاا یمانناد امر  هاا  میا رژ یحفظ کند. در بعض -قوه مقننه  یخودکامگ

را لغاو   یمخالف قانون اساس نیحق دارد که قوان هیهندوستان قوه قضائ

 نیشامل ا هیآن، کنترل قوه قضائ رینظ یفرانسه و کشورها دراما  د،ینما

 . شود ینم نیقوان

باه   نکهیا یبرا رانیا ریمرد مقتدر و وطن دوست دوران اخ ریرکبیام

اناان را   یهاا  لاه یدهاد، دساتور داد طو   انیدر خانه علما پا ینیبست نش

خود را باه آخاور    شد، یمحکوم م یمتهم یمعموالً وقت رایخراب کنند ز

 بیا ترت نیو بد نشست یو در انجا بست م رساند یم ها لهیطو نیاز ا یکی

دستور خراب کاردن   ریکب ری. مشهور است که امکرد یفرار م زاتاز مجا

و کار آنان را  ستادیامام جمعه را صادر نمود و خود نزد کارگران ا لهیطو

                                                           

 کتاب انحرافت علم حقوق. .1
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از  یکا ی ر،یام»امد و به او گفت:  رونینظارت کرد. امام جمعه از منزل ب

ن زمان حرف او آ طیکه در شرا میدیو د« خود نگاه دار! یها را برا آخور

 جا بود.  به

 ناده یآن زماان علماا نما   طی: در شارا میداستان بپرداز نیا لیبه تحل

وارد نبودن به اوباع جهان کاه باه    ای انتیمردم بودند. مسئله خ یواقع

نکارده بار    یباود و خادا   یا امر جداگاناه  دادند یاز آنان نسبت م یبعض

وارد  یناان از ملات خللا   آ ینادگ یانتساابات، باه نما   نیا فر  صاحت ا 

مجموعه علما مظهار اراده   آمد یبه عمل م یواقع انتخابات. اگر کرد ینم

مردم باود.   ییمجموعه نارسا بود، عالمت نارسا نیملت بودند و اگر هم ا

 توانسات  یهرگاز نما   کرد، یاز موارد ظلم م یاریاگرچه دولت هم در بس

مجرم  یاریدر موارد بس ینیبکند. بست نش یمجموعه کار نیرغم ا یعل

. شاد  یما  یگنااه  یسابب نجاات با    گار یدر ماوارد د  یول داد یرا فرار م

و  یقو هیقوه قضائ کی سیاز تأس شیپ« ها خراب کردن آخور» ن،یبنابرا

 سنگر ملت بود.  کیخراب کردن   مستقل به منزله

 به منزله زنگ خطر هی. قوه قضائ3

و نظاام   کناد  یرا درسات اجارا ما    نیباشد قوان لیاص هیاگرقوه قضائ

 هیاز قاوه قضاائ   ییماردم اظهاار نارباا    ی. وقتا دینما یموجود را حفظ م

چاون ماردم    پساندند،  یموجاود را نما   نیعالمت ان است قوان کنند یم

هنگاام مسائوالن    نیا . در انناد یب یما  یمتجلا  یقانون را در وجود قاب
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 رینظام مملکت را در مسا  دیبا یاسیس یروهایو ن یاجتماع های زمانسا

همان گونه که در بدن انسان درد به منزله اعاالم     عدالت تحول بخشند.

 زیا ن هیقوه قضائ دارد، یدرمان وا م یرا به جستجو یخطر است و شخص

 تیبه عهده دارد. کم کاردن قادرت و صاالح    مجموعه اعصاب را فهیوظ

درمان  یمانند آن است که به جا راجعم ریو احاله آن به سا هیقوه قضائ

تا درد را حاس نکناد.    میقرص مسکن و مخدر بده ماریدرد، مرتب به ب

و گساترده   دیدر اثار حملاه شاد    یبازود  یماریب نیمسلم است که چن

درمان  انیدرمان کرد و البته در جر دیرا با ماری. بدیآ یاز پا در م یماریب

 نمود.  هبه طور موقت از مُسکن استفاد توان یم

باه   ینارسا و غلط مالاک و مساتأجر و اقادام دادگساتر     نیماالً قوان

درس خاالف   رند،یبگ دهیرا ند یسازش قبل یکه حت نیمستأجر قیتشو

پاانزده هازار    لیکاار موجاب تشاک    نیا 1بود که به مردم دادند. یاخالق

 ،یدادرسا  عیهاناه تسار  گااه باه ب   تهران شاد و آن  یپرونده در دادگستر

 نی. فداکردن عدالت در برابر سرعت، وباع قاوان  دندکر مالیعدالت را پا

 یها و رواباط اخالقا   که موجب ابمحالل خانواده ینارسا و تند خانوادگ

 هیاز قوه قضائ تیشد همه به منزله مسکّن و مخدر بود که به بهانه حما

 .دیگرد زیتجو

 

                                                           

 است که مقاله منتشر گردید. 1355مربوط به  .1
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 علم حقوق شگاهیبه منزله آزما هی. قوه قضائ4

مقررات از  نیعلم حقوق است. ما در تدو شگاهیمانند آزما هیقوه قضائ

 یطاور  دیا قانون با نی. نحوه تدومیکن یالبراتوار استفاده م نیا اتیتجرب

امار در   نیا ا نکاه یهمه اهل فن استفاده شود ناه ا  اتیباشد که از تجرب

فراهم  ینیکارشان مشکالت نو جهیو نت ردیقرار گ یانحصار گروه کوچک

 . زدسا

 هیقوه قضائ طی. شرا5

 نیا دیکند با فایا یبتواند نقش خود را بدرست هیقوه قضائ نکهیا یبرا

. اوالً قاوه  حیصاح  تیریسه شرط را داشته باشد: استقالل، قادرت و ماد  

عمرش به دست  شهیمستقل باشد و ش گریدر برابر دو قوه د دیبا هیقضائ

 خود را درست انجام دهد.  فینباشد تا بتواند وظا یگرید

را در سراسار مملکات    نیقوان یباشد تا اجرا یاقتدار کاف یدارا ایثان

 نکاه ینباشد، ناه ا  رونیقدرتش ب طهیاز ح ییامر قضا چیکنترل کند و ه

افتاد تاا هار کاه را      هیبه دست قوه مجر جان یقتال و ب یا مانند اسلحه

 خواهد بکشد و هر که را خواهد بر کشد. 

 اتیا و ترق هیداشته باشد. اداره قاوه قضاائ   حیصح یتیریمد دیبا ثالااً

بتواناد   طارف  یخوب و ب یقضات بر حسب بوابط باشد نه روابط تا قاب

 یسیانگل یخود را انجام دهد، مانند قاب فهیکند و در هر حال وظ یترق
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پارارزش   یو انگلستان که باا رأ  رانیا نیدادگاه الهه در محاکمه نفت ب

انگلستان  ادتی. قدرت و سدیلت و پادشاه خود افتخار آفرم یبرا شیخو

 است.  یا هیقوه قضائ نیقضات و چن نیمرهون داشتن چن

داده  رانیا هیرا که قبالً در مورد قوه قضائ ییشنهادهایپ نهیزم نیا در

 : شوم یم ادآوری یبودم با اصالحات

درصد  شهیهم دی. همانگونه که بودجه مجلس از دولت جدا است با1

 یدادگساتر  اریا درصد( از بودجه کل مملکات در اخت  ی)ماالً س ینیمع

 یآن را خارج کناد و روز   یبه نحو مقتضا  یتا خود دادگستر ردیقرارگ

 . ندیخود را در دست دولت نب

تار قضاات،    کشاور و مقاماات بااال    یعاال  وانیا . الاقل مستشاران د2

 یباوابط قاانون   مشااغل قابالً   نیا ا یکه برا یمعن نیباشند. بد یانتخاب

از قضاات را   یفهرسات  یوزارت دادگستر شهیگردد و هم نیتدو یخاص

مااالً   نیاز شااغل  یکا ی یآماده داشته باشد. وقتا  اند طیشرا نیکه حائز ا

 ئات ی( هرهیا وغ ی)باا انتقاال، فاوت، بازنشساتگ     رفت نیاز ب یمستشار

نفار را انتخااب کناد و     کیا کشاور از فهرسات ماذکور     وانیا د یعموم

 . دیاعالم نما یوزارتخانه انتخاب او را به و
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و مستشااران   سیشعب آن، رئا  یکشور، رؤسا یعال وانید سی. رئ3

نحاو   نیباه هما   زیآن ن دنظریقضات و دادگاه تجد یانتظام یدادگاه عال

 انتخاب گردند. 

است در قوه  هیقوه مجر ندهینما یفعل طیدر شرا یدادگستر ری. وز4

اسات کاه    نیا است. حق ا هیو در واقع، عامل نفوذ دولت در عدل هیقضائ

دولات در   ناده یباشاد در دولات ناه نما    هیعدل ندهینما یدادگستر ریوز

سه  نهیکاب رییبا هر تغ دیکشور با یعال وانید یعموم ئتی. هیدادگستر

نفار از آناان    کیا که  دینما شنهادیانتخاب و پ اند طیشرا زیانفر را که ح

را توأمااً   یکل کشور و وزارت دادگستر یشود و سمت دادستان دهیبرگز

 به عهده داشته باشد. 

 کیا ارفاق باه   یبرا یها مشاهده شده است که محکمه انتظام . بار5

باه عکاس(.    ایاو را تبرئه کرده و مدل غلط به قضات داده است ) یقاب

کناد و   یرا بررسا  یقابا  صاادره در ماورد   یرأ دینظر با دیدادگاه تجد

داد، در ماورد   صیتشخ میسقم آن را اعالم دارد. اگر آن را سق ایصحت 

 یاو( رأ یشخصاا اتی)برحسااب خصوصاا یقاباا برائاات ایاا تیاامحکوم

نظار دو   دیا و دادگاه تجد یجداگانه صادر کند و هروقت محکمه انتظام

کشور مطرح  یعال وانید یعموم ئتیمتفاوت داشتند، موبوع در ه یرأ

 صادر گردد. هیوحدت رو یو رأ



 

 

 

 درآمد

همه  گذراند، یرا م یما بحران بزرگ یکه تمدن امروز ستین یدیترد

اسات کاه باا     کیاند و نزد قرار گرفته دیآن مورد تهد یادیبن های ارزش

وباع را   نیا ا تاوان  یما  ایا شوم و همه جانبه روباه رو شاود. آ   یشکست

 گار ید یپنداشت که دموکراس نیدانست و چن ریبرگشت ناپذ یانحطاط

آرماان   یباه ساو   روناد  یم یرا که رو به پست یبشر وامعندارد ج اقتیل

شکسات رقات    نیکه ا شود یاحساس م نیکند؟ چن تیهدا یا ستهیشا

 زیو ما ن شود یم یموجود ناش یاجتماع یها و کشش دیبار از تناقض عقا

از سااعات   یکا یکاه باا    رساد  ی. به نظر ما میاز آن ندار یزیراه گر چیه

که در آن  میخود مواجه  یحال باشکوه تار نیو در ع زیکشنده، غم انگ

روباه رو   یا ساابقه  یبا  یخیبا وبع تار گردد، یم نییسرنوشت جهان تع

در پرتگااه   عیسر ی: سقوطرود یدر آن م یا که انتظار هر حادثه میهست

 یمرگا  ،یو تعاال  یترقا  یمناد باه ساو    و شکوه نینو یجهش ای ،ینابود

بار که مدام ماورد   قتمش یصعود ای ها زیدر خالل جست و خ یجیتدر

 نیا . امکاان وقاوع هماه ا   رود یآن م یسرنگون میاست و هر آن ب دیتهد
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از مخااطرات   یانبوه نیاندازه است. ما هرگز با چن کیشقوق متضاد به 

 . میا نداشته یمسائل حاد نیدر آن واحد، چن گاه، چیو ه میا روبرو نبوده

ناه از آن   کناد،  یمسئله جلب نظر م کیمعضالت،  نیهمه ا نیدر ب

دارد و حال آن   تیاست بلکه بدان لحاظ که فور یجهت که مسئله اصل

 یقاطع دارد. آن مسائله، چهاارچوب   یریمشکالت تأث ریدر سرنوشت سا

 یاسا یس میا مسائله رژ  - اباد، ی یما  انیا ماا در آن جر  یاست که زنادگ 

 یدر کشاورها  یفکار  طیکاه محا   میدانا  یحکومت اسات. هماه ماا ما    

 دارد.  یا مطلقه دارند چه فاصله میکه رژ ییبا کشورها کیدموکرات

 یهااا و شکساات هااا تیاامعاصاار پاار از موفق یایاادن یاساایس  یتااار

 شیپا  یو آهساتگ  یبه سخت یدموکراس1918است. تا سال  یدموکراس

. شاد  یما  لیتباد  یای قهقرا یریبه سا  شرفتیپ نیا زین یو گاه رفت یم

خاود   نیخشن آغاز شد و دوران اساتبداد باا اشاکال ناو     یناگهان بحران

 هاای  دولتبه وجود آمدند و  یدیجد یاستبداد های رژیم. دیظاهر گرد

درهام   شاان یها مانده بودناد باا اشاغال کشاور     یکه بر جا یکیدموکرات

مجماع   لیو تشاک  ییدول با انعقاد صالح ورساا   نیکه ا ییشکستند. بنا

جاز   یراه تلریدربرابر ه جهیو در نت ختیملل بر پا کرده بودند در هم ر

شد.  یجهان دوموبع باالخره منجر به جنگ  نینداشتند. ا ینیعقب نش

آن آمااده   یآزاد جهان کاه خاود را بارا    های دولت یجنگ برا نیبروز ا
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 یباا ساالح معناو    یدموکراسا  ،یول 1بزرگ بود. یا نساخته بودند فاجعه

تار باود    باارزش 1918 یروزیرا که از پ یدیجد یناگهان یروزیپ شیخو

دو  نیب یجدال واقع کیبه دنبال  ریدر جنگ اخ یروزیورد. پآبه دست 

مملکت را در داخل  کی یکه حت یمختلف حاصل شد. جدال یدئولوژیا

 یهاا  در جبهه شانیاسیافکار س نمود و افراد آن را بر حسب هیخود تجز

جنگ دوم  ب،یترت نیمسلح ساخت. بد گریکدی هیداد و عل یمختلف جا

حاال،   نیا اروپا بود. در ا یملل نبود بلکه در واقع جنگ داخل نیصرفاً ب

که بر اثار   یاقیبوجود آمده بود و اشت یتلریه میرفتار رژ زکه ا یوحشت

را در  یدموکراس شهیاند شد، یاحساس م آزادینسبت به  گانهیاشتغال ب

 اذهان زنده کرد. 

فرانسه باه   یدموکراس یتباه یو حت یکه در آن، عالئم ناتوان یدوران

بود که پاس از   ی. تنها کافافتی انیپا 1940با مصالحه  خورد یچشم م

 یدموکراسا  شاه یو تحمل حکومت مطلقه، از نو اند گانهیها اشغال ب سال

را از ماردم فرانساه    ها آزادیکه همه  یشیو میشود. رژ دهیدر اذهان دم

 تیا ایتار و ح  ماؤثر  یساازمان دولتا   کیا نتوانسات   یحتا  رد،سلب کا 

حکومت فقط با تجربه باه   نیآنان فراهم کند. ا یبرا یشتریب المللی بین

 ی. فلسافه وجاود  اعتبارناد  یبا  هایی رژیم نیثابت کرد که چن انیفرانسو

                                                           

قبل از آنکه آتش جنگ در نیمکره شرقی مشتعل شاود دموکراسای در غارب باا      1.

هااربر در   فاجعاه پارل   1941جنگ فرانسه و در  1940فجایعی مواجه شده بود. در 

 انوس آرام روی داده بود.اقی
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 یخود را متک یون از طرفبود، چ یبر دو رکن متناقض مبتن یشیو میرژ

 1940صالح   دهییا زا گار یو از طرف د دانست یم یستیونالیبه افکار ناس

پاا   ریا عماالً اساتقالل فرانساه را ز    گانگاان، یبا قبول اشغال ب یعنیبود؛ 

را باه ساود    یمخف یا مبارزه گانگانیگذاشته بود. اشغال فرانسه توسط ب

تساامح و تسااهل و در    میا که قبالً رژ ی. دموکراسختیبرانگ یدموکراس

کرد کاه   دایپ یخود مردان نیمدافع انیمسود و جاه بود، در  یجستجو

کوتااه، باه    یمادت  یمقاومات، ولاو بارا    شاه یمظهر شجاعت بودناد. اند 

 یروزیا که پ دهد یدو جنگ نشان م نی. دوران بدیروح بخش یدموکراس

 یلا یآن خ یفعلا  تیا موفق دیباشد و شا یممکن است موقت یدموکراس

اول باه دسات آورد.    یباشد که بعد از جناگ جهاان   یتیتر از موفق کوتاه

 است.  دیاز هر طرف مورد تهد یامروز دموکراس

جناگ   نیفاتح منحصر به فرد جنگ دوم نبود بلکه در ا ،یدموکراس

به مباارزه   گریکدیمختلف در مقابل هم قرار گرفتند و با  یدئولوژیسه ا

 سام یبلکاه کمون  دیا جنگ سمیکه با فاشنبود  یپرداختند. تنها دموکراس

 تیا شباهت داشت، اما واقع یکه هدف آن به هدف دموکراس زین یروس

غارب اخاتالف    کیا دموکرات هاای  رژیام بخصوص با  و یآن با دموکراس

ألماان باه آن    هیعل هیمبارزه کرد. مبارزه روس سمیفراوان داشت، با فاش

در فرانساه   یاروپا بخصوص یکشورها شتریدولت اعتبار داد. اکنون در ب
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قاارار  کیاادر مقاباال احاازاب دموکرات یسااتیباازرگ کمون هااای جناابش

 . کنند یم یبهره بردار اناز سقوط الم ها آناز  شیاند و ب گرفته

و علل انحطاط آنکه از دوره قبل از جنگ  یمشکالت دموکراس هنوز

آن را به مخااطره اندازناد.    ندهیدر آ دیاند که شا وجود داشت رفع نشده

کمک کارد   یطیمح شیدایاز جنگ اول به پ شیب ریبخصوص جنگ اخ

نامناساب اسات.    یدموکراسا  یمساعد و باا بقاا   ها کتاتوریکه با ظهور د

 اناد،  حوصاله  یاند ب بوده یسخت زندگ یفشارها تها تح که سال یمردم

را ندارند. عموم  یدارند و تاب تحمل مشکالت اقتصاد یفراوان یها عقده

الملال و   نیاز جناگ با   یکاه گااه   یاغتشاشاات اجتمااع   نیا مردم از ا

« قادرت »اند و توقع دارناد کاه    است خسته تر دیشد زین یمبارزات مخف

از برخاورد   یهاای  گرفتااری چاه   کاه  ی. راسات دیا را رفع نما ها آنحاکم 

 نیاناد و از نظام ناو    گرفتاه  رویا کاه در اثار جناگ ن    - هاا  ستیونالیناس

شاده اسات! متاسافانه     دایا پ یفعلا  المللای  بینبا مشکالت  - اند یرابنا

 شود یم یمنتف یکه بدون آن دموکراس اتیمدارا و توجه به واقع هیروح

 . کند یم ینیها عقب نش در برابر حب و بغض

 یاروپاا  هاای  دموکراسای باه   یستیفاش های رژیمشک سقوط  بدون

 طیشارا  گااه  چی. ها دیاستحکام نبخش ها آنداد اما به  تیموجود یباختر

گفت  توان یقدر سست نبوده است و م نیا یدموکراس تیتاب یالزم برا

دارناد و سرنوشتشاان باه     شیدر پا  یساخت  های سال ها یکه دموکراس
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نتوانند  ها میرژ نیدارد. اگر ا یمناسب بستگ ماتیحوادث مساعد و تصم

 دهیفا یب ها آن ینجات موقت نیا دیکنند بدون ترد سیتأس یدارینظام پا

در  یکه دموکراس مینیو بب میمسائل زودگذر را کنار بگذار دیاست. ما با

اسات کاه    یموبوع نی. اآورد یبه دست م یاستحکام واقع یطیچه شرا

 هاای  بحاران که  رسد ی. به نظر ممیپرداز یآن م یکتاب به بررس نیدر ا

 کیا دموکرات هاای  فهاد اند که  از آن یجهان معاصر ناش یاسیبزرگ س

و  میکه مسامحه روا دار ستیدرد آن ن نیاند. درمان ا نشده نیکامالً تأم

 م،یصاورت دها   یا مصاالحه  گرید های گرایشو  یآرمان دموکراس انیم

را گساترش   یموکراسا اصاول د  میتاوان  یتا انجا که م دیبلکه برعکس با

 .میده



 

 

 

 

 

 دموکراسی: اساس فصل اوّل

 

 



 

 

 

 یاصل آزادی برابر دو. 1

 م؟یآن کوشش کن یایاح یآن قدر ارزش دارد که برا یدموکراس ایآ

بهتر اسات کاه در ماورد ارزش آن     یمشکالتِ دموکراس یاز بررس شیپ

الهاام   یچاه اصال   مینا یو بب م،یینما فیرا تعر یدموکراس م،یصحبت کن

 بخش آن است. 

 فیاند تعر متناقض گریکدیبا  یرا به طرق متفاوت که گاه یدموکراس

 یبشار  تیایو ح یبر احترام به اراده فرد یآن را مبتن ی. بعضکنند یم

فارد را   تیشخصا  دیا با یباورند که در دموکراس نیبر ا یا . عدهدانند یم

 یهمگان یبرابر جادیو با ا میجامعه را اصل قرار ده یعنی میدرهم بشکن

 نیاز ا کیکدام  میبدان نکهیا ی. برامیببر نیرا از ب یفرد یبرتر گونههر

 یکه مباان  یو برابر آزادیاز دو اصل  مینیبب دیدرست است با هیدو نظر

دو  میاست. محال است که بتاوان  تر یاساس کیهستند کدام  یدموکراس

ماورد نظار    آزادی. میرا کاامالً از هام جادا کنا     یو برابر آزادی شهیاند

معدود و  یا باشد نه مختص عده یاست که همگان یا آزادی ،یوکراسدم

 یشارفت یهمگان را در بردارد. برعکس هار پ  یِبرابر ینکته به اعتبار نیا
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متضامن حاذف    نکاه یحاصال شاود از نظار ا    یبرابار  نیکه در راه تاأم 

رنا    ازاتیا امت نیا کاه از ا  یفاراد محروما  ا یاست بارا  یفرد ازاتیامت

 است.  آزادیبه منزله  برند، یم

 است:  تر قیهم دق نیدو اصل از ا نیا نیرابطه ب یول

بخش مقارن با مباارزه در راه اساتقرار    آزادیجنبش  یخینظر تار از

که احتارام باه    ابندی یتوسعه م یدو جنبش، وقت نیبوده است. ا یبرابر

. میشاو  یاسا یمتوجه مساائل س  یانتقاد یا هیسنن کم شود و ما با روح

آگااه   میا که در برابار اجتمااع دار   یخود و وجود خاص قتیآنگاه به حق

از چناگ   م،یینماا  تیا را تاب تمانیکاه شخصا   میخاواه  یو ما  میشو یم

زماان   نیا . در امیا را بدسات آور  شیخاو  آزادیو  میباره  1سمیکنفورم

کاه   نندیب یو م شندیاند یخود م یزندگ طیاجتماع به شرا نییطبقات پا

 نیا خواساتار رفاع ا   نیداد و بناابرا  رییتغ توان یوبع نامتعادل را م نیا

 . شوند یطاقت فرسا م ینابرابر

دارناد و هار دو از    یواحاد  کیمنشاً تئور یو برابر آزادی های آرمآن

. اگر همه افراد بشر را شوند یم یبر اصالت وجود بشر ناش یمبتن یاخالق

اختالفاات   م،یریا در نظار بگ  قات یحق کیا وجود واحاد و   کیبه منزله 

به طاور   دیکه همه با مینیب یو م شود یآنان از نظرمان محو م یاجتماع

                                                           

1. Conformisme 
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راحت و سعادتمند  یزندگ کی. و امکان رندیاحترام قرار گ دمور کسانی

که هر فرد را موجاود   شود یم یبدانجا منته شهیاند نیرا داشته باشند. ا

   یخارج ودیکه اراده او را تا حد امکان از ق میو بخواه مینگاریب یمستقل

 تیشخصا  ییکه شارط شاکوفا   «آزادی»مفهوم  قیطر نی. بدمیرها کن

 .ابدی یو گسترش م حققانسان است ت

با هم ارتباط دارناد.   «یبرابر»و  «آزادی»است که دو مفهوم  درست

فر  کارد کاه افاراد آن در     یا جامعه توان یم .ستندیمفهوم ن کی یول

نابرابر باشاند و   یامکانات زندگ ثیبرخوردارند، از ح آزادیآنکه از  نیع

کاامال   یدر نظر گرفت که در آن اصل برابار  یا جامعه توان یبرعکس م

 انیا در م ییاجتماا  قیعم ازیو امت یتفاوت طبقات چیو ه 1«ودش تیرعا

 وغیا بر آن حکومت کند و افراد،  ینیسنگ سمیکنفورم یمردم نباشد ول

 باشند.  بینص یب یرا به گردن داشته از استقالل واقع« جامعه»

 یدو تحول جداگانه باود ولا   یو برابر آزادی یغرب به سو شرفتیپ

هنااوز  19و  18دو تحااول بااا هاام تقااارن داشااتند. در قاارون     نیااا

در  یوجاود داشات ولا    یبر انگلستان حاکم بود و نابرابر 2یستوکراسیآر

گسترش دهد. در  قاًیرا عم یفرد های آزادیآن دوران انگلستان توانست 

اول )دوران ناااپلئون بناپااارت(  یامپراتااور یکتاااتورید میاافرانسااه، رژ

                                                           

 اند. بعضی قبایل نخستین بشر نزدیک به چنین فربی بوده 1.

.2 Aristocratie، .اشرف ساالری 
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را  «یاجتمااع  یبرابر» یبه سو شرفتیپ یرا در هم شکست ول ها آزادی

نااپلئون   میژجهت ر نیبود ادامه داد. بد دهیتحقق بخش ریکه انقالب کب

از دو  کیا نسابت باه کادام     نکهیآن عصر پر حسب ا انِیدر نظر فرانسو

داشتند به صورت مکمل انقاالب   تیحساس «یبرابر»و  «آزادی»مفهوم 

 فاسدکننده آن جلوه کرد.  ای

صورت  یبه طرق متفاوت یو برابر آزادی یبه سو ریدر تمدن غرب س

 یدار هیو باروز سارما   سمینیتوسعه ماش یاقتصاد نهیگرفت. ماالً در زم

 می. اگر از استانائات صرف نظر کنا دیگرد یاجتماع های نابرابریموجب 

 یقهار  یریسا  خاواهی  براباری  هاای  جنبشجوامع  نیکه در ا مینیب یم

جنابش   ،یاسا یانقالب س کی یبود. گاه یبرور ها آنداشتند و تحقق 

 یولا  انداخت، یم ریآن را به تأخ یو گاه کرد یم عیرا سر خواهی برابری

 شیپا  یباه صاورت ناگهاان    ای  یتوقف نکرد و بتدر چگاهیجنبش ه نیا

 رفت. 

 یگریبه صورت د ،آزادی یبه سو شرفتیها، پ کشور نیبر عکس در ا

نه تنها ساکن ماند بلکه چنان به قهقرا برگشت که  یو گاه افتی انیجر

تضاادِ   نیشاهد ا ستمی. ما در قرن بمیآن مشکوک شد یینها یروزیبه پ

واحاد در دو   یدر کشاور  یحتا  -که در دو کشور مجاور  میبود بیعج

 آزادی هاا  آناز  یکیمستقر شد که در  یاسیس میرژ ود -دوره مختلف 
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 یگار ینداشات و در د  ریا تمدن بشر نظ  یکه در تار افتیچنان توسعه 

 . رفت یشد که تصور آن نم دهیچیچنان در هم پ

دارند و نه  یواحد ینه معنا ،یبرو برا آزادی یدو حرکت به سو نیا

باه تحاول    ،خاواهی  براباری برخوردارند. نهضات   یکسانی یروان زهیاز انگ

عادالنه ثروت است. حال  عیندارد و فقط طالبِ توز یافراد بشرکار یروح

فارد را   تیو تکامال شخصا   شاه یاساتقالل اند  ،یخواهآزادیآنکه نهضت 

حساس  اریبس زیدشوار و محصولِ آن ن اریبس یکوشش نیچن. خواهد یم

از  تار  فیباع  یلا یخ آزادیباه   اقیاشت لیدل نیو شکننده است. به هم

 ودیا جنبش که ناوع بشار از ق   نیاست. در ا یاجتماع یبه برابر اقیاشت

ابتادا   ابد،ی یدست م ینینو یاسیس یها شهیو به اند شود یرها م   گذشته

گاه هار فارد متوجاه     آن برند، یم یپ شیت خویبه هو یطبقات اجتماع

درک  یولا  کناد،  یرا حس م یعدالت یو ب شود یخود م یطبقات تیموقع

باه ساطح فکار     یفرد تیتکامل شخص طیشرا صیو تشخ آزادیارزش 

از طبقاه روشانفکر و    یخاواه آزادینهضات   نیدارد. بناابرا  ازیا ن یباالتر

 شاه ی. تاوده ماردم هم  شود یم یاز توده مردم ناش خواهی برابریجنبش 

 آزادیاز  هاا  آنو درک  کنناد  یم یحمله را متوجه مسئله برابر زیلبه ت

فراموش کنند. آتاش شاوق    یممکن است آن را بکل یمبهم است و حت

 . دارند یرا روشنفکران زنده نگه م یخواهآزادی
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با  میبدان یبرابر ای آزادیبر  یرا مبتن یدموکراس نکهیبرحسب ا پس

و  فیابهام و تناقض در تعر نی. امیه رو هستدو مفهوم کامالً متفاوت روب

کاه اماروز    یاسات. اختالفا   یمیقد یا مسئله یاستنباط ما از دموکراس

 یو کشاورها  کیبلشو هیبا روس -بخصوص انگلستان  - یغرب یکشورها

جا سرچشامه   نیدارند از هم ،یمفهومِ دموکراس یِدر تلق آنتحت نفوذ 

 . ردیگ یم

 یاز کاربردها کی چیه توان یاست و نم یقرارداد یامر ف،یتعر البته

دانشمندان برجساته   دهیبه عق یرا ممنوع ساخت ول «یدموکراس»واژه 

روساو و کانات و چاه     لیا پرچمداران آن از قب نیمکتب، چه نخست نیا

را  فیا تعر نیا ا یکه هسته اصال  1است آزادیآن، مفهوم  ریاخ نیمدافع

                                                           

گیارد، اماا در کتاابِ قارارداد      را نیز در نظر می« برابری»بدون شک روسو مفهوم  .1

کند و حتی در ابتدای کتااب   اجتماعی در موابع حساس به مفهوم آزادی اشاره می

)کتاب اول، فصل اول(. « بشر آزاد خلق شده ولی همه جا در زنجیر است»گوید:  می

جساتجوی  »کند ایان اسات:    مطرح می نکته اصلی که برای توجیه قرارداد اجتماعی

وجه مشترکی که به موجب ان هر فرد، با اینکه به دیگران وابسته است و بر خاالف  

)کتاب اول، فصل ششام(.  « میل خود تابع آنان است، بتواند مانند گذشته آزاد بماند

نظریه کانت از دموکراسی واقعی خیلی دور اسات، اماا اصاول فلسافه او منطقااً باه       

شود. بدین جهت اگر او را از پرچمداران دموکراسی ندانیم خطا  ی منجر میدموکراس

ایم. برای کانت مسئله آزادی یک نکته اساسی اسات. در مباانی ماوراءالطبیعاه     کرده

شود  نویسد که آزادی حق اولیه هر انسان است و از طبیعت بشر ناشی می حقوق می

دی که کانت به قارارداد اجتمااعی   گردد. در هر مور و برابری از این حق منشعب می

انچه که به موجب آن یک ملت باه  »جوید:  کند به مسئله آزادی توسل می اشاره می
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آرماان   یماردم بارا   یهاا  کاه تاوده   ی. وقتا یرابار نه ب دهد یم لیتشک

. در انقالب ینه برابر شندیاند یم آزادیبه  کنند یم یجانباز یدموکراس

مبارزه کردند و جان خود را به خطر  آزادی یفرانسه توده مردم برا ریکب

   نینداشتند. ا آزادیجز نجات  یانداختند و بنا به گفته خودشان منظور

کرده، کشته شدند. به  امیبه نام آن ق ها ستیکموناست که  آزادیهمان 

به وجود  - میکه ما از آن جست -دوم را  ینام بود که جنگ جهان نیهم

 آوردند. 

 «یخااواهآزادی»و  ییشااکل ابتاادا کیاا «یخااواه یبراباار» نیبنااابرا

اساساً محصول  یاست. آرمان دموکراس یشکل آرمان دموکراس نیتریعال

باشاد   یفرهنگا  یجامعه آماده اعتال یجامعه است. وقت دگانیفکر برگز

                                                                                                                        

آید... قرارداد اولیاه اسات. بناا باه ایان قارارداد همگاان از         صورت یک کشور در می

هاا را   کنند تا باز به عنوان عضو یک جامعه آن های بیرونی خود صرف نظر می آزادی

 Henriآورند )قسمت دوم، کتاب هفتم(، از میان متأخرین هانری میشال   به دست

Michel)    زیسات یاادآوری    ( فیلسوف فرانسوی را که در اواخار قارن گذشاته مای

 اولین هدف دموکراسی آزادی است»نویسد:  کنیم، او می می

 ,La Doctrine politique de la democratie)نظریه سیاسی دموکراسای ،  

p. 41)   
همین کتاب از اینکه بعضی برابری را هدف اساسی دموکراسی قرار  48در صفحه باز 

تارین نظریاه    ( نیاز کاه یکای از بازرگ     (KelSenمی دهند انتقاد می کند. کلسن

در ایدئولوژی دموکراسی مسئله »نویسد:  پردازان دموکراسی در قرن بیستم است می

 .«آزادی است که در درجه اول قرار گرفته نه برابری

La Democratie, p. 104.)) 
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. اما از آنجا کند ینفوذ م یدر افراد معمول  یبتدر دگانیبرگز نیا شهیاند

 دیا خواهاان نبا  آزادیاست،  ییمستلزم سطح فکر باال یخواهآزادی»که 

جامعاه را   توانناد  یما  یدر صاورت  ها آنباشند.  یخود متک یفقط به قوا

و  خاواهی  براباری  التِیدهند و به هدف خود برساند کاه باه تماا     رییتغ

باشند. تنها جنابش   یطبقات ممتاز متک هیمحرومان عل یمبارزه طبقات

اجتماع، چه از راه انقالب و چاه   کی رییتغ یااست که بر خواهی برابری

جنبش بود که انقالب  نیکافى دارد. هم یروین ،یجیتحول تدر قیاز طر

 نیبارا  یمتک افته،یاستقرار  یجود آورد. هر کجا دموکراسفرانسه را به و

آن  یِو معنا  یروحِ دموکراسا  ،یخاواه آزادی اقیجنبش بوده است. اشات 

به  دنیرس یبرا یاست که دموکراس یگاه هیتک ،خواهی برابریاست، اما 

 . شود یبدان متوسل م شیهدف خو

 ،یهمااراه بااا مفهااومِ براباار  آزادیمفهااوم  یدر دموکراساا نیبنااابرا

اسات کاه    آزادیآن  یمورد نظر دموکراس آزادی یعنی ابدی یگسترش م

 یاراده فرد خواهد یم یبرقرار باشد. دموکراس یهمگان بطور مساو یبرا

 یمیبخشد. نه تنها با رژ ییرها شود یکه بر آن وارد م یالتیرا از بار تحم

تسلط دارند مخاالف   گرانیطبقات ممتاز بر د ایدر آن افراد  هک یاسیس

باا   ای شود، یبار جامعه خرد م ریکه در آن فرد در ز یمیاست، بلکه با رژ

باه افاراد    یابتکار چیبار عادات و سنن، فرصتِ ه ینیکه سنگ یا جامعه

اماور   الت،یتحم نیا ینابود یبرا یمخالف است. دموکراس زین دهد ینم
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. وجاه مشخصاه   دهاد  یقرار م یفرد یها اراده  تابع مجموعه را یاجتماع

 ایا  میباه طاور مساتق    ماتیاست که در آن، همه تصام  نیا یدموکراس

 هاای  دموکراسای در تمام  باًیمردم است. تقر یبه آرا یمبتن میرمستقیغ

 نیا یول رود؛ یبه کار م میمستق ریغ هیرو ،یمدرن به علت اشکاالت عمل

 گرینشود، د نیتضم ،یرأ آزادیارائه شوند. اگر  آزادیدر کمال  دیآراء با

و اخاذ   یمقتضا  ماتیباه تصام   دیداشت. نه تنها با مینخواه یدموکراس

 ییو شاکوفا  نینماود، بلکاه در تکاو    نیرا تأم آزادی نیمحرمانه، ا یرأ

 ان،یا قلام، ب  آزادیشاود: بادون    تیا کامل رعا آزادی دیبا زین ها شهیاند

 وجود ندارد.  یدموکراس ،یاسیاجتماعات و احزاب س

 یاجتمااع  یزنادگ  م،یمافوق افراد جامعه نادار  ییروین یدر دموکراس

 یافراد یبلکه اجتماع از هماهنگ ست،یافراد ن یاراده بعض یبرتر دهییزا

 یباه اتکاا   ی. دموکراسا اناد  یهمااهنگ  نیکه خواستار ا دیآ یبه وجود م

 . کند یم نیتضمرا  آزادیاست که  یفرد یها وجه اشتراک اراده نیهم

   درسات  رایهست، ز یتناقض یدموکراس هیکه در نظر رسد یبه نظر م

محادود شاده    زیا ن آزادیوجه اشتراک وجود دارد،  نیکه ا ییهمان جا

 یفارد  یهاا  از اراده یناچاار بخشا   یتحقق اراده همگان یاست چون برا

اساات کااه آن اناادازه از   دواریاا. هاار فاارد فقااط ام گااردد یماا یقربااان

شاود.   رفتاه یمشترک اسات پذ  گرانید یها تهکه با خواس شیها خواسته

از  یتنهاا بخشا   زیا و هار حازب ن   ونادد یپ یحازب ما   کیاو به  نیبنابرا
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 یکه اراده عموم ستیمعلوم ن ی. از طرفکند یم نیاو را تأم یها خواسته

آن کند  یخود را فدا یشخص های ویژگیو  یاراده فرد دیکه هر کس با

نظار   نیاقادامات دولات تاأم    زهیا انگ رایا باشاد، ز  تیواقع یِبازتابِ تمام

 . کند یم لیتحم تیرا بر اقل تینظر اکار یدموکراس یعنیاست،  تیاکار

 کناد  یم نیبشر را به طور ناقص تأم آزادی یدموکراس میرژ نیبنابرا

وجاود نادارد کاه بتاوان باا       نیا بهتر از ا یاعتراف نمود که راه دیاما با

 ی. از آنجااا کااه بشاار موجااوددیرساا یشااتریب آزادیاسااتفاده از ان بااه 

 تواند یوابسته است، پس نم گرانید یبا همکار تشیاست، فعال یاجتماع

 -خود رفتار کند و الزم است که اراده عموم را  یشخص لیمبه  شهیهم

باه   ید. دموکراسکن تیرعا - سازد یکامل او را فراهم نم تیاگر چه ربا

 یاراده فارد  ایا  یسانن ملا   میافراد را به طور در بست تسال  نکهیا یجا

. آورد یبه ارمغان م یاجتماع یزندگ کیرا در  یفرد آزادی تینها   د،ینما

خاود را فادا    یهاا  از خواسته یکه بخش کند یرا وادار م ردف یدموکراس

 یالزماه زنادگ   یگذشات  نیسازد تا با اکار مردم هماهناگ شاود و چنا   

. رساد  یخود م یها از خواسته یاو به قسمت بیترت نیاست. بد یاجتماع

دارد. ولى  یوام تیکامل در برابر اکار میفرد را به تسل یگاه یدموکراس

 یناهماهناگ اسات و ارباا    یفکار  هاای  جریان یکه دارا یا در جامعه

را  انیا ز نیکمتر یاجبار نیمتضاد همگان محال است، چن یها خواسته

 نیا حااکم اسات و ا   تیا اراده اکار ،یدر دموکراس گر،یدارد. به عبارت د



 فصل اوّل / 32

 

 یاست. تنهاا عاده کما    لیتحم نیکمتر ت،ینسبت به اکار تیاقل ادیانق

کار هام چنادان    نیکنند و ا یرویکه قبول ندارند پ ینیمجبورند از قوان

بار سار کاار     شهیهم یفعل تیکه اکار دانند یم ها آن رایز ستیمشکل ن

را به دست اورند  تیاکار یهم روز ها آند ماند و ممکن است که نخواه

 یکنون تیاز آنجا که اکار 1.نندیب یم یخود را موقت ادیو انق میتسل نیو ا

 شیخو یرقبا کوشد یشکست بخورد، م یممکن است در انتخابات بعد

و  دیا نما نیرا تاأم  هاا  آن یها از خواسته ینکرده قسمت یناراب یلیرا خ

 یباارور ریااغ یشخصاا هااای آزادیجهاات از محاادود ساااختن  نیبااد

حااد   هاای  قسامت  یباه اجارا   میبندرت تصم زی. و ندینما یم یخوددار

که مورد  کند یرا اجرا م ییها برنامه وستهیو پ ردیگ یخود م یبرنامه حزب

 میا رژ یکاه دموکراسا   مینیب یم نیباشد. بنا بر ا زین بیتوجه احزابِ رق

شود، پاس باا    روزیپ یاست که روز دواریام تیاست. عضو اقل یستیهمز

 تیا باه موفق  گاران یخاود و کوشاش در متقاعاد کاردن د     دهیاظهار عق

در  یروزیا باه پ  دیا ام یدموکراسا  میا . در رژدیا نما یآرمانش کماک ما  

 اثر یکه فرد خود را ب شود یسبب م دهیاظهار عق انو امک ندهیانتخابات آ

بااا وجااود  یکااه دموکراساا دهااد ینحااو تجربااه نشااان ماا نی. باادناادینب

                                                           

ای باشد، پذیرش ایان انقیااد    برعکس اگر اکاریت همیشه مخصوص به گروه ویژه 1.

