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بسمه تعالی

ن کارشناسی ارشد علوم سیاسیم  براي دانشجویاکاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستمباحث کالس 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی زاهدان

جناب دکتر امیر دبیري مهر: مدرساستاد و

:چند نکته را  در ابتدا باید متذکر شوم

س است احتماال اشتباهاتی به آن وارد است که این مطالب پیاده شده از مباحث شفاهی بنده در کال-1

.اقتضاي مباحث شفاهی است با تذکر و اصالح خوانندگان قابل رفع خواهد بود

اینجانب در بیان هر نظریه در مقام معلم تمام ابزارهاي الزم براي فهماندن نظریه به دانشجو و -2

زیرا به .طرفدار یا حامی نظریه است این بدین معنا نیست که شارح نظریه. مستمع را بکار گرفته ام 

.همان میزان نیز می توانم منتقد نظریه ها باشم که بحث دیگري است 

.تساهدشحرطمثحابمربيدماردافرصوتسالیمکتوحالصاويرگنزابدنمزایننتمنیا-3

ایازیاوکیزون،کیاه،زلوارناج،تنرااناه،هزوکرام،ربوياراهرابردثحابمهعومجمنیارد-4

.تسادشحرطمیثحابمتاشکواونیلرب

1394جلسه اول زمستان  

خشایار ان مترجم  است و مایکل لسناف فیلسوفان سیاسی قرن بیستم نوشته کتاب منبع این درس 

.منتشر شده است انتشارات ماهی است که دردیهیمی 

نظریه یعنی چه؟یه سیاسی یعنی چه؟نظر
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؛امنیت؛اقتصاد ؛ملت ،در دنیاي سیاست با پدیده هاي بسیار متنوع و پیچیده مواجه هستیم   مثل دولت 

.با همه اینها پژوهشگر سیاسی سر و کار دارد ....تورمونیروهاي مسلح ؛مرز 

این حجم نقدینگی ایران در . رسیده است تومانمیلیارد هزار 950در حال حاضر نقدینگی بیش از : مثال 

دانشجوي علوم سیاسی باید با این مستندات سخن بگوید یعنی دقیق (است 1394شش ماهه دوم سال 

آنقدر سطح نگرانی باال است که از دست رئیس .این حجم نقدینگی است دولت نگران حجم نقدینگی است .)

جمهور خارج است و جناب رئیس جمهور خود این نگرانی را رئیس اول معاون وبانک مرکزي و وزیر اقتصاد 

. کند که باید نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند می و اعالم دخالت نرخ سود بانکی تعیین کند  و در می اعالم 

در اینجا یک کارشناس اقتصادي می تواند توضیح :نگرانند از این نقدینگی اما چرا . بر مثال بودي این شاهد

با یک امر پیچیده و متنوع  روبرو هستیم  این  پدیده براحتی قابل تجزیه و تحلیل نیست نیاز به دهد چون

.مواجه است و باید انها را تبیین کندکار مستمر علمی دارد ، نظریه با این پدیده هاي متنوع و پیچیده 

م می دهیم و نتیجه آن کاري انجاه جتماعی چ؛اقتصادي و اکار می کنیم در علوم سیاسی ه ما در علم چ

علوم پدیده ها را براي ما تبیین می کنند و درواقع ما با ابزار علوم .. با مفهوم تبیین روبرو هستیم چیست ؟

.پدیده ها را تبیین می کنیم 

و اگر است علوم سیاسی و رابطه بین پدیده ها چه در علم فزیک ، علم شیمیکارکرد نظریه ها تبیین  

.ستمر و پایدار بشود به قانون علمی می رسیم این رابطه م

.مثال می گوییم هرگاه میزان نارضایتی عمومی در یک جامعه باال برود مشروعیت سیاسی کاهش می یابد 

هرگاه روابط چگونه به این نظریه می رسیم ؟حال سوال اینجاست که . این یک قانون در علم سیاست است 

. استمرار پیدا کند به نظریه می رسیم علی و تبیینی علمی در چند جهت

وقتی نارضایتی میرود باال مشروعیت می آید پایین حتی این نظریه از سیاست هم خارج شده و در خانواده .

:هم صادق است مثال
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وقتی خانم خانواده از همسرش تقاضاي وجه نقد می کند و همسر این درخواست را به بهانه هاي مختلف به 

دازد بعد از مدتی هم خانم خانواده نیز نافرمانی میکند مثال همسر اگر تقاضاي غذاي خاصی بکند تاخیر می ان

را از دست عیت خود خانم خانواده هم در پاسخ می گوید برو خانه مادرت تا برایت بپزد  در اینجا مرد مشرو

ی مدیران به خواسته هاي پرسنل وقت... میدهد  این امر در برخورد فرزندان با والدین و مدیران در ادارات و

خود اهمیت ندهند مشروعیت خود را از دست می دهند یعنی نارضایتی ایجاد می شود و نارضایتی مساوي با 

.در کار اختالل ایجاد می کنند ت دیگر اقداماکاري و کمبا نافرمانی است در اینجا پرسنل 

.و پیچیده را دارند پدیده هاي متنوع تبیین نظریه ها توانایی بهر حال 

بیشتر را تبیین می نظریه گاهی چندین قانون را نیز هم دربر می گیرد چون قوانین رابطه بین دو متغیر یا 

هستند  ادعا می کنند که میتوانند پدیده هاي متنوع و تبیین نظریه ها مدعی اینکه اما نکته دوم..کند

ه علوم این امر صادق است ویژه علوم سیاسی نیست چون بحث نمایند  در همتبیین پیچیده عالم خارج را 

ما یک نظریه جامع و کالن اما باید توجه داشت .علوم سیاسی است می گوییم نظریه هاي سیاسی اینجا ما 