خیلی سخت است. ماالً اگر به جای افکار سیاسی پویا، مبارزه دائمی نژادی یاا ملای   

کناد کاه    نژاد یا ملیتی که در اقلیت است چنین احساس می جامعه را تقسیم نماید،

 قیاد را برای همیشه تحمل کند.باید این ان
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فاراهم   آزادی طیمحا  ساازد  یوارد ما  یکه به اراده فرد هایی محدودیت

 .کند یم

 خواهاد  یاست کاه ما   یاخالق یا بر فلسفه یمبتن یدموکراس مکتب

افاراد   یها اراده یرا تا آنجا که ممکن است به هماهنگ یاجتماع یزندگ

. دیا را در جامعاه باارور نما   یفارد  یها اراده قیطر نیسازد و بد یمبتن

 یمنطق امدیپ»جامعه را صرفا  یاند مکتب دموکراس گفته یچنانکه بعض

 نیا بلکاه کاامالً باه ا    داناد،  ینما  یفارد  یها اراده یالیخ های هماهنگی

تحات   ،یمنطقا  زهیا قبل از هرگوناه انگ  یآگاه است که هر فرد تیواقع

سااز   ناه ید کاه زم قارار دار  یاز آداب و رسوم اجتمااع  یا مجموعه ریتأث

که آثاار اراده آزاد افاراد    خواهد یم یاز عواطف اوست. دموکراس یاریبس

و  هاا  آن انیا رواباط محکام م   جااد یو با ا دینما وذدر تار و پود جامعه نف

و ناه فشاار و    یبار بارادر   یمبتنا  یا استفاده از حداکار امکانات، جامعه

 . ندیافریاجبار ب

 یستیهای فاش و رژیم یدموکراس. 2

 یتجل یتلریو ه یستیفاش های رژیمکه به صورت  یا مطلقه حکومت

 یمتعادد  یپردازانِ آن، آرا هیقرار داشت. نظر یکرد در مقابل دموکراس

ارائه شده بود  یدر مخالفت با دموکراس ستمیرا که در قرون نوزدهم و ب

بشار   یاسات و اراده منطقا   یعیطب یتیجامعه واقع نکهیجمع نمودند: ا

دهد؛ توسل به اشراق، احساسات و  رییرا به دلخواه خود تغ نا تواند ینم
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اجتمااع   یتلق ؛یمنظم و منطق یا به ساختن جامعه یاعتقاد یو ب زیغرا

 نیا ا یکاه افاراد آن باه منزلاه اجازا      کپارچاه ی سمیارگان کیبه منزله 

جامعه نسبت به فرد که در آن فرد  یمعنو یاعتقاد به برتر اند؛ سمیارگان

و  یفارد  هاای  آزادیآن سالب   امدیکه پ -هدف است  ماعجتو ا لهیوس

باه هار    نکهیمردم و ا یبرابر هیطرد نظر -باور به حکومت مطلقه است 

 یپس اعتقاد باه برابار   میدار ازیاداره جامعه به افراد ممتاز ن یجهت برا

 یو تلقا  هاا  هیاتحاد تیبر اهم دیجامعه تناقض دارد؛ تأک عتِیافراد با طب

هار ملات    اتیح نکهیا دییدولت و ملت؛ تأ نیب یا به منزله واسطه ها آن

به سانن   دیکند با ستیبتواند ز نکهیا یدر سوابق خود دارد و برا شهیر

 دیا آن: تأک یامدهایو پ یافراط سمیونالیخود وفادار بماند؛ اعتقاد به ناس

فقط مناافع   دیملت با کیهر فرد به عنوان عضو  نکهیو ا یبر تعصب مل

باا   تیرا از خاطر ببارد؛ باد   یگریو هر دغدغه د ردیگ رجمع را در نظ

است؛ مخالفات   یملت به منزله عضو زائد انیدر م نژاد نیا نکهیو ا هودی

 یارتشا  سیباه تأسا   لیتما سم؛یونالیجهانشمول و انترناس شهیبا هر اند

 و ترس از سکون و آرامش و...  یقو

 یاساتبداد  هاای  حکومتانواعِ  نیکتربشدت و حدت در د دیعقا نیا

و  ینژاد یافکار به صورت برتر نیا تلری. در حکومت هخورد یبه چشم م

در آلماان باه صاورت     ینژاد یکرد. اعتقاد به برتر یتجل هودیبا  تیبد

 یکه وحدت مل یسمیونالیناس -در آمد  یا انهیخشن و عام سمیونالیناس
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فر  کرد. اما مسئله مخالفت  یوحدت خون یعنیآن  یمادرا به صورت 

 کی هودی. نمود یرا آسان م یاحساسات مل یبود که تجل یا بهانه هودیبا 

محسوس بود و چون در داخل ملت قرار داشت در دسترس باود و   ءیش

 اریآن بسا  ختنیکاه بارانگ   یاحساسا  یعنی« نفرت»موبوع  توانست یم

 ینیبود، نفرت از افکار نو گانهینفرت از آنچه که ب رد،یآسان است قرار گ

و  سام یونالیانترناس یعنا یبا آن مخالف بود  سمیتلریداشت و ه هودیکه 

و چاه   سام یحکومات مطلقاه، چاه فاش    هاای  سیساتم  هیا . پایدموکراس

است که فقاط ملات را باه حسااب      یافراط سمیونالیناس کی سم،یتلریه

 یه معناا ملات با   نجایا در. انگارد یم ارزش یب یو فرد را وجود آورد یم

اراده افاراد ملات از    یاست نه به منزله تجلا  افتهیمجموعه سازمان  کی

با الهام و  یزیاش به صورت غر است که اراده یموجود واقع کینظر آنان 

ممتااز، باه    ئتیه کیاراده توسط  نینه با تفکر. ا شود، یشهود درک م

 انیا اسات، نما  «دولات » تیو هدا لیکه مأمور تشک« رهبر» کی لهیوس

 دیا نقاط قاوت خاود تأک   یرو شتریاعتبار، ملت هر چه ب نی. بدگردد یم

. کناد  یما  دایا پ تیموجود شتریببالد ب شیخو یخیکند و به گذشته تار

 یلار یباود و آلماان هت   میسرمسات خااطرات رم قاد    ستیفاش یایتالیا

باا هرگوناه    لیا دل نیوفادار بماند و باد  ییابتدا سمیبه ژرمان خواست یم

 یدار هیچه از جنبه سرما ،یو مذهب یچه از لحاظ فکر سمیونالینترناسا

و بروز جنگ  روین تِیمقدمات، فلسفه تقو نیمخالف بود. از ا سمیکمون ای
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 یا فارد اراده  کیباور بودند که دولت مال  نیبرا ها آن. آمد یبه دست م

 . ستیمطرح ن یفرد های آزادیدارد و فقط دولت آزاد است و

جواماع   یِکناواخت یکاه آن   کنناد  یم یمطلقه سع های رژیم نیبنابرا

رفته است، دوباره  نیاز ب دیجد یایدر دن« اصالت فرد»را که بر اثر  هیاول

 نکاه یجاز ا  سات ین یا هادف چااره   نیا باه ا  دنیرسا  یکنند. بارا  ایاح

و  یانتقااد  هیا کنند و مراقاب باشاند تاا روح    کیرا تحر یاحساسات مل

فارد در مقابال    تیاساتقالل شخصا  گردد و هرگونه  دنابو یتأمالت فرد

کاه   هایی جمعیت تیو فعال ماتیتعل غات،یاجتماع محو شود. پس با تبل

گفتاار و قلام را    آزادیافکار خود هار گوناه    لیاند و با تحم آماده نموده

 لیخاود را تشاک   یاسا یو احازاب س  برناد  یما  نیافراد جامعه از با  یبرا

باه   یتاوجه  نیتار  بادون کوچاک   هاا  شرو نیتر . با وحشتناکدهند یم

. کنناد  یرا طارد ما   نیو مخالف یاو را نف های ارزشهمه  ،یبشر تیایح

کاار   یاردوهاا  لیعبارت است از تشاک  یاستبداد های رژیم یهدف اصل

 . کند یم جادیکلمه در ما ا نیکه ا یبا همه وحشت یاجبار

 یمکاتب مخالف دموکراس هیرا که پا یمطلقه، اصل میرژ قیطر نیبد

. آن بارد  یتر به کار ما  گذاشته و با شدت هر چه تمام نیذره ب ریاست ز

 چیها  یفقط اجتمااع، ارزش دارد و فارد دارا   نکهیاصل عبارت است از ا

 تیاخالق و شخص» جهیکه در نت ستیخود ن یبرا یگونه ارزش مستقل

 یپاا  نجاا ی. در اشاود  یاسات طارد ما    یدموکراسا  یکاه مبناا   «یبشر
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گرفتاه تاا    تیحیو مس میب از دوران فلسفه قدسرنوشت تمام تمدن غر

که  یاست: نهضت انیدر م دیو فرهنگ جد نینهضت رنسانس و اصالح د

 میو تصام  شاد یندیها جدا شد تاا خاود ب   به موجب آن انسان از گذشته

که انچاه ارزش دارد بشار    داعتقاد بو نیآن بر ا هیکه پا یجنبش رد،یبگ

 یدرون تیاست و فعال یبشر است که منبع فکر و اراده اخالق یعنیاست 

وجادان را بشناساد،    اتیدهاد و مقتضا   صیرا تشخ قتیحق تواند یاو م

 خواساات یانسااان بااود و ماا تیکااه آرمااان آن تکاماال شخصاا یجنبشاا

مساتقل و   تیانتخاب آزادانه، شخص ستهیبسازد که شا آزادیموجودات 

آرماان   نیا است که به ا یاسیس یمکتب یباشند. دموکراس یاخالق عمل

باه وجاود آورد کاه باه آن تحقاق       یطا یمح خواهد یو م دهد یپاس  م

در جهات   یاساتبداد  هاای  حکومات و  یبخشد. مکاتبِ بادِ دموکراسا  

با تصنع باه اجتماعاات    خواهند یدارند و م یآرمان قدم برم نیمخالف ا

نداشاته بازگردناد:    یگونه ارزش مستقل چیکه در آن فرد ه یبشر هیاول

 یعنا ی یبشار  تیایمخالف با اخالق و ح ایدر جهت موافق  یهر انتخاب

 مخالفت با آن.  ای یانتخاب دموکراس

 سمیو کمون یدموکراس. 3

مخاالف   یتلار یو ه یسات یمطلقاه فاش  های رژیماساساً با  یدموکراس

. صارف  سات یآسان ن هیروس یستیکمون میآن با رژ وندیاست، اما فهم پ

آنکاه افکاار    ییو با توجه به هادف نهاا   سمیکمون یکنون تیاز واقعنظر 



 فصل اوّل / 38

 

همان هدف    سمیگفت کمون توان یم ردیگ یسرچشمه م نیمارکس و لن

 نیرا چنا  یبشار  ناده ی. ماارکس اجتمااع آ  کند یرا دنبال م یدکوکراس

که در آن، تکامل آزادانه هر فرد شرط تکامل  یاجتماع» کند یم فیتعر

را  یفا یتعر نیچنا  تواند یدموکرات نم کی 1«.ازادانه همگان خواهد بود

و آن را عبارت  دهد یم آزادیبه  یمحدود یمعن سمی. اما مارکسردینپذ

کاه   -کارگر محو گاردد   یکارفرما رو یدکه اجبار اقتصا داند یم نیاز ا

 هاا  سات یاسات. مارکس  ریامکانپاذ  یدار هیسارما  میا رژ یبا نابود نهمیا

قائال   یارزشا  یفکار و اساتقالل روحا    آزادی یها برا برخالف دموکرات

 میرقابت که رژ آزادیاست از  یا جلوه آزادی نیا ها آنو به نظر  ستندین

 نیکارده اسات و باه هما     نعکسم شهیآن را در قلمرو اند یدار هیسرما

به کارگران بدهد. ماارکس   یقیحق آزادی تواند ینم یدار هیجهت سرما

ماذهب فقاط    آزادیوجادان و   آزادی: »دیا گو یم فستیمان 50در بند 

 هاای  دموکراسی ی. برا«دهند ینشان م شهیرقابت را در قلمرو اند آزادی

 چیها  ،حکام فرماسات   یغرب یکشورها شتریکه اکنون در ب زین یاسیس

 ییباورژوا  های دموکراسی نیو معتقد است که ا ستیقائل ن یگونه ارزش

 آزادی. به نظر او قبال از  ستندین یگرید زیماسک دار چ یکتاتوریجز د

 نیااطبقااه کااارگر الزم اساات و ا یکتاااتوریاسااتقرار د ت،یبشاار یقطعاا

. او ستین ییقهقرا یریس ییبورژوا های دموکراسینسبت به  یکتاتورید

 ندارد.  یاست خطر یموقت یکتاتورید نیاست که چون ا وربا نیبر ا
                                                           

 .54مانیفست، بند  .1
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و  دانناد  یما  یمبارزه طبقاات  جهیرا نت یاجتماع یترق ها ستیمارکس

 کیا  نیمکتاب مبا   نیا که مظهر آمال طبقه کارگر باشاند. ا  کوشند یم

و حفاظ و تکامال    یفارد  هاای  آزادیبه  یاست و توجه یا جنبش توده

در  نیاست و بناابرا  یاختالف طبقات یفرد ندارد. هدفش نابود تیشخص

باار آن را کاارگران احسااس     ینیکاه سانگ   یاقتصااد  یعادالت  یبرابر با 

 . کند یم امیق ندینما یم

را  یزیا هماان چ    یعنا یاست  «یتساو»خواستار  یستیکمون جنبش

بادان   «آزادی» یعنا یآن  یمعناو  یو محتاوا  یکه دموکراس خواهد یم

جنابش   تیحال محادود  نیقدرت و در ع نیهدف مب نیاست. ا یمبتن

 ،یهمواره به صورت مخف یطلب یکه تساو یمعن نیاست. بد یستیکمون

وجاود داشاته اسات. در     یبشار  هکامالً روشان در جامعا   یمبهم و گاه

 یقدرت فراوان یطلب یتساو نیملل همراه است، ا یداریدوران ما که با ب

 اباد، یتکامل  تشیبشر باال رود و شخص اتیاگر سطح معنو ی. ولآورد یم

. انسان به کند ینم یاو را راب یینهابه ت یدرخواست عدالت خواه گرید

باشاد، هرچاه    تار  شارفته یمملکات پ  کیا . هر چه ورزد یعشق م آزادی

تاار باشااند،  جلااو یاساایس نشیااطبقااات مختلااف جامعااه در دانااش و ب

 میا رژ نیا جهت است که ا نیتر است. بد در آنجامعه کم نفوذ سمیکمون

 . یغرب یتا در اروپا کند یم شرفتیپ شتریب یشرق یدر اروپا
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سااده باشاد. از آنجاا کاه      تواناد  ینم سمیبا کمون یبرخورد دموکراس

در هر دو مشترک است، دموکرات خاود را   یخواهآزادیو  یطلب یتساو

 تیجنابش شخصا   نیا اما چون ا ند،یب یم کینزد یستیبه جنبش کمون

با آن وحشات   یکیاز نزد کند یم ریاو را تحق یاساس های آزادیو  یفرد

 دنیرسا  یبرا لهیوس نیبهتر یکتاتوریکند که د بولق تواند یدارد. او نم

را ناابود ساازد.    یدار هیسارما  میرژ تواند یم ییاست و به تنها آزادیبه 

ندارناد.   یدارد که جنبه اقتصاد یارزش بلند و با اریبس یها بشر خواسته

 هاای  دموکراسای »مطلاق   تیا محکوم تواناد  ینما  یدموکرات واقعا  کی

دارناد کاه    ییایهرچه بد باشند مزا ها مین رژیا رایز دریرا بپذ «یبورژوائ

که  ییقضا نیاست: نه تنها مجموعه قوان خبر یب ها آناز  کیبلشو هیروس

اجتماعاات،   آزادی شاه، یاند آزادیبلکاه   کنند یم نیحقوق بشر را تضم

ساطح   یاز طارف ماردم و تعاال    یو اقتصاد یاسیس های دستگاهکنترل 

از لحاظ اصول  کیبلشو هی. روساستیمزا نیاز جمله ا شهیفرهنگ و اند

 طیمحا  آزادیدوساتدار   یمخالف است، اما بارا  سمیتلریو ه سمیبا فاش

 آزادیندارد. برورت  یفرق یستیفاش میرژ کی طیخفقان آور آن با مح

 ناشناخته مانده است.  کیبلشو هیبشر در روس

 یستیو فاش یتلریه های رژیمبرعکس  سم،یکه کمون رسد ینظر م به

عمالً  یفرد تیشخص ریاست، اما با توجه به تحق یموقت یکتاتورید کی

و  سات یساراب ن  کیا جاز   یزیچ یستیکمون آزادیو  گردد یم یطوالن
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 میا کاه بشار در رژ   یتحقق آن نامعلوم است. همه عادات و رسوم بردگا 

افاراد   یِشکل معناو  رییخو کرده است و تغ انفراگرفته و بد یکتاتورید

 لحظه محو نمود.  کیکه بتوان در  ستین یزیچ

 یخاود رنجهاا   تیا حفاظ و تاب  یبارا  دیا در دوران ما با یدموکراس

 یا هیدر روس یبتوان گفت که دموکراس دی. شادیرا تحمل نما یشمار یب

 رییا قبال از تغ  توانسات  یها درآمده بود، نم بار سلطه تزار ریکه تازه از ز

گرفات تنهاا    شیدر پا  سام یکاه بلشو  ې. راهابدیاستقرار  یاقتصاد میرژ

 سمیتلریه رینظ های رژیمکشور را از تسلط  نیا توانست یراهى بود که م

مانادگار   یدموکراسا  کی طیشرا هیبر کنار دارد و درصدد ته سمیو فاش

 کیا اسات کاه    یا در مرحلاه  یکی. به هر جهت امروز تجربه بلشودیبرآ

 یوقتا  دیا آرزو کند. شاا آن ر تیموفق نکهیندارد جز ا یا دموکرات چاره

که  ابدیفرصت  ابد،یدر راه استقرار خود فراغت  ارزهاز مب یکتاتورید نیا

ممکن  آزادی یرا به سو یبکاهد و حرکت تکامل شیاز شدت خو یقدر

 سازد. 

 یطاوالن  یا ولو به صورت ناقص، ساابقه  ،یدموکراس یغرب یدر اروپا

بار اسااس آن    یاند و افکار عموم عادت کرده ینسب آزادیدارد. مردم به 

 یغربا  یخااص داده اسات. در اروپاا    یشده و به آنان فرهنگا  یزیر یپ

 نیرشد کارده اسات. در چنا    یاستقالل فکر یدر فضا یفرد تیشخص

ها که با رنا    نعمت نیتمام ا یو نابود یستیکمون میاستقرار رژ یطیشرا
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 یاسات کاه بارا    یوحشاتناک  یای قهقرا ریفراوان به دست آمده است س

 میا . وصاول باه رژ  کناد  یم یرا منتف ها شرفتیپ نینامعلوم تمام ا یمدت

خواهد شد، اما هر چه  یعمل یباالخره روز یو عدالت اجتماع «یتساو»

دردآور  «یتسااو » یبرا «آزادی» دنکر یافتد قربان ریوصول آن به تأخ

 ندهیکه در آ میدان ینامعلوم است و ما نم «آزادی»است چون سرنوشت 

 بینعمات پارارزش و آسا    آزادی. خاورد  یشکسات ما   ای شود یم روزیپ

 . میو توسعه ده میمقدم دار زیآن را بر هر چ دیاست که با یریپذ

 صالح کتاتوریو د یدموکراس. 4

 ،یاساتبداد  میا رژ ناه یاز ساه گز  یکا یانتخاب راه، منحصر به  دیشا

از مکاتاب باد    یارینباشد. قبال از جناگ بسا    یو دموکراس سمیکمون

را ناابود کنناد قلماروش را     آزادی نکاه یبدون ا خواستند یم یدموکراس

مکاتاب در   نیا ا ر،یا اخ هاای  ساال محدود سازند. بعد از تحوالت بزرگ 

 تاوان  یکاه نما   یا دوباره در لباس تاازه  شکها کهنه شدند و بدون  نظر

 ظاهر خواهند شد! یادیز یبندگینمود با فر ینیب شیآن را پ اتیجزئ

 نیکاه در عا   کنناد  یمکاتب آن است که قبول نم نیوجه مشخصه ا

 یآرماان نوسااز   کیا جامعه را برحساب   توان یم یاحترام به اراده فرد

کاه   دانند یم یخاص نیو قوان عتیطب یرا دارا یجامعه بشر ها آنکرد. 

کاه   یا یاسا یس میا آرا، رژ نیا کرد، مطابق ا یچیسر پ ها آناز  توان ینم

است کاه بادون توجاه باه      یمیثابت شده است رژ ربهآن به تج ییکارآ
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 کیاابااه  ایااشااخص  کیاابااه  یا ژهیااو اراتیاااخت ،یاصااول دموکراساا

را بدان گونه کاه   یحق رأ یمیرژ نیببخشد. اگر چه چن یستوکراسیآر

 هاای  آزادیاماا   بارد  یما  نیمتداول است از با  کیدموکرات های رژیمدر 

باا دور کاردن    رعکسب .گذارد یم یفکر را باق آزادیو بخصوص  یاساس

 یو مباارزات  جاناتیه یبه جا تواند یم یاسیمردم از اشتغاالت س شتریب

 آزادی ینظم و آرامش را کاه شارط اساسا    زد،یانگ یبر م یکه دموکراس

 ینااوع کنااد یماا سیکااه تأساا یماایرژ نیاساات مسااتقر سااازد. بنااابرا

اما همه افاراد   پردازد، یدولت م یاست که به کارها« صالح یکتاتورید»

 یها که به کار خود مشغول باشند. در گذشته نمونه گذارد یرا هم آزاد م

باا   ینبودناد ولا   کیا ها وجود داشت کاه دموکرات  حکومت نیاز ا یادیز

بار   18سلطنت مطلقه فرانسه در قارن   ی. حتکردند یحکومت م آزادی

 یعموم نظم یهم که برا یکم داشت، به افکار اریبس یافکار، نظارت انیب

باا   ساه یدر مقا می. آن رژداد یم غیمجال نشر و تبل دانست یمخطرناک 

 زیا بود. سلطنت انگلساتان ن  میمال اریبس ،یتلریو ه یستیفاش های رژیم

 به مردم داده بود.  یاریبس های آزادیشود  کیدموکرات نکهیقبل از ا

روح . دهاد  یمتضاد را در کنار هم قرار م التیتما یا هینظر نیاما چن

. مسلم است کاه  ردیرا بپذ ینحله فکر نیا های محدودیت تواند یبشر نم

که به هر شاکل کاه خواساته     ستین ریجامعه بشر آن چنان انعطاف پذ

شود مقاومات   جادیکه در آن ا یرییبلکه در مقابل هر تغ د،یباشند در آ
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 یعا یو طب یفطار  اتیمقتضا  یبعض یدارا زین یاجتماع یزندگ. کند یم

 دیا گفت کاه تجد  توان ینم نی. با وجود امیبدان توجه کن دیاست که با

 یآن محال است. اصل احترام به اراده فرد یادیتحول بن ایجامعه  یبنا

در  یاساس یبه او نقش دیبلکه با دینما نیفرد را تضم آزادی دینه تنها با

 یعموم تیربا کیدموکرات یبدهد و با اِعمالِ روشها یموماداره امور ع

 یکه جامعه ساازمان  میکن یقبول م ایاست:  شیجلب گردد. دو راه در پ

آن را  تواناد  یفارد نما   کیا است که افراد، عناصر مشاکله آنناد و اراده   

 میزن یپشت پا م یبشر تینحو به اخالق و شخص نیدگرگون سازد و بد

دارد، باز هم  ریرناپذییتغ یجامعه اساساً سرشت ندکه هر چ میریپذ یم ای

کاه در آن صاورت واقعااً آن را     میکن جادیدر آن ا یتحوالت میتوان یما م

 . میا کرده یتلق یانسان یا جامعه

را از  یاسیس آزادی توان ینم رایدو وجود ندارد؛ ز نیا نیب یراه سوم

کاه باه افاراد     نیجدا کرد. هم یاساس های آزادی ریو سا شهیاند آزادی

خاود مجتماع    لیا کنناد و باه م   انیخود را آزادانه ب دیاجازه دهند عقا

. اگار  کند یم جادیرا ا یاسیمختلف س التیتما ها آنافکار  انیشوند، جر

و باا   ندیخود را اظهار نما یاسیس التیاجازه داده نشود که تما ردمبه م

 هاا  آن یاسا یس جاناتیه ند،یانتخابات آزاد در اداره حکومت شرکت جو

فکر و تماام   آزادیهمراه آن  میرا رد کن ی. اگر دموکراسشود یم دیتشد

 یی. در کشاورها میا وابسته به آن را رد کرده یو معنو یاساس های آزادی
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بماند  داریپا خواهد یچون م کتاتوریباالست، د یاسیفرهنگ س حکه سط

مخالف حکومات و   اناتیاز جر یریجلوگ یبرا رایصالح باشد. ز تواند ینم

ناچار است کاه باه    کنند یبر آن وارد م کیدموکرات یروهایکه ن یفشار

 خشونت متوسل شود. 

 ها آزادی ینبودند، توانستند بعض کیکه دموکرات های رژیمدر گذشته 

از  دیا بودند کاه با « محلّل» های رژیمفقط  ها نیرا به افراد ببخشند اما ا

باه کااربرد    ینرمش 18فرانسه در قرن  ی. حکومت سلطنترفتند یم نیب

 19قارن   ی. سالطنت انگلساتان در ابتادا   دیا آن گرد یدکه موجب نابو

 . افتیتکامل  یبه سمتِ دموکراس یعیطب یریاما با س ود،ب «برالیل»

ماال   توانناد  ینما  کیا دموکرات ریا غ هاای  رژیمکه  یدر دوران کنون

 هاسات  مادت که  یکنند و در عصر هیخود تک یخیگذشته به سابقه تار

و حکومات   آزادینفوذ کرده و عاادت باه    یاسیدر امور س یافکار عموم

 یدموکراسا  توان یدوانده است نم شهیر یغرب یالاقل در ملل اروپا یمل

 هیا کل یرو یکنترل و اجبار سخت و ماداوم  نکهیارد کرد، مگر  یرا بکل

 نیچنا  سمیو فاش سمیتلریجهت بود که ه نیافراد اعمال شود و به هم

 دیا دو راه را با نیاز ا یکیمروز را به وجود آوردند. ا یخفقان آور طیمح

 استبداد.  نیتر خشن ای ،یدمو کراس ایانتخاب کرد: 
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 یو دموکراس یکتاتورید سهیمقا. 1

کاه بادان دچاار شاده اسات       یبحران روزافزون نیاز ا یدموکراس ایآ

بحاران گفتگاو    نیا درباره علل باروز ا  دیدر آغاز با افت؟یخواهد  ییرها

 1.میکن

. دهاد  یخود را نشان ما  یکمبودها  یدر عمل بتدر یدموکراس میرژ

 شاود  یما  یکاه باه دموکراسا    یانتقاادات  قیا دق یبا بررسا  میتوان یما م

 . میکن هیها را ته کمبود نیاز ا یفهرست

 میمساتق  ریا است که تمام مردم به طاور غ  نیبر ا یدموکراس اساس

کاه   رساد  یم ی. به نظر منطقرندیبگ میقاطع در امور حکومت تصم یول

که مربوط به خودشان است اظهار نظر کنند و با  یمردم در امور حکومت

اداره شود. اما احتمال دارد کاه   یبخوب شانیها کار دیروش قاعدتاً با نیا

کار مشکل شود. ماالً ممکان اسات کاه انتخااب کنناده       دارهدر عمل، ا

الزم را نداشااته باشااد. در آن صااورت  یسااتگیو شا یاساایاطالعااات س
                                                           

در مجله متافیزیک و اخاالق   1938این فصل و فصل آینده را از مقاله ای که در  1.

(Revue de Metaphysique et de Morale) اقتباس کردم. ام نوشته 
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او خاارج اسات و فقاط     اتیا تجرب رهیا از دا شاود  یکه مطرح ما  یمسائل

 ایا وافق است م یدار هیسرما ای سایدهد که ماالً با کل صیتشخ تواند یم

و اماور ده خاود    یاز مسائل جزئ دشیکه افق د یشخص نیمخالف. چن

داشاته باشاد؟    المللای  بیناز مسائل  تواند یم یچه اطالع رود یتر نم باال

و  یو نااقص خاود مساائل مهام ماال      ییبا تصورات ابتدا تواند یچگونه م

 یبه دانشامند  یمسائل نیو حل چن یبررس یرا حل کند؟ برا یاقتصاد

 یانتخاب کنندگان افراد شتریکه ب یاست، در حال ازیکاردان و کارآمد ن

 ریتحقق ناپذ یکه دموکراس رسد یبه نظر م نجایاند. در ا آگاه متوسط و نا

و  یاز منافع واقعا  شیخود ب یآن التیاست، چون انتخاب کننده به تما

 یشاوم   یآسان و بد فرجام کاه باه نتاا    یو راه حل شدیاند یم دارشیپا

 است.  تر ندیاو خوشا یبرا انجامد یم

عاوام   یها تعجب کرد که چرا انتخاب کننده در برابر وعده دیپس نبا

 یکاه بارا   شاود  یو متوجاه نما   دهد یاز خود نشان نم یمقاومت بانهیفر

خاود را   یجز نفع شخص یزیالزم است. او چ یبه هدف فداکار دنیرس

که غالباً مبهم و نامفهوم اسات. عاالوه بار     یآن هم نفع کند، یدنبال نم

 حیتارج  یخاود را بار مناافعِ همگاان     یساود شخصا   کنندهانتخاب  نیا

 . دهد یم

و  گرفات  یمیتصام  تاوان  یکه بدون توافق جماع نما   ستین یدیترد

 دیا باشاد. پاس با   تیکه همگام با اراده اکار رود یم شیپ یکار شهیهم
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همگان  نیکه اگر ب شود یحفظ م یفقط منافع»هم صدا با روسو گفت: 

 یادیاکار مردم مشترک باشد، چه با تفاوت ز نیالاقل ب ستیمشترک ن

. «سات یهست، اتفاق نظر همگاان ممکان ن   ختلفمنافع افراد م نیکه ب

 ایا  میدرسات اسات کاه دخالات مساتق      یموباوع فقاط در حاالت    نیا

قانون باشد و حال آنکه  بیانتخاب کنندگان محدود به تصو میرمستقیغ

بلکاه در دساتگاه دولات و     سات یملت فقط قانونگذار ن ندهیر عمل نماد

در  زیا کننادگان ن  خااب نفاوذ انت  یو از طرفا  کند یادارات اِعمالِ نفوذ م

 خواهناد  یم ندگانی. افراد از نماابدی یبعد از انتخابات ادامه م ندگان،ینما

باشند و اعمال نفوذ کنند  یگاه هیآنان تک یجلب منافع شخص یکه برا

جهات عازل و    یدر برابر مقامات دولتا  شیخو لیو آنان را به منزله وک

اعتباار   لیتحصا  لهیوسا  یورقه رأ نی. بنابرادانند یم اینصب و کسب مزا

 یکاه حاس خودخاواه    شاود  یما  ینیبه ماش لیتبد یاست و دموکراس

 . دینما یاشخاص را اربا م

باا   زیا ن ها کایمانند سند یبلکه منافع دستجات ،ینه تنها منافع شخص

است که  یدموکراس اتیهم از خصوص نی. اکند یمقابله م یمنافع عموم

 یو به اتکا تعداد اعضاا  ابندی یآزادانه گسترش م یدستجات خصوص نیا

ناچارند  یاسیکه مردان س یبه طور ندینما یم دایپ یخود قدرت انتخابات

نشاان دهناده اراده    یانتخابات عماوم  نیرا به حساب آورند. بنابرا ها آن

 نیاسات. باد   یمنافع خصوص یِریجهت گ ندهیبلکه نما ستین یهمگان
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باشاد فقاط    یباه دنباال مناافع عماوم     نکهیا یبه جا یدموکراس قیطر

 . شود یم یمبارزه منافع خصوص یبرا یا صحنه

و توساط   میرمساتق یاراده مردم به طاور غ  دیجد های دموکراسی در

 نادگان ینما نیکه ا یدر صورت ندیگو ی. مکند یم یتجل ها آن ندگانینما

را که عموم مردم ندارند داشته باشاند و بتوانناد اراده مابهم     یتیصالح

اراده  یدر تجلا  تیمحادود  نیا ا ند،ینما انیآنان را روشن کرده بدقت ب

 نادگان ینما نیا به طرز انتخااب ا  یت بخش است. اما وقتیربا یهمگان

 ستیاطالعات و نظر صائب ن وسعت ،یفن تیصالح مینیب یم میشیندیب

بلکه هنر خوبْ حرف زدن در برابر ماردم از   سازد یم روزیرا پ یلیکه وک

است کاه   یانتخاب شدگان، حالت کسان یتر است. حالت روان مهم ها نیا

 یزنادگ  یمسادود و تاب آلاود    طیدر محا  و پندارناد  یخود را مهام ما  

 ی. فضاا کند ینم تیکفا ها آنکه صرف وجود  ستندیو متوجه ن کنند یم

 یدر دوران جمهور 1«کاخ بوربون»حضور در  جانیو ه یسَبُک ،یالف زن

 نیا که امور دولت توسط ا رود یاحتمال نم بیترت نیسوم آشکار بود. بد

باه   لیا وک کیا اداره شود. هر چه  یا ستهیبه نحو شا« ملت ندگانینما»

   توجاه کناد باه    شاتر یانتخاب کننادگان ب  یو مسائل فرد یامور شخص

آن  مینیب یتر اداره خواهد شد. به طور ماال م همان اندازه امور دولت بد

هساتند روناق دفتار     زیا ملات ن  ناده یکاه نما  یدادگستر یعده از وکال

                                                           

 م. -محل مجلس ملی فرانسه .1
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چه منافع  هر گر،یاز طرف د 1آنهاست. یپارلمان تیموقع ونیکارشان مد

رد، درآو شیدر صدد باشد وکال را به خادمت خاو   یرومندترین یشخص

 ریا کاه فسااد و ارتشاا فراگ    سات ین نیا تر خواهد بود. منظاور ا  وبع بد

کامالً ظاهرالصالح و باه عباارت    یمجلس با وبع ندهیبلکه نما شود، یم

 افات یماال حق المشاوره در د،یآ یبه استخدام درم« شرافتمندانه» گرید

 کیا  تیباه عضاو   ایا باشاد(   یدادگساتر  لیکه وک ی)در صورت کند یم

 ناد یگو یما  یدموکراسا  نی. مخاالف دیآ یدر م یادار یو شورا ونیسیکم

که  شود یجابر م 2ششصد میارباب تسل کی یفرانسه به جا بیترت نیبد

 از خزانه دولت بهره مندند. 

انتخاب شدگان، اداره اماور ماردم را در مجاامع مختلاف باه عهاده       

 یا رشته لهیبه وس کیششصد نفر که هر  نیممکن است ا ای. آرندیگ یم

 ساته یشا یرا باه نحاو   یا سرگرم کار خودند مسائله  یاسیاز عواطف س

و  انیا خاود را باه فصااحت ب    یجاا  یبحث منطق ند؟یمطرح و حل نما

 ی. وقتا شاود  یما  لیتباد  یشاوخ  باه  یو کاار جاد   دهاد  یم یسخنور

و هار   کناد  یما  ادیا را ز یقاانون  های طرحتعداد  نینو یزندگ یدگیچیپ

شاان   و دربااره  دیا نما حیتصاح  ایا  لیرا تکم ها آنحق دارد که  ندهینما

 نیقوان نیکند، چگونه ممکن است که پارلمان انباشته از ا یسخن پراکن

                                                           

در ایران قانونی گذشت که وکالی دادگستری در صورت انتخاب شدن به وکالات   .1

 م. -مجلس شورای ملی در دوران وکالت مجلس، حقِ وکالت دادگستری ندارند.

 م -تعداد وکالی مجلس ملی فرانسه. 2.
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در  گار ید یو بعض ریأخبا ت نیقوان نیاز ا ینباشد؟ بعض ختهیو لجام گس

قاانون باا    کیا  ی. گااه شاوند  یما  بیبسرعت تصو یپارلمان تیتب فعال

از  یاریکاه بسا   یدر حاال  رساد،  یما  بیباه تصاو   یکما  یلیخ تیاکار

اصالحات بادون   یاز مضمون آن ندارند، بعض یحیدرک صح ندگانینما

باار   نیچناد  یقاانون  هاای  طرح یو بعض شوند یم بیتصو قیدق یبررس

 . دیآ یمطلوب به دست نم جهینت یول گردند یاصالح م

 نیای اعتمااد مجلاس تع   یباا رأ  ریا وز ،یپارلماان  یدموکراس کی در

تر است، با وجود  باال ندهینما کیاز مقام  ریوز یکی. معموالً مقام شود یم

 نادگان ینما یاست کاه سابب اغاوا    ریو مانور مناسب وز یسخنور ن،یا

کاه مساتلزم    یو اطالعات ازاتینه امت انجامد، یو به انتخاب او م شود یم

 یاسا یمختلاف س  التیتماا  نیبا  ناه یکاب می. بارورت تقسا  تشغل اوس

 وزرا!  تینه صالح کند یم میتقس وزارت را یفهایک

اسات کاه قاوه     نیا ا کیحکومت دموکرات بیمعا نیتر از بزرگ یکی

دولات   سیوابسته به مجلاس و در برابار آن مسائول اسات. رئا      هیمجر

حفاظ   یدفااع و بارا   ناه یکنندگان از کاب ضاحیمجبور است در برابر است

 تیفعال شتریب بیترت نیو بد فتدیبکوشد که در دام ن د،یخود مبارزه نما

اداره امور صارف کساب اعتمااد پارلماان کناد. احازاب        یخود را به جا

 یرعماد یبه طاور غ  یهم گاه نیو موافق یمخالف به طور عمد یاسیس

. منصاب وزارت،  کنناد  یرا فل  ما  هیو قوه مجر شوند یمانع کار دولت م
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 رییا اسات. تغ  دیا که مجلس باز است، دائمااً ماورد تهد   یالاقل در دوران

مجلااس، اشااتباهات  یاراهروهاا کاااتیتحر ،یاساایاحاازاب س التیتشااک

هاا( و   وزارت )منتظرالاوزاره  یدهایا کاند التیدولت، تما سیرئ یاحتمال

 نکاه یاثباات ا  یامتحاان شاانس خاود و گااه     یآناان بارا   هاای  کوشش

 کیا که دوران  شوند یهمه موجب م ند،یرا واژگون نما یریوز توانند یم

 رستاداره د یبرا ینیتضم چیه یکوتاه باشد. در دموکراس اریوزارت بس

)بخصاوص در فرانساه( فاراوان اسات و      ها نهی. سقوط کابمیمملکت ندار

ها قدرت  دولت نیبزنند! ا یدست به کار توانند یمستعجل نم های دولت

 یا زود گاذر در برابار اداره   ریوز کیندارند. از  یبر ادارات دولت یو نفوذ

نسبت باه   ریساخته است؟ وز یآن است چه کار یدفاع لهیکه رکود وس

و  یانتخاباات  میعظا  یرویا ن کیا خاود کاه در مقابال دولات      رمندانکا

دولت نه باه منظاور رفاع     نجایدارد؟ در ا یهستند چه قدرت ییکایسند

اسات کاه در ادارات    نادگان یبلکه بر اثر اعمال نفوذ و فشاار نما  ب،یمعا

 یواقعا  سیرئا  کیا بادون نظاارت    یرادا یو بوروکراس کند یدخالت م

کارمنادان، کاار    لیا دل ی: وفاور با  دهاد  یم شانرا ن ییها یینارسا نیچن

و  ریمقررات دسات و پااگ   ،یریگ میدر تصم ریتأخ ،یکیمکان ای ینیماش

هار   طیشارا  نیا . در اساازد  یرا محاو ما   هاا  تیکه همه مسئول دهیفا یب

کاه   کناد  یما  یکه به حال خود گذاشته شود ساع  یا اداره ایوزارتخانه 

خاود را   یهماهنگ یادار نیماش نیمجموعه ا جهیمستقل گردد و در نت
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وحادت و   ست،ین یسیرئ یدموکراس ستمی. چون در سدهد یاز دست م

 . ستیهم ن یانسجام

. میآن تعجب کن یامدهایاز پ دیاست نبا نیچن یدموکراس میاگر رژ

دارد:  اریتفاوت بسا  یکتاتوریو د یسلطنت میرژ اتیبا تجرب ها امدیپ نیا

اند بلکاه   طرح نشده نیمتخصص لهیاند به وس شده میکه بد تنظ ینیقوان

 تار  تیصالح یب یو منتخب از طرف اشخاص تیصالح یب ندهینما یا عده

کاار   یو کناد  ینیاناد، سانگ   کرده نیرا تدو ها آننامطلوب  یطیدر شرا

 یادار یو کارهاا  یدر قانونگاذار  ریکه سابب تاأخ   یپارلمان و کاغذباز

انتخاب کننادگان   تیحُکام که ربا یو حاتم بخش یبیعوام فر شود، یم

کارت اعمال نفاوذ و فسااد و    دهند، یم حیمردم ترج یرا به منافع واقع

ها که  کار یوستگیناپ جهیدولت و در نت یثبات یب نهان،پ ایآشکار  یارتشا

دارد،  یاسات باازم   یاج وقات طاوالن  که محت یدولت را از اقدام به امور

دارناد و ناه کنتارل     سینامطلوب ادارات که ناه رئا   یو بازده ینظم یب

 . شوند یم

 یواقعا  یسیکه اگر در رأس دولتْ رئ ندیگو یم یدموکراس نیمخالف

ها درماان خواهاد شاد: وجاود      درد نیباشد، ا کتاتورید ایشاه  کیمانند 

که حکومت ثباات داشاته باشاد و باا      شود یموجب م یدائم سیرئ کی

 نیدولات اختالفاات با    رد،یبگ میبسرعت تصم یپارلمان فاتیحذف تشر

در برابار   کند، یمنافع متضاد را حلّ و فصل م یمختلف و دارا های گروه
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 انیا با پا د،ینما یم نیمملکت را تضم یآنان استقالل دارد و وحدت واقع

پارلمان اعمال نفوذ به منظور جلاب قلاوب و    ندگانیدادن به قدرت نما

 کنند یم نیدار تدو تیرا افراد صالح نیقوان رود، یم نیاز ب یفساد ادار

افاراد   نیا باا ا  ریحفظ قدرت خود اسات نااگز   ننگرا یسیو چون هر رئ

 . دینما یمشورت م

 یدموکراس اقتیانتقادات موجه است؟ اگر بخواهند ل نیمجموعه ا ایآ

 یسالطنت  میرژ کی یعمل یآن را با کارها دیمور بسنجند بارا در اداره ا

 یلیخ رایز یحکومت فرب ستمیس کیکنند، نه با  سهیمقا یکتاتورید ای

حکومات   کیا  لیرا باا فضاا   یموجاود دموکراسا   وبیآسان است که ع

 م،یریا موجود را در نظار بگ  اتی. اگر واقعمیکن سهیمقا یالیخ یاستبداد

 . ستیقابل قبول ن اسیق نیکه ا مینیب یم

 یباا مجموعاه افاراد    یینهاا  یریگ میتصم یدر دموکراس ندیگو یم

حاکمه باه   ئتیندارند و روش انتخاب ه تیوجه صالح چیاست که به ه

مردم انتخاب شاوند. حااال، از کجاا معلاوم      نیتر که سزاوار ستین ینحو

است که آن حاکم  نیمنظور ا ایدارد؟ آ تیاست که حاکم مستبد صالح

و فقاط   کند یاداره امور انتخاب م یرا برا دار تیمستبد اشخاص صالح

امپراتاور   کیا چاون اجاداد دور    ایا آ رد؟یا گ یرا خاود ما   یینها میتصم

 زیا کنند او کاه وارث آناان اسات ن    سیرا تأس شیاند سلسله خو توانسته

سلساله   کیا که غالبااً وارث   میا دهیدر عمل ند ایحکومت دارد؟ آ اقتیل
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اسات و اگار    عالقاه  یامور دولت ب هنسبت ب یمیو قد یطوالن یامپراتور

 دهد؟ یاز خود نشان م یوحشتناک یاقتیل یبخواهد در آن دخالت کند ب

داشته است.  اقتیبه قدرت ل دنیدر راه رس یکتاتورید میحاال فر  کن

فراماوش   ایا دارد؟ آ اقات یل زیا در حفظ آن ن نکهیاست برا یلیدل نیا ایآ

که باه علات عادم     هایی دیکتاتوریپر است از   یکه صحنه تار میا کرده

 نکاه یاناد؟ باه فار  ا    رفتاه  نیاز با  یبه وبع اسافبار  کتاتوریمهارت د

را در راه حفظ منافع  اقتیل نیکه ا میدان یباشد از کجا م قیال کتاتورید

مناافع باا    نیا ا ندیگو یم ؟ینه جلب منافع شخص برد یبه کار م یعموم

وابساته اسات.    لات با سرنوشات م  سیاند و ناچار سرنوشت رئ هم مقارن

ثروت اسات   ادیازد شهیدر اند سیاست. رئ ینسب یوابستگ نیا یول ،یبل

ناه توجاه باه     ساازد  یذهن او را مشغول ما  یروزیبه پ دنیرس یو آرزو

او باه حفاظ قادرت و     لیا گفت که م توان یقدر م نیسعادت مردم. هم

 نیو فقط هم دینما یم یاو را متوجه منافع مل یشخص تیاز امن ینگران

که  ستیمسلم ن گرید ی. از طرفردیگ یجلو او را م یاست که تا حدّ امر

بلکه ممکان اسات    ردیملت را در نظر بگ یمنافع واقع یکتاتورید نیچن

بااور کارد    توان یو خود را گول بزند. ماالً م شود یتوهم نیکه دچار چن

داشته باشند و  یشانس آن را ندارند که حکومت صالح یبشرکه جوامع 

توقاع دارناد مناافع     یاسا یس میا رژ کیا کاه از   یرجال علم یدلساده 

 توانند یهمه افراد م ایتعجب است. آ هیما اریبس دینما تیرا رعا یهمگان

کاه اماور    میا اداره کنند؟ ما از دولات انتظاار دار   یرا بخوب شیامور خو
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 یهیو حاال آنکاه باد    دیا اداره نما یبهتر از امور شخص یلیرا خ یعموم

 هاای  هادف تار از   مشکل یلیخ یمنافع عموم های هدفاست وصول به 

 دهیا چیمشکل و پ یلیخ یعموم های آرمآن فیاوالً تعر رایاست ز یفرد

مشاکل   یریا گ میاسات تصام   یچون هدف مورد نظر همگان اًیاست ثان

 میگرفات کاه آن تصام    میتصام  یبسادگ توان یم یفقط وقت رایاست ز

آسان اسات   یدر صورت یفرد و منافع او باشد. رهبر کیوابسته به اراده 

 نیا حال ا  ی. براتیجمع کیداشته باشد نه  یفرد بستگ کیکه به نظر 

بخاش   تیرباا  زیا کادام از آن دو راه ن  چیمشکل دو راه وجود دارد و ه

اگذار نمود پس آن و ها نفعیاداره را به خود ذ توان ی: اوالً چون نمستندین

آناان کنتارل    اعمالصورت  نیدر ا کنند؛ یها اداره م واسطه لهیرا به وس

کاه در آن   ناد یرهبر واگذار نما کیآن را به  توانند یم اًی. ثانستین ریپذ

خواهاد   نفعیاز برداشت افراد ذ ریغ یدرک او از منافع همگان زیصورت ن

است فقاط باه    یرا که در سرشت هر حکومت ینواقص دینبا نیبود. بنابرا

 یحکاومت  ساتم یسرا که هار   یبیمعا دینبا یعنینسبت داد  یدموکراس

 دانست.  یدارد معلول دموکراس

 تاوان  یم شود یم یدموکراس یسازمان ادار یتیکفا یبحث از ب یوقت

 نیا مستلزم ا یادار ستمیکرد که استقرار هر س یآور ادینکته را  نیهم

مشاکل دو علات دارد    نیا ندارد. ا یبه دموکراس یمشکالت است و ربط

مادرن باه کارمنادان     هاای  دولات  یادار یکارها یدگیچیاوالً به علت پ
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 تاوان  ینم ستیچون اداره امور همراه با رقابت ن اًیم. ثانیدار ازین یاریبس

کرد. چه اداره حکومات باه دسات     یابیآن را ارز یکار و بازده شرفتیپ

گاروه باه هار جهات کنتارل ادارات       کیا باشد و چه به دست  فرد کی

و  یشخصا  هاای  ویژگای از باروز   توان یمشکل است و بزحمت م یدولت

 سیاگار رئا   ینمود. حت یریجلوگ ها آندر  یو سهل انگار یتسلط تنبل

 نیا ا کیاز نزد تواند ینم 1به طور فعال به امور حکومت بپردازد یمقتدر

 یرا بدرسات  ردساتان یز یکارهاا  جهیو نت دیرا مراقبت نما میعظ نیماش

اکتفاا   تواناد  یندارد و به ظواهر هم نم یفرصت نیکند، چون چن یابیارز

گاول زدن   یو بارا  اناد  لصالحداران ظاهرا ولیادارات مال ت یکند. رؤسا

. بادون  کنناد  یم شتریرا ب وبیو ع کشند یها م کار یبر رو یا رؤسا پرده

باه نظار    یدولت اصالح شود ول یارکه دستگاه اد خواهند یشک همه م

 نیچنا  کیا دموکرات میا رژ کیحکومت مطلقه بهتر از  کیکه  رسد ینم

 را انجام دهد!  یتحول

و  کنناد  یانتقاد ما  یاعمال نفوذ و فساد در دموکراس ،یبیاز عوام فر

ساتمکار بهتار از صاد ساتمکار اسات.       کیکه تحمل ستم از  ندیگو یم

ستمگر ممکن است هار   کیهمان    ردستانِیاند که ز فراموش کرده نانیا

 یشوند. ارباب کاه از کنتارل جاد    لیتبد یبه ستمگران دست دوم کی

                                                           

های کالسیک به هی  و چه  کند اما شاه در رژیم یک دیکتاتور بدین نحو رفتار می .1

 این نیست.



 59/  بحران دموکراسی
 

نقل و نباات و اعماال    میآنان را از تقس تواند یم گونهعاجز است چ ها آن

صورت چگونه ممکن است که فساد مستقر نشود؟  نینفوذ باز دارد؟ در ا

اسات!   شاتر یب یلا یشانس گسترش فساد خ یاستبداد میبرعکس در رژ

 هیتر شود شهادت گُواهان و اعالم جرم عل محدود انیب آزادیهر چه  رایز

 همراه است.  یشتریب یبا نگران نیمفسد

است که در  نی. مسئله ارندیگ یخرده م یدموکراس ثبات یب نیهمچن

 یه ادارهمان دساتگا    و مانند یامور برقرار م رانیزودگذرْ مد یبرابر وزرا

منشاأ خادمت    نجاا یاسات در ا  یدموکراسا  نِیکه ماورد انتقااد مخاالف   

باه   یمتعدد یرا در دوران وزرا یطوالن یکارها رانیمد نیو ا گردد یم

و  شاود  یاداره ما  هاا  آن لهیوسرسانند. در واقع امور مملکت به  یانجام م

 همگاانی تاا در برابار اراده    کوشاند  یبر امور دارند و م یوزرا فقط نظارت

کارمنادان  »کوشش متقابل از طارف   ینرمش نشان دهند. در دموکراس

جا جماع   کیرا  رییتغ تیثبات و قابل تیدو مز «ریمتغ یوزرا»و « ثابت

ثبات آن  شود یمحسوب م یرا اگر انقطاع سلسله امور کمبودیز کند، یم

 . توجه بهرود یبه شمار م یکه دارد خطر بزرگ ییها ییبا وجود نارسا زین

را آشاکار   ها یینارسا نیا یاسیو انتقادات متقابل احزاب س یافکار عموم

 . سازد یم

است کاه وزرا بتوانناد در دوره فتارتْ     دیمف یدر صورت نهیکاب رییتغ

در رأس کاار بمانناد    یطاوالن  یاگر وزرا مادت  یامور را کنترل کنند. ول
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 نیا بته ابار عو  شوند. ال کیاست و بهتر است که هر سه سال  انباریز

 نیا . ااباد یاز ساه مااه دوام ن   شیکه دوره وزارتشان ب ستیهم درست ن

 یپارلماان  های دموکراسیدر  یفرانسه است ول یدموکراس بیع یثبات یب

به چشم  کیبلژ یو حت یناویاسکاند یانگلستان و کشورها رینظ یمیقد

 شاود  ینما  یناشا  یاز سرشت دموکراسا  بیع نی. از آنجا که اخورد ینم

 آن را درمان کرد.  توان یپس م

و  گاذارد  یمختلف بااز ما   های گروهمبارزه  یرا برا دانیم یدموکراس

را هماهناگ   هاا  آن کند یم یکند سع یداور ها آن نیچون حق ندارد ب

 الیا خواهد باود خ  یطرف یمقتدر داور ب سیرئ کیتصور که  نی. ادینما

 هیا تک یغالبااً بار گاروه خاصا     یسیرئ نیهاست. چن نیسیتئور یِپرداز

 نیرا از ب یمبارزه طبقات بیآن و خفه کردن گروه رق تیو با تقو کند یم

آرماان طبقاه    یمانع تجلا  یدار هیبر سرما هیبا تک سمی. ماالً فاشبرد یم

 م،یا را داشته یتعاربات اجتماع نیا زین یکارگر شد. ما قبل از دموکراس

و  اناد  افتاه یجامعاه شادت    شارفت یتعاربات بار اثار پ   نیمنتها امروز ا

دهد و از شدتشان بکاهاد.   قیرا با هم تلف ها آنکه  کوشد یم یدموکراس

هاا را   تضااد  نیتا به حال نتوانسته است که ا یدرست است که دمکراس

بکناد   یکاار  نینتوانسته است چنا  زین یکتاتوریببرد اما د نیاز ب یبکل

نموده است  یریها جلوگ تضاد نیاز بروز ا یا فقط با فشار و ستم تا اندازه

ظاهر شود. ناه   یشتریبا خشونت ب گریکه بار د هستخطر  نیا شهیهم
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 نیا یبرا یعمل یراه حل توانند یکدام نم چیه یکتاتورینه د ،یدموکراس

 کنند.  دایپ اند اوردهیکه خودشان به وجود ن یمشکل

تار اسات.    مساائل نااتوان   نیا در حال ا  یکه دموکراسا  ستین یشک

 ئات یو باا سالب اراده ه   کناد  یحکومت را فل  ما  یدموکراس ندیگو یم

 یادار ریمجبورناد سا   هاا  یدموکراس رایز د،ینما یحاکمه، آن را ناتوان م

 و رکاود  ینظما  ی. با ندینما تیرا رعا یپارلمان دهیچیپ فاتیها و تشر کار

 تیپارلماان در هادا   ینااتوان  ن،ینادرست قوان میقوه مقننه، تنظ یکارها

 کناد  یما  جادیا هیقوه مجر یکه قوه مقننه برا یو موانع دیجد یحکومت

 یکتاتورید میکه در رژ یاست در حال یدر سرشت دموکراس ها نیهمه ا

 . اند یپرمعن نیو قوان عیسر ماتیها روشن، تصم راه حل

متضااد   یمظهر فشار منافع خصوصا  یحکومت دموکراس یسست نیا

 لیقدرت دارند تا سکوت را بر گروه مزاحم خود تحم ها یکتاتوریاست. د

را  یمناافع عماوم   یطرفا  یکه باا با   ستندیبه فکر آن ن گاه چیکنند و ه

بدون مزاحم عمل کنند. برعکس  توانند یجهت م نیدهند، بد صیتشخ

دارناد و   یسات یهمز گریکدیبا  یمنافع خصوص عانوا یدموکراس میدر رژ

 دنیاجتماع گردناد رسا   یقربان ها آناز  یباشد که بعض یهر وقت مقتض

الزم اسات   یهمراه با تسامح است و چون در هر اقادام  یهدف نیبه چن

کم  د،یآن اقدام همراه با ترد ندیتوجه نما یاریبس یکه به منافع خصوص

در برابار کارمنادان خاود کاه      زیا ناست. دولات   تیخاص یب یاثر و گاه
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اسات و حاال آنکاه     فیباع  کنناد  یرفتار م شیخو لیهمواره مطابق م

 یمزاحما  تیو از هر فعال دینما لیقدرت خود را تحم تواند یم کتاتورید

 کند.  یریجلوگ

را  هاا  یکتاتورید تواند یافراد، نم یو عدم همکار یخودخواه باالخره

 تواناد  یما  یکتااتور ید میا رژ رایا فلا  ساازد. ز   هاا  یبه اندازه دموکراسا 

انجاام دهاد.    یطاوالن  ییو کارهاا  دیا نما لیرا بر افراد تحم ییهایفداکار

 لیرا دنباال نکناد دسات کام وساا      یاگار هام مناافع ملا     بیترت نیبد

 . سازد یفراهم م رابه آن  یدسترس

: اوالً در موقاع  شاود  یبخصوص در دو مورد حساس ما  یاقتیل یب نیا

گرفات و مناافع    میتصام  عاًیرفع آن سر یبرا دیبا ،یبروز بحران اقتصاد

نارمش ابتکاارات    یکارد و باه جاا    یعماوم  مناافع  یرا فادا  یخصوصا 

مورد پسند عماوم   دیگرفت که شا یماتیبه خرج داد و تصم یا متهورانه

در مورد مسائل  اًی. ثانستیساخته ن یاز دموکراس ییکارها نینباشد. چن

باه   یبارا  یشود ولا  روزیجنگ پ کیدر  تواند یم یدموکراس ،المللی بین

لطماه زناد و    یناچار است به اصول دموکراس یروزیپ نیدست آوردن ا

. دیا دارد کساب نما  یاز آنچاه در مواقاع عااد    شیبا  یاریا قدرت و اخت

وجاود   گذارناد،  یما  یشخصا  هاای  آزادیبه  یکه در دموکراس یاحترام

 یبارا  میا رژ نیکه ا شود یامور موجب م انیجر یاحزاب مخالف و کند

 هیا نداشته باشاد، بخصاوص در ته   ینبرد مسلحانه توان کاف کی یرهبر
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دوران جناگ   یآن از رهبار  ینااتوان  هیا اول یپلماسیمقدمات جنگ و د

ناه باه    دانناد  یرا نم المللی بین اتیتر است. عموم مردم که مقتض آشکار

فقاط باه    هاا  آن اناد،  یآن راب یها نهیاز هز یناش اتیجنگ و نه به مال

کاه صالح در خطار     دبرنا  یخود توجه دارند و هرگز گمان نما  یآرزوها

کمتار اسات و در    یجنگ یآمادگ یدموکراس میجهت در رژ نیباشد. بد

سخت بر ماردم هسات    یچون امکان فشارها یکتاتوریکه در د یصورت

 اسات یدر س یدموکراسا  میا رژ نی. همچنا باشاد  یم شتریب یآمادگ نیا

 نیا . اترساد  یما  یاست چون از باروز جناگ ناگهاان    شهامت یب یخارج

و  شاود  یما  ناده یخطر جنگ آ دیو تشد ییناربا شیموجب افزا یسست

 یکتااتور ید ازیا و امت یو خماود دموکراسا   یعقاب مانادگ   بیترت نیبد

 زیکشور ن یخارج استیس تیدر هدا یدموکراس ی. ناتوانشود یم هیتوج

است،  هیکه موکول به اقدام و تعهد قوه مجر ییچند علت دارد: در کارها

 یدر اجارا  ریو تاأخ  تیا مداوم قوه مقننه موجب عدم قاطع یمانع تراش

اناد در هام    آنچه را که کرده شود یالزم م یکه گاه یامور است به طور

باا   دیبا یجهان های بحرانپا بگذارند. در  ریاند ز را که داده یو قول زندیبر

تساامح و   میا که رژ یگرفت. دموکراس میکمال صراحت و شجاعت تصم

 شیدر پا  یا انهیراه حل م خواهد یگوناگون است م تالیتما نیسازش ب

کاه تعارباات    شود یموجب م یخارج استیدر س ی. عدم هماهنگردیگ

 التیجلوه گر شود و تماا  زین یخارج استیس نهیدر زم یداخل استیس

را دشوار  یمنافع عموم صیو تشخ رهیرا ت یمخالف وجدان مل های گروه
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و  ستیفاش های دولتبه  ها یدست راست یدموکراس میسازد. ماالً در رژ

دارند و حال آنکه در  لیتما یستیالیسوس هاى حکومتبه  ها یدست چپ

در ملات   یهمااهنگ  یحداقل به صورت ظاهر نوع یکتاتورید میرژ کی

در مألعاام اتخااذ    المللای  باین  استیچون س یاسوجود دارد. در دموکر

محرماناه،   هاای  سازشو در معر  کنترل عموم است توسل به  شود یم

از آن اساتفاده کناد    تواناد  یما  یکتااتور یکه د ییها یشانتاژ و حقه باز

 امکان ندارد. 

تنهاا   رایگرفت ز جهیرا نت یکتاتورید یبرتر توان یمقدمات نم نیا از

به کار  یرا بدرست لیآن وسا دیبلکه با ستین یاقدام، کاف لِیداشتن وسا

 یچون از مقاومت مردم و انتقادات مطلقه در آن است که میبرد. خطر رژ

در  یطاوالن  ینادارد ممکان اسات مادت     یآگاه کنند یم میکه از آن رژ

 چینادارد و ها   یظهاور  یبرود. چون افکاار عماوم   شیپ یاشتباه ریمس

اسات.   یمردم مخف یواقع های گرایش رسد، یآزادانه به گوش نم ییصدا

از اشتباه و اصالح آن وجود  یریشگیپ یبحث آزاد برا ،یمیرژ نیدر چن

و  کناد  یرا هام قباول نما    حتیو نصا  یرخواهیخ یحت کتاتوریندارد. د

 ییرا از قلمارو حکمفرماا   گاران ید یفرد کاراتو ابت حیافکار صر  یبتدر

 هاای  رژیام . ردیپاذ  یرا ما  عیو فقط افکار خمود و مط کند یخود طرد م

ماردم   دیسرمست و از دغدغه نام و ننگ پُرند. شا یمطلقه از قدرت طلب

 شاود  یم ها آنکه به  یلیاز تحم یول ند،یرا بستا یاز دمکراس یدور نیا
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اقادامات   یکاار یبردن ب نیاز ب یبرا نستتوا یتلریه می. رژبرند یرن  م

نااتوان   هاای  دموکراسای خاود را بار    یخاارج  استیو س دیبنما یقاطع

 نیا ا جهیبهتر از آنان آماده شود. اما نت یلیجنگ خ یکند و برا لیتحم

 یهاا  یمطلق، ملات را باه فاداکار    ییتالش بزرگ آن بود که با فرمانروا

در  انیفاجعاه کشااند. فرانساو    نیتار  واداشت و به طرف دردنااک  یاپیپ

 شیبا  یکه کم -« پتن»کوتاه  یکتاتوریسلطنت مطلقه تا د نیفاصله ب

را پشات ساار   یاساتبداد  میا و چهااار رژ یامپراتاور  -قارن باود    کیا از

 افتناد یخاتماه   یباا وباع شاوم    هاا  میرژ نیگذاشتند. از آنجا که همه ا

 دیرا حمال بار تصاادف و اتفااق نماود. شاا       هاا  آن یبادفرجام  توان ینم

 شتریاما ب د،یبنما یبتواند اقدامات مؤثر یبر عکس دموکراس ،یکتاتورید

 ملت همراه است.  یاقدامات با بدبخت نیاوقات ا

 صینقاا  یاز حکومت است ول ینوع ناقص یاست که دموکراس درست

. اگار هام از   ستین شتریمطلقه ب میاست و از رژ یخاص یها آن از جنبه

دارد و آن  یبزرگا  تیا مز یجهت هر دو مال هم باشاند دموکراسا   نیا

 به مردم است.  آزادی یبها نعمت گران یاعطا

و نسبت باه   میریبه طور دربست بپذ میتوان یرا نم یدموکراس نواقص

 میرا رفاع کنا   بیا معا نیا ا شاتر یهار چاه ب   م،ینکنا  یدرمان آن فکار 

 یدموکراسا  بیا ع نیتار  خواهد بود. مهام  دیکمتر مورد تهد یدموکراس

و برطارف   میابیا علل آن را ب میتوان یآن در اداره امور است که م یناتوان
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و کاه پارلماان    ینامناساب  طیاند از: شارا  ن علل عبارتیاز ا ی. بعضمیکن

بخصاوص در   - هاا  ناه یکاب یثباات  یمسئله با  کنند، یدولت در آن کار م

و  یاخالقا  یینارساا  ،یبار مناافع شخصا    یمبتن یفرانسه، مبارزه طبقات

 ندیخود را سرکوب نما یحس خود خواه توانند یکه نه م یافراد یفکر

 دهند.  صیرا تشخ خودشان یمنافع واقع توانند یو نه م

 هیو قدرت سرما یدموکراس. 2

و  کننااد یانتقاااد ماا یاز دموکراساا زیاان یگااریاز جهاات د مخالفااان

حد نااقص اسات باه هادف      نیکه تا ا یمیممکن است رژ ایآ ندیگو یم

 یفرد یها امرِ حکومت را به مجموعه اراده شود یموفق م ایخود برسد؟ آ

فقاط   میا ا دهیا د یکه آنچه تا باه حاال از دموکراسا    ندیگو یواگذارد؟ م

 هاا  سات یکه به قول کمون یبه نظام رادیا نی. اتیقعبوده نه وا یالبافیخ

 زیا راسات ن  یاست وارد است. اماا جنااح افراطا    «ییبورژوا یدموکراس»

خاود وفاا    یهاا  باه وعاده   یدموکراس دیگو یو م کند یانتقاد را م نیهم

 . دینما یآن ادعانامه صادر م هینکرده است و عل

بلکاه   کنناد  یکه کشور را اداره ما  ستندیهمه مردم ن یدر دموکراس

بار با شرکت در انتخابات در امور مملکت اظهار  کیهر چهار سال  ها آن

 رایا ز کنناد،  یخودشان ارباب انتخاب م ی. آنان در واقع براکنند ینظر م

دهنادگان را   یرأ دهیا در مجلس عق یمنتخب در موقع اعالم رأ یوکال

. ممکان اسات در   کنناد  یرا نم و برورتاً وکالت مردم سازند ینم یمتجل
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دهند. تنها  دهیعق رییتغ ایخود را فراموش کنند  یها دوران وکالت وعده

اسات. ممکان    یآنان در انتخاباات بعاد   یبمانت اجرا، شکست احتمال

را که باا   ییدارند به کار برند تا رأ نیموکل یرا که رو یاست وکال نفوذ

کاه   میا ا دهیا هاا د  بقبوالنناد. باار   ها آنندارد به  یتناسب چیآنان ه دیعقا

او  نیباوده اسات کاه ماوکل     لیا دل نیتنها باد  لیوک کیانتخاب مجدد 

محساوب   یاسا یکاه مارد مبارز س    یلا یوک نیاند به داشتن چن خواسته

کاه در پارلماان مطارح     یدر تماام اماور   لیا افتخار کنناد. وک  شود یم

 ینیمع یساسا التیکند. او فقط تما یخود مشاوره نم نیبا موکل شود یم

دفااع کناد،    نشیاز منافع موکل دیبا یا ژهیکه در موارد و داند یدارد و م

 امضا دارد.  دیسف باًیمسائل تقر ریدر سا

 ردیا گ یو مورد اعتماد قرار ما  شود یکه انتخاب م یلیوک قتیدر حق

باه   لیا وک هاا  ی. در اغلاب دموکراسا  ستنی مصمم و قاطع امور ادارهدر 

حزب است کاه او را باه وکالات رساانده و      رایز دهد یحزب خود رأى م

در روش  تواند یدارد، پس نم یاو به اطاعت از حزب بستگ یاسیس ندهیآ

 یبادون مخااطره رو   کناد  یما  لیا حزب بار او تحم  که یریخود از مس

 لیباه حکومات احازاب تباد      یبتادر  دیا جد هاای  دموکراسیبرگرداند. 
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باا   ها تیدر واقع اقل یعنی - نیریاز سا تر ریحکومت فرانسه د - 1اند شده

دهناده   ی. رأکنناد  یرا اداره م رمتشکلیغ میهم متحد شده و توده عظ

باه   کیا نزد یاسیس های گرایش یاراوکالت که د یداهایاز کاند یکیبه 

در  یریا گ میوکال تصم نییاما بعد از انتخابات و تع دهد، یم یاوست رأ

بر  یدهندگان کنترل یرأ گریاحزاب است و د اریبه اخت یدوره قانونگذار

کااه در آن  میخااور یبرماا یکتاااتورید یامااور ندارنااد. پااس بااه نااوع 

. باز کنند یم تحکوم کنواختی یو متشکل با روش میعظ «های ماشین»

باشاند و ماال    یاسا یبه افکار س یمتشکل مبتن های ماشین نیهم اگر ا

نباشاند   یشخصا  یها یو گروه بند یتجار های شرکتبه صورت  کایامر

عازل   یاز رؤساا  یبه واسطه عده کم شهیهم ها نیماش نیست. اخوب ا

مهاارت در عمال و جاذباه     ان،یا قدرت ب یکه دارا شوند یاداره م ریناپذ

در  هاا  آن دنیا البته اگر هنر افساد و خر -طرفداران وفاداراند  و یشخص

 میا رژ نیکه ا ندیگو یم یبه طور جد یدموکراس نیمخالف 2نباشد. انیم

 . مردمتنها به چند نفر رهبر تعلق دارد نه به توده 

                                                           

 ایاان پدیااده بااا وبااوح و قاطعیاات در اوایاال قاارن از طاارف استروگورسااکی   .1

(Ostrogorski)      در کتاااب جالااب او بااه نااام دموکراساای و احاازاب سیاساای 

La Democratie et les pario politiques)) .بررسی شد 

برت میشل در کتاب احزاب سیاسی خود نقش ایان رؤساا را باه روشانی بیاان      ار. 2

 Robert Michels, Les Paris Politiques)) نموده است.
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کاه تاوده    ستندین یاحزاب اربابان منحصر یپارلمان و رؤسا یوکال

بلکاه ادارات   کنناد  یرا تحمال ما   ها آن یمنافع خصوص نیمردم بار تأم

اساتقالل دارناد و    یناوع  شاوند  یچاون درسات کنتارل نما     زین یدولت

دولت و پارلمان متفااوت اسات    های هدفخاص خود را که با  های هدف

هام   یلشاگر  یروهاا یو ساتاد ن  یکشور ریادو ی. رؤساندینما یدنبال م

کاه   یو بارخالف اراده ملات هار اقادام     یبدون توجه به انتخابات عموم

 . کنند یبخواهند م

دولات،   یرتباه دولات، اعضاا    یرهبران، کارمندان عاال  نیاما تمام ا

تکامال باه دسات     دیا مورد با نیادر  - ندگانیاحزاب و اکار نما یرؤسا

تعلق داشاته جازء    یواحد یغالباً به طبقه اجتماع -شد  ادآوریآمده را 

 نادگان ینما ی. حتا ناد یآ یها به حساب ما  طبقه بورژوا یعنیروشنفکران 

خاود را از سالطه تفکار     توانناد  یهاا نما   الملاه  هیا و وج یاحزاب کارگر

 هاا  ستیکه کمون یگفت اصطالح توان یرو م نیرها کنند. از ا   یبورژواز

ناام   «یباورژواز  یکتااتور ید»حکومات باه ناام     نیو از ا برند یبه کار م

 . ستین جایچندان ب برند یم

اعماال نفاوذ فقاط از طارف      هاا  یکه در دموکراسا  میاگر توجه کن 

 یبازرگ اقتصااد   یبلکه مجموعه قدرتها ستین یبورژواز یسازمان ادار

. اگر نقش میبر یم یاصطالح پ نیبه موجه بودن ا ندینما یم ریدر آن تأث

 تااهینقااش کم تیّاادارد، اهم یادیااز تیاااهم یانتخابااات یهااا تااهیکم
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به طرق مختلاف، از   یو امور مال عیصنا رانیاست. مد شتریفوالدکاران ب

پر  یو پستها یانتخابات یها دعوت در مجالس باشکوه گرفته تا مساعدت

 یهاا ئتیدل دولت مردان نفوذ کنند. ه در توانند یها، م حقوق در بانک

ها بعد  دارند. همه دولت اریاعمال نظر در اخت یرا برا لیانواع وسا رهیمد

ها  بودند و به مساعدت بانک یگرفتار مشکالت بزرگ مال 1914از جنگ 

 یمملکتا  هاای  دساتگاه دو جناگ باه    نیها در ب داشتند و بانک اجیاحت

کاه در   یبه واسطه منابع ثروتا  توانند یداران م هی. سرماکردند یتحکّم م

نفوذ کنناد. روشان اسات کاه مباارزه دو       یدارند در افکار عموم اریاخت

 یو امکانات مال لیخود وسا یدئولوژیا غیلتب یبرا ها آناز  یکیحزب که 

نااابرابر اساات. بخصااوص   یا دارد، مبااارزه اریااداران را در اخت هیساارما

 هیاست همواره در دسات سارما   تغایتبل لهیوس نیتر مطبوعات که مهم

 یا هیروزنامه معتبر مساتلزم سارما   کی سیاوالً تأس رای. زباشد یداران م

بماند مگار باا    داریپا تواند ینم وزنامهر کیدر فرانسه  اًیهنگفت است ثان

 یداران برما  هیکه فقط از عهده سارما  یمخف ای یباال و انتشار علن راژیت

کنتارل   ریکه مطبوعات مهم فرانسه قبل از جنگ کامالً ز میدان ی. مدیآ

و  یبزرگ مال ساتیبودند که آنان خود به تأس یو صنعت یبانک های گروه

 یبا پخش اخبار دیکه جرا ستیتعلق داشتند. پس شگفت آور ن یصنعت

 هیباا ساکوت خاود از مناافع سارما      یحت ایجانبه  کی یداور ای یخاص

اماور   تیبه واقع یدفاع در پرده است و وقت نیدفاع کنند. مسلماً ا یدار
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در  یدار هیکه منافع سارما  ی. هنگاممییآ یم رونیاز توهّم ب میتوجه کن

 شود.  یموبوع کامالً آشکار م نیخطر باشد ا

باه   تواناد  ینم یگرفت که دموکراس جهینت توان یمطالب م نیاز ا ایآ

 یدموکراسا  هیعل یدیادعانامه جد نیخود تحقق بخشد؟ ا یاصول اساس

 شود.  ینقد و بررس دیاست که با

 یقا یحق یمظهار دموکراسا   ،یپارلماان  هاای  رژیام است کاه   درست

باه آن   توان یاست که فقط م یهم آرمان یقیحق یاما دموکراس ستندین

 نیدهندگان نفوذ کرد اما هما  یدر افکار رأ توان یشد. امروزه م کینزد

رباه نشاان داده اسات کاه     استعداد مقاومات دارناد و تج   یافکار تا حد

دهناده   ینماود. رأ  یبااز  شیخاو  لیا باه م  یبا افکاار عماوم   توان ینم

نادارد جاز    یا آن چااره  یاجرا یسازد و برا یفکر خود را عمل تواند ینم

. اماا  دیمتوسل شود و مقررات حزب را قبول نما یاسیبه احزاب س نکهیا

 یهاا  شاه یالاقل حق دارد که حازب را شخصااً انتخااب کارده و باه اند     

بدون مشاورت   تواند یم تبه خود کمک کند. اگر حکوم کینزد یاسیس

 تیا اکار ایا در برابار دولات    تواناد  یما  زیملت ن رد،یبگ میبا عموم تصم

کاه ماردم    میدانا  یبدهد و م یمنف یرأ ستین ندشیکه خوشا یپارلمان

 تیا اقل کیا  نکاه یاناد. در ا  صرف نظار نکارده   یعیحق طب نیهرگز از ا

 دایا پ یادیا قدرت ز ،یدموکراس هیدار برخالف اصول اول هیکوچک سرما

با  زی. اما طبقه کارگر نیاست اساس یا مسئله نیو ا ستین یشک کند یم
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 یامکان تشکل، با داشتن حق اعتصاب و باا در دسات داشاتن ورقاه رأ    

را به کار  ها روین نیبهبود وبع خود ا یبرا زیدارد و عمالً ن یادیقدرت ز

کند  سهیمقا یستیفاش های رژیمرا با  یدموکراس میر رژ. اگر کارگبرد یم

 هیا نظر دیا تأک رغمیا به خود ببالد. در واقع عل یاز داشتن دموکراس دیبا

آن بار او آشاکار    یایا که مزا یدموکراس میکارگر به رژ کیپردازان بلشو

 است عالقه دارد.  دهیگرد

 یقا یحق یاز دموکراسا  یفعلا  هاای  دموکراسای است که  نیمسئله ا

 دیا با ی. از طرفا میکنا  ینما  تیاحسااس رباا   ها آندورند و ما از  یلیخ

 یاسا یس هاای  رژیام . در تماام  میرا بفهما  «یاراده عموم» قیدق یمعنا

احزاب حکومات   یرتبه و رؤسا یکارمند عال ر،یبه نام وز یا عده شهیهم

 نیا انجاام دهناد ا   توانند یکه توده مردم م آنچهنه توده مردم.  کنند یم

آن را کنتارل   یکنناد و کارهاا   نیای حکومات را تع  یاست که خط مش

باشاد کنتارل ماردم     تار  قیا و دق تر حیصر یْخط مش نی. هر چه اندینما

است  نیتر ا خواهد بود. کار مهم تر کینزد یتر و به آرمان دموکراس مؤثر

و  میبار یب نیاز با  انیا و دولت یرا در افکار عماوم  یدار هیکه نفوذ سرما

بلکه در عمال باه هماه افاراد ماردم قادرت        ینه در تئور بیترت نیبد

 . میبده
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 یصنف التیو تشک یدموکراس. 3

نارساا   یلا یو طرح ناواقص آن خ  یما درباره بحران دموکراس حیتوب

در  یباد باشاد، ولا    1ممکن اسات در واقاع   یاسیس میرژ کیبود. چون 

هماه   یتیناربا تواند یم یگرید می. بر عکس رژردیمعر  خطر قرار نگ

تناساب   یاش یوجه با نواقص واقع چیبه ه یتیناربا نیا یول زدیرا برانگ

 یدموکراسا  بیا در برابر معا یاز افکار عموم یبخش وز،نداشته باشد. امر

در  کیا باد دموکرات  یا هیا روح ،یعلال روانا   یبعضا  رایحساس است ز

 . میآن بپرداز دیبه وجود آورده است که با یجوامع بشر

تاوده   ردیاوج گ یاجتماع یهاینگران یکه وقت میکن یم یادآوری ابتدا

 نیا اگار خاود ا   یحتا  - شوند یم لیمتما یاسیس میمردم به نابودى رژ

 یجاان یه کشاد  یرنا  ما   یملتا  ینباشد. وقت ها یمسئول آن نگران میرژ

 هاا  ینگرانا  نیا به باروز ا  ی. چون دموکراسشوراند یدرون او را م ینامرئ

شادت   هاا  ینااراحت  نیا یاما وقت ود،ش یآرامش م موجب دهد یمجال م

 تاوان  ینما  -یکتااتور ید کی هیولو قوه قهر - یا لهیوس چیکند با ه دایپ

 یاز حکومات دموکراسا   ییناربا نیرا گرفت. اگر ا یعموم ییجلو ناربا

آن بار   هیرا عل یو جنبش ردیگ یقرار م نیمخالف یباشد مورد بهره بردار

و جنگ چنان است کاه ناه تنهاا     یبحران اقتصاد ثار. امروزه آزدیانگ یم

                                                           

1. Objectivement 
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که  نندیآفر یم ییبلکه فضا گذارند یم نیذره ب ریرا ز ینواقص دموکراس

 . شوند یم یدمکراس یمردم خواهان نابود

 سام یدر ظهاور فاش  یاز جناگ اول جهاان   یناش یاقتصاد ینابسامان

سبب  یدو جنگ جهان نیطور بحران بزرگ ب نیداشت. هم ینقش بزرگ

کمک  ها یدر دمکراس یکتاتوریشد، و به احزاب طرفدار د تلریه یروزیپ

 کرد.

 ینبود که بحران دموکراس یاست. تصادف نیاز ا شیآثار جنگ ب یول

 یکاه حرکتا   دیرسا  یشروع شد. تا آن زمان به نظار ما   1914با جنگ 

اماا   بَرد، یم شیپ یدموکراس یرا به سو یغرب های دولت یمداوم و قهر

 میا را باه قهقارا بارد. رژ    هاا  آندوبااره جناگ    یکوتااه  تیبعد از موفق

را  یروزیا که جنگ نتوانسات پ  یوقت یعنیشد،  دمغلوب نابو یکشورها

هاا اکتفاا کارد.     گوناه دساتاورد   نیا به عنوان پاداش به چنگ آورد باه ا 

 یشادند، ولا   روزیا پ 1945و  1918 یباالخره در جنگهاا  ها یدموکراس

جناگ رنا     یطاوالن  یهاا  یز نابساامان غالب و مغلوب هر دو ا های رژیم

را باه وجاود    کیدموکرات بانقال 1918آلمان در  یبردند. شکست نظام

 شد.  تلریسبب ظهور ه یپس از مدت یآورد ول

داشات و   یفراوانا  ریجنگ و ترس از عواقب آن در افکاار ماردم تاأث   

و  یکتااتور یرا به جوش آورد و آن را در راه خدمت به د یاحساسات مل

 یبارا  یمسااعد  ناه یجنگ زم طیبه کار انداخت. مح یدموکراس ینابود
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باه هادف    دنیرسا  یبرا نیدروغ غاتیاست. چون از تبل سمیظهور فاش

 یعموم التیپرورش تما رند،یگ یم دهیرا ناد تیعو واق کنند یاستفاده م

 سام یو باه کنفورم  سازد یرا نابود م شهیاست که استقالل اند یدر جهت

گوناه   نی. بدآورد ینفرت و خشونت را به همراه م ،ییو زورگو انجامد یم

انتقااد، اساتقاللِ    هیا . روحگاردد  یبشار ما   شهیجنگ باعث انحطاط اند

و به  یمسائل اجتماع زیحل مسالمت آم الف،احترام به افکار مخ شه،یاند

است در اثار   نفکیال کیدموکرات هیکه از روح یطور خالصه تمام صفات

 . شود یجنگ نابود م

 دهند یرا گسترش م یبد دموکراس یو جنگ، فضا یاقتصادبحران 

اسات کاه    یاسا یامر، عدم رشاد س  نیسرچشمه ا ستندیمنشأ آن ن یول

 ی. بقاااخااورد یبااه چشاام ماا ییاروپااا یاز کشااورها یاریهنااوز در بساا

باه مساائل    دیا اسات. اوالً عماوم ماردم با    یطیمستلزم شارا  یدموکراس

 افتاه یشارط تحقاق    نیا ب ادر غر هتوجه داشته باشند. امروز یاجتماع

 یتفااوت  یماردم را از آن با   یهاا  تاوده  یاست. تأمل در مسائل اجتمااع 

را زناده کارده    ییملال اروپاا   یاسا یس های گرایشگذشته نجات داده و 

را ماورد بهاره    یاسا یس التیتماا  نیهما  سام یفاش گریاست. از طرف د

 هاای  دیکتااتوری گفات کاه    توان یجهت م نیو بد دهد یقرار م یبردار

لجام  غاتیمردم، تبل یدائم جاناتیاند. ه شده دهیزائ یاز دموکراس دیجد

از حاد از رهباران و باه     شیبا  لیو تجل دیابراز احساسات شد خته،یگس
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احازاب   شارفت یپ لهیوس یمنحط دموکراس یها طور خالصه تمام جنبه

 لیا دارد از قب زین یگرید طیشرا یواقع یاست. اما دموکراس یکتاتورید

، هاا  آن یعملا  یبررسا  ،یاسا یدرک مساائل س  تیا قابل ،آزادیعشق به 

مشاکل   یلا یخ طیشرا نی. تحقق همه ایمدن هیتسامح و تساهل و روح

 نیبرقرارناد. باد   یبه نحو ناقصا  ییاز ممالک اروپا یاریدر بس یاست ول

 یابامحالل کااف   میها و ب از بد کار کردن دستگاه یناش ینظم یجهت ب

درماان   یکاه بارا   دیا وادار نما دهینرس یتیبرا که به بلوغ تر یاست ملت

عموم مردم نتوانند  یبرگرداند. وقت یرو یخود از دموکراس های ناراحتی

 یکه به فرد مقتادر  دهند یم حیترج ندینما لیو تحل هیمشکالت را تجز

 دایا پ شوایافسانه پ نجای. از ارندیبپذ یمتوسل شوند و او را به عنوان ناج

 . گردد یفراهم م یکتاتورید نهیو زم شود یم

باا   یکه در آن افکار عماوم  ماند یپابرجا م یملت انیدر م یدموکراس

 میا رژ کیا  یآرام شکل گرفته باشد، مانناد انگلساتان. اماا وقتا     یتکامل

 فیشکننده و بع دیمد یمدت یبرا شود، یناگهان مستقر م کیدموکرات

حکومت مردم بر  یموجب برقرار یاسیانقالب س کیکه فقط  رایاست، ز

که در مقابل انواع مشکالت تجربه و  یرشد افکار عموم نه ده،یمردم گرد

باه   عاًیسار  یجمهاور  نیو دوما  نیداشته باشد. در فرانساه اولا   یآمادگ

خود  یاسیس اتیدر آغاز ح زیسوم ن یشدند و جمهور لیتبد یامپراتور

بودناد کاه هار     ینماودار خطراتا   هاا  نیا مواجاه باود. ا   هایی دشواریبا 
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. پااس شااگفت آور نبااود کااه  اسااتدر معاار  آن  نینااو یدموکراساا

 یِبه سبب مشکالت اقتصاد 1918و آلمان بعد از  ایتالیا های دموکراسی

کاه باه صاورت     ایاساپان  یجمهاور  ایداشتند  یجنگ، عمر کوتاه انیپا

که در  زین یامروز های دموکراسیرفت.  نیمستقر شده بود از ب یناگهان

مشاکالت   اناد  برقارار شاده   ،یکتااتور یآزاد شده از چنگاال د  یکشورها

 های سالها به  کشور شتریدر ب یدارند. بحران دموکراس شیدر پ یفراوان

 . گردد یاستقرار آن برم هیاول

ها از  بود که مدت کیدموکرات یمیرژ یدارا 1940هرچند فرانسه در 

 هاای  دموکراسای از  شیبا  یلیخ یدموکراس نیا گذشت، یاستقرار آن م

قارار   دیا در معار  تهد  یو اتازون یغرب یانگلستان و دول کوچک اروپا

نکرده بود. فرانسه  یدر فرانسه رشد کاف کیپرورش دموکرات رایداشت، ز

را باارور   یاسیس های جنبش آزادیعشق به  نیاست و ا آزادیدوستدار 

ها بوده است  جنبش نیا شی. درست است که فرانسه صحنه نماکند یم

 یبارور  یدموکراسا  یرا که بارا  یاتیاز خصوص یاریبس انیفرانسو یول

 آزادیو باه   کنند یاز دولت انتقاد نم اند، یمدن هیاست ندارند، فاقد روح

کاه در   ییهماه آنهاا   یعنی انیفرانسو شتری. بگذارند یاحترام نم گرانید

قارار   کیا تدموکرا هاای  آماوزش  ریجناح راست قارار دارناد تحات تاأث    

 یبااف  یو منفا  یاز امور اجتماع یریجناح کناره گ نیاند. روش ا نگرفته

. در کنناد  یروز را درک نما  یاسا یاست که نشانه آن است که مسائل س
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 میا . رژاناد  تحارک  یسم بیفاش رینظ کیبد دموکرات های جنبشفرانسه 

تاا   سام یراسات از بوالنژ  یروهاا ینداشات. ن  یگاه هیتک یشیو یساختگ

 کیا هر  کردند، یم یفرانسز و حکومت پتن با دشمنان همکار ونیآکس

را  یدموکراسا  میکه وحشت رژ یداشتند به طور یدر ابتدا قدرت فراوان

و  یمهاارت  یباه واساطه با    یراست همگ یروهاین نیاما هم ختند،یبرانگ

آن شادند.   نینو اتیو ح یاشتباهات مکررِ خود موجب نجات دموکراس

جلاو   تواناد  یکه تاوده عاوام ما    دهد یرا نشان م یدموکراس یناتوان ن،یا

 یانجام هار کاار مابتا    یکه بدون شک برا یا . تودهردیحرکت آن را بگ

 یباارا 1940واقعااه  ریاانظ یا ناااتوان اساات و در صااورت بااروز فاجعااه 

پارورش   زیا که جناح چا  ن  میریبپذ دیاست. با یبزرگخطر  یدموکراس

 یت کاه بارعکس کشاورها   ادعا آن اسا  نیالزم را ندارد شاهد ا یاسیس

جناح  نیاز ا یعیو انگلستان، در فرانسه قسمت وس یغرب یکوچک اروپا

فرانسه در اعماق قلاب   های کمونیستشد. مسلماً اکار  سمیکمون میتسل

را  یمانند شاورو  یمیرژ یدشوار بهدارند و  یدلبستگ آزادیبه  شیخو

کاه مارامش باا آنچاه      وندندیپ یم یامر که به حزب نی. اما همرندیپذ یم

 کی ریتحت تأث اش یخارج استیکه س یندارد، حزب یتناسب خواهند یم

مناافع   جاه یو در نت دهاد  یم یادیز تیاست و به آن اهم گانهیانقالب ب

 انگاارد،  یرا تابع آن ما  یملرا اساس کار قرار داده منافع  یشورو هیروس

تار آن اسات کاه در     بزرگ یاست. گرفتار ها آن یاسیعدم بلوغ س لیدل

 کیا کاه از   کناد  یرا به خاود جلاب ما    یکسان سمیفرانسه مکتب کمون
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. اناد  جانیدر ه یانقالب سمیآل دهیو ا یبه تحوالت اجتماع قیعم اقیاشت

 تیا در حفاظ و تقو  یدارد، ول یبه دموکراس یفراوان لیملت فرانسه تما

اسات   نیا ر افرانسه د یاسیدرام س دیو شا بیآن ناتوان است. تضاد عج

است  یدموکراس میتناسب دارد رژ یفرانسو هیکه با روح یمیکه تنها رژ

در  تواناد  ینم میرژ نیا یجهت است ول نیدر هم زیامور ن یقهر ریو س

 بماند.  داریفرانسه پا

افکاار   یرا صرفاً معلول عقب ماندگ یدموکراس یبحران فعل توان ینم

در اساتقرار آن   یمشاکل دموکراسا   ریدانست. قبل از جنگ اخ یعموم

مساتقر شاده    یدموکراسا  دیرس یکه به نظر م یینبود بلکه در کشورها

کاه در   یهای جنبش گری. از طرف دگشت یاز آن بر م یاست افکار عموم

 هاای  ویژگای  یرا داشاتند دارا  یدموکراسا  یبودقصد ناا  ریاخ های سال

از  کیکالسا  های دیکتاتورینه تنها  یروزیپ بعد از ها آنبودند:  یدیجد

 سیتأسا  هاای  رژیمنمودند بلکه  جادیامپراتورى هر دو بناپارت را ا لیقب

باا اتکاا باه     هاا  میرژ نیتر بودند. ا خشن میقد های حکومتکردند که از 

 شکل گرفته بودند.  یاسیحزب س کیاز مردم و تحت نام  یا افکار توده

مخالف  یاسیزاب سوبع اح دیبا یدموکراس یدرک بحران فعل یبرا

در  سام یدر جنااح راسات و کمون   یستی: احزاب فاشمیکن یآن را بررس

 جناح چ . 
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و  کناد  یما  نیطبقه کارگر گلچ انیطرفداران خود را از م سمیکمون

در  ی: دموکراسدینما یم انیب حاًیصر یمخالفت خود را با دموکراس لیدل

 سام یاسات. کمون  یباورژواز  یکتااتور ید یباه معنا   شیخاو  یوبع فعل

 یکتااتور یالحساب د یبه طور عل یواقع یدر انتظار دموکراس خواهد یم

 یدموکراس میمکتب با رژ نیمخالفت ا نی. بنابراسازدرا مستقر  یکارگر

 است.  یدرواقع نمودار مبارزه طبقه کارگر با بورژواز

 رایا تر اسات ز  مشکل نیاز ا یستیفاش های جنبش یجهت واقع درک

 یگونااگون و گااه   هاای  گرایشناشناخته و  یعالئق یها دارا جنبش نیا

بخصاوص   یاز احساسات قو کوشند یها م جنبش نی. اگرندیکدیمخالف 

 کیا است به عنوان  ادیامروز ز یایکه در دن ییاز احساس نفرت و ناربا

 هودی هینفرت عل یتلریجهت در آلمان ه نی. بددکنن یکانون بهره بردار

کار خود قرار دادند تا تمام طبقات اجتمااع را گارد آن    یرا هسته مرکز

باه وجاود    هیها پس از انقاالب روسا   جنبش نیجمع کنند. از آنجا که ا

بعد از اشغال کارخانجات و آلمان باه دنباال اغتشاشاات     ایتالیا -آمدند 

 هاا  آن غاات یتبل یاصل لیدل یکارگر نقالبا کیترس از  -بعد از جنگ 

و  یسات یالیچون احزاب سوس یل نفوذ احزاب مقتدربود و در برابر اعما

بازرگ و   عیصانا  لهیها کاه باه وسا    جنبش نیقرار گرفتند. ا یستیکمون

طبقاه   انیا در م زیا ن یطرفداران شدند، یم تیحما یمیطبقه حاکمه قد

کاه مظهار    مییبگاو  میتاوان  یداشتند. پس ما  یمتوسط و خرده بورژواز
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 هیهاا باه سارما    جنابش  نیمبارزه همه طبقات بودند. درست است که ا

مبارزه طبقاه متوساط باا طبقاه      ندهینما شتریب یداشتند ول هیتک یدار

 نیا ا یبا کارگران. شالوده روان یدار هیکارگر بودند تا مبارزه طبقه سرما

 تحوالتکه  کند یطبقه متوسط احساس م یها آن است که وقت جنبش

 ساازد،  یما  کیا و به طبقه کاارگر نزد  ریفق شیاز پ شیاو را ب یاجتماع

خاود را حفاظ کناد.     تیا تاا موقع  کناد  یشورش ما  یوبع نیچن هیعل

و لباس طبقه متوسط با طبقاه   حیتفر یحت ،یفرهنگ، راه و رسم زندگ

. طبقه متوسط شود یتفاوت روز به روز کم م نیا یکارگر تفاوت دارد ول

باه افاق    یکا ینزد نیا در نزد خود هام اقارار کناد از ا    یحت نکهیبدون ا

 خواهد یو نسبت به طبقه کارگر که م دینما یاحساس وحشت م یکارگر

دارد. پاس   ناه یدهاد ک  رییا را به سود خاود تغ  یتحوالت اجتماع ریمس

 زیلبه ت کی. رساند یم یطبقه متوسط را بخوب یآرمان اجتماع سم،یفاش

آن را  یدار هیسارما  رایا ز دهاد  یما  قارار  یدار هیسرما هیرا عل یدشمن

جامعاه را باا چناان     خواهاد  یطبقه متوسط ما  .شکند یدرهم م  یبتدر

 میتر از طبقه کارگر باشد. تصم او باال یحفظ کند که جا یسلسله مراتب

که  یصنف التیاز تشک یبه صورت طرفدار یوبع اجتماع نیا تیبه تاب

و  عی. توساعه سار  شاود  یاسات جلاوه گار ما     سام یفاش یاقتصاد یمبنا

 مطلب است.  نیا نیقبل از جنگ مب یصنف التیخودجوش تشک
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است بدان جهات اسات    دیمورد تهد نیچن نیا یامروز دموکراس اگر

دو جناگ   نیاسات. در فاصاله با    افتهی یا شدت تازه یکه مبارزه طبقات

 نیا . در اافات یتوساعه   یبا شدت تعارباات اجتمااع   یبحران دموکراس

 توانستند یداشتند که نم یچنان با هم دشمن بیتعاربات، دو دسته رق

شاوند. هار    میتسال  تیو به نظر اکار رندیبپذ ار یزیراه حل مسالمت آم

اوست و  بیبه نفع رق یکه نقش دموکراس پنداشت یم فیاز دو حر کی

باه زور متوسال    یدموکراسا  هیا باور خود آماده بود کاه عل  نیبه اندازه ا

که کارت تعداد کارگران موجابِ باه قادرت     دیترس یم یگردد: بورژواز

کاه بار    یبا نفوذ یکه بورژواز دندشود و کارگران نگران بوآنان  دنیرس

قادرت خاود را حفاظ کناد.      یادیدارد بتواند تا مدت ز یاسیس یزندگ

 یشاتر یب دیا تار در معار  تهد   سست های دموکراسیکه  ستین یشک

 فیا را تلط یباشاد مباارزه طبقاات    داریا پا یدموکراسا  یوقت رایبودند، ز

 شاوند  یما آزادانه اعاالم   یکه در دموکراس یاجتماع های آرمآن. کند یم

 یدموکراسا  یو از طرفا  ندیبه دست آ یقانون های راهممکن است که از 

. طبقاه  دهد یعادت م ازیاست همه را به دادن امت یستیهمز میچون رژ

 زیا ن یاو دارد. باورژواز  یبارا  ییایا چه مزا میرژ نیکه ا فهمد یکارگر م

اسات.   میا رژ نیا ا ونیرا ماد  اش یاسا یکاه قادرت س   کند یفراموش نم

از طبقه کارگر و  ینحو قسمت بزرگ نیدارد و بد یبدان دلبستگ نیبنابرا

فراماوش   دیا . به هر جهت نباورزند یعشق م یطبقه بورژوا به دموکراس
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 یواقعا  یخطار  یدموکراسا  یبارا  یکه جوشش مبارزات اجتماع میکن

 است. 

و به  کنند یم نمرا اعال یبورژواز یها فقط خواسته یاسیاما احزاب س

بلکاه باه احساساات     پردازناد،  یطبقه نم نیطرفداران خود در ا نشیگز

رساا اعاالم    یو هماواره آن را باا صادا    دهند یم یادیز تیاهم زین یمل

 . دارند یم

اسات. در برابار شاعار     یروپوش منافع طبقاات  یگاه ییگرا یمل نیا

سار داد:   یگار یشعار د دیبا کنند یکه کارگران اعالم م یعدالت اجتماع

را دارد که بتواند  اقتیل نیا یاسینه تنها در قلمرو مسائل س یآرمان مل

بر حفاظ   یبورژواز لیقد علم کند بلکه با تما یدر مقابل عدالت اجتماع

تمام  دیباشد، با رومندین یملت نکهیا یمنطبق است. برا زین موجودوبع 

که موجب تفرقه است خاموش  ییافراد آن هماهنگ شوند و همه صداها

از هار   یریبا بهره گ دیبا زیقطع شود و ن یگردد و هرگونه مبارزه طبقات

 و روابط طبقات آن را حفظ نمود.  یفعل ینظم، ساختار اجتماع یا لهیوس

که تصرف  ییاحزاب کشورها انیدر م یتلریآلمان ه مینیب یم یوقت 

طرفادار   هاای  نالیسات ناسیو دهیا نمود به خلاوص عق  دایپ یگاهیکرد پا

پنهاان اقارار    ایا کاه آشاکار    یانی. تعاداد فرانساو  میکنا  یآلمان شک ما 

باه   هاا  آن یموجاب آرزومناد   یکه تارس از انقاالب اجتمااع    کردند یم

 یانیاند. کمتار از آن، تعاداد فرانساو    کم اریآلمان شده است بس یروزیپ
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 هیآلماان باا روسا    یروزیا و به منظور پ یاست که در لباس سرباز آلمان

 نیبا  دیا کاه با  یا در لحظاه  ها ستیونالیاز ناس یاری. اما بسدندیجنگ یم

و  داد یم وندیپ یتلریکه آنان را به آلمان ه شیخو یافکار اجتماع ریمس

 دهیا ک راه را انتخاب کنند، خطر آلمان را نادیپرستانه خود  هنیافکار م

 شیخاو  یاجتمااع  یهاا  شاه یاند میخود را تسل یگرفته و احساسات مل

 یکینزد استیدراز با س های سالاز جناح راست در طول  یکردند. گروه

 یافساانه جنگا   کیا صلح و سازش باه   یبا آلمان مخالف بودند و به جا

 تیکاه قابالً ساوءن    شاخاص ا نیتصرف اروپا دل بسته بودند. هما  یبرا

بعاد از   خواساتند  یآن را ما  یبلند اعالم کارده ناابود   یآلمان را با صدا

کردناد کاه    الیا خود وارد جنگ شادند و خ  ینظر قبل بر خالف 1940

 کرد.  یبا آلمان فاتح همکار یبدون تنزل تا حد نوکر توان یم

 یکتااتور یطرفادار د  هاای  جنابش کاه در   مییبگاو  میتاوان  یما  پس

است که بار   یالبدل است و ماسک یعل یدئولوژیا کیفقط  سمیونالیناس

 یموباوع نفاع طبقاات   . بدون شک تنها پوشانند یجنبش م یچهره اصل

آن ملات از   یکشاند، بلکه احساس خوار سمیتلرینبود که آلمان را به ه

 یطا  مییاگار بگاو   ن،یداشت. همچنا  راماج نیدر ا یشکست نقش مهم

که  یشینسبت به نما یفرانسو های ناسیونالیستاز  یاریبس ریاخ انیسال

و  سمیتلریعالقه به ه نیداشتند و ب دیترد افتی انیجر ها آنجلو چشم 

از  یلی. خمیا به گزاف نگفته یعناد با آلمان سرگردان مانده بودند، سخن
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 هنیدادناد کاه احساساات ما     نشاان  سمیبه دوگل وستنیبا پ انیفرانسو

 غالب است.  یبر منافع طبقات ها آنپرستانه 

ساده   انیا اسات. در پا  یبزرگ یروین یاحساسات مل دیجد یایدن در

از   یکاه ملال بتادر    یدورانا  یعنا ی هجدهم و در طاول قارن ناوزدهم   

و از آن  افات ی یاحساسات گسترش م نیا شدند یخود آگاه م تیموجود

تا باالخره موجب بروز  دیاختالفات ملل به اوج خود رس انیبه بعد در جر

 شد.  یدو جنگ جهان

با هم ندارناد   یتضاد یو مل کیدموکرات های جنبشکه  ستین یشک

عقده  کی. انقالب فرانسه انفجار اند وستهیپ گریکدیبه  یخیو از لحاظ تار

متارادف باا لغات     1«وطن خواه»بود که در خالل آن واژه  یوطن پرست

که در قرن نوزدهم به دنبال  یهای جنبش. تمام شد یم یتلق 2«یانقالب»

و هم  کیانقالب فرانسه به وجود آمدند در آن واحد هم انقالب دموکرات

هدف داشاتند   کیدو جنبش  نین ابودند چو یبخش مل ییجنبش رها

بشر از  ییرها یبرا یو وطن دوست یخواهآزادیبود.  آزادیکه عبارت از 

نباشاند و در   تفااوت  یکه ماردم با   یاست. وقت یخارج ای یسلطه داخل

جنابش   یحاالت  نی. در چنا ندیآ یم ودتأمل کنند، به خ یاسیمسائل س

 دارند.  یاند و علت واحد همراه یو جنبش ملّ کیدموکرات

                                                           

1. patriote 

2. revolutionnaire 
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است که بااالخره   یدر جهت یملّ های جنبشاغلب  یتکامل ریس ،یول

به حالات   ها آن هیاول یو حالت دست چپ ندینما یمقابله م یبا دموکراس

مقابلاه باا    یدو جنابش بارا   نیا . خواست اشود یم لیتبد یدست راست

تمام افراد ملت مشترک است. باه عباارت    انیاست که م یامر گانگانیب

دارد، متشکل  یکه سنت میسر و کار دار یمعنو جموعهم کیما با  گر،ید

از  یا ناه مجموعاه   شاود،  یما  یوجود مستقل تلقا  کیاست و به منزله 

آن احسااس   بشاری  نها هنگاام آن احسااس ک   نی. در ایفرد یها اراده

که فرد خود را عضاو   شود یباعث م وندد،یپ یم لهیکه فرد را به قب یبدو

 ای میقد لیمانند قبا گریامروز د اعاتاگرچه اجتم .ندیگروه بسته بب کی

کاه   ېخاود را در دولات   تیا او هو یول ستند،ین ونانی یشهرها -دولت

و آن احساس کهان از ناو    دهد یاز دست م شود یتوسط امپراتور اداره م

او  لیاز م یناش یکی. در بشر دو حرکت متضاد وجود دارد: شود یزنده م

 عتیبرخالف طب یکوشش ممستلز و تشیصاست که مقوّمِ شخ آزادیبه 

باه علات    یگار یاسات. د  یدموکراس ریحرکت درمس نیاو است. ا یبدو

باه طارف    عات یطب یبیاو باه حرکات در سراشا    لیا و م یترس و تنبل

 کیاجتماع را به منزله  یاگر کس 2است. 1سمیاجتماعات بسته و کنفورم

شاده اسات.    میتسال  یلیتماا  نیدر واقع به چنا  نگارد،یب یقیوجود حق

                                                           

1. conformisme 

اختالف این دو حرکت با آنچه برگسون به عنوان مقابلاه اخاالق بساته و اخاالق      2.

 گوید بسیار مشابه است. آزاد می
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خواهاد   روزیا که پ کند یم الیخ ای شود یم روزیگروه پ کی که یهنگام

نحاو   نیبه عهاده دارد. باد   ینژاد او رسالت که مملکت و کند یشد باور م

و از جامعاه   کناد  یما  یدر جامعه محو گردد احساس شاد نکهیفرد از ا

 نجاا یاز ا شیمسادود و تفااخر باه خاو     های گروه. غرور دینما یم لیتجل

کوچاک در   لیا قبا یپاا  گار یهمان اندازه که امروز د   و به شود یم یناش

شده  شتریب زیغرور ن نیاند، ا بلکه ملل بزرگ به وجود آمده ست،ین انیم

بزرگ به نام جامعه  یتوسط دستگاه کند یاحساس م نکهیاست. فرد از ا

. از گردد یشاد م شود یاز هر سو احاطه شده است و به مقصد کشانده م

خاود   کشد یم ادیو فر خواند یسرود م زند، یم دمق گرانیهمراه د نکهیا

نادارد جاز باه     شهیو استقالل اند یانتقاد هی. او روحشمارد یرا بزرگ م

 یاقیکال اشات   نیدر مورد وحدت جامعه و محو شدن در ا یپرداز الیخ

 یو طارز فکار   هیو روح پسندد یرا نم آزادی گریمرحله د نیندارد. در ا

 . کند یم دایپ یکتاتورید میژمناسب ر

را  یکه دموکراس یهمان جنبش   یعیطب یبیدر سراش قیطر نیاو بد

ساقوط   نی. ارود یم انیو از م دهد یم تیماه رییبه وجود آورده بود، تغ

 اًیا ثان اند یکه اوالً اکار مردم عام شود یم هیتوج نیچن تیبه پرتگاه بدو

چنان ساطح   - ستیتوده مردم آسان ن یباال برا یبه سطح فکر دنیرس

 آزادیدهد که بتواند  یفرد را بارور کند و به او قدرت تیکه شخص یفکر

. دیا مسحور شدن در برابر جمع مقاومت نما هیخود را حفظ و عل یدرون
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 یاسا یکاه رشاد س   ییدر کشاورها  یکه تعصب ملّا  میفراموش کن دینبا

در  یبشار اماروز   «یاجتماع زهیغر» گریاست. از طرف د دیاند شد نکرده

بشر باه تارک    یزیغر ازین نی. اگر اشود یک اربا نمیدموکرات های رژیم

 یآرماان  گاران یبا د یاو به اشتراک مساع یعیطب لیو م یانفراد یزندگ

 یبرا یمناسب نهیظاهر خواهد شد که زم ینکند به صورت بدو دایواال پ

 ظهور حکومت مطلقه خواهد بود. 

 سه امرند:  جهینت یستیفاش های رژیمکه  مینیب یم

 تیا عدم کفا یتجل کیکالس های دیکتاتوریمال  زین ها میرژ نی. ا1

و  کیکالس های دیکتاتوریمانند  زین سمیاند. فاش حکومت یاسیشکل س

 . دهد یفرد قدرت م کیبه  شوایبا توسل به افسانه پ سمیبلشو

 یمباارزه طبقاات   جاه ینت سمیمال بلشو زیرا ن ها میرژ نیا توان ی. م2

 نیا و ا کناد  یما  یکتااتور یحزب است کاه د  کی دگاهید نیدانست. از ا

در  یبدون شک مباارزه طبقاات   -طبقه حاکمه است.  یایحزب زبان گو

داشاته اسات اماا آن     ینقاش مهما   زین کیکالس های دیکتاتوری جادیا

 اند.  مبارزه نبوده نیزبان ا ماًیمستق ها یکتاتورید

 هاای  دیکتااتوری تار از   باارز  سام یکاه در فاش  ها میرژ نیا یژگی. و3

 کیا  خواهاد  یاسات کاه ما    یسام یونالیاست، ناس سمیو بلشو کیکالس

 کی یکتاتوریمسئله د دگاه،ید نیبه وجود آورد. از ا یجامعه بسته بدو
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اجتماع است بر افراد آن به  یکتاتوریبلکه د ستین انیحزب در م ایفرد 

از  کی. هر شود یمحو م یمل یگهمبست نیدر ا فرد تیکه شخص یطور

 شاه یهم شاوا یخاص خود را دارد. ماالً مسئله پ اتیمقتض ریسه مس نیا

کاه اگار    نجاسات یاز ا ست،یهمراه ن یوحدت مل ای یحزب یکتاتوریبا د

 ییباه ابهامهاا   میببر یمطلقه، با دقت، پ های حکومتبه روش  میبخواه

 . میخور یبرم

 ینظام دموکراس یِمشکالت اصل فهرست. 4

درماان   یبارا  میکارد  یرا بررسا  یکه علل بحاران دموکراسا   اکنون

 : میآور یآن را م یبحران، فهرست مسائل اصل

و  یشااهروندان کااه خودخااواه   یاساایس تیاافقاادان ترب مساائله

را از  یو نظر عموم کند یم دیدستگاه دولت را تشد یخراب شانیاقتیل یب

 . گرداند یبرم یدموکراس

 های دموکراسیکه در  یاجتماع یبشر به زندگ یزیغر اجیاحت مسئله

 . دهد یسوق م یکتاتورید یو جامعه را به سو شود یاربا نم یکنون

 . کند یرا نابود م یکه دموکراس یمبارزه طبقات مسئله

و  کند یم دیرا تشد یدموکراس وبیکه ع یاقتصاد های بحران مسئله

 . دهد یرا گسترش م کیافکار بد دموکرات
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 دارد.  یشتریرا با شدّت ب یبحران اقتصاد یژگیجنگ که دو و مسئله

که تحقاقِ   دهد یکه نشان م یدار هیسرما یاسیس یامدهایپ مسئله

 محال است.  یدار هیبا وجود سرما یکامل دموکراس

 وجود ندارد.  یکنون های دموکراسیکه در  انیکامل ب آزادی مسئله

مختلااف کااه دولاات  یاجتماااع هااای گااروهتعااار ِ منااافع  مساائله

 . کند یرا فل  م کیدموکرات

وزرا  یثباات  یو ب کیدولت دموکرات یسازمان ادار ییعدم کارآ مسئله

 در فرانسه. 

 . میکن یم یرا بررس ریمسئله اخ نکیا
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 یدموکراس یفقط دردها ها آناز مسائل درجه دوم که حل  نجایا در

 یقانونگذار فاتیتشر عِی. ماالً تسرمیکن یصرف نظر م دهد یم نیرا تسک

از آن  یبخصوص در مساائل ماال   ،یاصالح یشنهادهایو ارائه پ میو تنظ

 یکاار باا ارزشا    زیا عدم اعتماد ن یرأ یالزم برا طیشرا تیاند. تاب جمله

اناد.   در اشاتباه  رناد یگ یما  دهیاصالحات را ناد نگونهیکه ا یینهااست و آ

 یدموکراسا  کیا ممکان اسات بار     طیشرا نیا تیبتوان گفت تاب دیشا

راه حال   یساازد، ولا   داریپا یمدّت کوتاه یکند و آن را برا ریلرزان تأث

اساتقالل قاوه    یکه بارا  یعلم اتیمورد نظر در نی. همچنستین یواقع

دولات باه منظاور     یرفارم در ساازمان ادار   یبرا ای استیاز س 1هیقضائ

                                                           

همان طور که در مقدمه کتاب گفتیم مؤلاف تاوجهی باه نقاش قاوه قضاائیه در        .1

ها ندارد. او در اینجا فقط به یک مسائله مرباوط باه قاوه قضاائیه اشااره        دموکراسی

در کشورهای دموکراتیک قوه قضائیه زیار نفاوذ سیاسات نیسات. هار چاه        .کند می

ی مساتحکمتر اسات باه    استقالل قوه قضائیه از سیاست بیشتر باشد نظام دموکراسا 

ها برای اینکه خود را دموکرات معرفی کنند فقط در مواد  طوری که بسیاری از نظام

دهند. تابعیت قوه قضائیه از سیاست  قانونی و روی کاغذ چنین استقاللی را نشان می

اگر رأی دستگاه رهبری بار محکومیات   »کند. بنا به گفته آندره ژید  آن را مقهور می

فته باشد وای بر وکیل مدافعی که در دادگاه جرئت دفاع از متهم را باه  متهم قرار گر

ای کاه   و به طریق اولای وای بار قابای   (« 112خود بدهد )بازگشت از شوروی، ص 
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قاانون   52جرئت تخلف از دستور بکند. در رژیم سلطنتی مشروطه ایران، بنابر ماده 

هماان     113د. مااده  تشکیالت دادگستری قضات حق عضویت در احزاب را نداشاتن 

قانون نیز دخالت ایشان را در مسائل سیاسی ممنوع کرده بود. بعد از تأسیس حازب  

اعالم شد که هرکس در این حازب شارکت نکناد ایرانای      1353واحد رستاخیز در 

نیست و باید از کشور خارج شود. در این هنگاام مساابقه تملاق از هماه طارف اوج      

ای به مجلس دادند که منع مرقاوم   کردند و الیحهگرفت. اولیای امور خوش خدمتی 

تشکیالت دادگستری ملغی شود. بالفاصله بعد از تصویب قانون و حتای   52در ماده 

ای  همان ایام در این زمیناه ناماه     ها شروع شد. من در قبل از رسمیت آن نام نویسی

عکاسای  به وزیر دادگستری وقت نوشتم که در جراید آن زمان چاپ نشاد و فقاط ان  

 آورم:  داخلی یافت. در اینجا عین نامه را می

 2/2/54تاری  

 جناب آقای وزیر دادگستری

تشکیالت دادگستری باه مجلاس داده شاده     52ای به منظور نس  ماده  اخیراً الیحه

مند به شغل خویش توجاه آن جنااب را باه     است که اینجانب به عنوان فردی عالقه

 نمایم:   نکات زیر جلب می

جامعه مترقی همواره باید در تحول باشد و هرگونه نقص یاا عیبای در مقارارت    یک 

قانونی دید درصد رفع آن برآید. چنین است که به قوه مجریاه و مقنناه اجاازه داده    

ها باشند. حتای   اند که همواره درصدد اصالح قوانین به صورت تغییر یا نس  آن شده

طبق اصال ملحقاه باا تشاریفات خاصای      اگر قانون اساسی نیز محتاج به اصالح بود 

اقدام نمایند. اما در برابر این تحول و نوجویی برای اطمینان به ثبات مملکت به قاوه  

قضائیه مأموریت داده شده است که حافظ نظام موجود مملکتی باشاد. وظیفاه قاوه    

قضائیه عبارت است از حفظ نظام موجود یعنی اجرای قوانین اساسی و عادی مصوبه 

سیاست  انی بسته از تبلیغ، ایمانی راس  و مقید به سوگند و چشمانی به طرف.با ده

مظهر تحول و نوگرایی است و به عهده قوای مقننه و مجریه، عدالت مظهار ثباات و   

باشد. لذا قوه قضائیه مظهار ثباات و    حفظ نظام فعلی است و به عهده قوه قضائیه می

ر تحاااول و پویاااایی (جامعاااه اسااات و سیاسااات مظهااا Statismeایساااتایی )
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(Dynamismeآن. این دو خصلت مانند آب و آتش )     اند و در عاین اینکاه هار دو

 باشند.   بروری هستند، با یکدیگر قابل جمع نمی

گاه و در هیچ زمان و مکانی قوه قضائیه کودتا نکرده و باا هار باربه باه قاانون       هیچ

وه دیگر باوده اسات. قاوه    ها در دنیا ناشی از دو ق اساسی مقاومت کرده است و کودتا

قضائیه و سیاست همانند کشتی متحرکی است کاه بار روی آب آرام دریاا حرکات     

 کند. هیجان آب موجد طوفان است و رخنه در کشتی موجب غرق.   می

 آب در کشتی هالک کشتی است                 آب در بیرون کشتی پشتی است

ه به نظاام حکومات قاانون کاه در آن     قوه قضائیه نه تنها به قانون اساسی و بالنتیج

مقرر شده است و همچنین به کلیه قوانین و مقررات مصوبه مملکتی معتقد اسات و  

اعتقاد خود را در شروع کار با قید قسم محکم کرده است بلکاه باامن اجارای ایان     

 شود.  قوانین محسوب می

ای ندارد.  مایهسرمایه قوه قضائیه پاسداری نهادهای قانون اساسی است و جز این سر

طرفای کامال در    آن بوده است که به منظاور )حفاظ بای    52مقصود از تنظیم ماده 

انجام وظیفه و رعایت احترام شئون قضایی( قضات ناه تنهاا از عضاویت در احازاب     

ممنوع باشند بلکه مطلقاً از دخالت در سیاسات مناع شاوند. حکمات کلای کاه در       

در باال بیان شد همواره به قوت خود بااقی   تنظیم ماده مذکور مورد نظر بوده است و

است و لغو این ممنوعیت نه تنها سودی ندارد و از جهاتی تحصیل حاصل محساوب  

شود بلکه مضراتی نیز در بار دارد. در ابقاای ایان ممنوعیات هایچ گوناه تاوهم         می

 رود زیرا:  ای در وحدت ملی نمی رخنه

لح شمشیر اجرایی نظام مملکتی باوده  اوالً قوه قضائیه شمشیر قانونی و نیروهای مس

و طبق مقررات قانون اساسی هار دو تحات ریاسات عالیاه و مساتقیم شاخص اول       

اند. ورود  مملکت قرار دارند. علی هذا هر دو از دخالت در سیاست و احزاب منع شده

در سیاست و حزب، آنان را تابع دستورات اجرایی حزب و بالنتیجه تابع دولت حزبی 

 دهد.   یه قرار میو قوه مجر

ثانیاً لغو این ممنوعیت اثر بین المللی نامطلوبی داشته و موجب حماالت نااروایی از   

شود و حال آنکه تعداد معدود قضات رقمی است قلیل و به نسابت   طرف دیگران می
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جمعیت مملکت بسیار ناچیز. کمااینکه افراد نیروهای مسلح کاه تعدادشاان زیااد و    

بر قضات باشد با کمال روشن بینی از شرکت در سیاست مناع  ها برا شاید صد یا صد

 اند.   شده

ثالااً قضات در بدو شروع به کار، اجرای مطالبی را که در سوگندنامه آنان آمده است 

گیرند و حاال آنکاه در حازب سیاسای اعضاا ساوگند یااد         با قید قسم به گردن می

 .کنند نمی

ر مشاغل سیاسی استفاده شود یا خود او رابعاً هرگاه ملت مقتضی دید که از قابی د

تواند از کسوت قضا درآمده و اعتقادات خود را که تاا آن   به این امر تمایل داشت می

 تاری  و در لباس قضا، حق تبلیغ نداشت از آن پس پشات تریباون سیاسات تبلیاغ    

 کند.

تفااوت   همان طور که بیان شده است محتمالً عده معدودی از مردم ممکن است بای 

بمانند و هم صف نشوند. ولی به هر جهت )در زیر پوشش قوانین( محفاوظ خواهناد   

بود. هرگاه بین چنین کسی غیر حزبی و فاردی حزبای تناازعی رخ دهاد مصالحت      

طرفی در آن میان داوری کناد   جامعه و آبروی بین المللی اقتضا دارد قوه قضائیه بی

با توجاه باه رواباط ایاران باا       نه دادرسی که با یکی از آنان هم صف است. همچنین

سایر ممالک و سرمایه گذاریهای هنگفت، مصلحت اقتصادی در جلاب اعتمااد باین    

طرف. دیدیم که در محاکمه ایران  ای مستقل و بی المللی است به داشتن قوه قضائیه

طرفی و علیرغم سیاسات احازاب    در دیوان دادرسی الهه قابی انگلیسی با کمال بی

حق داد و برای ملات و پادشااه خاود افتخاار آفریاد، سیاسات آن        انگلستان رأی به

 مملکت نیز راه خود را ادامه داد.  

اکنون که گزارش هیئت مخصوص بررسی سیساتم قضاایی آنگلوساکساون تنظایم     

شده است و با توجه به اینکه محاسن خاص این سیساتم ماورد توجاه قارار گرفتاه      

تقالل و سپس رفاه مادی قضات کاه  طرفی و اس است حق آن است در درجه اول بی

 .در آن سیستم معمول است مورد نمونه برداری قرار گیرد

 دکتر نور علی تابنده، احترام با تقدیم

 گردد. رونوشت: به مقام معظم ریاست عالیه دیوان عالی کشور تقدیم می
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مسائل  ها نیهر چند ا 1.مییگو ینم یزیچ شود یآن ابراز م شترِیب ییکارآ

اگار   یو حت اند یسطح یدارند، باز هم به اعتبار یفراوان تیروزند و اهم

اصاالح   ی. بارا ماناد  یم یباق یدموکراس یاساس وبیحل شوند باز هم ع

اصاالح   شود یرا که دولت طبق آن اداره م یروش دیجامعه با کی یواقع

 کرد. 

 مجلس و طرز کار پارلمان انتخابات. 1

دولات را کاه در    یثباات  یمسائله با   توان یچگونه م مینیبب دیبا ابتدا

تصاور   یبه خود گرفته اسات درماان نماود. بعضا     یماریفرانسه حالت ب

دولات   سیاگر همانطور که در انگلستان معماول اسات باه رئا     کنند یم

در  ایا . اماا گو شاود  یرفع ما  بیع نیانحالل پارلمان داده شود، ا اریاخت

اناد. اگار در انگلساتان ساقوط      را با هم اشتباه کرده ولعلت و معل نجایا

جهات اسات کاه     نیا از ا شاود  یدولت منجر به انحالل مجلس عوام ما 

 تیاکار نیدر ا رییو تغ ییمعموال ثابت است و هر گونه جابه جا تْیاکار

ثباات   یالزم بارا  طی. اما اگر شارا کند یم جابیرجوع مجدد به ملت را ا

نادارد.   یباه انحاالل اثار    دیباشد تهد امدهین دبه وجو یپارلمان تیاکار

آن  ادیز نهیدر انتخاباتِ مجدد و هز تیبه موفق یاعتماد یممکن است ب

پوچ احتراز کنناد،   های بحرانتا از  دینما اطیاحت تیا ملزم به رعاوکال ر

                                                           

( chardonها است که این مسائل از یک طرف به وسیله شاردون ) دانیم سال می .1

 اند. ( و مکتب او مورد مطالعه قرار گرفتهFayolازطرف دیگر به وسیله فایول )و 



 97/  بحران دموکراسی
 

 نیگردد و ا جادیدولت ا هیو موقت عل ثبات یولو ب یتیکه اکار نیاما هم

مطمئن باشد از  شیاز انتخاب مجدد خو - نادرست ایدرست  - تیاکار

خطار وجاود    نیا صورت ا نینخواهد داشت. در ا یمیانتخابات ب دیتجد

دارد که انتخابات چند بار تجدد گردد و در واقع بحران دولت به بحاران  

  1.دیبه وجود آ یشود و به مراتب وبع خطرناکتر لیپارلمان تبد

 کناد  یحکومت م یدو حزب ستمیمال انگلستان که عمالً س ییدر جا

را باه وجاود آورده    تیاست که اکار یبر ائتالف یکه دولت متک ییجا ای

اسات.   یاسا یثبات حکومت، قدرت تشکّل احزاب س یاساس لیاست، دل

قدرت داشته باشند تاا اتفااق نظار را بار      یاحزاب به قدر کاف نیا یوقت

نخواهد توانست بر سر کار بماند  یدولت چیه ندینما لیخود تحم یاعضا

حازاب  ا نیتوافاق با   جادیا یداشته باشد. گاه تیحزبش اکار نکهیمگر ا

 گریاست. بعد از حصول توافق د ییمختلف مستلزم زحمات طاقت فرسا

و  دیا باه وجاود آ   یحااد  طیشرا نکهیمگر ا خورد یائتالف به هم نم نیا

دولات   یبقا گری. پس از توافق دنرسد جهیبه نت زین یآشت یکوشش برا

 برخوردار است.  یندارد و دولت از ثبات نسب یبستگ یجزئ عیبه وقا

                                                           

ای که اخیراً به معر  افکار عمومی ملت فرانساه گذاشاته شاد     در قانون اساسی .1

نویسندگان به این خطر توجه داشتند و بارای انحاالل پارلماان شارایطی پیشانهاد      

 یابد. کردند که بندرت مجال تحقق می
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بودناد آن   ثبات یدرجه ب نیسوم تا ا یجمهور های دولت نکهیا علت

و  یتحاول و تکامال دموکراسا    یبه سو یعیطب ریمس میرژ نیبود که ا

 کیا و در نصاف   ریا . در چند ساالِ اخ مودیپ یتشکل احزاب را به کند

کاه چناد دولات     می( مشااهده کارد  1934تاا   1932) یدوره قانونگذار

خود به وجود آورند بر سر کار  یبه طرفدار یتیاکار نکهیبدون ا کالیراد

دائماً از چ  به راسات و از   ابندیب یگاه هیتک نکهیا یآمدند و سپس برا

هاا باا    راست به چ  در نوسان بودند و باالخره هم در اثر ائتالف راسات 

جا جز فرانسه  چیدر ه یا حادثه نیها سقوط نمودند. تصور بروز چن چ 

چهارم به نظر  یآشکار بود. در آغاز جمهور همو راه درمان آن  رفت ینم

اتکاا   نیاست و هر چه ا یبر احزاب متشکلّ یکه حکومت متک دیرس یم

 نکاه یخواهاد باود و احتماال ا    شاتر یب ناه یشود شانس ثباات کاب  شتریب

خود را انجام دهناد   یواقع فیبتوانند وظا یها با داشتن مجال کاف دولت

 تیهادا  یرا باه رفارم گساترده تار     ماا  هینظر نیا رشیاست. پذ تر ادیز

 دیدهد، با تیبر سر آن است که به احزاب حاکم ی. اگر دموکراسکند یم

 یدر فرانسه، بلکه بارا  یدولت یعاد ریغ های دستگاهدرمان  ینه تنها برا

حد  نیرا تا آخر تیحاکم نیمدرن ا های دموکراسیاغلب  صیجبران نقا

 ۔دهد یگسترش

مرکب  یاست که مجلس حاصل یپارلمان از آن جهت پوج و ب تیفعال

کساب اطالعاات الزم    یبرا زین یاز چند صد عضو ناوارد که فرصت کاف
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و  یمسائل دشوار و متنوع را حل کنند. بحث جد نیا خواهند یندارند م

متخصاص و وارد   یمحادود و افاراد   یانجمن انیجز در م قیدق یبررس

 یفعلا  هاای  پارلماان اسات کاه تماام     لیا ن دلیو باد  ردیا گ یصورت نم

. ندینما یرا بررس یقانونگذار یکه کارها کنند یم نییتع یهای کمیسیون

باوده و   یمقادمات  یتنهاا بررسا   هاا  ونیسا یکم نیکه نقش ا یاما تا وقت

نخواهد باود. اگار    بیاز ع یخال ها آنباشد کار  یبا مجلس یینها میتصم

انجام  یدر اجتماع وکال برا راموظف باشند وقت خود  ونیسیکم یاعضا

و  قیا دق یبررسا  یبارا  یفرصات  گریمجلس بگذرانند، د یعموم یکارها

 نیکه تمام قاوان  یندارند. تا وقت شود یرجوع م ها آنکه به  یحل مسائل

 هاا  ونیسا یو مجاالس در برابار کم   رسد یم بیبه تصو یدر جلسات علن

 هاای  کمیسیوندر  را که قبالً یهای طرح توانند یدارند و م یاستقالل رأ

انتظاار   دیا دهناد نبا  رییا و عجوالناه تغ  انهیناش دهیگرد بیمربوطه تصو

به طور  نیقوان بیکه تصو می. حاال فر  کنمیداشته باش ها آناز  یادیز

 نیااو ا ردیااصااورت بگ یمختلااف پارلمااان هااای کمیساایوندر  یینهااا

ن یا در آن صورت ا ند،یخود را اشغال نما یتمام وقت اعضا ها ونیسیکم

 شود، یمجلس باعجله اتخاذ نم ماتیو تصم ابدی یخاتمه م ریرکود و تاخ

 میمختلاف تقسا   یهاا  «ارلماان پ » نیبا  ،یامور قانو نگاذار  بیترت نیبد

 یای. مزاشوند یخاص م یموظف به حل مسائل ها آناز  کیو هر  شود یم

افاراد متخصاص، مجاال     ینسات  تیاند از: صالح عبارت یستمیس نیچن
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و دور از صاحنه   یجاد  یبحاها ،یمسائل علم قیدق یسبرر یبرا یکاف

  1آرام. یطیدر مح یریگ میو باالخره تصم یساز

مجاال   یاسیبه آگاهان س تواند یاست که م یسازمان نیچن کی فقط

 یریا گ میتصام  یدموکراسا  کیا کنناد. در   یهمکار گریکدیدهد که با 

اما بهتر است که در مورد  ن،یملت است نه متخصص ندگانیبا نما یینها

 میتنظا  یاقادام و حتا   کی یعکس العمل واقع م،یتصم کیمؤثر بودن 

 نیکه اغلاب قاوان   میکن یم یادآوریشود ) تقانون با اهل فن مشور کی

معاصر  های دموکراسیاند و نارسا هستند(. در  نشده میدرست تنظ دیجد

نه با قوه مقننه و هار چناد    کنند یم یهمکار هیبا قوه مجر نیمتخصص

 یهاا  دار در بحاث  تیموارد از کارمندان صاالح  یاریها در بس که دولت

 یپارلماان بارا   یجان و جنجالیپره طیاما مح رندیگ یکمک م یپارلمان

 یا پارلمان کوچک که در رشاته  کی. به عکس ستیمناسب ن یبحث فنّ

طالعاات  کساب ا  یبارا  یمتخصص است و وقت کاف یاز امور قانونگذار

 ایا  یقاانون  هاای  طرح یفن تهیکم کیو کمک  یبا همکار تواند یدارد م

تاوان مقارر    یانجام دهد. م یاصالحات الزم را فراهم و کار خود را بخوب

                                                           

 های جدید برنارد الورنی در کتاب حکومت دموکراسیمسیو  .1

(Lavergne ،B. Le Gouvernment des Democraties modernes )

(. اخیراً نیاز کمیسایون مقادماتی    562کند )ص  استطراداً راه حلی مشابه مطرح می

اولین مجلس مؤسسان به بررسی این مسئله پرداخته است که در بعضای ماوارد باه    

 پارلمانی اختیارات قانونگذاری داده شود.های  کمیسیون
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 ایا اعضا  هیصرفاً به اعالم نظر اکتفا نکند و کل یفن تهیکم نیداشت که ا

 یرسماً شرکت کنند و رأ زین یپارلمان ونیسیان در جلسه کم نیمنتخب

 یکاه مجمعا   یپارلماان  ونیسا یدارند. در آن صورت کم میتسل یمشورت

آرام  یطیدر مح یادار های کمیسیونمحدود است خواهد توانست مانند 

 . دیرا استماع نما ینظر مشورت نیا

 یِخااص باه معنا    هاای  کمیسایون به  یمجلس قانونگذار هیتجز نیا

اناد   که تااکنون عمال کارده    یبه نحو ها پارلمان. ستیانحالل مجلس ن

 تاوان  یما  یاند ول مجهز نبوده ،یجد یِقانونگذار فهیوظ کیانجام  یبرا

عموم مردم و مشاخص کاردن روش    یاسیرا اعالم اراده س ها آن فهیوظ

 لهیتنهاا وسا   گار یمجلاس د  باون یچناد ترب  هرکار دولت دانست.  یکل

 لیوساا  زیا هاا ن  و دولات  سات ین یو نفوذ در افکاار عماوم   یپرداز سخن

 یعموم یها یو سخنران ونیزیدارند )مانند تلو اریدر اخت یادیز یغاتیتبل

 ن،یا کند(. با وجود ا فایا یپارلمان یها مشابه نطق یکه ممکن است نقش

 هاا  آنو باه   سات ین دهیا فا یبا  یوزرا بکل یها یمشاجرات و سخن پرداز

کنناد   هیخود را توج یها بهانه شیخو یکه در قبال رقبا دهد یمجال م

روبه رو شوند.  گریکدیبه طور آشکار با  یاسیمختلف س های جریانو در 

پارلمان بزرگ هم که جلسات آن باا فواصال    کی یاست که برا یعیطب

پارلماان   نیا است. ا یباق ضاحیحق بحث و است گردد یم لیتشک یادیز

 یریا گ میکاه تصام   یمعنا  نیداشته باشد، بد زیحق پژوهش ن تواند یم
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باا آن باشاد.    هاا  ونیسا یدولات و کم  نیدر موارد عادم توافاق با    یینها

کاه در   یحق نس  داد باه طاور   یپارلمان نوع نیبه ا توان یم نیهمچن

 یخاصا  هاای  کمیسایون را کاه   یماتیموارد کامالً مشخص بتواند تصام 

 دهد.  رییتغاند  گرفته

 دیا شاود با  یما عمل یدر سازمان پارلمان یراتییتغ نیچن نکهیا یبرا

 توان ینم گریدر آن صورت د م،یحکومت احزاب بدان میرا رژ یدموکراس

 ناده یکاه نما  شاوند  یما  دهیا برگز یافراد یگفت که در انتخابات عموم

مظهار   یقاانون وقتا   کیاست که  یهیاند. بد دهندگان یرأ هیکل یواقع

در حکومات   یکنند. ول بیآن را تصو نیاست که همه منتخب یاراده مل

 نینه به نفع خود. در ا دهد یم یحزب رأ کیدهنده به نفع  یرأ ،یحزب

 بیاز طرف پارلمان مورد شور و تصو نیکه قوان ستیالزم ن گریصورت د

احازاب کاه تعاداد     نادگان یاز نما یاست مجمعا  یبلکه کاف رند،یقرار گ

 یباه بررسا   گردد یم نیینفرات آن برحسب تناسب عده افراد احزاب تع

خااود را بااه  یبپردازنااد و پارلمااان بتوانااد قاادرت قانونگااذار   نیقااوان

از  کیبنشانند و هر  یاش را به کرس انتقال دهد که اراده یهای کمیسیون

 ونیسا یآن کم تیعضاو  یحزب خود را بارا  یافراد متخصص زیاحزاب ن

حساب با احزاب اسات ناه    یوکه ر میباور باش نی. اگر بر اندینما نییتع

 هاای  کمیسایون در  تیعضاو  یقبول کرد که احزاب بارا  توان یافراد، م

 یاشخاصا  قیا طر نیتاا باد   نندیرا برگز یافراد متخصص حزب ،یپارلمان
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در فان خاود وارد    یندارناد ولا   یمهارت یکه در جلب افکار عموم ریبص

 1مقننه کار کنند. ئتیهستند دوشادوش ه

ر اما  نیاند و ا خود در تحول تیبه موجب ماه دیجد های دموکراسی

 دیبا ها یدموکراس نیاما ا دهد، یم ها آنمشکالت را به  یمجال حل بعض

کاه   رندیو بپذ ابندی یآگاه دیآ یکه در درونشان به وجود م یبه تحوالت

شاکل دهاد. غالبااً در     رییبه حکومت احزاب تغ دیبا ندگانیحکومت نما

از  یجهت بعضا  نیو بد خورد یبه چشم م ییها یناهنجار یوندگرگ نیا

و ان  رفتیتحول را پاذ  نیا دیاما به نظر من با 2.کنند یآن ابراز تأسف م

 به حساب اورد.  یدموکراس یرا به منزله تحقق اصل

 نمود:  هیتوج قیبه دو طر توان یرا م ینقش انتخابات عموم

فار  کارد کاه موباوع      توان یحکومت م هی. در مورد سازمان اول1

اشاخاص ماورد اعتمااد باه اعتباار       دنیا انتخابات عباارت اسات از برگز  

صاورت   نیکه دارند. در ا یخاص یاسینه به اعتبار افکار س تشان،یشخص

اناد حاق    مورد اعتماد قارار گرفتاه   یکه در امر قانونگذار ندگانینما نیا

                                                           

نیز ارائاه شاده    54( صفحه Kelsenاین نظر در کتاب دموکراسی تألیف کلسن ) .1

 است.

در شروع جمهوری چهارم فرانسه، مسیر دموکراسی باه سامت حکومات حزبای      .2

 تغییر کرد و انتقادات شدیدی را برانگیخت.
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خاود را   نیرا اعالم کنند و لزوماً نظر موکل شیخو یشخص هیدارند نظر

 نخواهند کرد.  انیب

 رهیماد  ئات یکه تاوده ماردم ه   یانتخابات عمومگفت با  توان ی. م2

و اراده خاود   کنند یوادار م یخاص یاسیس یجامعه را به اتخاذ خط مش

 . دارند یاعالم م یرا در امر قانونگذار

 کامالً مطابق است.  یدوم است که با آرمان دموکراس هینظر نیتنها ا

بدهاد   لیا وک نیای که فقط به مردم حاق تع  خواهد ینم یاس دموکر

قانون مشخص ساازند. در   نیکه آنان نظر خود را در تدو خواهد یبلکه م

را باه   یاست. اگر انتخابات عماوم  یاراده همگان نیقانون مب ،یدموکراس

حزب است ناه   کیمردم به منزله انتخاب  یطبعاً آرا میریبگ یمعن نیا

را  یمساائل  هیکل تواند ینباشد م یحزب چیاگر تابع ه لیوک کیفرد.  کی

 شاود  یو بعاداً باه آن برخاورد ما     دهیا که در زمان انتخابات مطرح نگرد

خاص  یاسیس یمش ای د،یحل و فصل نما شیخو یشخص هیمطابق نظر

 ریخود را که در موقع انتخابات اعالم کرده به هر نحو که بخواهاد تفسا  

را به  یندگیجهت روسو توسل به نما نیدهد. بد رییتغ یبه کل اینموده 

 یعلماا  زیو ن داند یدرست نم ،یاراده ملت در امر قانونگذار انیمنظور ب

 یملت را از طارف افاراد   یندگیمسئله نما یبه سخت یمکتب دموکراس

درهم  نیقوان نیدرباره ا یریگ میتصم نی. باوجود اکنند یم هیچند توج

 هیا بناا باه نظر   تواناد  یاست نم یبروردولت  کیاداره  یکه امروزه برا
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افاراد موکاول شاود.     میمساتق  بیبه تصو یقرارداد اجتماعمؤلف کتاب 

 یها یخط مش انیتوده مردم فقط حق دارند با دخالت در انتخابات از م

امر  نی. البته انجام اندیخود انتخاب نما لیرا به م یکیگوناگون  یاسیس

 کی رایفرد، ز کیتا با انتخاب  گردد یم نیحزب بهتر تام کیبا انتخاب 

اسات   یخاص التیالاقل مجموعه تما ایمکتب خاص  کی ندهیحزب نما

 توان یم کند یم لیرا تحم یخود وحدت رأ روانیحزب بر پ نیو چون ا

 یکه اعالم شده است به نحو مؤثر یالتیداشت که مجموعه تما نانیاطم

 یماوارد عملا   رد التیمجموعاه تماا   نیا ریتفس نیگردد. همچن بیتعق

الاقال باه    ایا حزب  یکل میکه به تصمبل ست،یفرد ن کیبه اراده  یمبتن

 تیا باا واقع  یتا حد نیدارد و بنابرا یبستگ یپارلمان ونیفراکس میتصم

 منطبق است.

تحقاق   یبارا  لهیوسا  نیتار  کم برر یحزب ستمیکه س مینیب یم پس

 شده است. یاریبس یموجب نگران نیاست، با وجود ا یدموکراس

 ناد یگو یو م کنند یانتقاد م ستمیس نیاز ا آزادی نیاز نظر تأم ابتدا

 دهد یرا از دست م شیخو یشخص میابتکار عمل و تصم لیوک نجایدر ا

 تواناد  ینما  یدهد بلکاه حتا   یخود رأ یبرحسب افکار واقع تواند یو نم

و  دیدستورات حزب را اطاعت نما دیخاص باشد و صرفاً با یافکار یدارا

غلباه   سام یو کنفورم شاود  ینابود ما  یاستقالل رأ ر،یمس نیا رمسلما د

 تیا از ماه یو ناشا  یعا یوباع کاامالً طب   نیبتوان گفت ا دی. شاابدی یم
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فقاط در   ناده یآن است که نما یدموکراس یاقتضا رایاست ز یدموکراس

 شاتر یب ن،ی. هر چه قاوان دینما یرویپ نیموکل اتیخود از ن فیانجام وظا

وکاال باه دور    یشخصا  دیا دهند و از تصرف عقا شیرا نما یاراده عموم

انضاباط   یحزب می. اگر چه رژابدی یبهتر تحقق م یباشند اصل دموکراس

را  هاا  آن یشخصا  تیابتکار و فعال کند، یم لیافراد تحم یخود را بر آرا

 لی. هر وکدینما یرا سلب نم یفرد یو امکان اعالم آرا سازد یمحدود نم

 یروزیا پ یکناد و بارا   شانهاد یپ هاایی  حل راهدر داخل حزب حق دارد 

 دیا نگرد روزیا او پ دهیهرگاه عق ی. ولدیخود کوشش نما یشخص دهیعق

 یمانند فاداکار  ش،یخالف اعتقاد خو یاز حزب در مقابل رأ یو تیتبع

نداده  یکه خود بدان رأ ینیاست در تحمل و اطاعت قوان تیاقل ندهینما

 جهینت نیباشد الاقل ا یراساست. اگر تکامل احزاب، مطابق اصول دموک

شاارکت  یاساایس یاز مااردم در گفتگوهااا یادیاارا دارد کااه تعااداد ز

 شاوند  یتازه روبه رو م یا و چون احزاب در هر لحظه با حادثه ندیجو یم

 یبلکه عضاو عااد   لینه فقط وک نوردند یرا در م یمتعدد های جریانو 

نظار   ق،یا مخود را باروز دهاد و باا تأمال ع     تیخالق تواند یم زیحزب ن

منتقال کناد. در فرانساه از آن     زیا ن گرانیو آن را به د ردیرا بپذ یخاص

مجلاس را   لیوک انیکه فرانسو شود یمخالفت م یحزب ستمیجهت با س

بلکه او راموظاف باه    دانند یمردم نم یاسیو اراده س شهیصرفاً حامل اند

وباع   نیا ا 1.شناساند  یدر برابر مراجع قدرت م ها یتیهم وال یبانیپشت
                                                           

اصاطالح بجاا را اساتعمال کارده اسات:      این  (Alainفیلسوف رادیکالیست آلن ) .1
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تعلق دارد تا به حزب،  نیبه موکل شتریمجلس ب لیکه وک دهد ینشان م

نام مشخص  کیدارند که  یدلبستگ یبه ورقه را انیجهت فرانسو نیبد

 . دینما جادیا یمیو موکل رابطه مستق لیوک نیدر آن نوشته شود و ب

در فرانساه   ها ستیکالیراد روزیکه د یستمیس رسد یبه نظر م اکنون

 سام یکالیراد نامناساب اسات. راد  حفظ حقاوق افا   یکار آوردند برا یرو

ها در برابر  کوچک بانیو پشت ایبعفا در برابر اقو یرا به منزله حام لیوک

کارمندان آن گلاه   ایاز دولت  خواهد یموکل م ی. وقتشناسد یبزرگان م

خود  ندهیبه نما دینما یدادخواه جهت یب یایو مزا ضاتیاز تبع ایکند و 

 یبخشا  آزادیساوم نقاش    یجمهور لیروش در اوا نی. اکند یرجوع م

در درجاه   لیا وک فاه یبزرگ دارد: اول آنکه وظ بیداشت اما امروز دو ع

حکومات بنگارد و باا     یباه کارهاا   یانتقااد  دیا که با د شود یاول آن م

 نیچنا  هاا  سات یکالیراد یهاا  . از نوشتهدینما ترلمداخله خود آن را کن

 زیقبل از هر چ خواهند یو م دانند یکه آنان دولت را مزاحم م دیآ یبرم

باه   دیا که دولات با  آورند یبه خاطر نم ها آنکنند.  یآن را خنا تیفعال

هام   یسازندگ دیبا یبپردازد و مجالس قانونگذار زین یمابت های فعالیت

 هاای  فعالیتپر اغتشاش امروز که  یایدر دن نکهیداشته باشند. خالصه ا

 دیا آ یما  شیپ یا تازهاست، هر لحظه مسائل  دهیچیدولت دامنه دار و پ

                                                                                                                        

 Le Citoyen contre lesحتی یک اثر خود را نیز افراد در برابر مراجع قادرت ) 

pouvoires.نامیده است ) 
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کاردن   یگرفت. خناا  میتصم تیبسرعت و با قاطع ها آندرباره  دیکه با

 بیا . عاورد یباه آن وارد ما   یدیکار دولت از طرف قوه مقننه بربه شد

حقاوق تماام ماردم را     نکاه یا یپارلمان به جا ندهیدوم ان است که نما

. دینما یبه دوستان و طرفداران خود توجه م شتریجفظ کند، ب طرفانهیب

خاود   لیا وک شیپ یشتریدهنده نفوذ اعتبار ب یرأ کیکه  ستیشک ن

کاه تماام    کوشاد  یمجلاس ما   لی. هر وکیدهنده عاد یرأ کیدارد تا 

و لطماه   نو خدمت به دوستا شیخو تیحفظ موقع یقدرت خود را برا

که قرار بود مدافع  یهمان کس   قیطر نیزدن به دشمنان به کار برد. بد

 . دارد یروا م ضیو تبع شود یباشد، ستمگر م نیمظلوم

ها فرانساه مادل آن    که مدت یاسیکه آن عرف س میاعتراف کن دیبا

اسات.   یینارساا  اریبسا  لهیاز افاراد وسا   یبانیپشت یبرا گریبود اکنون د

 یبود ولى تکامل دموکراس یبرور لهیوس نیتمسک به ا یروزگار دیشا

 کیا دموکرات میا رژ کیا آن کارده اسات. در    نیگزیرا جا یبهتر لهیوس

 یدر برابر قو فیبع تیاز حقوق افراد است. حما عقوه مقننه دفا فهیوظ

است، هر چه که  یدموکراس های ویژگیجزو  ضیاز هر گونه تبع یو دور

کاه   یازاتیا افراد برقرار گردد، امت نیب یتر شود و برابر استوار یدموکراس

اخاتالف   یاست کمتر خواهد شد. اصوالً وجاود مقادار   ضیمتضمن تبع

 یبه نحو میریآل را در نظر بگ دهیا یمیاگر رژ یاست حت یعیطب یامر

باشد  کیدموکرات زین یبلکه از جهت اقتصاد یاسیکه نه تنها از لحاظ س
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و مسئله اقتدار حکومت  روند ینم نیموجود از ب یها باز هم، همه تفاوت

هر اندازه هام کاه    1همان طور که آلن بجا تذکرداده است   .ماند یم یباق

کاار   خواهناد  یآن ما  یباشد باز اعضا یبر اصول دموکراس یدولت مبتن

که ممکن است باه   ییها آنیخود را پرارزش جلوه داده بدون توجه به ز

 یکننااد. اقتضااا فااهیوارد سااازند بااا کمااال قاادرت انجااام وظ گاارانید

حقوق افراد در برابر جامعه دفاع شود.  است که در آن از نیا یدموکراس

دفااع وجاود    نیا ا یابار  ینیناو  یها روش زیمعاصر ن های دموکراسیدر 

 لیا متشاکل از قب  هاای  گاروه باه   یدر هار امار   توانناد  یدارد. مردم ما 

و  نیدهناادگان، مسااتاجر اتیاامال یهااا هیاااتحاد ،یصاانعت یکاهایسااند

 نیا . نقاش ا وندندیاست( بپ ادیز اری)که تعدادشان بس نیشیپ انیرزمجو

در  زیا ن هاا  آن ریخاود اسات و تااث    یو حفظ حقوق اعضا نیها تأم گروه

هاا حاصال    تجماع  نیا که از ا یا جهی. نتباشد یم دیدر تزا یکنون هجامع

مجلس انتظاار   ندهیهمان است که معموالً مردم از توسل به نما   شود یم

حقاوق   تیا گروه ملزم باه رعا  کی رایتر ز عادالنه یدارند، ان هم به نحو

دفاع از حقوق خاود   یکارمند برا کیاست. امروزه  شیخو یتمام اعضا

 لیا وک کیا باه   ایا مزا لیتحص یو فقط برا دینما یمراجعه م کایبه سند

 زیا ن یگریانتقاد د یحزب میبه رژ یدموکراس دگاهی. از دشود یمتوسل م

 یداد محادود تعا  نیدهنده مجبور است از با  یرأ ندیگو یو م کنند یم

                                                           

ص  ،(Le Citoyen contre les pouvoiresافاراد در برابار مراجاع قادرت )     .1

143. 
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در برابار احازاب    دیا حازب جد  کیا را انتخاب کند.  یکیحزب متشکل 

باه   تواناد  یمستقر هستند نم یو عرف ممحک یسازمان یکهنسال که دارا

 دیا از عقا یکاامل  یتجلا  توانند ینم گریو از طرف د ابدیگسترش  یآسان

 یبادون شاک در هار دموکراسا     نناد، یاحزاب بب نیاز ا یکیخود را در 

جامعه باه   یها بم رویو ز ها یدگیچیبا تمام پ توانند ینم یفرد یها اراده

انعطااف   یاراده همگان لیتحص یبرا دیکنند و مردم با یطور کامل تجل

توجه داشات کاه    دیاتفاق نظر حاصل کنند. با گرانیداشته باشند و با د

 توان یکه نم آورند یم شیرا پ یمتعدد دهیچیدائماً مسائل پ یامور دولت

وصول به هار   یبرا دیداشت بلکه با یواحد یخط مش ها آندرباره همه 

باه   یتاوجه  یاگر من باه با   گرفت. ماالً یا جداگانه میتصم ها آناز  کی

 سمیونالیبر انترناس یمبتن یخارج استیو س عیکردن صنا ی، مل1مذهب

ام.  نظر خود را اعمال نماوده  ها ستیالیدادن به سوس یمعتقد باشم با رأ

از درآمد  تیامور به طور ماال به حما نیاما ممکن است که گذشته از ا

 یهاا  باه خاانواده   دتو مسااع  یعلم قاتیفرانسه، توسعه تحق یستیتور

ماان بااه نفااع حاازب  یمعتقااد باشاام و حااال آنکااه رأ زیاامنااد ن عائلااه

هر حزب  .ستیاعتقادات ن نیاز ا کی چیه نیدر جهت تأم ستیالیسوس

دهناده باا انتخااب خاود      یو رأ رود یم یخاص یبه دنبال هدف یاسیس

کاه   دیا آ یما  شیخطر پ نی. حاال ادهد یهدف نشان م نیباورش را به ا

باه   ای ندیب یخود م یهدف خاص یرا که مناف یمسائل یاسیسحزب  کی

                                                           

1. Le laicisme 
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 نیاز حال آن غفلات ورزد و باد    یبکل ای دیدلخواه خود حل و فصل نما

 یا به ان عالقه یاسیکه احزاب س یاز مسائل مهم مملکت یاریبس بیترت

دفاع کرد اماا باه    یدموکراس بیع نیاز ا توان ینم 1ندارند، مهمل بماند.

 را اصالح نمود:  آن توان یم قیدو طر

و حل و فصل مساائل   بیتعق یبرا هایی انجمناست که  نیاول ا راه

ها  انجمن نیکه ا میدان ی. همه ممیکن سیدهندگان تأس یمورد توجه رأ

 یدر کشاورها  یحتا  2دارناد.  کاا یامر یاسیس اتیدر ح یبزرگ ریچه تأث

 یهاا  خاانواده  لیا از قب یباه مساائل   یخصوصا  یتهاا یجمع زیا ن ییاروپا

در وباع   توانناد  یگونه مجامع نم نی. اپردازند یم سمیو تور راالوالدیکا

 یجاان یداشته باشند، اما به واسطه کارت اعضا و ه میمستق یاثر نیقوان

دارناد   ریاندازه تاأث  نیدر پارلمان تا ا کنند یم جادیا یکه در افکار عموم

اناد باه آناان     پشت گوش انداختاه  یرا که مجالس قانونگذار یکه مسائل

مساائل ماورد نظرشاان     یبارا  هاایی  حل راه توانند یم زیشوند و ن ادآوری

 بیآورند کاه پارلماان را باه تصاو     شیپ یمعنو یزامکنند و ال شنهادیپ

                                                           

این، یکی از مهمترین انتقاداتی است که استروگورساکی در کتااب دموکواسای و     .1

 نماید.   احزاب سیاسی به نظام حزبی می
(Ostrogorski, La Democratie et les partis politiquees) 

به بعاد مراجعاه    242برای نمونه به کتاب امریکای امروز تألیف زیگفرید، صفحه  .2

 کنید.
(Siegfried, Les États-Unis d´aujourd´hui) 
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هاا خوشاحال    انجمن نیا یاز توسعه و تکامل دیبا 1خود وادارند. التیتما

 تیو چاون عضاو   شوند یبه اراده افراد متوسل م هایی انجمن نیبود. چن

 توانناد  یما  هاا  آن یدارد اعضا یفرد بستگ ودآزادِ خ میبه تصم ها آندر 

 و ابتکار عمل خود را نشان دهند.  تیفعال

 یبار اصاول اساسا    یراه دوم مراجعه باه رفرانادوم اسات کاه مبتنا     

هماه را   یآرا تاوان  یهر قانون نم بیتصو یاست. اگرچه برا یدموکراس

الاقل  یول رند،یبگ میتوسط احزاب تصم دیجلب کرد و افراد ملت فقط با

ر تاوده ملات مطارح    را در برابا  نیقاوان  توان یم یموارد خاص یدر بعض

مرددند به رفراندوم  ها آنرا که احزاب در مورد  یائلمس توان یساخت. م

 را مالحظه کرد.  یاز اراده مل یبارزتر یگذاشت و تجل

که  افتیدست  قیطر نیبد یاز اراده عموم یبه جلوه رساتر توان یم

 یگار یپارلمان را از آن منتزع و به مجالس منتخب د فیاز وظا یاریبس

را انتخااب نکنناد    یواگذار نمود. ماالً اگر مردم فقط مجالس قانونگاذار 

خواهند  ندیانتخاب نما زیو مانند آن را ن یفرهنگ ،یاقتصاد یبلکه شورا

                                                           

استروگورسکی در کتاب دموکراسی و احزاب سیاسی، جلد دوم فصال اول، تاذکر    .1

هاا   دهد که در انگلستان نیز قبل از تشکیل احزاب سیاسی فشار این گونه انجمن می

بود که موجب سه رفرم عظیم در ابتدای قرن نوزدهم گردیاد: فرماان رسامی بارای     

لیاک تحصایل شاد(، اصاالح     آزادی مذهب کاتولیک )که در اثر مساعی انجمن کاتو

های سیاسی(، الغای مالیات گندم )باا مسااعی اتحادیاه     انتخابات )با کوشش اتحادیه

 (Anti-Corn-Law-leagueبد قانون غله 
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مرباوط   یدر مسائل مختلف مورد عالقه خود با مراجعه به شورا نستتوا

کاه   یلتحو نینکته ما را به دوم نیبه آن اراده خود را ظاهر سازند. اما ا

  1.رساند یشود م جادیا یدموکراس سمیدر مکان دیبا

 یاقتصاد میرژ یدموکراس تضاد. 2

که در طرز کار دولت و پارلمان انجام شده اسات   ییها وجود رفرم با

انجاام دهناد مگار     یخاود را بخاوب   فیوظا توانند یکدام نم چیباز هم ه

معاصر ان  یاسیس یاز علل نابسامان یکیکم شود.  ها آن تیمسئول نکهیا

                                                           

ساازند زاییاده تکامال ساریع      انتقادات دیگری که اخیراً بر رژیم حزبای وارد مای   .1

رانساه بسایاری از ایان    هاا اسات. اماا بعاد از ازادی ف     احزاب و تشکل فوق العاده آن

گویند اقتدار این احزابای کاه بشادت متشاکل      انتقادات ارزش بحث ندارند. ماالً می

اناد باه دیکتااتوری و حکومات حازب واحاد منجار         شده و در کسب قدرت حریص

شود. اما باید گفت مادام کاه احازاب از لحااظ هادف و تشاکیالت، دموکراتیاک        می

در کشورهایی از قبیل انگلستان و امریکا که باشند چنین خطری وجود ندارد. حتی 

گاه چناین خطاری وجاود     کند هیچ ها حکومت می هاست سیستم حزبی بر آن مدت

شاود کاه حزبای دارای تماایالت      نداشته است. این خطر فقط در صورتی پیادا مای  

دیکتاتوری باشد. اینگوناه احازاب نتیجاه توساعه افکاار باد دموکراتیاک در تاوده         

گویند  کند. همچنین می آن صورت دیگر رژیم حزبی نقشی بازی نمی اند که در مردم

هاای بساته و    تا وقتی که وکالی مجلس مستقل و آزاد باشند، مخالفات ایان گاروه   

کند. اما اگرچه با بودن دو  تر می خشن یعنی احزاب سیاسی، تشکیل دولت را مشکل

وباعی تشاکیل   شود، دولتی که در چناین   تر می یا چند حزب تشکیل دولت مشکل

تر از دولتی است که بدون رژیام حزبای تاسایس شاده      شود خیلی محکمتر و بادوام

 ای مهم است. باشد و این نکته
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مسائل  نهیبخصوص در زم -خود  فیاست که دولت در مقابل تراکم وظا

را کاه قابالً    فیوظا نیهمه ا تواند یستوه آمده است و نم هب - یاقتصاد

از باار   یمقادار  تاوان  یما  ایانجام دهد. آ یبه او مربوط نبوده است بخوب

ه برداشاات و باا  هااا آنرا از دوش  هیاامقننااه و مجر یقااوا تیمساائول

  شود؟ یدرد درمان نم نیا قیطر نیبد ایمحول کرد؟ آ گرید های سازمان

 ،یاسا یدر برابار مجاالس س   یکه قاانون اساسا   کنند یم هیتوص غالباً

مصرف  ای دکنندهیصنف تول ندگانیمرکب از نما یپارلمان اقتصاد ینوع

 نیا ا یفعلا  اثار  یب یاقتصاد یشوراها یکننده را به وجود آورد و به جا

 شنهادیپ یآمرانه داشته باشند. حت ینظر یدر مسائل اقتصاد ها پارلمان

شاده و   یمجالس فعل نیجانش یاقتصاد های کمیسیون نیا که کنند یم

 . ابدیانتقال  ها آنپارلمان به  اراتیاخت

فار    نیا بر ا یمبتن رایز ستیصورت قابل قبول ن نیبد هینظر نیا

دارد. مسالم اسات کاه     یدولت جنبه اقتصاد های فعالیتاست که تمام 

حال مساائل    یمصرف کنندگان برا ای دکنندگانیمرکب از تول یمجمع

 یمادن  یو قانونگذار یفرهنگ مل ،یخارج استیس ،یمربوط به دفاع مل

دولات در   یاقتصااد  فیروزافزون وظا تیهمندارد. توجه به ا یستگیشا

شاده اسات و حاال آنکاه      یا هیفربا  نیموجاب چنا   دیا اجتماعات جد

مهام   فیبدون شاک دولات وظاا    رایاشتباه است ز ه،ینظر نیا رفتنیپذ

ماسات، اماا ناه تنهاا      یزندگ یها از جنبه یکیدارد. اقتصاد  زین یگرید
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 تواناد  ینما  یملا و  یلیفام ،یکس با داشتن منافع معنو چیجنبه آن. ه

 نیا بر ا یمذکور مبتن هیمطرح شود. نظر دکنندهیتول کیفقط به عنوان 

نادارد و   یگار ید فاه یوظ یفر  است که دولت بجز اداره اموال عماوم 

حاکم بار   یعموم یدولت در درجه اول استقرار قواعد فهیحال انکه وظ

قواعد و وادار کاردن هماه ماردم باه      نیمردم و اقدام در حفظ ا یزندگ

اناد و مسائله    و ثابت یقواعد، قطع نیکه ا میاست. اگر بگوئ ها آن تیرعا

 دیا سازمان دولات هرگاز مطارح نخواهاد شاد در آن صاورت با       دیتجد

و فقط به وجود  میقانون است منحل کن بیپارلمان را که نقش آن تصو

 اتیا ح یو بخصوصا  یاجتماع یاداره زندگ شان فهیکه وظ هایی سازمان

ه ک یزی. اما چمییموجود است اکتفا نما نیقوان ادردر داخل ک یاقتصاد

ساازمان   نیا و روش کاار ا  تیا بخصوص مورد بحث است نفاس موجود 

 یوجود دارند چون همواره افراد شهیهم یاسیاست. مسائل س یاجتماع

حقاوق   خواهند یکه م یاشخاص - اند یهستند که از وبع موجود ناراب

 گرانید یاجتماع یایروابط موجود، مزا رییبه دست اورند و با تغ یا تازه

 یاسیمسائل س نیببرند. مادام که ا نیخود را از ب هیعل ها آن ضاتیو تبع

 یدارد. بارا  ازیا مشابه ان ن یمجمع ایبه پارلمان  یوجود دارند دموکراس

 کیا بهتر اسات کاه فارد را باه عناوان       یاداره اجتماع از جنبه اقتصاد

که در شابکه   یگاهیو به اعتبار پا یگروه شغل کیمصرف کننده و عضو 

 -فارد مجارد    کینه به عنوان  میجامعه دارد مطرح کن یروابط اقتصاد

 یاست. به عکاس وقتا   یدموکراس نیکه مورد تمسخر مخالف یاصطالح



 فصل سوم / 116

 

 نیهما  دیبا ایکه آ مینیو بب میبحث کن یدرباره جامعه کنون میخواه یم

افراد را از جنباه   اددر آن انجام د یراتییتغ ایوبع موجود را قبول نمود 

کاه مقاوم    آزادی یها از لحاظ داشتن اراده یعنی ها آن یبشر تیشخص

در  تی)ناه عضاو   یدر جامعه بشر تشانیعضو ثیاست، از ح یدموکراس

اعتباار ماردم فقاط     نیا و به ا میده ی( مورد نظر قرار میصنف های گروه

دهناد،   یرا نظم م یفرد یها که اراده یاسیاحزاب س لهیبه وس توانند یم

 اظهار نظر کنند.  یدرباره تحوالت اجتماع

 یباه شاوراها   هیشاب  ییکاه بخواهاد شاوراها    یجهات مکتبا   نیباد 

پارلمان کند. با مخالفات محافظاه کااران و     نیرا جانش یکنون یاقتصاد

 رو روبه –ندارند  یکه در عمل با محافظه کاران تفاوت - ونیانقالب یبعض

هستند از انتقاد  یاجتماع راب ی. محافظه کاران که از نظام کنونشود می

 یمناافع همگاان   نیاناد. آناان جاز تاأم     نظام نگران نیا اسنسبت به اس

سازمان حکومات باه    خواهند یو م شناسند یحکومت نم یبرا یا فهیوظ

. دیا حاصال نما  تیا راه موفق نیمستقر باشد که تا حد امکان در ا ینحو

از افراد جناح راست آن است کاه اصاالً منکار     یاریعالمت مشخصه بس

باازده را در حال    نیدولات بهتار   خواهند یو م اند یاسیوجود مسائل س

اند  اشخاص بد پارلمان نیجهت ا نیداشته باشد. بد یمال های گرفتاری

مانع کار  یحزب تیفعال ها آن. در نظر کنند یم ریرا تحق یاسیو احزاب س

 ونیا . مسالماً انقالب گذارد یچرخ اداره امور م یو چوب ال شود یدولت م
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که  شندیاند یم نیاما غالباً چن ند،ینما یرا انکار نم یاسیوجود مسائل س

گاردد باه صارف     روزیسرنگون شود و انقالب پ یدار هیسرما میرژ یوقت

به طاور قااطع حال خواهاد شاد و       یاسیتمام مسائل س یروزیپ نیهم

تصور جاز   نیاست ا یهی. بدافتیخود را باز خواهد  یاجتماع شکل قطع

مساائل   یفعلا  شاکالت گذشته از آنکه با حل م رایز ستین یپرداز الیخ

اصاوالً خاود    د،یا کاه دور از گماان ماسات مطارح خواهاد گرد      یگرید

در  یگوناگون های راهتحول و تکامل  یبرا یروزیبعد از پ زین سمیالیسوس

 یهاا  دساته  نیب یاسیمبارزات س توان یخواهد داشت. بسهولت م شیپ

و قادرت طلباان،    خواهانآزادیحکومت فدرال،  انیطرفدار تمرکز و حام

 را تصور کرد. 1ها ستیآل تویریو اسپ ها ستیالیماتر

نرساانده و جامعاه    انیا تکامل و تحول خالق خود را به پا تیبشر تا

خاود را   ینشده است پارلمان فلسفه وجاود  تیتاب تیبا قاطع 2یاسیس

 میحکومات را تقسا   یفعلا  فیخواهد داشت، اما کامالً بجاست که وظاا 

 یافاراد و دساتجات   نیروابط ب میدولت در مرحله اول تنظ فهی: وظمیکن

 ی. دولت نظم اجتماعدهند یم لیجامعه را تشک ها آناست که مجموعه 

 یو چاون دارا  ساازد  یآن وادار ما  تیا و افراد را به رعا کند یم نییرا تع

. دیا نظام را حفاظ نما   نیا ا تواند یاست م یو سلطه ظاهر یماد یروین

 یو منشأ حقاوق اجتمااع   پردازد یقانون م سیحکومت است که به تأس

                                                           

1. Spiritualist 

2. Societe Politique 



 فصل سوم / 118

 

عاام المنفعاه    تیا رشته فعال کیدولت  نی. عالوه بر اگردد یمحسوب م

 یاقتصااد  های فعالیتتعاون، آموزش و پرورش و  لیدارد از قب زین گرید

کامالً  ها آنار ب ینیسنگ شوند یم تر ادیروز به روز ز ها تیفعال نیو چون ا

برقرار کننده نظام و   های سازماندرست است که  ای. آگردد یاحساس م

 نیا ا رناد؟ یباه عهاده بگ   زیا ن یگرید تیفعال فیوظا نیقانون عالوه بر ا

بار   ها آن لیکه تشک یدسته جمع های سازمانبه  میتوان یرا م ها تیفعال

خااص   یاست و مستقل از دولات باه معنا    یدموکراس یطبق اصول کل

 کیا  لهیبه وس یاقتصاد های فعالیت. ماالً ممکن است که میاند بسپر آن

و  دکنناده یولمختلاف ت  هاای  گروه ندگانیمتشکل از نما یچند شورا ای

 یانواع مختلف منافع اقتصااد  قیطر نیگردد و بد تیمصرف کننده هدا

 نیا مطرح شود. ا ها آندر  یو محل یحرفها ای یچه خصوص یچه عموم

و  فیو وظاا  لیکه دولت در ماورد تشاک   ینیدر چارچوب قوان ها سازمان

 فاه یکرده است مساتقال انجاام وظ   بیدر برابر مردم تصو ها آنتعهدات 

جامعاه را   یکاه ساازمان کلا    یبه قواعد عموم گری. پارلمان، دندینما یم

 تیدر ماورد هادا   یمیو هر گونه تصم دینما یم یدگیرس کند یم نییتع

 یطارح کارهاا   ،یحقوق گمرکا  تیتاب لیز قبجامعه ا یاقتصاد یزندگ

و  یمساتمر  یمصاوبه، اعطاا   نیدر کادر قوان ها اتیمال میتسه ،یهمگان

 نیا باه عهاده ا   دکنندگانیخاص بر تول فیوظا وتعهدات  لیتحم ا،یمزا

 است.  یمستقل اقتصاد های سازمان
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 شاود  یپارلمان م نیبار سنگ فینه تنها موجب تخف بندی تقسیم نیا

دو  نیمختلاف را با   تیا دارد کاه دو رشاته فعال   زیا را ن تیمز نیبلکه ا

 ها آناز  کیهر  التیچنانکه تشک کند یم میسازمان به طور عادالنه تقس

دهناده   یکامل دارد. در موقع انتخاباات رأ  یآمادگ یخاص تیفعال یبرا

دفااع از صانف خاود     یبارا  دایا کاند یستگیو شا یاقتصاد تیبه صالح

پارلماان،   رایا ز کناد،  یاو توجه م یاسیتوجه ندارد بلکه فقط به رنگ س

جامعااه را بااه عهااده ناادارد و  یاقتصاااد اتیااو حفااظ ح تیهاادا گاارید

الزم اسات   گار یجامعه است. از طرف د یاسیس تیریفقط مد اش فهیوظ

 یو بارا  رناد یقرار گ دیتول مسائل انیدر جر یاقتصاد یشورا یکه اعضا

 دهد یم لیرا تشک یاقتصاد مل ها آنکه مجموعه  یمنافع گوناگون قیتلف

و  یصانف  یکاهایساند  ندگانیاعضا، نما نیباشند. اگر ا تیصالح یدارا

 نیا گردند ا یمصرف کننده باشند و مأمور اداره منافع اقتصاد های گروه

 خواهد شد.  نیمنظور تأم

 یموبوع دموکراسا  رایز تفاوت دارد میرفرم با آنچه قبالً گفت نیا اما

 میا رژ کیا در  توان ی. چگونه مکند یخارج م یاسیرا از قلمرو مسائل س

 نیا آنکاه ا  یبارا  ایا مقتدر داشت؟ آ یاقتصاد یشورا کی یدار هیسرما

کارفرماا و   نادگان یتعاداد نما  دیا باشاد با  یمنافع ملا  یشورا مظهر واقع

 میشاو  یدور ما  یاز دموکراسا  یصورت نیباشد؟ در چن یساوکارگران م

. میدها  یقارار ما   یهزاران کاارگر مسااو   یکارفرما را با رأ کی یرأ رایز
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اثار   یمسائل عموم یرو میبه طور مستق یدار هینحو قدرت سرما نیبد

خاود را حفاظ    یوباع فعلا   یاقتصاد یشوراها نیخواهد گذاشت. اگر ا

تعاداد   یندارناد، تسااو   یقطع یاثر شندداشته با یکنند و جنبه مشورت

 ماتیتصم نکهیندارد. به محض ا یانیکارگران و کارفرما هم ز ندگانینما

 یدر وباع فعلا   رندیبگ میباشد و بتوانند مال مجلس تصم یقطع ها آن

 یخاالف دموکراسا   یدهندگان ارزش برابار دارناد حرکتا    یرأ یکه آرا

مال  زیها ن شورا نیا تخابدر ان دیبا ندیگو یم یصورت گرفته است. بعض

داشاته باشاند اماا باا      یمسااو  یانتخابات پارلمان، همه ماردم حاق رأ  

هاا   چاون شاورا   میشاو  یدر جهت مقابل منحرف م شنهادیپ نیا رشیپذ

 نادگان ینخواهند باود. اگار تعاداد نما    یاقتصاد های واقعیتمظهر  گرید

 ملکات کاه در اقتصااد م   یتیها با نقاش و مسائول   بزرگ در شورا عیصنا

در  یفلاز  عیصانا  رانیچند نفر از ماد  یاگر رأ ایب باشد دارند، نامتناس

توقاع داشات کاه     تاوان  یها هزار کارگر مستغرق شود نم صد یرأ انیم

بار سار    نجاا یباشد. ما در ا اتیبر واقع یمملکت مبتن یاقتصاد تیریمد

را  یهار راها   رایا و انتخاب راه مشکل است ز میا قرار گرفته یدوراه کی

در  یاسات و موجاب تنااقض آشاکار     هایی دشواری یدارا میکن خابانت

 یبه افراد، برابار  میرژ نیکه ا یمعن نیخواهد شد، بد یدرون دموکراس

گاذارد،   یرا به حال خود واما  یاقتصاد های نابرابریاما  دهد یم یاسیس

دهد که در آن بشر بر بشر حکومت نکناد اماا    لیتشک یدولت خواهد یم

که ما به انتخاباات   نی. همکند یظ محف دیتول لمرورا در ق یوبع نیچن
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 دیا بر امار تول  یمینظارت مستق میو بخواه میپارلمان اکتفا نکن یعموم

تنااقض آشاکار    میده لیرا تشک یاقتصاد یو شوراها میداشته باش یمل

مظهر اراده مردم، منتها در قالب سازمان  دیها با شورا نیچون ا گردد یم

 . داجتماع، باشن یاقتصاد
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 یمناسب با دموکراس یاقتصاد میرژ. 1

را  یفعلا  یاقتصااد  میا و رژ یدموکراسا  انیا تعاار  م  میبخواه اگر

 . میبپرداز زیمسائل ن ریسا یبه بررس دیبا میدرک کن یبدرست

 نیرا که ماانع تاأم   یمخالفت صاحبان منافع خصوص توان یم چگونه

توجاه   دیا داد؟ با انیا پا کنناد  یو کار دولت را فل  ما  اند یمنافع همگان

دارناد   یکه هار کادام مناافع خاصا     یاجتماع های گروهداشت که تکار 

خواسات خاود را باه     توانناد  یکدام نما  چیه رایز کند ینم جادیا یخطر

 چیها  یولا  رساند یها را م . تکار افراد، تعداد ارادهندینما لیتحم گرانید

باه   تاوان  یجهت ما  نیندارند. به هم یقدرت یکدام در برابر اراده عموم

 یاراتیاست اخت یمختلف صنف های گروهکه مظهر  یاقتصاد یشورا کی

 یولا  کند یهرصنف از منافع خود دفاع م ندهینما ییشورا نیداد. در چن

 قیا طر نیو باد  شود یم یمنته یقطع میصماست که به ت نیریسا یرأ

موافقات دارد. اماا    یباا مناافع عماوم    باًیشورا تقر نیمنافع مورد قبول ا

 یهاا یتوافاق و تبان  یمناافع خصوصا   نیکاه با   دیآ یم شیپ یخطر وقت

شاود وبناا    میتقس یو جامعه به چند دسته قو ردیصورت گ یگستردها
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 یاراده همگاان  کیا جااد  یدستجات مانع ا نیا نیبه گفته روسو مبارزه ب

 که صفوف مختلاف را در  یتضاد نیتر دی. درجامعه امروزما شدگردد یم

معارباه   نیا است. ا یطبقات اجتماع نیمعاربه ب دهد یهم قرار م برابر

ولات را  باوده و کاار د   یبر منافع طبقات یاست که مبتن یاساس مبارزات

دار  هیسرما همبارز دیآ انیموبوع تعادل بودجه به م ی. وقتسازد یفل  م

 لیا از راه تقل خواهد یکه م یاستیمخالف س ایو کارگر به صورت موافق 

 نی. در قاوان شاود  یجلوه گر م دینما لیها تعهدات دولت را تعد دستمزد

 ،یهفتگا  لیمانند تعدل یمتناوب یها نامه بیدر تصو یو اجتماع یصنعت

و  فتاه سااعت کاار در ه   40 ،یاجتماع مهیساعت کار در روز، ب 8قانون 

 دیا تول ناه یبار هز  رانیا به سود حقوق بگ ینیبا حقوق بار سنگ یمرخص

. اگار  خاورد  یمباارزه باه چشام ما     نیکه باز در آن هم شود یم لیتحم

 ایا با اعتصاب  تواند یم یکارمند ای یکارگر یکایسند کیکه  مینیب یم

را به خطر اندازد به علت ان است که منافع آن با  یاجتماع اتیح دیتهد

خود را تنها و بدون  کایسند نیوابسته است. اگر ا ها کایسند ریمنافع سا

و چه بساا کاه باه     آورد یبه وجود م یکمتر یحس کند نگران بانیپشت

ماال   زیا ن یهم اعتماد نداشته باشد. پس مباارزه طبقاات   شیقدرت خو

نه تنها به  یعنیاز دو نقطه نظر خطرناک است  یتصادجنگ و بحران اق

بلکاه باه علات     کناد،  یکمک م یمخالف با دموکراس ینروا نهیزم جادیا

 هیا دارد موجاب تجز  یمناافع خصوصا   نیکه در جادال با   ینقش مؤثر

 . شود یآن م ییو عدم کارآ یدموکراس
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کاارد؟  دیااچااه با یانحااراف در مبااارزه طبقااات  نیاااصااالح ا یباارا

 رییهدف شده است چون همراه با تغ نیکه تاکنون در راه ا یهای کوشش

 هیاسات. مااالً توصا    دهینرسا  جاه ینباوده باه نت   یاقتصااد  میا رژ قیعم

در افراد  تیحسن ن جادیدر مورد ا 1یاجتماع کیطرفداران مذهب کاتول

کاردن   مینداشاته اسات. باا ساه     یاثر قاتطب نیتفاهم ب یو توافق برا

ها کوشش شده اسات کاه کاارگران از لحااظ      کارگران در سود کارخانه

کنناد و باا اقادامات     دایا پ یهمبساتگ  یدار هیبا مؤسساه سارما   یماد

االمکان دستمزد کارگران را باال  یشده است حت یسع یگرید یاجتماع

 یو داور لحصا  یباه اختالفاات موجاود بارا     یرسام  یدگیببرند، با رسا 

 یکاهایاند با توسل به ساند  کرده یسع کایمانند امر ایاند  کوشش نموده

را بترساانند و   یکاارگر  یکاهایسند 3و در هم شکنندگان اعتصاب 2زرد

باوده و تنهاا شاکل     اثار  یبا  ها نیرا درهم شکنند. اما همه ا ها آنقدرت 

 میا مشاکل خاود رژ   نیا ا یاصال  شاه یر رایا داده است ز رییمبارزه را تغ

                                                           

1. Le catholicisme sociale 

هاای   تشااکیالتی باود کاه در سالاا     (Syndicats jaunesسناادیکاهای زرد )  .2

به منظور  CreuSotو  Monceau - Les-Minesرهای در شها 1900و  1899

فدراسایون ملای ساندیکاهای     1902مبارزه با سندیکاهای کارگری تشکیل شد. در 

ها عالمات   عضو داشت تشکیل گردید. آن 375000سندیکا که  239زرد متشکل از 

هااای دزدان دریااایی  یااک بلااوط زرد و یااک گاال طاوساای را کااه عالماات کشااتی 

(Corsaire) م بود به عنوان سمبل خود انتخاب نمودند وبدین مناسابت باه   درقدی

 م. -سندیکاهای زرد مشهور شدند )نقل از الروس(. 

3. briseurs de greves 
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تعاداد   زهیمتمرکز و مکاان  دیکه تول نیاست. هم یدار هیسرما یاقتصاد

که  شود یمؤسسه جمع نمود موجب م کی یلوا ریکارگر را در ز یادیز

 یبه قدرت و ساود  ها آنآگاه گردند.  شیکارگران به منافع و قدرت خو

 نگرناد  یم ضیتبع کیبه منزله  شود یدار م هیسرما یکارفرما بیکه نص

ببرناد. تجرباه باه     نیتصاب آن را از با اع یکنند با اسلحه قو یم یو سع

 یقدرت به اندازه کاف نیا یجیکاهش تدر یآنان نشان داده است که برا

کاه کاارگر و کارفرماا     یبا کارفرما تاا وقتا   ها آن. پس مبارزه رومندندین

 وجود دارد ادامه خواهد داشت. 

 یدار هیسرما مینفس وجود رژ ،یکه مبارزه طبقات مینیب یم نیبنابرا

روبه رو  زین یگریبا مشکل د یدموکراس ی. ولدهد یرا مورد سؤال قرار م

را کااهش   اش ییرسااند: کاارآ    یما  بیاست که باه آن از دو وجاه آسا   

مشاکل،   نیا . اآورد یبه وجود ما  زیمخالف ن یفکر نهیزم کیو  دهد یم

را  یاقتصااد  هاای  بحران نیا توان یاست. م یاقتصاد های بحرانمسئله 

آمدناد   شیمانظم و پشات سار هام پا      یکه قبل از جنگ اول با فواصل

 میا رژ هیدانسات کاه موجاب تصاف     یاقتصااد  اتیموقت در ح یاختالل

 یدو جنگ جهان نی. اما بحران بدندیشدند و به آن تداوم بخش یاقتصاد

و  یو انعکاس مااد  مدتبه علت شدت و حدت خاص خود و طول  ریاخ

بحاران صارفاً در    نیا فر  خارج بود. ا نیابشر از  اتیآن در ح یمعنو

مرباوط   میا رژ نیا ا تیا نبود بلکه باه موجود  یدار هیدرون پوسته سرما



 127/  بحران دموکراسی
 

 یکاریو ب دیها، اختالل امر تول بود و اگر رکود کار دیشد یبحران شد، یم

 . دیکش یم کیبار یکار به جا افتی یادامه م گریچند سال د

 یتا فشاار  میکن یکوشش م یدموکراس شتریبه منظور تحقق ب یوقت

محاو   کنند یاعمال م یفعل های حکومتبر  یدار هیسرما یروهایرا که ن

. کناد  یقد علم ما  یاساس یبه منزله مشکل یاقتصاد میباز هم رژ میساز

کاه   یوهرقاانون  میمشکل به کار بند نیاز ا یدور یکه برا یاطیهر احت

 یدار هیماادام کاه در درون پوساته سارما     م،یکن بیورفع آن تص یبرا

مطبوعاات کاه تااکنون     آزادی ینخواهد داشت. مااالً بارا   یاثر میهست

 یتا وقت یشده ول یادیز یقانون یشنهادهایاند پ بوده هیتحت نفوذ سرما

و تحت مقاررات   شود یم یتلق یدار هیسرما یا مؤسسه ده،یجر کیکه 

بارد. فقاط    نیرا در آن از ب هینفوذ سرما توان ینم کند یکار م میرژ نیا

و  تار  یتر، مخفا  محدود یتا به نحو میده رییممکن است شکل آن را تغ

 . دیعمل نما تر میرمستقیغ

و  ستین یاسیس یا ما تنها مسئله یکنون یمشکل دموکراس نیبنابرا

 : میدار شیدو راه در پ میده رییرا تغ یکنون یاقتصاد میرژ میاگر بخواه

کاردن   یکاه باا ملا    میکن سیتأس یستیالیسوس میرژ کیآنکه  اول

 را محو سازد.  یدار هیاساس سرما دیتول لیوسا
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که هار چناد اماروزه     میکار آور یرو یستیکورپرات یمیآنکه رژ دوم

شاود   دایا در آن پ یدیا که تحاوالت جد  یدر صورت ست،یمورد توجه ن

کاار   ،یدار هیسارما  تیبا حفظ مالک میرژ نیخواهد داشت. ا یطرفداران

 . دینما یعمل نامنظم طبقات و افراد م نیگزیرا جا یالتیتشک

در انتخااب   ،یکه حل مشکل، ولو به طور نساب  ستین دیبع نیبنابرا

 میاارژ کیااکااه در  میباشاا دواریااام میتااوان یباشااد. ماا ساامیکورپرات

 دیا باشند، چون در آنجا امر تول اثر یب یاقتصاد های بحران یستیکورپرات

. گاردد  یما  میتنظ 1ونیتوسط کورپراس یادیو تا حد ز ستیسرانه نخود

اختالف کارگر و کارفرما باه توافاق    زین سمیپراتکور التیدر داخل تشک

و در  شاود  یو اعتصااب ممناوع ما    دیا آ یدرم یآنان تحت مقررات خاص

حکومت  فیاز وظا ی. باالخره قسمترود یم نیاز ب یمبارزه طبقات جهینت

از طارف   هاا  آن یکاه اعضاا   گاردد  یواگاذار ما   یاقتصااد  یبه شاوراها 

هاا، بازتااب    شاورا  نیا ا یداخلا  رو ساختا شوند یم نییتع ها ونیکورپراس

 است. ها ونیکورپراس

 یدموکراسا  یموجب انحراف از خط مش قیطر نیاما حل مشکل از ا

کاه ماأمور    ییشاوراها  نیدر آن صورت هر چناد با   رایز د،یخواهد گرد

 نیبرقرار است، ا یارتباط یاقتصاد تیو واقع باشند یم دیامر تول تیهدا

 یاجتمااع  یها در قالاب ساازمان فعلا    ارتباط بدان جهت است که شورا

                                                           

1. Corporation 
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 یاز اصاناف و در شاورا   کیا که در درون هار   میدان یاند. م شده ختهیر

 ضیمافوق مجموع کارگران تفاو  یکارفرما قدرت ندهیاصناف به نما یعال

کارفرماا کاه اماروزه فقاط در      یایصورت مزا نیاست. پس در ا دهیگرد

جامعاه در   یو جازء ساازمان حقاوق    یعمل وجود دارد به صورت رسام 

 یجامعاه طبقاات   کیا  انعکاس یادیخواهد آمد و ساختار دولت تا حد ز

 خواهد بود. 

 یباا دموکراسا   کنند یاز آنچه طرفدارانش تصور م شیراه حل ب نیا

جا جمع شوند  کیو کارفرما در  که کارگر ستین یفاصله دارد. فقط کاف

اعتصااب از طارف    یوقتا  ای ندیتا درباره مسائل مورد اختالف توافق نما

ساالح ماؤثر چشام بپوشاند.      نیا کاارگران از ا  د،یا قانونگذار مناع گرد 

دولت مستبد کاارگر و   کیبدون اتکا به  توانند یهرگز نم ها ونیکورپراس

هستند به مسالمت وادارند و با ارائه  یمنافع متضاد یکارفرما را که دارا

 یباه جاا   هاا  آن. ناد یصلح جامعه را حفظ نما زیآم مسالمت یها راه حل

مساتبد   هاای  دولات باشاند آلات دسات     یمساتقل  هاای  ساازمان  نکهیا

 یستیفاش های حکومتکه  سمیکورپرات یاقعو ریاست تصو نی. اشوند یم

اناد. هار چناد     تهسااخ  انیا ماا نما  دگانیا در برابار د  ریاخ های سالدر 

 تیا از واقع یکااتور یمزبور کار ریکه تصو ندیگو یم هینظر نیطرفداران ا

 . باشد یآن م یپا ریما تنها صورت د دهیامر است، به عق
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 دیا با میکن دایپ کیمشکالت راه حل دموکرات نیا یبرا میاگر بخواه

 . میرا انتخاب کن سمیالیراه سوس

 نکاه یشود مگر ا کیواقعاً دموکرات ،یاقتصاد یشورا کیاست  محال

 یبارا  یدموکراسا  تیو فدا کردن معنو سمیکورپرات رفتنیپذ یما به جا

 رییتغ یرا برحسب روح دموکراس تیواقع نیا میبکوش ،یاقتصاد تیواقع

نداشاته و باه تماام     یمالک خصوصا  د،یتول لیکه وسا یمی. در رژمیده

در  یمسااو  طیباشد همگان خواهند توانست با شرا لقافراد اجتماع متع

 زیا هاا ن  شاورا  نیا دخالت کنناد و ا  یاقتصاد یشوراها یانتخابات اعضا

 تمام افراد خواهند بود.  یمظهر آرا

 هااای آزادیباار  یمبتناا یراه اساساا ،یرفااع تعاربااات طبقااات یباارا

به قادرت   نکهینه ا م،یآن است که اصالً طبقات را حذف کن کیدموکرات

 رود یم نیاز ب یفقط زمان ی. مبارزه طبقاتمیینما هیدولت مستبد تک کی

 انیا کاه موجاب طغ   ییایا مزا جاه، یمحو و در نت یدار هیسرما میکه رژ

 شود.  یمنتف گردد یم میژآن ر هیکارگران عل

 فیا تخف ایا  یریدر جلاوگ  یشاتر یشاانس ب  یستیالیسوس میرژ کی

باه   یکه مؤسسات صانعت  یدارد. وقت یحاصله از بحران اقتصاد یانهایز

در امر  ینظمیاز ب توان یشود م تیملت تعلق داشته باشند و اقتصاد هدا

و اشتباه مؤسسات مستقل که انباشاته شادن و وفاور محصاوالت      دیتول

 جست.  یبحران است دور یمنشأ اصل ها آن
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 تواناد  ینما  یاسا یس یناابود نگاردد دموکراسا    یدار هیسرما میرژ تا

حکومت از نفوذ پاول تنهاا راه چااره آن     ییرها یکار کند. برا یبدرست

 هیآزاد شوند و سرما دیجرا نکهیا یاست که از پول سلب قدرت شود. برا

کماا   ند،یتحت کنترل خوانندگان درآ دینداشته باشد، با یدر آنان نفوذ

 . رندیکنترل مصرف کنندگان قرار گ ریز دیهم با یصنعت ساتمؤس نکهیا

 میاست. اگر بخواه یالزمه دموکراس سمیالیکه سوس رسد ینظر م به

موجاود   ینظام اجتمااع  نکهیبدون ا میرا مستقر ساز یاسیس یدموکراس

 یول میبده یحقوق مساو یاسیبه افراد ملت در قلمرو س م،یده رییرا تغ

 رایز م،یشو یدچار تناقض م میامور به تحقق مساوات توجه نکن ریدر سا

 ریکه به طور غ دیدارند خواهند کوش ییایمزا ینظر اقتصاد ازکه  یکسان

به دست آورناد و   یاسیس ازیخود امت یمال یایبا استفاده از مزا میمستق

خواهند کرد  یسع دانند یکه خود را مظلوم و محروم م ییبه عکس آنها

 یدار هیسارما  یرویا مجامع، متشاکل شاوند و باا ن    آزادیبا استفاده از 

 نکاه یا یو باه جاا   ماناد  یاقص ما ن یجهت دموکراس نیمبارزه کنند. بد

 . شود یمنفجر م یاجتماع یمظهر اراده ملت باشد بر اثر تضادها

اماروز مواجاه    یاسا یمشاکالت س  نیتار  دیاز شاد  یکا یباا   نجایدر ا

باشاد قهاراً    یمبتنا  یبرابار  شاه یبر اند دموکراسی که آنجا تا ۔میشو یم

 یاقتصااد  یباه دموکراسا   یاسا یس یافکاار از دموکراسا   یرشته منطقا 

را، در درجاه اول، وصاول و    ی. اما اگر آرماان دموکراسا  شود یکشانده م
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 یرویا ن ،خاواهی  براباری که جنبش  میباش عتقدو م میبدان آزادیتحقق 

در  دیا تا از قوه به فعل آ دهد یآرمان مجال م نیاست که به ا یا محرکه

مجاال تکامال    ایا کاه آ  میمشکوک باشا  سمیالیبه سوس دیآن صورت با

نحاو   نی. باد دینما یم ینف یآن را بکل ای دهد یم یبه دموکراس یشتریب

 یاست و عصااره معناو   یدموکراس گاه هیکه تک یآن قلمرو اجتماع نیب

و  دیتول لیوسا تیسپردن مالک ای. آخورد یبه چشم م یواقع یآن، تضاد

 ها آزادی نیکه تمام ا شود یبه جامعه موجب نم یاقتصاد یزندگ تیهدا

بارود؟ مااال    نیاست از ب یکه الزمه اقتصاد خصوص یو ابتکارات شخص

مصرف  آزادیکند،  دیلتو شیخو لیبه م تواند یصنعتگر که م آزادی ایآ

کاه بخواهاد    یا کنناده  هیا به هار ته  شیخو لیبه م تواند یکننده که م

 نیکارفرماا از با   رییا کارگر در انتخاب و تغ آزادی یو حت دیمراجعه نما

از بااال   یاقتصااد  یشود و زنادگ  یمنتف ها آزادی نیفت؟ اگر انخواهد ر

 یمنته ینیسنگ یو کاغذباز یسازمان ادار کیگردد به  نیو تدو میتنظ

نحاو   نی. بدشود یتا حداقل ممکن تنگ م یابتکار فرد رهیو دا گردد یم

 آزادیدشامن   جاه یو در نت سام یاتات یناوع  را سمیالیسوس توان ینم ایآ

 دانست؟ 

دارناد.   سام یالینسابت باه سوس   یکه طرفداران دموکراس یظن سوء

 هیو سارما  یکاه دموکراسا   ناد یگو یما  ها آن. شود یم هیگونه توج نیبد

از  - یو شکل اقتصااد  یاسیشکل س -به منزله دو شکل مختلف  یدار
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 آزادیبر  یمبتن یمکتب فلسف کی. اند سمیبرالیل یعنیمکتب واحد  کی

 یامور دیدولت را بر افراد به حداقل برساند با رفشا نکهیا یبرا یاز طرف

و عماالً تاابع    یفرد یها را که مربوط به دولت است تابع مجموعه اراده

اسات و   یمتکا  تیا چون به اکار گریقرار دهد. از طرف د ها آن تیاکار

 لیو فشار و تحم ستین یفرد یها اتفاق اراده یآرا هرگز به معن تیاکار

 لیا افراد را باه م  فهیامر وظ نیبه موازات ا دیبا ،نرفته است نیاز ب یبکل

 نیا کنند توسعه دهد. توجه باه ا  لیخودشان و بدون آنکه احساس تحم

 سیدماوکرات تأسا   یکه در آن واحد هام دولتا   شود یمسئله موجب م

 . میاوریب نییرا پا اراتشیو هم تا حد امکان اخت میکن

کاه   یفرد ریامور غ نیقلمرو ا میجاست که بدان نیاما مشکل در هم

 ی. خطاا اباد ی یتحت نظر همگان اداره شود تاا کجاا توساعه ما     دیبا یم

 یتماام  تواناد  یقلمرو است که م نیدر عدم توجه به توسعه ا سمیبرالیل

از  یی. مسلماً اگر هر کس بتواناد باه تنهاا   ردیرا در بر گ یاقتصاد اتیح

 دیا خاود تول  لیو به م گرانیو بدون توسل به د دیبرآ شیخوعهده کار 

در تماس باشد بادون   گرانیآزاد با د یطیو در شرا دیکرده و مصرف نما

 آزادیگفات:   توان یصورت م نیدر ا دینما لیتحم یبر آنان فشار نکهیا

 یزنادگ  شیخاو  لیشده است و مردم بدون دخالت دولت و به م نیتأم

در دوران  یگوناه نباوده اسات. حتا     نی. اما هرگز وبع بشر بدکنند یم

 میرژ کی. در شود یم شتریب یوبع نیروزبه روز فاصله ما با چن ،یکنون
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است، کاارگران وکارمنادان تحات     یدسته جمع دیکه تول یدار هیسرما

ور سابق را گرفته اسات.   شهیپ یجا التینظر کارفرما قرار دارند و تشک

بلکه  ستیبه کارگر مربوط ن گریدکار،  یمسئله دستمزد و حت نیهمچن

از  یموباوع در بعضا   نیا دارد. ا یاو بساتگ  اریا خاارج از اخت  یبه قدرت

کوچک  های مالکیتکه  یو تا حدود شود یمشاهده م زین دکنندگانیتول

و فاروش، فشاار    دیا در موقاع خر  زیا ماناده باشاد آناان ن    یباق یدهقان

از طارف   کاه فشاار   نیا . اناد ینما یرا احساس م یدار هیمؤسسات سرما

 یو دموکراسا  شاود  یطبقه اعماال ما   کی ایفرد و  کی خودکامه یروین

مساائل   ناه یمحو سازد در زم یاسیکه آن را در قلمرو امور س کوشد یم

 نیا کاه ا  کند یم جابیا یدموکراس ی. اصل اساسابدی یادامه م یاقتصاد

 نابود شود.  زین یاقتصاد نهیفشار در زم

 یگفات کاه: قباول اصال دموکراسا      توان یم زین یگریبا استدالل د

جامعاه واقعااً    کیا  نکاه یا ی. بارا گاردد  یما  یدار هیموجب طرد سارما 

کاه بادون آنجامعاه باه      -افراد  یاشتراک مساع دیباشد نبا کیدموکرات

طارز   لیکه موجب تحم یبر سنن و آداب -مصداق ندارند  یواقع یمعنا

بار فشاار    یاشتراک مساع نیا دینبا زیو ن شدبا یاست مبتن یفکر واحد

 هیا پا گاردد  یکه موجب محو شدن فرد در جامعه ما  یاجتماع یروهاین

که  یو تماس یفرد یها خود به خود اراده یکینزد دیشود بلکه با یگذار

 یتا وقتا  یرا شکل دهد. ول یافکار عموم شود، یافراد آزاد حاصل م نیب
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برقارار   ییبطه زورگاو آنان را انیاد و میافراد، ز نیب 1یکه فاصله اجتماع

 یسنت یا . برعکس در جامعهستیممکن ن یهدف نیبه چن دنیباشد رس

و هار وقات    دیا نما یبار آن حکومات ما    کتااتور ید کیا که  یا جامعه ای

 سازد یها محو م ها را با اعمال قدرت از خاطر فاصله نیوجود ا خواهد یم

طبقاات از   نکاه یمگار ا  د،یآ یبه وجودنم یواقع کیدموکرات ستمیس کی

 نیباشاد. چنا   آزادیبار اصال    یهم فاصله نداشته و روابط افاراد مبتنا  

 نیاسات و چنا   یافاراد متکا   نیب یاست که به احساس برادر یا جامعه

 . دیآ یبه وجود نم طبقه یجز در جامعه ب یاحساس

 میحاکمه از طرف مردم بدان ئتیرا تنها در انتخاب ه یدموکراس اگر

 رییمتضمن تغ یو حال آنکه دموکراس میا محدود کرده اریان را بس یمعن

 خواهاد  یما  یدر تمام شئون آن است. دموکراس یاجتماع یشکل زندگ

فرد و ناظر  کیبشر را که خارج از مسائل مربوط به  اتیآن قسمت از ح

 تاوان  یسازد و لذا نم یمبتن آزادین اشخاص است براساس یبه روابط ب

 محدود نمود.  یاسیقلمرو آن را به امور س

است  یکاف ابدی انیجر زین یدر قلمرو اقتصاد یدموکراس نکهیا یبرا

و  میاساتفاده کنا   میبه کاربرد یاسیحل امور س یکه برا یهمان روش   از

به وجود اجتماعات متوسل شده با انتقال  یاسیس نهیهمانطور که در زم

مساائل   ناه یدر زم م،یقدرت از دولت به مجموعه افراد مانع استبداد شد

                                                           

1. distance sociale 
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و  میرا به جامعه واگذار کن یاقتصاد اتیو حفظ ح تیهدا زین یداقتصا

 . میرا محو ساز یدار هیفشار سرما قیطر نیبد

بنااا نهاااد کااه  انیااهمااان بن   را باار ساامیالیسوس تااوان یماا نیبنااابرا

 یعنا یتحقاق آن   لهیو وسا  آزادیبر آن استوار است. آرمان  یدموکراس

کمباود   نیا ا یها به مردم در هر دو مشترک است. حت واگذار کردن کار

 شیخاو  لیا مطاابق م  نکاه یا یدر هر دو وجود دارد که افراد به جا زین

و چه بسا ممکن  ندینما یرویپ یگروه ماتیاز تصم درفتار کنند ناچارن

کنند که خاود جازء آن نباشاند. اماا      یرویپ یتیاکار هیاست که از نظر

 ینباشد و راجع باه مساائل   یمربوط به امور فرد آزادیقق که تح نیهم

اسات.   یکمبود برور نیافراد مربوط است قبول ا یباشد که به همکار

 یناوع  ،آزادی هیا بار پا  سمیالیس سوسیکه تأس رسد یپس اگر به نظر م

چشام   زباه ین یتنااقض در اسااس مکتاب دموکراسا     نیا تناقض است ا

 . خورد یم

 یحااکم بار زنادگ    یمقررات کلا  تیگذشته از تاب میخواه یم یوقت

باه دولات    زیا را ن یاقتصااد  یزنادگ  اتیا و حفظ جزئ تیهدا یاجتماع

 میکن یبررس قاًیدق دیو با ستین یکاف یمالحظات کل نیا گرید میبسپار

و چه  میده یرا از دست م یهای آزادیچه  دیتول لیکردن وسا یکه با مل

 . میآور یم ترا به دس یهای آزادی
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امااروز، تمرکااز  یدار هیکااه در اقتصاااد ساارما میریاادر نظاار بگ اگاار

 اتیا ح رساد  یکه به نظر م افتهیتا آن درجه تکامل  یمؤسسات اقتصاد

اسات آنگااه    یو صنعت یدر دست چند نفر سرجنبانان امورمال یاقتصاد

با تحاول   ناًیع سمیالیبه سوس دنیمرحله و رس نیکه عبور از ا مینیب یم

 ساه یاز طبقه ممتاز اسات قابال مقا   اریسلب اخت که یدموکراس یاسیس

همگان  آزادیتا  ابدی یکاهش م یا عده آزادی. در هر دو حالت، باشد یم

 دکنناادگانیتول یتعااداد قاباال تااوجه قااتینهااد. در حق شیرو بااه افاازا

 ریکاه جناگ آناان را در مسا     ،یمستقل، بخصوص در قلمارو کشااورز  

دساته   تیحالات اگار هادا    نیا در خواهند ماند. یباق اندازد ینم ینابود

 آزادیرا از  هاا  آن میساز یفرد تیهدا نیرا جانش دیسازمان تول یجمع

 . میا محروم ساخته شیخو لیکار بر حسب م میاداره امور و تنظ

 آزادیکادام   سام یالیکاه سوس  دیآ یم شیسؤال پ نیا گریطرف د از

در  یتوسعه اصال دموکراسا   آورد؟ یکارگران به ارمغان م یرا برا یعمل

 یرا دارد کاه عماوم ماردم زنادگ     جاه ینت نیا ا یاقتصااد  اتیا قلمرو ح

منتخاب   ندگانیتوسط نما یمملکت یاسیمال مسائل س زیرا ن یاقتصاد

 ناه یدر زم یو کل میرمستقیکنترل غ نیچن اگر. اما ندیاداره نما شیخو

نخواهاد باود. هار     یکند، در قلمرو اقتصااد کااف   تیکفا یاسیمسائل س

. دینما آزادیاحساس  شیکه در سازمان کار روزانه خو خواهد یم یفرد

به فارد بدهناد و از او در برابار     یحقوق مشخص توانند یم یمقررات کل
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کارمندان و  آزادیکند. ماال  تیندفاع کنند تا احساس ام ها یخودکامگ

دارند و مطمئن هستند کاه   شیکه در حفظ کار خو ینانیاطم یاحساس

 نیا و هوس مافوق از دست نخواهناد داد از ا  یشغل خود را در برابر هو

بتواناد ساازمان    دیا و کاارگر با  کناد  ینم تیامر کفا نیاست. اما ا لیقب

دهد و به مجموعه  رقرا شیتحت کنترل خو ماًیمؤسسه را مستق یداخل

بااال   یهاا  رده نیلباه مسائو   نجایکار در کارگاه نظارت کند. مسئله در ا

اند و کارگر  درارتباط یدولت عیبا دستگاه وس زیکه آنان ن شود یمربوط م

در فالن مؤسسه مشخص مشغول کار است بلکاه باه    نکهینه به عنوان ا

و در دولت  دهد یم یاز اتباع مملکت در انتخابات پارلمان رأ یکیعنوان 

 . کند یاعمال نظر م

 تار  ادیا مصارف کننادگان را ز   آزادی د،یکردن منابع تول یمل مسلماً

ها و انحصارات را که از نظارت آنان خارج است  تمام تراست رایز کند یم

 شیخو لیبه م یدار هیسرما میرا که در رژ آزادی نی. اما ابرد یم نیاز ب

. دهناد  یاز دست ما  ندینما یکننده طرف معامله خود را انتخاب م هیته

و  شاود  یرقابت آزاد موجاب تناوع عرباه ما     راین کمبود مهم است زیا

 هیا دلخاواه مصارف کنناده را ته    یکه کاال سازد یرا وادار م دکنندهیتول

منحصر به فرد  دکنندهیدولت، تول یستیالیسوس میکند. به عکس در رژ

است و افراد جز باه صاورت انتخاباات پارلماان کاه کنتارل دوردسات        

 توانند در دولت اعمال نفوذ کنند.  یاست نم یمیرمستقیوغ
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وجود دارد که  سمیالیاز سوس یکه شکل خاص میریگ یم جهیپس نت

 را دارد.  یدموکراس یستگیشا

 یخصوصا  تیا مالک دیا با میقرار ده سمیالیسوس یرا مبنا آزادیاگر 

 ییو کارفرماا  یکاارگر  میا رژ جااد یرا تا آنجاا کاه باعاث ا    دیتول لیوسا

 یا اگرچاه باه عاده    رایمشروع است ز میرژ نیا ی. الغامیلغو کن شود یم

 هاای  آزادی تیطبقه ممتاز را که موجاب محادود   آزادی زند، یلطمه م

اش  به کمک خانواده ایکه مالک شخصا  یکند. وقت یاست کم م گرانید

 تشیاو وماالک  تیوباع  کناد  یما  یباردار   به کارگر بهاره  اجیبدون احت

 یو با اصول دموکراسا  ستین یبر اراده فرد یلیگونه تحم چیمتضمن ه

باه   هاا  آن لیبا تباد  ژهیکوچک به و های مالکیت یندارد. با الغا یمنافات

 نکهیبدون ا میکن یرا کم م دکنندهیولت آزادی یدسته جمع های سازمان

کاه   شاود  یما  نیا کار ا جهی. نتمیبه دست آورده باش یتیآن مز یدر ازا

و او  میکنا  یسالب ما   دکنندهیرا از تول یریگ میامکان هر ابتکار و تصم

 سام یالیسوس نینادارد. بناابرا   یاریاخت گریکه د کند یاحساس م نیچن

را تا قابال دوام اسات باه     یفاعسازمان انت نیا دیبا یبر دموکراس یمبتن

مستقل  یکوچک های سازمان ،یاقتصاد ستمیس نیبشناسد. در ا تیرسم

 ناان یداشتند ندارند: اوالً ا یدار هیسرما میرا که دررژ یتیخاص ،یدیتول

 هیباه صاورت سارما    گاذارد  یکه نم رندیگ یقرار م یقیتحت مقررات دق

در آورناد. از طارف    دخو اریرا به اخت ریبزرگ درآمده و حقوق بگ یدار
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خواهناد   یاقتصااد  ستمیس کیاز  یمستقل بخش های سازمان نیا گرید

ها وجود  تراست یعنی یدار هیدر آن، مؤسسات بزرگ سرما گریبود که د

باا   هاا  آنحسااب   ی. روندینما لیتحم ها آنرا به  شیخو اتیندارند تا ن

 بیا تآناان تر  یها است که به خواسته یدسته جمع یاقتصاد التیتشک

 گریکاد یکوچک دوباره با  یدیمستقل تول های سازمان نی. ادهند یاثر م

را به عهده خواهند  یمتعدد فیوظا ها کایسند لیمتشکل شده و با تشک

 ایا و  یا حرفاه  یدیا مؤسسات کوچک تول کیگرفت. در اقتصاد دموکرات

خاانواده اداره   کیا  ایا و  یشخصا  کیا که هر کادام توساط    یکشاورز

 شد.  دحفظ خواهن شود یم

اشتباه است. هر  مینیبب سمیرا فقط به صورت اتات سمیالیسوس نکهیا

با شرکت در  نکهیا یجاو چه مصرف کننده اگر به  دکنندهیفرد چه تول

 ماًیبتواناد مساتق   د،یا اعماال نظار نما   میمساتق  ریا انتخابات باه طاور غ  

 آزادیاحسااس   شاتر یروزمره خاود را کنتارل کناد ب    یزندگ التیتشک

آن  یگردد که اعضاا  لیتشک یمل یاقتصاد یشورا کیخواهد کرد. اگر 

 نیاایمصاارف تع یتعاااون هااای شاارکتو  دکنناادگانیتول یکاهایرا سااند

 هاا  آن یاقتصااد  یماردم در زنادگ   یها شورا مظهر خواسته نیا ند،ینما

ماردم را از دولات کاه تحات      یاقتصااد  یزنادگ  تیخواهد بود. اگر هدا

نظاارت ماردم بار     میپارشاورا بسا   نیو به ا میریکنترل پارلمان است بگ

کاه   یخواهاد شاد. افاراد    یعملا  یحاکمه باه نحاو ماؤثرتر    های ارگان
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خاود احسااس    یاقتصااد  یدر زنادگ  یوقت ستندیمستقل ن دکنندهیتول

مستقل  های سازمانخواهند کرد که با اتخاذ روش عدم تمرکز به  آزادی

 نیا تیداده شود. از آنجا که دامنه فعال تیاجازه فعال یو کوچک اقتصاد

 توانناد  یاند همه ما  با مردم میمحدود است و در ارتباط مستق ها سازمان

 یاسااس دموکراسا   ن،یباشاند. بناابرا  داشاته   ها آنبر  یمیکنترل مستق

 یعنا ی م،یرا قبول کنا  یستیالیسوس مینوع رژ کیمستلزم آنست که ما 

 اتیاادر ح یرا کااه باادون آن هماااهنگ یاقتصاااد یکلاا تیروش هاادا

حال به مؤسسات مختلاف   نیو در ع میریبپذ دیآ ینمبه وجود  یاقتصاد

تشاکل در   . در آن صورت کارگران باا میبده یاستقالل نسب زین یدیتول

 زیا و مصرف کنناده ن  کنند یدخالت م د،یکارخانه در امر تول یها تهیکم

 ینقاش ماؤثر   یدیمؤسسه تول تیدر هدا یتعاون های سازمان لیبا تشک

  1دارد.

اسات و   یبر دموکراس یرا که مبتن یسمیالیسوس توان ینحو م نیبد

 کرد.  فیتوص ستین سمیآن فقط مارکس گاه هیتک

اسات.   هاا  آنبر تفاوت فلسفه  یمبتن سمیالیدو نوع سوس نیا تفاوت

اماور   یقهار  ریاسات سا   یو جبار  یمااد  یکه مکتب سمیبنا بر مارکس

                                                           

 «Declin de lمان در کتااب خاود باه ناام انحطااط مکتاب اصاالت فارد )          .1

individualisme اجمال از این رژیام سوسیالیساتی   به  283الی  270( صفحات

 ام. سخن گفته
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 سمیالیتحقق سوس ،یاقتصاد یروهاین یکه نقش برور شود یموجب م

جامعاه را   تواند یاراده بشر م یکند و حال آنکه بنا بر دموکراس یرا قطع

اجتمااع   یکه جبر درون ماند یدموکرات منتظر نم نیدهد و بنابرا رییتغ

را باه وجاود آورد.    راتییا تغ نیا که ا کوشد یبلکه م دیآن را متحول نما

نه از آن جهت اسات   میدان یم یرا همگام با دموکراس سمیالیسوس نکهیا

اسات کاه ارماان     لیا بلکاه بادان دل   میشامار  یم یکه تحقق آن را قهر

 . میریپذ یآن رام یاخالق

 نیبا  ک،یا دموکرات سام یالیسوس یآن است که بر مبناا  گرید تفاوت

 انیاابرقاارار اساات و رابطااه م  یکاایارتباااط نزد آزادیو  ساامیالیسوس

. شاود  یمطارح ما   یباه نحاو خاصا    سام یالیو سوس یاسا یس یدموکراس

برسااند،   آزادیماا را باه    خواهاد  یم زین سمیکه مارکس ستین یدیترد

 نیااا هااا سااتینظاار مارکس. بااه یکتاااتوریمنتهااا بااا عبااور از مرحلااه د

دارناد.   آزادیاز  تیا اهم یب یفقط نقش و نگار ییبورژوا های دموکراسی

را  یدموکراسا  هاای  آزادی نیا ا کیا دموکرات سام یالیکاه سوس  یدر حال

را محافظت کارد و باه    ها آن دیبا دیگو یو م داند یم یناکاف یول یقیحق

را  یاست که قصد دارد دموکراس ها آزادی نیو تکامل هم انتیمنظور ص

 توسعه دهد.  زیدر قلمرو اقتصاد ن

 ندهیاست که در آ یمیرژ جادیا یآن دو در تالش برا نیب گرید فرق

دارد کاه در لحظاه مقارر     نیقا یچاون   سام یمستقر خواهد شد. مارکس
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 ریجستن بر سا  یشیخود به خود به وجود خواهد آمد، از پ سمیالیسوس

آن  جادیرا قبل از ا ندهیجامعه ا خواهد یو نم کند یامتناع م  یتار یقهر

 میا رژ رییا کاه هادفش از تغ   کیا دموکرات سام یالیسوس ا. امدیوصف نما

را که هدف خود  یا سازمان جامعه تواند یاست م آزادی نیتأم یاقتصاد

 سات یمکتاب ن  نیا مورد نظر ا یسمیالیکند. هر سوس فیقرار داده توص

 هاای  گاروه  یکه در آن اساتقالل نساب   خواهد یرا م یسمیالیبلکه سوس

 باشد.  آزادیتحقق  نهیمختلف، زم

کوچک  دکنندگانیآن دو در مواجهه آنان با تول گریتفاوت د باالخره

 یصانعت  شرفتیپ یبرور جهیکه نت میریبپذ سمیاست. اگر بنابر مارکس

 دیا گاردد، با  جااد یا دیدر امر تول یتمرکز ها نهیآن است که در تمام زم

 ناده یآ میا در رژ هاا  آن یبارا  ییو جاا  میکوچک را محکوم کن داتیتول

در مواجهاه باا    هاا  سات یاسات کاه مارکس   یهماان نگرانا     نی. امینگذار

 یشا یرا نه بر ماآل اند  سمیالی. اما اگر سوسندینما یکشاورزان احساس م

ناادارد کااه  یلاایدل گاارید میبنااا کناا آزادیبلکااه باار آرمااان  یاقتصاااد

 . میحذف نمائ ندهیآ میرا از رژ یدیکوچک و مستقل تول های سازمان

شاالوده   یزیا ر یپا  یبارا  سام یاز مارکس شیبا  یدموکراس نیبنابرا

بار   یمبتن سمیدارد. مارکس یستگیشا یغرب یاروپا یامروز سمیالیسوس

 کند یم ییها ینیب شیاصل پ نیا یاست و رو یتحوالت اجتماع ریتفس

از ماوارد   یاریدر بسا  یاناد ولا   جالب یلیجهات خ یکه هر چند از بعض
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صارف نظار از    ک،یدموکرات سمیالی. اما چون سوسدان غلط از آب درآمده

 نیا ا یطراوت دائم تواند یدارد م هیتک یاخالق یحوادث روزگار، بر آرمان

ممکان   ریا هماهنگ گردد. ماالً غ دیآرمان را حفظ کند و با حوادث جد

نماود و ازدهقاناان    یرا تنها به کارگران متک یا تازه میاست که بتوان رژ

 داتیا توساعه تول  اناا یو اح انتیص سمیالیصرف نظر کرد. پس اگر سوس

نحاو از   نیخواهد داشت و بد یشتریب تیشانس موفق ردیکوچک را بپذ

احتراز خواهد شاد. از   یکشاورز نهیدر زم سمیمارکس ینیب شیتحقق پ

کاه   ییایا و مزا یاسا یس یبه علت عادت مردم به دموکراسا  گریطرف د

 یدر اروپاا  سام یالیسوس قاناد تحقا   به دست آورده میرژ نیکارگران از ا

 یدر کشاور  نیممکن است. همچن ریغ یبه دموکراس یجز با اتکا یغرب

 منااک یب سام یآنان را از اتات ،یو ابتکارات فرد آزادیکه عالقه مردم به 

ماورد نظار خاود را چناان      سام یالیبهتر است کاه ماردم سوس   سازد یم

نحاو در   نیتار  بتوانند به ماؤثر  یفرد یها که در آن اراده ندینما فیتوص

پس از  یکارگر های جنبشدخالت کنند. از آنجا که  یاقتصاد التیتشک

 ریباه دسات آوردناد تخاد     یدار هیسرما یکه در کشورها هایی موفقیت

تالش  افتیتنزل  یمحدود یآنان به درخواستها یشدند و جهش انقالب

ماردم در   میتسال  یآن باشد کاه باه جاا    دیبا یستیالیمکتب سوس کی

 نیا ا تواناد  یو تا م زدیبرانگ ها یرا به غلبه بر دشوار ها آنمقابل حوادث 

 شاان یمجاهادات ا  جاه ینت ندهیکه اجتماع آ دینما نیتلق ها آننظر را به 

ال  دهیا ا کیا بار   یمبتنا  یا جامعاه  سیتأسا  یمجاهدات برا نیاست. ا
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 نیا و ا شود یطرد م  یتار یجبر ریس هینظر بیترت نیاست. بد یاخالق

فراماوش   دیا آ یقهراً و خود به خود به وجود ما  ندهیآکه جامعه  شهیاند

 . گردد یم

اماا   کناد  یما  یرا تداع دیجد سمیالیسوس سم،یچه امروز مارکس اگر

نقطاه   سام یدموکرات آلماان مارکس  الیپردازان حزب سوس هینظر یبرا

 ییفرانساه لبااس نارساا    سام یالیجنبش سوس یبود و برا 1یبعف پنهان

باود.   گاناه یب یکاارگر  یواقعا  هیا با روح زیو در انگلستان ن شد یم یتلق

را  یاسا یس های جریانتمام  خواهد ید اروپا میشد های جنبشامروز که 

ساابق آلماان، کاه     یدموکراسا  الیزماان کاه سوسا    نیدهد، در ا رییتغ

بدون افتخار  یا داده بود، فقط خاطره وندیپ سمیرا با مارکس سمیالیسوس

در انحصااار حکوماات  ساامیدوران کااه مارکس نیاااساات و باااالخره در ا

و  کیا باه افکاار دموکرات   مقرار دارد اقبال مجدد مارد  هیروس ستیکمون

 زهیا شاده اسات انگ   دایا پ یکه بعد از جناگ دوم جهاان   آزادیعشق به 

درآورد.  ینیرا به شاکل ناو   یمیقد های جنبش تواند یاست که م ی ا تازه

اسات کاه در آن    یا تاازه  یمکتب فلساف  یبرا یکامالً مناسب نهیزم نیا

 . شدبا سمیالیشالوده سوس سم،یمارکس یبه جا کیافکار دموکرات

 دیا جد یاست: اوالً مکتاب فلساف   یطیامر وابسطه به شرا نیا تحقق

 یهاا  شاه یاز اند دیا بلکه بارا رد کند،  سمیمارکس ،ینظر دگاهیاز د دینبا

                                                           

1. une gêne inavouée 
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. در فتاد یتار ب  و کوشش کند تا از آن جلو دیمارکس استفاده نما یاساس

نفاوذ   سام یباه انادازه مارکس   یستیالیاز مکاتب سوس کی چیه 19قرن 

 سام ینبود. در آن دوران فقط فلسفه مارکس لیدل ین امر بیا ینداشت ول

باا زوال کامال    خواسات  یو ما  داد یرا نشان ما  سمیالیسوس یهدف اصل

باه   هاا  سات یوجود آورد. آنگاه مارکس به طبقه یب یا جامعه یدار هیسرما

 کناد  یهدف را آساان ما   نیکه وصول به ا یآن سازمان اقتصاد فیتوص

 نیگردد و همچنا  یمل د،یتول لیکردند که تمام وسا هیپرداختند و توص

در مباارزه کاارگران باا     دیا مقصاود با  نیبه ا لین یتوجه نمودند که برا

 ،یواقعا  سات یالیسوس کیاستفاده کرد.  ایاز قدرت پرولتار یدار هیسرما

 نیا غلاط ا  یهاا ینیب شیرا رد کند و باه پا   سمیاگر فلسفه مارکس یحت

الاقال   د،یا است توجه ننما شدهثابت  ها آناز  یبعض یمکتب که نادرست

 . ردیرا بپذ سمیمارکس ینکات اساس دیبا

 سام یدر عمال کمون  دیا جد یآن است که مکتب فلساف  گرید شرط

 نیا خود بپندارد باه ا  بینکند بلکه آن را رق یرا دشمن خود تلق هیروس

اما  میکن یمحکوم م یغرب یاروپا یرا برا میرژ نیکه ما هر چند ا یمعن

آن را  قیا توف دیمشابه با ما دارد و با یاست که هدف یمیبه هر جهت رژ

و توساعه   یکتااتور ید افتنیا  انیا آن موجب پا تیموفق رایز میآرزو کن

 . شود یم آزادی
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بناد و   مینا  یرا مکتبا  کیا دموکرات سام یالیکاه سوس  دیا نبا باالخره

 یتلقا  یدار هیسارما  یبارا  زینااچ  یآن را دشمن نکهیا ای میمحتاط بدان

و بدان  میریرا بپذ دیابزار تول یخصوص تیکه مالک ی. ما به هر شکلمیکن

 یاعطاا  ریخاواه و نااخواه در مسا    م،یسااز  میا را مال سمیالیسوس لهیوس

 دکنندگانیهمواره محافظ تول دی. آنگاه نه تنها بامیریگ یم رقرا ازاتیامت

 سام یالیسوس یکاه ادعاا   گریمکاتب د یاریبلکه مال بس میمستقل باش

متوسط را در برابر  های سازمان ا،یکوچک را در برابر اقو انیدارند کارفرما

 یماال  یدار هیرا در برابار سارما   یصنعت یدار هیسرما یها و حت تراست

 رایا اسات ز  یآن کشانده دموکراسا    یو نتاا  ریمس نی. امییحراست نما

و  میخود را از دسات باده   تیکه عمق افکار و خالق شود یمنجر بدان م

 تواناد  ینم یاست که دموکراس نیمسئله ا میرو و محافظه کار شو انهیم

 ناه یدر زم ک،یا دموکرات میا رژ کیا  یسازش کناد. بارا   یدار هیبا سرما

 - یکاارگر  میا مگار آنکاه رژ   ستین یرفتنیپذ یستمیس چیه یاقتصاد

کاه   یرا الاقل در ماوارد  دینحو که ابزار تول نیرا لغو کند، بد ییکارفرما

 یوباع  نیو چنا  دیا اعاالم نما  یمل برد یبه کار نم ماًیصاحب آن مستق

شارط اسات    نی. تنها با تحقق ادهد یم یرو طبقه یب یا فقط در جامعه

شاکل   رییا واقعااً تغ  خاود جامعه را مطابق اصول مسالم   یکه دموکراس

اند باه طاور    که آن را در بر گرفته یبا غلبه بر خطرات تواند یو م دهد یم

 . ابدیکامل مستقر شود و دوام 
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 ملل هیو اتحاد جنگ. 2

 یخطار بارا   نیتار  مسائله جناگ کاه وحشاتناک     یبه بررسا  یوقت

 یرا احساسا  یبارورت توساعه دموکراسا    میپارداز  یاست م یدموکراس

 . میکن یم

بار   یمبتنا  ی. دموکراسا ساتند یبا هم ساازگار ن  یجنگ و دموکراس

را  یبشر است. هدفش آن است که هر فشاار و ساتم   تیایاحترام به ح

برقرار سازد کاه   یببرد و نظام نیاز ب شود یم لیتحم یکه بر اراده فرد

حال   یاراده شکوفا گردد. حال آنکه جناگ چاون بارا    نیتا حد امکان ا

 یباعث سارکوب  شود یعدالت به زور متوسل م یبه جا یالملل نیمسائل ب

کاه مجموعاه آن    یفارد  یها اراده یباعث سرکوب جهیو در نت یاراده مل

 یعاد یزندگ کی طیجنگ بشر را از شرا گردد، یم سازد یرا م یاراده مل

خفقاان   طیو محا  دیا نما یدورما  دهاد  یکه به او امکان تکامل آزاد را م

 نیتار  بشر باال تیایح بینحو با تخر نیو بد کند یم جادیاو ا یبرا یآور

باعث شود  زین ی. البته ممکن است آرمان دموکراسزند یلطمه را به او م

احترام باه   یبرا خواهانهآزادی ای یتدافع یفرد دموکرات در جنگ کیکه 

 ایا جانش را فدا کناد و   شیخو هنانیهم م تیایو حفظ ح یاراده فرد

 یکشورش درگرفته است جانباز ساختنآزاد  یکه برا یدر خالل انقالب

 رفتاه یپذ کیا دموکرات یبه عنوان انقالبا  تواند یانقالب نم کی. اما دینما

مرده محترم ش یبرقرار سازد که در آن اراده فرد یمیرژ نکهیشود مگر ا
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باه اساتقرار    نکهیمگر ا ستیدموکرات موجه ن کی یبرا زیشود، جنگ ن

. ردیا مورد تجااوز قارار نگ   یمل دهشود تا ارا یمنته زیآم مسالمت ینظام

سازگار  دهد یدر آن رخ م یجنگ وستهیکه پ ییایبا دن کیدموکرات میرژ

 . ستین

امروز  یایبا دن جهیبا جنگ و در نت یدموکراس عتیچون طب نیبنابرا

ساز و برگ جنگ  هیدر ته یکه دموکراس ستیآور ن تعجب ستیسازگار ن

که در زمان جناگ باه وجاود     زین یتر باشد و افکار ناتوان یکتاتوریاز د

 یحاد کشانده دموکراسا    نیتا ا ابدی یو بعد از خاتمه آن ادامه م دیآ یم

 الملال  نیدر اثار دو جناگ با    کیدموکرات های رژیم نکهیوجود ا اباشد. ب

ادامه دادند، اماا   شیخو اتیمتزلزل شدند، باز هم به ح 1939و  1914

 داشته باشند.  یشانس نیبار سوم چن یکه برا ستیمعلوم ن

بکوشاند جناگ را از    دیا زنده بمانناد با  خواهند یم ها یدموکراس اگر

را از داخال مملکات خاود باه      یاصول دموکراس یبردارند. و اجرا انیم

 یناسازگار ابندی قیکار توف نیگسترش دهند. اگر در ا یلالمل نیقلمرو ب

کاه کاه    یزیا خواهاد رفات. چ   نیها از ب کشور ریو سا ها میرژ نیا انیم

مظهار   یعنا یاست تا قانون  یزوال خودکامگ کند یزنده م را یدموکراس

 چیتابع ه ،یقو های دولتآن گردد. اما مادام که  نیگزیجا ت،یاراده اکار

تحکام   یگار  لهیو ح یبا خودکامگ یالملل نینباشند در روابط ب یمقررات

 یفرد یها مانند اراده - یمل یها که اراده یتا وقت نیخواهند کرد. بنابرا
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 لیا بار آناان تحم   ایا کاه اقو  یدر مقابال ساتم   -مملکت  کی لدر داخ

آرام نخواهد گرفات. روش حال    یحفظ نگردند، روح دموکراس کنند، یم

مملکت  کیحل مشکالت داخل  یاست که برا یروش هیموبوع شب نیا

وباع   یقاانون  گریکدیبا  دیبا یکه: دول فعل یمعن نی. بدمیبر یبه کار م

فقط اجتماع  یالملل نیسازند. در امور ب ملزمآن  تیکنند و همه را به رعا

وباع کناد وتوسال باه زور را در      یهمگان یقانون تواند یملل است که م

هماان طاور کاه توافاق        نی. بناابرا دیا لغاو نما  یلالمل نیحل اختالفات ب

توافق اراده  دیبا کند، یم جادیرا ا کیافراد ملت، دولت دموکرات یها اراده

 تمام دول فراهم آورد.  یبرا ریراگمجمع ف کی زیها ن ملت

جناگ را محاو ساازد تاا      خواهد یم یاز طرف یالملل نیسازمان ب نیا

 یهاا  که خواساته  دهد یامکان م گریو از طرف د ابدیاستقرر  یدموکراس

در راه  زیا ن قیا طر نیکنناد و باد   یتجل یشتریب آزادیافراد با  یاسیس

 کیا فرد نه تنها خاود را عضاو    کی. امروز کوشد یم یدموکراس میتحک

داخال   اتیا وال یاسا یس هاای  گاروه خود را باه   کهبل کند یملت حس م

ماانع از آن   یبه عنوان فرانسو یتی. وجود ملندیب یوابسته م زیمملکت ن

بدهناد. مااالً    یا ژهیا و تیخود هو یبه اهال اتیاز وال کیکه هر  ستین

 ریدر مورد سا یاست ول دیشد یلیخ 2یو برتان 1امر در مورد آلزاس نیا

کاه در اکاار    میفراماوش کنا   دیا نبا نیاسات. همچنا   تار  فیخف اتیوال

                                                           

1. L'Alsace 

2. La Bretagne 
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و  یآلمااان، چکساالواک ا،یاسااپان ا،یااتالیا لیاااز قب ییاروپااا یکشااورها

هماان     نفار باه   کیوجود دارد. ماالً  تیخصوص نیهم رینظ یوگسالوی

خاود را   داناد  یما  یوگسالویاهل  ای ییایاسپان ،یدرجه که خود را آلمان

. با دخالت در انتخابات و دینما یکروآت احساس م ایکاتاالن و  ،ییایباوار

خود را  دی. عقاتوانند یافراد م نیاست که ا یبه پارلمان مل ندهیاعزام نما

 یابافه کرد که به تازگ دیکشور دخالت کنند. با یاسیاعالم و در امور س

 ریآناان باا ساا    یو معنو یکه منافع ماد کنند یاحساس م ییافراد اروپا

 ریکشورشان باا ساا   یباعث همبستگ باطارت نیارتباط دارد و ا انییاروپا

عالوه بر آنکه  کند یهر فرد حس م که یبه نحو شود، یم ییممالک اروپا

از آن اسات، باه    تار  عیوس یا را دارد عضو جامعه شیمملکت خو تیتابع

ساازمان واحاد    کیاست. فقط  ییعضو جامعه ممالک اروپا گریعبارت د

 اتیمقتضا  یجوابگاو  تواناد  یم یمملکت خاص کیاز  تر عیوس یاجتماع

 احساس باشد.   نیا

و  کناد  ینما  نیصلح را تضم المللی بینقانون  چیکه ه ییایدر دن اما

ها را محدود نکرده اسات،   مطلقه دولت تیاصل وحدت ملل هنوز حاکم

که  کند یفرد احساس نم کیو  بخشد ینم یآرامش ها ونیفدراس لیتشک

مافوق ملت است تعلق دارد. از  یکه از لحاظ حقوق یاسیگروه س کیبه 

 ناد یب یکه خود را در معر  خطار جناگ ما    یوقت تادولت  گریطرف د

 اراتیا اخت خواهاد  یبکوشد و لذا ما  یکه در راه وحدت مل کند یم یسع
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 هاای  دولات دهاد. در   شیرا افزا یرا کم و قدرت حکومت مرکز اتیوال

خود  یبه حد اعال لیتما نیا ندیآ یجنگ به وجود م یکه برا یاستبداد

 . شود یم دهید

شاود، ناه فقاط     یاز جناگ منتفا   ینا کاه نگرا  ییایعکس، در دن بر

چشام   شیخاو  تیا از حاکم یاز قسامت  ها ونیفدراس لیها با تشک دولت

 هاای  بخاش کاه   یروابط خشن زیبلکه در داخل هر مملکت ن پوشند، یم

بناا   اتی. آنگاه استقالل والشود یآرام م ونددیپ یمختلف ملت را به هم م

 ونیفدراسا  لیبه تشک یو حت ابدی یم ترشهر مملکت گس اتیبه مقتض

صورت هر فرد عضو چناد گاروه    نی. در اگردد یمملکت منجر م کیدر 

و  شاوند  یما  لیتشک کیبا اصول دموکرات ها آن یاست که تمام یاسیس

ملل در رأس آن است.  هیکل هیکه اتحاد رندیگ یقرار م یدر سلسله مراتب

هاا حفاظ    را تا مادت  ودخ یمعنو تیاولو یکه دولت مل ستین یدیترد

 تیا صالح، اهم  یو برقرار یالملل نیب التیخواهد کرد، اما با تکامل تشک

 کم خواهد شد.   یآن بتدر ینسب

تر از فهام   آسان یالملل نیبه قلمرو ب یبرورت توسعه دموکراس درک

 یپااردازان دموکراساا هیاااساات. نظر یگسااترش آن بااه امااور اقتصاااد 

 یاناد و آن را بارا   بارده  یپا  ها ونیفدراس لیتشک تیبه اهم هاست مدت

باود کاه    کیا افکار دموکرات ییایاند. پو کرده شنهادیصلح دائمى پ نیتأم

 یدهندگان آن الهام نمود. کوششا  شنهادیطرح جامعه ملل را به ذهن پ
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در  یو اساتقرار صالح همگاان    یالمللا  نیسازمان با  کی لیتشک یکه برا

 یشاد، ولا   یدو جنگ به عمل آمد باالخره به شکست منتها  نیفاصله ب

کامالً  یدر قلمرو اقتصاد یاصول دموکراس دیرا که مانع گرد یترس دینبا

کاه در آن دوران   ی. کوششا میدانشکست ب نیتنها عامل ا ابدیگسترش 

از سر گرفته  دیشد نارسا بود و امروز با یبه عمل آمد و به شکست منته

از عاادات و   یا دسات بزناد و مجموعاه    قیعم یانقالببه  دیشود. بشر با

ببارد. هار    نیاست از ب دهیدوان شهیذهن او ر یاحساسات را که در ژرفا

خود را کنار گاذارد و   یها یو خودخواه ها یسودطلب یتا حد دیبا یملت

 آن فراهم گردد.  نهیمگر آنکه زم شود ینم نیچن

 لیاست که: تشاک  نیا میبکن یشتریکه جا دارد بدان توجه ب یمطلب

امکاان نادارد.    کیا ملال دموکرات  نیصلح جز ب یبرا یسازمان واقع کی

توافاق مابهم و مجمال باه      کیا  یچند دولت بتوانند به جا نکهیا یبرا

 گریکاد یباه   هاا  آن یاسا یس هاای  رژیم دیبا ابندیدست  یوحدت استوار

 یهم تلق یمعارب یکتاتوریو د یدموکراس نندشباهت داشته باشند و ما

همه  یاز آن برا تیوبع کنند که تبع یعموم ینگردند، تا بتوانند قواعد

جاز قادرت اعتمااد     زیا چ چیبه ه یکتاتورید های رژیمالزم باشد.  ها آن

دشوار است کاه   اریانان بس یو برا دانند یندارند و دولت را قادر مطلق م

. ناد یخود را محدود نما تیآورند و حاکم سابقانون را مافوق خود به ح

صالح   یرا که شرط اساس حاتیو کنترل تسل تیمحدود یبه آسان نانیا
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باشاند تاا    یمتک شیبه اسلحه خو شتریب اند لیما رایز رندیپذ ینم ،است

 یهاا  همان طور که در داخل کشور به خواسته   .یالملل نیب های توافقبه 

را  فیاراده ملال باع   زیا ن یالمللا  نیبا در رواباط   کنند، یمردم توجه نم

 . شمارند یمحترم نم

اناد   وابسته گریکدیبه  یو حکومت دموکراس یالملل نی: صلح بنیبنابرا

و  کناد  یم یما را به صلح رهبر ،یمتقابل دارند. دموکراس ریو بر هم تأث

 باشند.  کیدموکرات یها همگ اقتضا دارد که حکومت زیصلح ن

 یواقع یدموکراس کیحاکمه در  ئتیه. 3

پاردازان   هیا باا آنچاه نظر   یما از دموکراس یکه برداشت کنون میدید

 کیپاردازان کالسا   هیا دارد. نظر یاند، تفاوت بارز مکتب گفته نیا هیاول

و دولات را محصاول توافاق     کنناد  یفقط به رابطه فرد و دولت توجه ما 

 یدرونا  های موافقتو  یاسیس یها یبه گروه بند یول دانند یم یهمگان

بشر را به  ها آنکه  ردیگ یامر از آنجا سرچشمه م نیا 1.اند توجه یب ها آن

. دهناد  یدر نظر گرفته و اجتماع را در مقابل آن قرار م یدیصورت تجر

افراد بشر باه   هیکل بیکه از ترک کنند یرا فر  م یاجتماع واحد یعنی

                                                           

( هماین اسات. او   Contral Socialماالً نظر روسو در کتاب قرارداد اجتماعی ) 1.

کند. به نظار او هایچ ساازمانی     فقط تشکیل دولت را به صورت فدراسیون مطرح می

طه باشد. علت این امر نیز ان اسات کاه او دولات را یاک     نباید بین فرد و دولت واس

 داند که بر محیط کوچکی ماال ژنو حکومت کند. هیئت حاکمه محدودی می



 155/  بحران دموکراسی
 

و  یو مجاامع گونااگون بشار    ها سازمانهمه  نکهیوجود امده باشد، نه ا

کاه   مینا یب یما  میتوجه کن تیآورند. اگر به واقع انیدر م را ها آنروابط 

نحاوه کاار    دیا اناد. پاس با   افراد بشر در جواماع گونااگون احاطاه شاده    

فاراوان   یهاا  یرا در خارج از دولت و با توجه به گاروه بناد   یدموکراس

مساائل   ناه یمااالً در زم  میریا جامعاه در نظار بگ   کیا  یرونیو ب یدرون

 هاای  گاروه و  تیا و وال التیاز دولت مانند ا رت محدود های گروه ،یاسیس

 ناه ی. در زممیا و اتحااد ملال را دار   هاا  ونیاز دولت مانند فدراس تر عیوس

 التیتشاک  یتابع دولات کاه دارا   یها یگروه بند یاجتماع های فعالیت

تار   محادود  یهاا  یو گروه بناد  یاقتصاد یهستند مانند شورا یمستقل

 زین یعموم های سازمان. در خارج از میرا دار ها کایو سند ها یمانند تعاون

و  کنناد  یدر کار دولت دخالت م شیهستند که کم و ب یمجامع مختلف

 هاای  انجمان هاا و   . گاروه یاسا یمانناد احازاب س   گذارند یم ریبر آن تأث

 اینقش دارند  نیمنافع همگا ایو  یهستند که در نظم عموم زین یگرید

 سیتاسا  یمناافع خاصا   زدفااع ا  ای شهیاند کینشاندن  یبه کرس یبرا

گاروه   نیا . ایو فرهنگا  یتا یترب ،یحیتفر ،یاند مانند مجامع ورزش شده

 هاای  رژیام اسات در   یاماروز  چیدرپا  چیپا  یکاه الزماه زنادگ    ها یبند

وجه استقالل  چیدر برابر دولت به ه ها آنوجود دارند اما  زین یکتاتورید

که آناان را   است. اراده دولت شوند یندارند و از باال توسط دولت اداره م

 کیا دموکرات میا . در رژشاان یآزاد اعضا یناه آرا  دیا نما یو اداره م جادیا

 شود، یبه اشکال گوناگون از طرف خود افراد گسترده م یاجتماع یزندگ
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وصول  یو برا شود یمتشکل م ابد،ی یتحرک م ها آن یها در اثر خواسته

 . دهد یم لیرا تشک یمتعدد های گروهخود  های هدفبه 

 گنیبار سن میتوان یم میداشته باش یاز دموکراس یبرداشت نیچن اگر

 فیاز وظاا  یاگار قسامت   1.میدها  فیا دولات را تخف  یاماروز  تیمسئول

 یعتریوسا  ایتر  محدود التیکه به عهده دولت است به تشک یقانونگذار

از  گرید ی( واگذار شود و اگر قسمتیالملل نیب ای یالتیا التیتشک یعنی)

 هاای  ساازمان باه   یاقتصاد نهیدر زم یبخصوص اراتیاخت ای فیوظا نیا

تار   سابک  یلا یدولات خ  فیمجزا از پارلمان و دولت محول گاردد وظاا  

 . گردد یم تریو انجام آن عمل شود یم

دخالات   یگوناگون در امور عموم لیافراد جامعه با وسا بیترت نیبد

ماا هار چهاار     یفعل طیشرا . دردینما یم یرا متجل یو اراده مل کنند یم

که  یو در انتخاب حزب میده یحزب م کیخود را به  یبار رأ کی یسال

اراده خاود را   میتوان ینم یول میاست مختار کیروش آن به افکار ما نزد

                                                           

( باه  Tocquevilleمدتهاست که طرفداران عدم تمرکز امور و بخصوص تکویل) .1

اند )به کتاب تکویل به نام دموکراسی در  مزایای تشکیل اجتماعات گوناگون پی برده

بخصوص فصل پانجم از جلاد اول   (  (Dela démocratieen Amériqueمریکاآ

 Pluralismeآن نگاه کنید(. امروزه نیز طرفداران مکتب کارت گرایی اجتمااعی ) 

Socialکنند. خصوصا ژرژ گاورویچ بادین مکتاب توجاه      ( بر همین نکته تأکید می

ولات نظار او را تاییاد    توانم در همه موارد بویژه در مسئله نقاش د  دارد ولی من نمی

 کنم.
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عاالوه بار شارکت در انتخاباات      می. اگار بتاوان  میکنا  انیکامل ب ربه طو

 کیو پارلمان فدرال و  یتیمجلس وال ینوع 1و انجمن شهر یمجلس مل

باه صاورت رفرانادوم     میاگار بتاوان   م،یانتخااب کنا   یالمللا  نیپارلمان ب

 یرأ یاقتصااد  یشاورا  کیا در انتخاب  م،یریمورد شور قرار گ ماًیمستق

در  م،یانتخااب کنا   ناده ینما یتعااون  های سازمان و ها کایدر سند م،یده

 ریدر دولات تاأث   میمستق ریکه هدف عام دارند و به طور غ هایی سازمان

 التیاز تما یکیکه هر دام موبوع  یو در مجامع میشرکت کن کنند یم

مختلاف   یتوانسات باا اعاالم نظرهاا     میخاواه  میما هستند عضاو باشا  

آشاکار   شاتر یو اراده خاود را ب  مییخود را بهتر اظهاار نماا   یها خواسته

 . میکن

د از جواماع مساتقل روباه رو باشا     یشتریفرد با تعداد ب کیچه  هر

جواماع گونااگون کاه متقاابالً      ی. وقتا کناد  یما  آزادیاحسااس   شتریب

کاه باه    یوجود داشته باشد فشار سازند یرا محدود م گریکدی اراتیاخت

 نیا از ا کیا در درون هار   شود یم لیتحم تیبر اقل تیاکار یعنوان رأ

 یو شوراها یا منطقه ای یالملل نیب های پارلمان. شود یاجتماعات کمتر م

. از کنند یخدمت م آزادیبا محدود کردن قدرت دولت به  زین یاقتصاد

و در  شاه یکاه هم  دهاد  یچون تعداد جوامع به هر فرد مجال ما  یطرف

                                                           

دهناد و در   های مدرن اختیارات وسیعی به انجمن شهر می معموالً در دموکراسی .1

توان این اختیارات را بایش از پایش توساعه     ها از جمله فرانسه می بسیاری از کشور

 داد.
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و  دیا نما یرا کمتر حس ما  تیاکار نباشد، پس فشار تیجا جزء اقل همه

منطقاه   ایا در مجالس شهرستان  اخود ر یاسیس اتیکه غلبه نظر یوقت

او چنادان   یدر پارلمان برا ها آنرد  ندیبب یاقتصاد یو شورا کایسند ای

حزب  کی تیعضو تواند یم شهیاو هم گریدردآور نخواهد بود. از طرف د

 . ردیبپذ کند یم دییرا تأ اتشیرا که نظر یمجمع ای

اسات. دولات    دیا مف زیا ن کیا دموکرات تیترب یتعدد مجامع برا نیا

 های انجمنو  ها کایسند یاست و از افراد دوراست ول یا سازمان گسترده

تمااس دارناد. ماا باا      هاا  آنباا   کیا افراد را در بر گرفته و از نزد ،یمحل

و  میکامالً آشنا هست میکن یها انتخاب م انجمن نیا یکه برا یندگانینما

 انیا که جر مینیب یم ی. ما وقتکنند یم تیکه از منافع ما حما مینیب یم

 دایا پ یدلبساتگ  ینظر خودمان اسات باه دموکراسا    ریمجامع ز نیکار ا

 م،یینماا  یخاود را مشااهده ما    یرأ میمساتق  جهینت نکهیو از ا میکن یم

 نی. بدمیکن یدهنده بهتر احساس م یرأ کیخود را به اعتبار  تیشخص

شارکت   یاجتمااع  هاای  فعالیات در  خواهناد  یکه م یکسان یبرا بیترت

 نیا در اداره ا یکاه باا همکاار    دیا آ یبه وجود م یمناسب تیکنند موقع

حازب   کیا  یمحلا  یهاا  و شاعبه  هاا  کایشهر، سند های انجمنمجامع، 

است نشان دهند  تیخود را که متضمن ابتکار و مسئول تیفعال یاسیس

 نیکنناد. باد   نیتمار اسات   ندهینما کیرا که در خور شغل  ییو کارها

ن اسات  کنترل آ ریفرد به منظور خدمت به جامعه و در ز تیفعال قیطر
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 تیاست که فعال یخاص وهیهمان ش   نی. اکند یو در همه جهات جلوه م

 . سازد یم یرا متجل کیدموکرات

 یبشر، توسعه دموکراس یاجتماع عتیطب یاربا یبرا لهیوس نیبهتر

 هاای  حکومات کاه   یروش باا راها   نیا به صورت تعدد مجاامع اسات. ا  

ها افاراد را   حکومت نیمتفاوت است. چه ا رندیگ یم شیدر پ یکتاتورید

باه   ساازند،  یبزرگ به نام دولت مجتمع ما  یتیکامل شخص ادیتحت انق

 ی. دموکراسدهند یرا از دست م شیخو یفرد تیکه آنان شخص یطور

بلکاه آناان را بادان     سات یمجرد ن یمعنا کیاز افراد به  یصرفا اجتماع

 شانیعاطف اجاتیو احت ها تیگونه که هستند و با در نظر گرفتن حساس

 نیو باد  پروراناد  یآنان ما  انیرا در م یبرادر یاحساس آورد، یگردهم م

را  یوحادت  نی. چنا آورد یبه وجاود ما   ها آندر  یوحدت معنو کینحو 

 1ک،یا باه دسات آورد، وحادت دموکرات    تاوان  ینم یتحت فشار اجتماع

باا حفاظ    یافاراد  یعنا ی گردد یافراد آزاد منعقد م نیاست که ب یتوافق

باا هام    گریکدیپس از تبادل افکار و انعطاف نسبت به  شیاستقالل خو

 سات، یحاصل انحالل فرد در جامعه ن یهماهنگ نی. اشوند یهماهنگ م

 است.  گریکدیمجموعه روابط افراد با  جهیبلکه نت

از  گاران یجهات شادن باا د    کیا  یکه برا دیبشر احساس نما یوقت

خود را که از  تیشخص رییو تغ یوابستگ نیا گذرد، یم زین شیوجود خو
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به او دست  یو حال خوش کند یحس م شود یحاصل م گرانیتماس با د

و هم از راه  یدموکراس قیحال خوش هم از طر نیبه ا دنی. رسدهد یم

هادف   نیبه ا دنیرس یکتاتوری. منتها در دستا ریامکان پذ یکتاتورید

 لیا باه مرحلاه قبا   یو جامعاه بشار   شود یحاصل م ییقهقهرا یریبا س

 یبه جاا  نجایتر است چون در ا مشکل ی. راه دموکراسگردد یبرم 1هیاول

هار فارد و    تیماه ردیگ یم شیدر پ یکتاتوریکه د یا انتخاب راه ساده

 یافاراد همااهنگ   نیو با  شاود  یاو حفظ م چیدر پ چیپ اتیهمه خصوص

محصول اراده  یاجتماع نیگفت که چن توان ی. مدیآ یبه وجود م یواقع

در  یاجتمااع اسات ولا    یعنی 2کل نیا ،یکتاتوریآنان است. هدف در د

 لیگرد هم آمده جامعه را تشک گرانیاصل، فرد است که با د ،یدموکراس

 . دهند یم

بشر از راه انحالل فارد در   یاجتماع عتیمطلقه، طب های حکومتدر 

اسات و جواماع    یاجتمااع  تیا و ملات تنهاا واقع   گاردد  یجامعه اربا م

 ها آن لهیمافوق بتواند به وس یرویهستند که ن یا تر فقط واسطه کوچک

 تیا واقع کیوطن  کیدرآورد. در حکومت دموکرات اریافراد را تحت اخت

که بار او   یو عاطف یفکر یوجود آن را در آن فضا ردزنده است و هر ف

 یکاه وطان تاا حاد     داناد  یم گری. از طرف دکند یاست درک م طیمح

خود  یبا گفتار و رأ گرانیمانند د تواند یم زیاو ن رایصنوع خود اوست زم
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افکار و عواطف  نیدر سرنوشت آن مؤثر باشد، اما تماس افراد بشر و تدو

افاراد   دیا کوچک که حدود آن از افق د اعاتفقط در درون اجتم یبشر

 یبخاوب  یاجتماعاات  نیچنا  یاسات. اعضاا   ریامکان پاذ  کند یتجاوز نم

محساوس اسات.    هاا  آنهر کدام از  تیو آثار فعال شناسند یرا م گریکدی

 یو از اراده اعضاا  ساتند ین یدساتور  یاجتماعات نیاست که چن یهیبد

بشر  یاجتماع زهی. پس غراند برورتاً مستقل نیبنابرا شوند یم دایخود پ

را در درون  شاتن یهار فارد خو   رایا ز شاود  یبهتر اربا م یدر دموکراس

 هاا  آناز  کیا کاه موباوع هار     ناد یب یم یمحدوداجتماعات کوچک و 

کاه نازد افاراد     یالتیتماا  -او اسات   یبشار  التیاز تماا  یکی یجوابگو

 مختلف به درجات متفاوت وجود دارد. 

در نظر مردم واال باشد تا هار فارد از گارد     دیاجتماعات با نیا هدف

. دیا نما یرا احساسا  شیخاو  تیشخصا  رییا اعتال و تغ ن،یریآمدن با سا

 یتعااون  ایا  یانجمن ورزشا  کیبه  شیاز مردم با اختصاص خو یاریبس

 یاند، اما در زندگ نموده یبزرگ تیکه خود را وقف فعال کنند یاحساس م

 یو نوع دوسات  یمعنو اتیح های جریان جادیا یبرا افاهد نیا یامروز

. سات ین یفرار کارد کااف   تیو ماد یآن از خودخواه لهیکه بتوان به وس

را کاه   ییازهاا یبشر امروز تعادل خاود را باه دسات آورد و ن    نکهیا یبرا

 دیا است کامالً اربا نما کرده یاقناع م یبه نحو بدو یکتاتوریحکومت د

تا هر  ابندیدارند توسعه  یو معنو یاخالق های هدفکه  هایی انجمن دیبا
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 تیوطن و بخصوص در خادمت بشار   یفرد احساس کند که در راه ترق

بتوان  دی. شاشود یان ما نفوذ مذهب روز به روز کم م. در دورکند یکار م

را کااه در گذشااته، مااذهب بااه عهااده داشااته اساات  یگفاات کااه نقشاا

 خواهد نمود.  فایا ندهیدر آ یدموکراس



 

 

 

 

 

 

 دموکراسی فرهنگ: پنجمفصل 

 

 



 

 

 

 یهماهنگ با دموکراس هیروح. 1

مسئله  ستین یکاف ینجات دموکراس یبرا 1یساختار اجتماع اصالح

 یافاراد اسات. دموکراسا    یاسا یس یو آمادگ هیقض یتر جنبه معنو مهم

 یول سازد یم یمتک یفرد یدولت را بر مجموعه آرا ،آزادی نیتام یبرا

جامعاه را   ریا را داشاته و خ  یواقعا  آزادی اقات یل دیا دهنده هم با یرأ

 نیبشر است باد  تیاز دو جهت بامن تکامل شخص یبخواهد. دموکراس

باه آن مجاال    اًیا و ثان انگاارد  یرا ممکن ما  یتکامل نیکه اوالً چن یمعن

فارد   یاجتماع و تحول درونا  کیدر  ی. استقرار دموکراسدهد یتحقق م

 . ابندی یو به موازات هم تکامل م گرندیکدیوابسته به 

هماه افاراد    نکاه یکار کناد مگار ا   یستگیبه شا تواند ینم یدموکراس

 یباه مساائل اجتمااع    دیا ناه تنهاا با   هاا  آن. ناد ینما تیا را رعا یقواعد

اداماه   یکاه جاز باا توافاق همگاان      شیخو آزادیداشته و به  یدلبستگ

بکنناد و   زیرا ن گرانید آزادی تیرعا دیمند باشند بلکه با عالقه ابدی ینم
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داده مناافع   صیرا تشاخ  یداشته باشند که نفع همگان راآن سعه صدر 

 را در راه آن فدا کنند.  یشخص

در  یمعاصار و حتا   هاای  دموکراسای در  طیشارا  نیا تحقاق ا  درجه

تاا آنجاا    طیشارا  نیا اروپا متفاوت است: در انگلساتان ا  های دموکراسی

 یدر کشاورها  ست،یر  خطر ندر مع یاست که دموکراس افتهیتحقق 

 دهد، یرا نم یدموکراس اتیح دیحاکمه امکان تجد ئتیه یشرق یاروپا

باه انگلساتان    نکاه یدارد و باا وجاود ا   راردو گروه ق نیا انیفرانسه در م

 دارد.  یادیفاصله ز یاست با استحکام دموکراس تر کینزد

هام   یدموکراسا  میا اگار منتقاد و مخاالف رژ    ان،یاز فرانسو یاریبس

 یدر افاراد  یحت یبه آن دارند. روح دموکراس یزیناچ ینباشند وابستگ

اناد   هنوز نتوانسته انیکه به آن وفادارند، کامالً نفوذ نکرده است. فرانسو

است متخلاق   یدموکراس یروان یکه مبنا یو اخالق یبه آن عادات ذهن

 شوند. 

 میاناد و در برابار ساتم تسال     اساتقالل طلاب   انیاز فرانساو  یاریبس

 یمساعد بارور شود ولا  نهیزم نیدر ا تواند یم ی. بذر دموکراسشوند ینم

 نیا دارد. ا زین یگرید یاخالق های ویژگیبه  ازیآنکه به ثمر برسد ن یبرا

 انیدر اکاار فرانساو   دیا آ یبدسات ما   یدرون یا که با مجاهده ها یژگیو

معماوالً   یاسات ولا   آزادیطالاب   یساو است که هر فران رست. دستین

کاه نظار خاود را حاق      نیو هما  دیا نما یرا مراعاات نما   گرانید آزادی
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در  تیدارد. او از روح مدن یگذشت کم گرانید دیپنداشت نسبت به عقا

همه صور آن مانند احترام به قاانون و مراجاع صاالحه، حفاظ شارافت      

و  یادار نیپلیسا یتوجاه باه د   ،یدولتا  های دستگاهدر ارتباط با  یانسان

از مجموعاه   یجهات دولات را ناشا    نیاسات. باد   بهره یب یمنافع عموم

دشامن   یو حت گانهیب یو به آن به منزله قدرت داند ینم یفرد یها اراده

هماهناگ   ات،یا ولاو در جزئ  شی. نفع دولت را باا نفاع خاو   کند ینگاه م

ند. برساند و گولش بز انیکه به دولت ز دهد یو به خود حق م ندیب ینم

حاکماه را   شات یه یجد یگونه بررس چیهمواره آماده است که بدون ه

ماتهم   یپست ایغفلت  ،یاقتیل یبداند و آن را به ب ها یمسئول تمام خراب

 یواقع یانتقاد هیو روح کند ی. او دائما از دولت انتقاد کورکورانه مدینما

او  یکاه باا افکاار قبلا     یرتدر صو خواند یم ای شنود یندارد، هر چه را م

 یمبتنا  شیها یداور شتریب رد،یپذ یم یمقاومت فکر چیبخواند بدون ه

اند، باه   تکرار و قبول شده لیدل یاست که ب یدیبر مطالب نادرست و بع

کاه خاارج از حادود     یندارد و در مسائل یچندان یآگاه یاسیمسائل س

از احساساات و   تواند ینم کند، یاظهار نظر م تیاوست با قاطع تیصالح

را ان طاور کاه هسات     تیا کند و واقع یخود چشم پوش یمنافع شخص

از مساائل مطارح شاده     یمتناسب یابیو ارز کند یرها م   را اطیاحت ندیبب

. دیا آ یخوشش ما  یافراط اتیو نظر دیشد ماتیاز تصم د،ینما یارائه نم

و  ردیبپاذ  فیا را بدون تحر قتیرا ندارد که حق یشجاعت فکر نیغالباً ا

 ینا یروش را قبول کناد او خاوش ب   کیخطرات  ای هینظر کیمشکالت 
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 التشیرا کاه باا تماا    یهماه عاوامل   شاود  یدارد کاه موجاب ما    یخاص

کاه   یروش - ردیرا بپذ یا ساده یاسیناسازگارند فراموش کند و روش س

  1.دینما یم یفور  ینتا یرا فدا ندهیآ

روشانفکران و نخبگاان اسات کاه در      فهیوظ ،یعموم یاصالح داور

اجتماع را به عهده دارند. اماا آن شاجاعت    تیو عمل، نقش هدا شهیاند

و قضااوت درسات بارورت دارد در     یقا یشاناخت حق  یکه بارا  یفکر

 یا مشخصاه  نیچنا  یاسی. بخصوص رجال سستیروشنفکران و حکام ن

هساتند کاه باا     یمادافع  یکاال و ناان یکاه ا  رساد  یندارند و به نظر ما 

کاه هماه    یطرف یب ینه قاب کنند یطرف دعوا دفاع م کیاز  یسرسخت

. دولتمردان نه تنهاا از  دینما یم یبررس یطرف یمسئله را با ب کیجوانب 

کلماه را   نیا متعارف ا یبلکه شجاعت به معنا اند بهره یب یشجاعت فکر

 ریا رجال اخ ارزاراده از مشخصات ب یو سست تیندارند. بعف شخص زین

اول  المللای  باین سوم فرانسه و قبل از جنگ  یاست. در جمهور یاسیس

اماا   میحاکماه نشاان دها    ئتیرا در ه یتیمردان با شخص میتوانست یم

                                                           

کنیم که اشغال فرانسه توسط بیگانگان این عیوب را که از مشخصات  یادآوری می .1

روحیه فرانسوی است تشدید نمود. فرانسوی که چندان مدنی الطبع نباود نافرماانی   

از قانون را بیشتر یاد گرفت، او که همیشه امادگی داشت که از دولت مستقر انتقااد  

ها را به دولت نسبت دهد، فرانسوی کاه   یکند عادت پیدا کرد که مسئولیت تمام بد

نمود دچار هیجان تب آلود شدیدی گردید  بزحمت آزادی افکار دیگران را رعایت می

به طوری که با جانبداری احساساتی از یک نظریه هیچ گذشتی نسبت به مخاالفین  

 کرد. خود نمی
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خاود را در ان عصار    یاماده و جاوان   ایا به دن یدر دوران امپراتور ها آن

 راشجاعت مبارزه  یدموکراس یبتوان گفت که فضا دیگذرانده بودند. شا

 یخاصا  تیدارند موقع یکه نرمش و حقه باز یو به کسان برد یم نیاز ب

 . گردد یم یو سست یرینوع انعطاف پذ کی جادیو باعث ا بخشد یم

قضااوت خشان    یکاه بارا   یماردم کام اطالعا    یبرا دیبا مطبوعات

 یا فاه یوظ نی. آنان هرگز چنرندیرا به عهده بگ یدارند، رل مرب یآمادگ

اند. نه تنها اکار مطبوعاات قبال از جناگ در فرانساه، در      را انجام نداده

 نمودناد  یرا محکوم ما  یداران بودند، بلکه غالباً دموکراس هیسرما اریاخت

آماوزش   توانساتند  یو طبعااً نما   کردناد  یبا آن برخاورد ما   یردبا س ای

از  یبه جانبدار شتریب زین یبه مردم بدهند. مطبوعات امروز کیدموکرات

 ایا  یبا آگااه  ها آنهستند.  یو متوجه جلب مشتر پردازند یم نیمتنفذ

 دهناد،  یم رییخود تغ دیرا قلب و برحسب افکار و عقا قیکورکورانه حقا

 کنناد،  یما  انیا خودسااخته ب  یریبا تفس ای ندینما یم مانرا کت تیواقع

 دیا باشد، ارباب جرا زیانگ جانیعوام پسند و ه شانیها نوشته خواهند یم

را بدون تالش  یندارند و هر مطلب یانتقاد هیو سبک سرند، روح فکر یب

اسات کاه خاود روزناماه      نیا . علاتش ا رناد یپذ یم قتیکشف حق یبرا

از لحااظ   رناد یقرار گ دیجرا تیمورد ترب دیبا کهمانند عوام  زین ها سینو

 . اند هیکم ما یمعنو
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 یباشد که دموکراس یتنها کشور دیفرانسه را با انگلستان که شا اگر

 هیکه چرا روح مینیب یم میکن سهینموده است مقا شرفتیدر آن پ یواقع

 است.  افتهیتکامل ن نجایدر ا کیدموکرات

 ینقاش ماؤثر   انیا م نیا دو ملت در ا هیکه تفاوت روح ستین یشک

شاکل خااص    دهییا کاه زا  انیفرانسو یروان های ویژگیاز  یاریدارد. بس

 نیا است. ا یدموکراس شرفتیدر برابر پ یمانع باشد یم ها آن 1ییفردگرا

و تعااون را از   یسات یاست که توان همز یزیجامعه ست ینوع ،ییفردگرا

 یاجتمااع  ئات یکه او خود را عضو آن ه شود یو موجب م ردیگ یفرد م

 نیا ا اورد،یا مناافع آن اسات باه حسااب ن     ناده یکه دولت مظهار و نما 

و شخص را به فرار از مقاررات و شاانه    تیرا تقو یخودپرست ،ییفردگرا

هماراه   ییفردگرا نیا کشاند، یم یبار انضباط اجتماع ریکردن از ز یخال

 ریا و تحق میدر تصام  لیا تعج ورا به خشاونت   یبا تکبر است و فرانسو

 یای فردگرا نیا ا کشاد،  یو گذشت را در او ما  کند یوادار م گرانید یآرا

دولات باه    ماتیتصام  هیا علرا  یو شخصا  کیرا تحر یباف یمنف هیروح

 . ردیگ یرا از او م یسازمانده اقتیل جهیو در نت دارد یوا م انیطغ

در انگلساتان   ی. دموکراسمیریبگ دهیرا ناد  ینقش تار دینبا نجایا در

 ریا کاه در فرانساه بعاد از انقاالب کب     یدر صورت دیمستقر گرد  یبتدر

 یقبل از انقالب و تمام سازمان اجتمااع  یاسیس میشد. رژ جادیناگهان ا

                                                           

1. individualism 
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ثابت کارده   یاجتماع یدگرگون کی یخود را برا یتیکفا یوابسته بدان ب

آن عصر روشان   نیدر اثر نفوذ متفکر یافکار عموم گریبودند. از طرف د

عقب افتاده و  میآن رژ انیجامعه بود. تضاد م یبنا دیشده و آماده تجد

به وجود  قیخشن و عم یمردم، موجب انفجار شد. انقالب شرفتهیافکار پ

آن، در رأس تماام   کیا برقارار کارد و فرانساه را در     ینیآمد، اصول نو

به  یناگهان شرفتیجهش و پ نیقرار داد. اما ا 1بخش ییهار های جنبش

به وجود آورد. فرانسه بعد از انقالب در قرن  زین ییقهقرا یریبرورت س

بود  بانیدست به گر یمتعدد های انقالبمختلف و  های رژیمنوزدهم با 

 یتاوال  نیا . اگشات  یما  یا تاازه  یو با زحمت به دنبال تعاادل اجتمااع  

داشاته   ینا یثابات و مع  ریمس یمتضاد نگذاشت افکار عموم های جنبش

 نیا آن را پرورش دهد برقارار نباود. ا   توانست یکه م یشرط یعنیباشد 

کند  تیرا تاب دیجد یها شهیاند  یبتدر نکهیا یبه جا یناگهان راتییتغ

 - انیا سانت گرا  هیا طرفداران تحاول را عل  - گرید یبعض هیرا عل یبعض

 میتقسا « چا  »و « راسات » اصمو کشور را به دو بلوک متخ ختیبرانگ

کارد اماا    یراتا ییتغ یخیتاار  یهاا  و بام  ریا در ز بندی تقسیم نینمود. ا

در  قیا شاکاف عم  کیا  نجایمعاربه طرفداران دو بلوک برقرار ماند. از ا

. جناح راست در برابر دیگرد یشد و مانع وحدت عموم جادیدرون ملت ا

نمود و  یریجلوگکرد و با خشونت از تحقق آن  یستادگیهرگونه تحول ا

                                                           

1. mouvement d' e"mancipacion 
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 یاسا یروح زمانه را درک کند باا هرگوناه پارورش س    توانست یچون نم

 . دیعناد ورز یواقع

وت دارد. در آنجاا طبقاه   با فرانسه تفاا  زین یگریاز جهت د انگلستان

نماوده   فاا یا یمهما  یاسیاز اشراف هست که تا به حال نقش س یخاص

 یمیکاه از نظاام قاد    1یستوکراسیآر یاست که نوع یدیاست. مدت مد

خاود و بار    قهیها سرچشمه گرفته کشور را به سل اشراف زادگان و بورژوا

را  یاسا یو اکار رجال س کند یاداره م یاجتماع سنناز  یا مجموعه هیپا

 یطبقااه اجتماااع کیاا. تجربااه نشااان داده اساات کااه اگاار پرورانااد یماا

و  حیصاح  اتیا بدهد نظر تیخود را به اکار یجا نکهیبدون ا یمتخصص

 فاه یبهتار انجاام وظ   یکناد دموکراسا   میمبارز باه جامعاه تقاد     یرجال

 ی. اشاراف زادگا  مینادار  یا رهیطبقاه ماد   نی. اما در فرانسه چندینما یم

 زیا ن یکناد و باورژواز   یرا بااز  ینقش نیهرگز نتوانسته است چن میقد

 نشان داده است.  نهیزم نیخود را در ا یاقتیل یب

نفوذ مکتاب   تر قینقش مذهب پروتستان و به عبارت دق دیبا باالخره

 نی. ظااهراً با  میریا انگلستان در نظار بگ  یاسیس اتیدر ح زیرا ن 2کالون

فراماوش   دیا وجود دارد. نبا یخیارت یو مکتب کالون ارتباط یدموکراس

کاالون دارد و   رینظ یمکتب ت،یو ترب میتعل نهیدر زم زیکه روسو ن میکن

                                                           

1. Aristocratie، .اشراف ساالری، حکومت نجیب زادگان 
2. Calvinisme 
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ژنو و  یاجتماع طیاز مح 1یقرارداد اجتماع شیاثر مشهور خو نیدر تدو

 دیا نبا زیا ن یمتأثر باوده اسات. از جنباه عملا     17قرن  یاسیس اتینظر

از  3کاه بعاد از شکسات انقاالب کراماول      2نانیکه پاکاد  میفراموش کن

را  کیا دولت بازرگ دموکرات  نیمهاجرت نمودند، اول کایانگلستان به امر

در مذهب پروتستان و بخصوص  آزادی رهیمکردند. خ یزیر یدر آنجا پ

 یاسیمذهب بالفاصله در نظام س نیاثر ا یمکتب کالون وجود داشت، ول

باه   تواناد  یماذهب پروتساتان ما   . دیظاهر گرد  یآشکار نشد بلکه بتدر

ماذهب   نیا در سانت و عارف ا   یشا یآزاداند رایکمک کند ز یدموکراس

الهاام بخاش    و کناد  یآن نفاوذ ما   یروحاان  یاست که در فضا یمنطو

از هار   شیبا  یدموکراس مینیب یکه م ی. به طورشود یفرهنگ جامعه م

باا اجباار    یاگر نظام اجتمااع  4دارد. ازیبه مذهب ن گرید یاسیمکتب س

                                                           

1. Contract Social 

2. les puritains 

3. Cromwell 

گویاد:   مای  216دو توکویل در کتااب دموکراسای در آمریکاا جلاد دوم، صافحه      . 4

تر  توجه است نه آزادی. مذهب در جمهوری بروری استبداد است که به مذهب بی»

هاا اسات.    تر از ساایر رژیام   های دموکراتیک بروری وریاز رژیم سلطنتی و در جمه

وقتی روابط سیاسی است می شود تنها با روابط معنوی است که اجتمااع از ساقوط   

 «یع خداوند نیست چه می توان کرد؟نجات می یابد. با ملتی خودمختار که مط

(de To cqueville, De la démocratie en Amérique, t. II, p. 216 ) 
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نشده باشد، الزم اسات کاه هار فارد در وجادان خاود        لیتحم یخارج

 نیا ا میتحت نفوذ ماذهب باشا   شتری. ما هرچه بابدینظم ب یبرا ییمبنا

خواهاد باود. ماذهب     تار  یاست قاو  یفرد آزادیکه ترمز  یقاخال هیما

 یاسات، ولا   رفتهیآن را پذ یها مبارزه با دموکراس بعد از مدت کیکاتول

در ماذهب   آزادی شاه یاند رایا مزباور را انجاام دهاد ز    فهیوظ دتوان ینم

 نیچنا  کیا دارد و حال آنکاه در ماذهب کاتول   یاساس یپروتستان نقش

                                                                                                                        

مای   312دو الولی در کتاب حکومات در دموکراسای جلاد اول، صافحه      همچنین

های اجتماعی، دموکراتیک تر باشند نیاز به عواطاف ماذهبی    هر چه سازمان»گوید: 

 .«روشنفکرانه بیشتر خواهد خالص، عمیق و

(de Laveleye, Le Gouvernement dans la démocratie t.I, p. 

312) 

نیست، با قدرت بیان بیشتری همین مطلاب را   مصنف دیگری که نویسنده سیاسی

هیچ جامعه ای بدون قانون، بدون ترمز آزادیهای فاردی و  »چنین توبیح می دهد: 

بخصوص بدون حدود اخالقی برپا نمی ماند. پس شایسته است کاه یاک ملات آزاد    

نیز وجدان مذهبی خویش را زمامدار خود سازد. آزاداندیشان تصور می کنناد یاک   

اد می تواند بدون هر نوع اعتقاد مذهبی بر پای خاود بایساتد. ایان خیلای     جامعه آز

( آزادی را از مصادیق عینای آن منتازع مای    (liberalisteبچگانه است. آزادیخواه 

نماید و خیال می کند کاه مای تاوان بادون افارادی آزاده باه آزادی رساید. گویاا         

اخالقای اسات کاه     تای فراموش می کند که آزادگی فعلی این افاراد، محصاول تربی  

 بوده است. وجود مذهبی آزادی بخش پیش فر 

(d'un journal intime, edition Bouvier, t. I, pp.289-299) Amiel, 

Fragments) 
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 تیا ترب یالزم بارا  یاخالقا  یتواناد مبناا   یمذهب نم نیا یعنی. ستین

 یجهات اسات کاه در اکاار کشاورها      نیرا فراهم کند. باد  کیدموکرات

 بیا هماواره رق  کیدموکرات های جنبشو بخصوص در فرانسه  کیکاتول

نادارد و   ینفاوذ چنادان   گار یماذهب د  نیا اناد. ا  باوده  کیا مذهب کاتول

ن جهات  یکناد. باد   یباز یمردم نقش مهم یاسیس تیدر ترب تواند ینم

انگلستان که  یفرانسه نتوانسته است مانند دموکراس کیجنبش دموکرات

 باشد.  یگرفته است به مذهب متک یانیاز مکتب کالون کمک شا

 یو بعضاا سااتندیساطح ن  کیاافرانسااه در  یدموکراسا  هااای نااتوانی 

مااالً   کنناد  یما  رییا تغ  یدر طول تاار  یمل های ویژگی. منتها ترندیجد

 هاای  انساان  یالگاو  شاه یاسات هم  یانگستان که امروز مظهر دموکراس

ملات در   کیا  اتیکه خصوص میریالطبع نبوده است. پس اگر بپذ یمدن

رفع  زین انیفرانسو یاسیس بیمعا یوزکه ر مییبگو میتوان یتطور است م

 تیا در اثار ترب  هاا  آن یسات یدوآلیویاند التیخواهد شد و بخصوص تماا 

کاه   میباشا  دواریام میتوان یم نی. همچنافتیکاهش خواهد  کیدموکرات

و  ردیا خاود فاصاله بگ   یفرانسه از منشأ انقالبا  یبه مرور زمان دموکراس

کام   زیا ن کیا دموکرات های سازمان یاستقرار ناگهان  یمستقر شود و نتا

 لیا و به منزلاه تعط  دینپائ یرید یشیو یشود، چنانکه حکومت مصنوع

محسوب شد. در فرانسه طبقه اشراف وجود نادارد و   یزودگذر دموکراس

داد.  رییا مذهب را تغ توان ینم زیکرد و ن جادیا یا طبقه نیچن توان ینم
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مردم  یاهنماکه ر رهیطبقه مد کیبدون  یدموکراس میپس اگر باور کن

 پروراناد  یکاه آن طبقاه را ما    یمسااعد  یفکار  طیاست و خارج از مح

 یدموکراس ریبزرگ و جبران ناپذ بیدر آن صورت دو ع شود، یم یمنتف

 خواهد بود.  بیدو ع نیفرانسه هم

 شیفرانسه کم و با  یکه مشکالت بارز دموکراس میفراموش کن دینبا

 یباه اتکاا   یوجود دارد. در انگلساتان، دموکراسا   ها یسدر تمام دموکرا

کاه در   میریاگار بپاذ   یشاد. حتا   تیا خارج از قلمرو خاود تاب  یوسائل

اداره مملکات   یبارا  1وجاود نخبگاان   زین طبقه یجامعه ب ای یدموکراس

خااص باشاند کاه از بادو تولاد       یا عده دینخبگان نبا نیاست ا یبرور

. اناد  افتاه ی یگااه یبه علت ثروت خاود چناان پا   ایدارند،  یازیامت نیچن

دارد منظور  ازین یمناسب فکر طیمح کیبه  یدموکراس مییگو یم یوقت

 میا مساتقل از رژ  یاز عاادات ماذهب   یا مجموعاه  دیا که با ستیما آن ن

اسات کاه    یطیمح مقصودمانشود بلکه  لیاز خارج بر آن تحم یاسیس

 یخاواه آزادی هیا هماان روح    بر یوجود دارد و مبتن یدر بطن دموکراس

 یدموکراسا  یخارج یگاهها هیتک نی. اآورد یم جانیاست که ما را به ه

از آن کشور رخت برخواهد بست. با تحول جامعاه و   یروز زیانگلستان ن

نقاش    یدربخصوص با تحول رابطه کارگر و کارفرما طبقاه اشاراف بتا   

پروتساتان   یرهاکشو گریخود را از دست خواهد داد. از طرف د یاسیس

                                                           

1. e’lite 
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دور خواهند شاد. در   تیحیباالخره از مس کیکاتول یمانند کشورها زین

انگلوساکسون قدرت ماذهب روز باه روز در کااهش اسات و      یکشورها

نداشاته باشاد.    یمذهب گاه هیتک گرید یکه دموکراس دیخواهد رس یروز

در انگلساتان   کیا دموکرات هیا اند هنوز هام روح  که موجب شده یلیوسا

 هیا کاه باا روح   ییایا وساائل در دن  نیا ا اناد  یو عرفا  یبماند انتقال یباق

 تیا . پس در فرانسه مشاکل ترب ستندین ینو شده است کاف کیدموکرات

اساات کااه تمااام  یا فرانسااه مساائله ی. مشااکل اساساامیناادار یاخالقاا

 خواهند شد.  ایبا ان مواجه هستند  ها یدموکراس

 یو فرهنگ دموکراس هیروح پرورش.  2

 رساد  یبه نظر ما  یهماهنگ با دموکراس ینخبگان و مذهب ابیغ در

 یبه عهده خود دولت است. کسان زیپرورش افراد ن فهیکه در فرانسه وظ

شادند باا    یآماوزش ملا   یسوم مأمور ساازمانده  یجمهور لیکه در اوا

 نیا در انجام ا یکه دموکراس رسد یمسئله مواجه بودند. به نظر م نیهم

 یاساتبداد  میا رژ کیا و ابطراب مبتالسات. در   یلبزد یبه نوع فهیوظ

را بار افکاار    میا رژ یادیاست که دولت مجموعه اصول بن یعیطب یلیخ

را  یاست و هر فکار  آزادیبر  یمبتن یاما دموکراس دینما لیمردم تحم

خود  یاسیو روش س یاصول اساس یدموکراس یوقت ای. آداند یمشروع م

 یلا یرا به مردم تحم ها آن ایآ شود؟ یدچار تناقض نم دهد یرا آموزش م

  کند؟ ینم
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آرمان  کیاست به عنوان  آزادیرا که خود  یاصل مسلم یدموکراس

 توان ی. مشود ینم یتناقض چیکار دچار ه نیو با ا کند یم نیبه مردم تلق

خااص   یاسا یخرده گرفت که حق ندارد از فالن مکتب س یبه دموکراس

و  دهاد  یرا نشاان ما   آزادیگفت چرا ارزش  توان یکند اما نم یبانیپشت

 یندارد. رقباا  یهدف نیپرورش دهد، چون جز ا یا افراد آزاده کوشد یم

آن را محکاوم   یاز دموکراسا  یبهاره باردار   نیکه در عا  زین یدموکراس

 یحاق، حتا   نیا چه بدون ا ند،یحق را انکار نما نیا توانند ینم کنند یم

 . ندینما انیرا ب شیخو اتینخواهند توانست نظر زیخود آنان ن

خااص باا قلمارو محادود      هیا نظر کی لیبه منزله تحم آزادی میتعل

از  یا بر برداشت همه جانبه یاخالق کامل مبتن کیبلکه آموزش  ستین

 تار  عیرا وسا  دشاان یماردم، افاق د   یاست. پرورش فکار  یبشر تیایح

از  یکا یو باه   برد یتر م خود فرا یقبل یها شهیرا از مرز اند ها آن کند یم

 کند یاقتضا م آزادی. پرورش افراد در راه بخشد یم قتحق آزادی طیشرا

 یفارد  شهیو استقالل اند یفرهنگ یمتوجه اعتال شتریپرورش ب نیکه ا

 یا که مجموعه دینما یم جابیا یپرورش نیباشد، نه کسب معلومات. چن

افکاار   آزادیمانند: احترام باه   ابدیدر جامعه گسترش  یاخالق لیاز فضا

 میدر تصام  اطیا باه آن، احت  دنیرس یو آرزو قتیعشق به حق گران،ید

شاجاعت و   ،یفکار  تیخالق ت،یاحساس مسئول ،یدار شتنیخو ،یریگ

اعتقاد  ،آزادیعشق به نفس  ،یدادگریو ب یمقاومت در برابر فشار خارج



 فصل پنجم / 178

 

است که خاود او سرنوشات    نیا دهد یارزش م یانچه به شخص نکهیبه ا

 بسازد. را  شیخو

 یملتاا چیرا آمااوزش دهااد و هاا تیسرشاات ماادن دیاابا یدموکراساا

کاه   اموزناد یادامه دهد مگر آنکاه افاراد آن ب   شیخو اتیبه ح تواند ینم

اجباار،   گار ید هاای  رژیام ببندند. اگار در   گریکدیچگونه کمر به خدمت 

 نیامار را تاأم   نیا حزب ا کی اینسبت به رهبر  یاحساس غرور، فداکار

را درک  یافراد از راه تعقل، نفع همگاان  همه دیبا یدر دموکراس کند یم

بماند. اگر  یتا اجتماع باق ندیآن نما یخود را فدا یکنند و منافع شخص

را از پرورش افکاار و   یدموکراس میتوان ینم میجامعه عالقه مند یبه بقا

 . میممنوع ساز سازند یرا م تیکه سرشت مدن یعواطف

و  طبقاه  یکه بادون آنجامعاه با    یاحساس برادر دیبا یدموکراس در

. اباد یپارورش   اباد ی یتحقق نما  یفرد یها بر توافق اراده یجامعه مبتن

 یطا یمح دیبا یکند ول جادیرا ا یعاطفه برادر نیا تواند ینم یدموکراس

 رشد آن مناسب باشد.  یبه وجود آورد که برا

القا شد  ییابتدا ماتیدر تعل یافکار نیسوم فرانسه چن یجمهور در

سودمند  یتا حدود دادند، یکار را مورد انتقاد قرار م نیو هر چند غالباً ا

 یصاورت گرفات کااف    هاا  دبستاناقدام فقط در  نیاز آنجا که ا یبود. ول

 یباه آموزشا   یگفت که ما فقاط در دوران کاودک   توان ینبود، چون نم

 هیا نظر کیا  نیسوم در دوره متوسطه از تلق ی. در جمهورمیدار اجیاحت
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کاه باه آناان     یکردند و خواستند که در فکر نوجواناان  یخوددار یرسم

را بپرورانناد. اماا در آماوزش     یطرفیو ب یخواه آزادی هیاند روح سپرده

 یکاه آناان را بارا    ینوجواناان باه نحاو    یفکار  یو رهبار  آزادیکامل 

 یدموکراسا  نکهیا یآماده سازد دچار تزلزل شدند. برا ندهیآ یدموکراس

 1بروند. نیها از ب تزلزل نیا دیخود ادامه دهد، با اتیه به حفرانس

کار  طیکه وارد مح ییو به آنها میکن تیجوانان را تقو هیروح دیبا ما

 هاای  دولات . مییاناد توجاه نماا    اناد و باا مشاکالت فاراوان مواجاه      شده

 لیرا به مردم تحم یخود افکار و احساسات خاص غاتیبا تبل یکتاتورید

و با الهام از اصول  کند ینم یریجهت گ کیدولت دموکرات یول کنند، یم

 . ندیافر یمستقل م یا شهیازاده با اند یافراد یدموکراس

 تواند یدارد و م اریدر اخت فهیوظ نیانجام ا یالزم را برا لیوسا دولت

مجاامع مطالعاه، انعقااد     لیبپردازد مانناد تشاک   زین یگریبه اقدامات د

و گساترش   اریسا  یها کتابخانه سیبزرگساالن، تأس یبرا ییها کنفرانس

 یبرا لهیوس نیتر مؤثر ییوی. امروزه، فرستنده راداریس یها ها و موزه تأتر

دولات   یدارد ولا  یجنبه سرگرم شتریاست، که ب یدر افکار عموم ریتأث

باا   یهمگاان  هاای  دانشگاه. قبالً دینما دیآن تأک یتیبر جنبه ترب تواند یم

                                                           

امروز بدین نکته توجه می کنند. با اقداماتی که در سرآغاز جمهوری چهارم شاده   .1

ها گنجانده اند. این اقدامات مساتلزم   تاناست، تعلیمات مدنی را نیز در برنامه دبیرس

 ت فراوان کامالً اثر داشته است.دقت و ظرافت بوده و با وجود مشکال
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 یولا  ،اند کوشیدهو بسط فرهنگ مردم  تیتقو یخود برا ینارسا لیوسا

هااا ودر گااوش منااازل و    روسااتا نیتاار در دوردساات ویااامااروزه راد

گاذارد و   یرمیتاث یهست و بر افکار عموم زین یانفراد یها گاه استراحت

کاه   یرا تا سطح یفرهنگ عموم تواند یم یمعنو میعظ یروین نیبا چن

  1ارتقا دهد. گنجد یدر تصور نم

 یاسا یساطح فرهناگ س   ،یهمزمان با آموزش عماوم  تواند یم ویراد

همان طاور کاه عماالً       مسائل مهم روز را تواند یافراد را باال ببرد ماالً م

که ماردم صااحب نظار شاده و      دیو تالش نما دیدارد مطرح نما انیجر

ماردم   یباه رشاد اخالقا    تواناد  یم نیکنند. همچن دایپ یانتقاد هیروح

 ابد،یگسترش  آزادیبه  لیرا بدانند، ذوق و م آزادی زشرکمک کند تا ا

  2شود. نیتأم تیتحقق روح مدن طیشرا

                                                           

بدون شک نتیجاه ایان کاار محادود اسات، چاون غالباًا رادیاو را بارای تفاریح            .1

کنند. اما وجاود   ای تربیتی استفاده می خواهند و عده کمی از ان به عنوان وسیله می

همین عده کم هم برای دموکراسی با ارزش اسات. از طارف دیگار پارورش از روی     

دیاو بایاد در ایان زمیناه     آورد ولی کار بسیار مشاکلی اسات و را   ذوق خستگی نمی

توان بدین منظور به کاربرد مانند محاوره، ذکار   هایی را که می تکامل یابد. باید روش

 اماال و بحث بررسی کرد و عملی نمود.

اگر بخواهیم رادیو وظیفه پرورشی خود را انجام دهد باید آن را به سازمان دولتی  .2

ورش مردم باشد و باا آزادیخاواهی،   اش پر سازمانی که وظیفه -خاصی واگذار کنیم. 

بیطرفی و دقت نظر در ارائه مطالب درسات و اشااعه فرهنگای دموکراتیاک تربیات      

است. بنابراین بهتر است که تمام یاا  « دانشگاه»مردم را به عهده بگیرد. این سازمان 
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 تواناد  یدولت ما  دینما تیرا تقو یکه روح برادر یطیشرا جادیا یبرا

زنده بدهد و  ییتازه و محتوا یروح ،یمل های جشنو  یبه رسوم همگان

 نیشده اکتفا نکند. همچن یزیخشک و چند نطق برنامه ر یفاتیبه تشر

 میقاد  هاای  دموکراسای ببخشد. هنار در   یبه هنر، جهت خاص تواند یم

در  یمهما  یو نقش اجتماع نمود یم انیو ب کیرا تحر یعواطف اجتماع

 ریبه مس یپس از قرون وسط یبه عهده داشت، ول کیدموکرات های نظام

ما مرباوط   یتمدن امروز اتیهنر به خصوص یژگیو نیافتاد. ا ییفردگرا

 نکااهیا نیدر عاا توانااد یبااازهم ماا یولاا سااتین یدائماا یعناایاساات 

 دیا باشاد. دولات نبا   یبستگهم یبرا یاست منبع الهام یستیدوآلیویاند

نشاانه   یکند. هنار دولتا   تیاست هدا شهیاند آزادیهنر را که محصول 

الهاام   یبارا  یا نهیزم تواند یدولت م نیاست. با وجود ا یمرگ هنر واقع

بازرگ بناا باه     یها دانیقیهنرمند فراهم کند. به عنوان ماال غالباً موس

 هاای  آهنگن جهت یو بد سازند یرا م یسفارش آهنگ ایدرخواست  کی

هماان     را یمعناو  کیا کاه معماوالً موز   یبه طور میدار یفراوان یمذهب

را باه   یگار ید یهاا  ناه یزم تواناد  ی. دولت ما میانگار یم یمذهب کیموز

 فاتیکاه در تشار   یهاای  آهناگ و از او بخواهد در  دینما نیآهنگساز تلق

 اتیا ح دیا کناد کاه موجاب تجد    انیرا ب یعواطف گردد یاجرا م یرسم

                                                                                                                        

های رادیویی را از وزارت اطالعات یا وزارت پست و تلگاراف   الاقل بخشی از فرستاده

هاا را باه ساازمان مساتقل      لفن جداکنند و به وزارت فرهنگ منتقل نمایند یا آنو ت

 دیگری که نمایندگان دانشگاه در اداره آن نقش اساسی دارند واگذار نمایند.



 فصل پنجم / 182

 

 ،آزادی ت،یکند، عشق باه بشار   نیرا تلق یباشد، وطن خواه یراسدموک

  1.دیصلح، و تکامل را القا نما

را متمرکز ساخته و  یکه افکار عموم ستیدولت ن نیا یدر دموکراس

ازاد  یفکار  اناتیبلکه تکامل جر اندازد یبه کار م یآن را در جهت خاص

 یافکاار عماوم   نکاه یا ی. بارا ردیا گ یرا به عهده ما  فهیوظ نیاست که ا

مطبوعات، احازاب   کیو تحر انیاز نفوذ سودجو دیمردم با ابد،یپرورش 

کاه از   یافاراد  طرفانه یبرکنار باشند و به قضاوت ب ها کایدو سن یاسیس

ممتازند توجه کنند. هرچند ممکن است در ابتدا  یفرهنگ یجهت اخالق

 کیا خاود باه    اتیا اداماه ح  یبارا  یدموکراسا  یشگفت آور باشاد ولا  

به  یفقط مبتن یاست که دموکراس نیا لشیدارد. دل ازین یستوکراسیآر

از طارف   هیپا نیاست و چون ا آزادیآن  گرید هیبلکه پا ستیمساوات ن

 ریدر تاوده ماردم تاأث     یو بتادر  شاود  یطبقه روشنفکر ممتاز مطرح م

باه عهاده    یاساس یطبقه در حفظ و تکامل آن نقش نیهم دیبا کند یم

است پس تمام افاراد باه اعتباار وجاود      یدموکراس یمبنا آزادی. ردیبگ

ندارند. از انجا کاه   یاوهمه آنان ارزش مس یاند ول محترم شیخو یبشر

دانشاامندان،  ن،یاساات، پااس متفکاار  آزادی جااهینت یفکاار تیااخالق

 شیرا در درون خاو  آزادیاند آرمان  که توانسته یو هنرمندان نیمخترع

                                                           

ای اسات کاه    ( ساخته بتهاوون نموناه  Hymne a la Joieآهنگ سرود شادی ) .1

 متأسفانه دنبال نشده است.
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 یکااه باارا یستوکراساایآر نیااهسااتند. ا یبااارور کننااد طبقااه ممتاااز

 یماادرزاد  اتیبر خصوصا  یوجه مبتن چیبرورت دارد به ه یدموکراس

باه وجاود    یخاصا  یو از طرف طبقه اجتماع ستیثروت او ن ای یشخص

 گر،یفرد است. از طرف د یو معنو یبر ارزش شخص یبلکه مبتن دیآ ینم

بلکاه   کنناد  یحکومت نم یعنیندارند  گرانیبر د یتیمز چیاشراف ه نیا

 . کشند یرا بدوش م ینی. سنگ- فهیبار وظ

به ابتذال کشاانده نشاود حاق ان اسات کاه       یدموکراس نکهیا یبرا

 ریو چاه در ساا   ی. بشر چه در دموکراسا میرا قبول کن یتیاشراف نیچن

در  شیرا به عنوان مدل خو یا دارد که اشخاص برجسته اجیاحت ها میرژ

 صیرا تشاخ  یامروز نتوانند اشراف واقعا  های دموکراسی. اگر ردینظر بگ

 هاای  عروساک کاه از   یگار ید یستوکراسا یآر یزدهند ممکن اسات رو 

 یحاکمه کناون  ئتیه یشده است جا لیتشک مطرب و قهرمانان بوکس

 . ردیآن رو به کاهش است بگ تیرا که محبوب

بلکه  ستیتوده مردم به عهده همه افراد طبقه اشراف ن تیترب فهیوظ

و  یاسات کاه افکارشاان متوجاه مساائل اخالقا       ییفقط په عهده آنهاا 

اسات   یمستلزم صافات  ییو راهنما تیاست. به عبارت بهتر، ترب یاسیس

 ،یاسا یس شاه ی. عاادت باه اند  شاود  یجمع نما  یکه جز در عده معدود

در  یزمان، اساتقامت کااف   اتیفهم مقتض تیقابل ،یداشتن اطالعات کاف

و  یو افکار شخص یکامل در روش زندگ یطرفیمقابل عواطف زودگذر، ب



 فصل پنجم / 184

 

را باه انساان    قات یحق صیکه مجال تشاخ  یبه طور خالصه تمام صفات

که دانشامند صارفاً    شود یسبب م ها یژگیو نیاند. ا از ان جمله دهد یم

 شهیکه از هر جهت بر اند یا خود نباشد. اما در جامعه التیبه تخ یمتک

خاارج   یطرفا یتا او را باه سامت خاود بکشاانند و از ب     آورند یاو فشار م

 رویا که به او ن یا نادر است، ان سخاوت و اراده یهای ویژگی نیسازند چن

 یباه دموکراسا   یکند و بدون جااه طلبا   یفداکار گرانید یتا برابدهد 

اسات کاه    یآرماان صفات،  نیاست. اجتماع همه ا ابیکم دیخدمت نما

 کیا ارماان نزد  نیا باه ا  یا عاده  یدشوار اسات، ولا   اریبدان بس دنیرس

 در جامعه دارند.  یفراوان ریتاث ها آناند و هم شده

بحاث در   ایا  ییشک، غالب اشاراف روشانفکر، تفکار در تنهاا     بدون

 نیمتفکار  نیا . ادهناد  یم حیترج یاجتماع تیمجامع کوچک را بر فعال

و  شاه یمحصاول اند  ی. دموکراسا اند یبامن استحکام دموکراس طرف یب

 دیا را عو  کرده اسات نبا  ایاست و اکنون که افکارشان دن شانیعمل ا

 اجیا به آناان احت  یهمان طور که دموکراس   .دآن را به حال خود واگذارن

رو باه زوال رود   یاگر دموکراس رایز اند یدموکراس ازمندین زین ها آندارد 

آنهاسات ناابود خواهاد شاد. طبقاه       اتیا ح هیا که ما زین شهیاند آزادی

خود آگااه شاده و    تیسپس به ماه د،یبه وجود آ یبه نحو دینخبگان با

باه   هاا  پارلماان در  ایا  یاسیاحزاب س نطبقه در درو نیمتشکل گردد. ا

رفارم   کیا  جااد یا یبارا  دیا نبا زیا ن کی. حکومت دموکراتدیا  یوجود نم
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 لیتباد  شهی. احزاب همدیو احزاب اعمال نفوذ نما ها پارلماندر  یاخالق

رنادان   یبارا  یپارلماان  هاای  فعالیات و  گردناد  یجلاب ارا ما   نیبه ماش

الاقل  ای یدر افکار عموم کهبکوشند  دیتر از عقالست. نخبگان با مناسب

 ریدارناد تاأث   تیا ترب یبارا  یشاتر یب اقات یاز توده که ل یدر افکار بخش

 . ندینما

است. اگر  یجلب توجه عموم یبرا لهیوس نیتر روزنامه مؤثر نجایا در

را  یمطبوعاات  تواند ینم یمقررات  یوجود دارد ه یدار هیسرما میچه رژ

 ینیکه قاوان  میباش دواریام میتوان یم یاند محو سازد ول نفوذ پول ریکه ز

در کناار مطبوعاات    زیا گردد که به موجب آن مطبوعاات آزاد ن  بیتصو

که باه   یدار هیخوار وجود داشته باشند. بر خالف مطبوعات سرما رهیج

مطبوعات جانبدار  ایعادت دارند  یپخش اخبار انحراف ای قتیکتمان حق

گردند که  جادیا یاتینشر دیبا دنینما یدفاع م یخاص هیکه همواره از نظر

خوانندگان بگذارند و توجه آناان   اریدر اخت یتا حد امکان اطالعات کامل

 یخاود رفتاار   یو نسابت باه رقباا    ناد یجلاب نما  یرا به مسائل اساسا 

 شرافتمندانه داشته باشند. 

 ریتاأث  یدر افکار عماوم  زین یگرید لیبا وسا توان یم دیبر جرا عالوه

مراکاز مطالعاه،    سیها، تأس کنفرانس ییگذاشت مانند انتشار کتب، برپا

 سیماردم باا مساائل خااص، تأسا      ییآشانا  یبارا  ژهیمجامع و لیتشک
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و  شاه یاز اند یناشا  هاا  نیو اجتماعات گسترده. همه ا یمحل های انجمن

 . ردیگ یتوده مردم را در بر م  یاست که بتدر هعمل نخبگان جامع

کاه احازاب و    دیا به وجاود آ  یخاص یممکن است فضا قیطر نیبد

 یتوده ماردم پارورش روحا    یقرار د هل. وقت ریتحت تأث زیپارلمان را ن

خاود را از دساات   یاحاازاب، فلسافه وجااود  یهاا  یباایعاوام فر  افتناد، ی

از مردم هم عادت کنناد کاه مساائل     یاگر گروه کوچک ی. حتدهند یم

ساالم   یا شاه یو اند نیبا واقاع   یشام کرده، با چ یتلق یرا جد یاسیس

پارورش   یتاا دولتمردانا   گردد یفراهم م یمناسب طیبنگرند، مح ها نابد

مصامم،   یمردانا  یعنا یرا داشاته باشاند    یعنوان نیچن اقتیکه ل ابندی

که  یفراهم کرد تا در آن کسان یطیمح توان یباشند. م طرف یو ب دیرش

و  نناد یالزم را بب زشرا دارناد آماو   یاسات یس نیاستعداد فراگرفتن چنا 

 شوند.  قیتشو

 دیبپردازند بلکه با یاسیفقط به رشد افکار س دیروشنفکر نبا نخبگان

است توجه کنند. جواماع   یاسیس تیکه الزمه ترب زین یاخالق تیبه ترب

 یبارا  یقو یگاهیپا توانست یاز تزلزل مذهب که م یامروز کیدموکرات

 زهیا غر میهمان طور کاه گفتا     .برند یمردم باشد رن  م یاخالق شرفتیپ

و بااز هام تکارار     شاود  یارباا نما   یدر بشر امروز یستیهمز به اجیاحت

نادارد وجاود    یبار روحشاان تسالط    تیحیکه مس ها آن ی: برامیکن یم

 است.  یآن گردد برور نیگزیکه بتواند جا گرید یعامل
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اسات کاه    نیا ا دهد یمذهب را نشان م تیاهم یاز نظر اخالق آنچه

با رسوم و سنن خاود، جامعاه را در    ینهاد اجتماع کیمذهب به عنوان 

و از آناان در برابار    بخشاد  یجوره مشترک افراد آن تحرک م -و  ریمس

در  نگارد،  ی. هر فرد که به اطاراف خاود ما   کند یم یبانیپشت ماتینامال

 و نیریکه از حضور سا یاند، در قوت قلب که به او آموزش داده یانضباط

سرشار از عواطف  طیدر آن مح کند، یم دایپ یدسته جمع یمراسم دعا

 هاای  کوششو  یمعنو یبهبود زندگ یبرا ردیگ یکه او را در بر م یروح

و  یاخالق یها . اگر امروز طرفداران نهضتگردد یخود پر توان م یاخالق

 ماان یا نیا نادارد کاه ا   یدارند )بارورت  مانیآنان که به سرنوشت بشر ا

 یاراده اخالقا  نیاز هم تواند یباشد بلکه م یکیزیمتاف یبر باورها یمبتن

 طیشود( متشکل شوند تاا در راه آرمانشاان قادم بردارناد و محا      یناش

که  دیآ دیپد یا جامعه دیشا نند،یافریخود ب یمعنو اتیح یبرا یمناسب

 ناده یکه در آ میکن ینیب شیپ میتوان یمگردد.  یجوامع مذهب نیگزیجا

 یو اخالق یمعنو یزندگ کیمردم به  قیتشو ها آنکه هدف  یاجتماعات

ماردم،   تیا اجتماعات باا کوشاش در راه ترب   نیخواهد شد. ا ادیاست ز

و  هاا  آنپرورش افکار و عواطف مشترک  گر،یکدیبه  ها آنکردن  کینزد

 یهادف مشاترک   یساو  باه که افاراد را   یدسته جمع های فعالیت جادیا

جامعاه   کیا . از آنجا که در رسند یود مخ یها به خواسته دهد یسوق م

 زیا ن ها آنعامل  های گروهوجود دارد  یمتفاوت های گرایشها و  آزاد، باور
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 یاجتمااع  فاه یاست و وظ یکی ها آنمتعدد خواهند بود، اما چون آرمان 

 کرد.  دخواهن یهمکار گریکدیبا  ند،ینما یرا دنبال م یمشترک

است  یو وجود طبقه نخبگان در انگلستان موقت سمینینفوذ کالو پس

 یاستوار گاه هیبتوانند تک ها یدموکراس ریفرانسه و سا یدموکراس دیو شا

 یبتوانند به جاا  دی. شاابندیب کند یم قیتطب زین یکه با اصول دموکراس

ماذهب کاه    یاشراف حاکم، نخبگان روشنفکر را به کار وادارند و به جا

از آن جداست، از  یبا دموکراس یوابستگ نیاست و در ع یمل سنت کی

باه   یمعناو  یگاهیپا ،یمذهب یو جدا از باورها یخود جنبش دموکراس

فقط با  دیدر توده مردم به وجود آ دیکه با یوجود آورند. تحوالت معنو

است  ریتحقق پذ یطوالن یدر زمان ر،یناپذ یکوشش مداوم وخستگ کی

 است.  ررسیبس دشوار و د یکار یواقع یوکراسدم کیبه  دنیو رس

 

 



 

 

 جهینت

صاورت   میا ا بنا بر آنچاه گفتاه   ،یبرداشت خود را از دموکراس اکنون

مرکاب از افاراد    یا جامعاه »را به عنوان  ی: اگر دموکراسمیکن یم یبند

 میا رژ کیا  یدموکراسا  مییبگاو  دیا در آن صورت با میکن فیتعر« آزاد

 ،یافکار عموم ندگانینما لهیاست که در آن امور مملکت به وس یاسیس

آرماان   ف،یا تعر نیا . اماا ا شود یاداره م یفرد یها ادهمطابق مجموعه ار

 شود. قیاز سه نظر دق دیو با ردیگ یرا به طور کامل در بر نم یدموکراس

واقعااً آزاد   دیو افراد با ستین یکاف آزادی یِخارج طیتحقق شرا اوالً

باال رفتن ساطح فکار عماوم ماردم      ،یدموکراس یاقتضا نیباشند. بنابرا

آن در افراد نخبه و  زهیانگ نکهیمگر ا دیآ یهدف به دست نم نیاست و ا

به  دنیمردم در رس ریبه سا ها آنو  دیبه وجود آ یرمان دموکراسآ قیال

 کمک کنند.  آزادی

محادود آن(   ی)باه معناا   یاسیدر قلمرو امور س آزادیاستقرار  اًیثان

چناان   یتماام رواباط اجتمااع    دیو با ستین یقلمرو حکومت کاف یعنی

وارد نشاود،   یبه اراده فارد  ینوع فشار چیکند که تا حد امکان ه رییتغ
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 واباط و ر یکه قلمارو اماور اقتصااد    ابدیتا انجا توسعه  یدموکراس یعنی

 . ردیدر بر گ زیرا ن المللی بین

 تیا کفا یدخالات در انتخاباات پارلماان    یاباراز اراده فارد   یبرا ثالااً

مجاامع متعادد کاه امکاان اظهاار       لیتشک لهیبه وس دیبلکه با کند ینم

 لهیوسا  نیشاود و باد   یمتجل یاراده مل دهد یمردم را م یمکنونات قلب

 . ابندیو پرورش  جادیا یدموکراس طیمتناسب با مح یو افراد ها سازمان

باا   میبدان یبرابر میرا صرفاً رژ یدموکراس ک،یکالس هیطبق نظر اگر

 یاسا یس یما یمخالف خواهاد باود، اگار آن را رژ    یستوکراسیهرگونه آر

را در بار نخواهاد    المللی بینو  یاز مسائل اقتصاد کی چیه م،یکن یتلق

که فقط  مینگاریب یاجتماع یاز زندگ یا گرفت و باالخره اگر آن را نحوه

مجال دخالت در اماور   یگروه چیو به ه ردیگ یرا در نظر م دولتفرد و 

 خواهد بود.  یا محدود و ساده اریبس هیدر آن صورت نظر دهد ینم

است که نتوانساته اسات    نیدر دوران ما ا یدموکراس یاساس مشکل

 بر اصول خود برسد.  یمبتن  یبه همه نتا

و نخبگان جامعه، توده مردم را  دارد یتنها جنبه ظاهر یدموکراس تا

 یها از دو جهت در معر  خطر است اوالً چون توده دهند، یپرورش نم

 یندارناد، چاوب ال   یستیهمز هیو روح یو مدن یاجتماع عتیآگاه طب نا
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ندارند ان  یدلبستگ یو چون به دموکراس گذارند یچرخ دستگاه دولت م

 . اندازند یم رهرا به مخاط

و در  کناد  یتوجه م یفقط به مجالس قانونگذار یکه دموکراس مادام

را که به عهده  یا فهیوظ تواند ینم ست،ین یتر خبر آن از مجامع کوچک

 یاراده فارد  یتجلا  یبارا  یکاف لهیانجام دهد و وس یستگیگرفته به شا

 ندارد. 

باشاد و رواباط    یداخلا  اسات یمحادود باه قلمارو س    یدموکراسا  تا

مباارزات   ایا  یمباارزه طبقاات   رد،یا را در بار نگ  المللای  باین و  یاقتصاد

 . دهند یآن را در معر  خطر قرار م المللی بین

کامالً به هم وابسته و  ردیسه جهت صورت گ نیاز ا دیکه با یتحوالت

 کناد  یافراد را آساان ما   تیمتعدد ترب یها ی. گروه بندگرندیکدیمکمل 

 نیرا تمار  یجتمااع ا تیا فعال یها نوع گروه نیاز ا کیچون آنان در هر 

را به قلمارو   یتوسعه دموکراس ها، یتعدد گروه بند نی. همچنندینما یم

 یستیالیسوس یدموکراس کی سیتأس رایز سازد یم ممکن زین یاقتصاد

در امار   زیا ن یگار یمستقل د های سازماناز دولت  ریکه غ کند یاقتضا م

 یدموکراساا شاارفتی. باااالخره پناادیو مبادلااه کاااال دخالاات نما دیااتول

 1تیآورد و به تکامل روح مادن  یبه وجودم طبقه یب یا جامعه ،یاقتصاد

                                                           

1. l'esprit civique 
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ه هار  کا  دیا نما یکارگر احساس م یدار هیسرما می. در رژکند یکمک م

 یعد به عمل آورد به نفع طبقه اجتماا دستمز ادیکه در راه ازد یکارفدا

که گذشت او به سود اجتماع تمام  ندیبب یاما وقت شود یاو تمام م بیرق

 دهد. یم یتر تن به فداکار زود شود یم

کاه ثابات    میبرخورد یبه مسائل یبحران دموکراس یبررس انجری در

اصول خود را در سه  یاجرا دیبا ش،یها درمان درد یبرا ،یکرد دموکراس

کاه   -افاراد   یمعنو تیفرهنگ و شخص یجهت گسترش دهد. با اعتال

ماردم را   یاسا یمسئله رشد س -به کوشش نخبگان جامعه دارد  یبستگ

 لیا و م یطبع مادن  کیدموکرات های انجمنو  مجامع ادیحل کند، با ازد

و  یو باالخره با توسعه دموکراس دیاربا نما یستیمردم را به همز یفطر

را  دیا و اباافه تول  یمسائله مباارزه طبقاات    یآن در امور اقتصاد انیسر

و موباوع جناگ    المللای  بینمشکل روابط  بیترت نیدگرداند. ب یمنتف

موجب  ،یاقتصاد یتحقق دموکراس ن،ی. همچنشود یخود به خود حل م

باه باار آورد و از انعکااس افکاار      یکمتار  انیکه تضاد منافع ز گردد یم

هاا و مجاامع مجاال     شود. وفور انجمان  یریجلوگ یدار هیسرما یاسیس

و با توسعه احزاب  ندیخود را آزادانه اعالم نما التیکه افراد تما دهد یم

معلاوم و   یدولتا  هاای  دساتگاه انحراف  یاقتصاد های سازمانو  یاسیس

از آن اسات کاه    یناشا  یدموکراس یبحران فعل نی. بنابراشود یمرتفع م

 یزیا بحاران گر  نیا اسات. از ا  افتهیتحقق  یبه صورت ناقص یدموکراس
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و باا   ردیپاذ  یصاورت ما    یکامال بتادر   یاستقرار دموکراس رایز ستین

 ناه در راه اساتقرار کامال    یهمراه است. دموکراسا  یفراوان یها یدشوار

مردم و مخالفات طبقاه    یدور و دراز، تنبل یها خاطره یتنها با توانمند

خاود او باه کاار     هیکه عل ندیفرآ یم یاناتیبلکه جر کند یمرفه برخورد م

 دهاد  یرا گسترش م یارزه طبقاتمب یکه دموکراس یمعن نی. بدروند یم

و  سمیکه سبب بروز فاش یبه احساسات مل زند، یکه به خود آن بربه م

توده عوام و افراد خام را باه دخالات در    بخشد، یقدرت م شود یم نگج

 نیا و ا اباد ی یرواج ما  یبیعوام فر جهیدر نت کند، یدعوت م یاسیامور س

 نی. بناابرا روناد  یباه کاار ما    یخاود دموکراسا   هیا عل اناه یعام جاناتیه

گذشاته و   هاای  رژیام  نیبا  یلا باه منزلاه مرحلاه محلّ    یفعلا  ینابسامان

اسات و باا    یطوالن اریمرحله بس نیگرفته است. ا رکامل قرا یدموکراس

نامعلوم  یانیهنوز هم پا گذرد یدو قرن از شروع آن م بیقر نکهیوجود ا

 . باشد یمرحله م نیاز ا یحاالت زین یاستبداد های رژیمدارد. استقرار 

 یبه هدف عاال  ها یزود نیجنبش گسترده به ا نیکه ا ستین معلوم

 دیشاد  های بحران نیتوانسته است با وجود ا یخود برسد. اگر دموکراس

 یآمال بشار اماروز   یبماند نه از آن جهت است که جوابگو یباز هم باق

آن را  ینیجانشا  یکاه ادعاا   هاای  رژیام است بلکه بدان خاطر است که 

 یمنسوب به دموکراس بیکه الاقل به اندازه معا رنددا یبیمعا ندینما یم

 یکااف  ینجاات دموکراسا   یبارا  ییبه تنهاا  بانیرق یناتوان نیاست. اما ا
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 شاه یمانناد ش  افتاه یبه نحو کامل تحقق ن یو مادام که دموکراس ستین

 ی. ممکن است تالش بارا ستین یآن قطع تیاست که موفق یا شکننده

 کیا نزد ریا . چنانکاه در دوران اخ رسدن جهیآزاد به نت یا جامعه سیتأس

خواهد  شیپ یمبارزات زین ندهیشکست بخورد. در آ یبکل یبود دموکراس

و تمادن   یسرنوشات دموکراسا   ینامعلوم است ولا  ها آن جهیامد که نت

 ست.غرب در گرو آن ا

 