در سیاست ،اقتصاد ، جامعه شناسی بتواند همه نظریه ها را شامل : نداریم یعنی ما نظریه اي نداریم مثال 

.واقعیت یا حقیقت را تبیین کندههمدرواقع. شود 

حاال برمی گردیم به مثال روز که اول مطرح کردیم وقتی نقدینگی می رود باال ثبات اقتصادي تهدید می 

است در حالی که تورم conceptثبات اقتصادي یک . شود ثبات اقتصادي یک مفهوم است نه یک متغییر 

.تئوریها با این مفاهیم کار دارند است اینها با هم تفاوت دارند indexیک 

می شود به زبان ساده ، وقتی تهدید چرا این نظریه مدعیست وقتی نقدینگی میرود باال  ثبات اقتصادي 

نقدینگی در جامعه زیاد باشد و هدایت نشود چه اتفاقی می افتد ؟

اگر هوشمند هدایت نقدینگی مثل آب پشت سد است اگر از حدي بگذرد ممکن است سد را بشکند  مثال

یکبار به زمین ، و نشود سرمایه یک بار بسوي سکه سرازیر می شود ، یک بار می رود به سوي بازار مسکن

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


۵

این موارد در ایران رخ داده است و در گذشته . دالر بازار ارز و به سوي و یکبار به سوي بازار خودرو  می رود 

.زندگیهایی را ویران کرده است  

فروپاشی اخالقی و خیلی از موارد مختلف رخ می و اجتماعی وی ثباتی اقتصادي بی ثباتی سیاسیبعد از ب

. این امر زنجیره وار ادامه دارد .دهد 

نگرانی خودش را را بیان می کند در واقع تحت تاثیر یک و می آید با صراحت حانی وآقاي رزمانی که پس 

تحت یک نظریه البته جناب روحانی متاثر از همین نظریه و نظریه است البته این نظریه درست است اما

می آید و می گوید باید که دخالت دستور و امرانه دولت را در حوزه اقتصادي مجاز می داند اشتباه دیگر 

.سود بانکی کاهش یابد 

ست است ما وییم کاربرد نظریه ها این درگما در دنیاي نظریه ها زندگی می کنیم وقتی می به عبارت دیگر 

آگاهانه و نا آگاهانه ریزه خوار و جیره خوار نظریه ها هستیم ، همه عوام نخبگان و رهبران اینها همه از نظریه 

نیست که عده اي نشسته باشند در گوشه اي و آنرا زاعی ها استفاده می کنند نظریه ها پس مباحث انت

نظریه دومی که آقاي .از سفره آنها ارتزاق می کنیمعمالکتاب کرده باشند ما شاید نشناسیم متفکران را اما 

نباید آقاي رئیس جمهور .نظریه اول درست است اما دوم غلطاست گر ه روحانی گفتند  نظریه دولت مداخل

اقتصادي با ثبات وضعیت نیم بند االن دولت نباید اینقدر دخالت کند . مستقیم دخالت کند در سود بانکی 

و موسسات صندوقها که % 25تا % 21یا % 20است سود بانکی روي % 12م روي در کشور حاکم است تور

طوري تدبیر کرده اند و میگذرانند مردم مبلغی را در بانک گذاشته یک می دهند مردم زندگیشان را اعتباري 

. اند و از سود بانکی آن زندگی خود را می گذرانند 

مثال باید . فکر دیگري بکند نباید دخالت کند در سود بانکیرئیس جمهور باید ،نقدینگی رفته باال حال اگر 

.اوراق مشارکت توزیع کنید نقدینگی را جذب کنید در سازندگی کشور 

اقتصاد و فراموش نکنیم .. وسود بانکی بیاید پایین آثار مخربتري خواهد داشت مانند افزایش قیمت سکه 

بطور مرغ بخورد تا زرده تخم4و یک خرما بدهیم سان به انسیاست دو موجود زنده اند براي مثال اگر 
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اقتصاد و سیاست دو موجود زنده اند مرده نیستند  این دو تسلیم انسان نیستند .چربیش می رود باالطبیعی 

دارند براي مثال یک سوزن بزنیم به هرکدام عکس العملش را نشان می دهد طفیاینها ماهیت و ساختار منع

همه .میشود چنانکه شدسکه باالي یک میلیون حتما بگوییم سود بانکی باید بیاید پایینبراي مثال   اگر 

.رفتارها همینطور است اینها تحت نظریه ها هستند 

نظریه سیاسی چیست؟

.براي اینکه بدانیم  نظریه سیاسی چیست باید تفاوت آنرا با سایر مفاهیم بفهمیم

اندیشه سیاسی اینها را باید تفاوتهایشان را تا حدودي وژي سیاسی فلسفه سیاسی ، ایدئولو؛ نظریه سیاسی

.متوجه بشویم را بدانیم که نظریه سیاسی چیست  و در انتها کاربرد نظریه سیاسی 

تبیین اندیشه سیاسی مجموعه اي از دیدگاه ها و رویکردها به مفاهیم کلیدي سیاسی است لزوما دنبال 

دولت چیست ، ملت چیست : دهد می گوید می رایه ارائه می دهد توضیح انیست در مورد  مفاهیم تعریف 

.این می شود اندیشه سیاسی ... ، دولت ملت چیست ، حاکمیت چیست حکومت و 

مبتنی بر ترجیحات و سالئق نیست یعنی و فلسفه سیاسی همان اندیشه سیاسی مبتنی بر عقالنیت است 

.ردورزي استمنطق و خ؛ عقالنیت ؛منطبق بر فلسفه 

دله بهتر از حکومت پادشاهی است یعنی استدالل می افلسفه سیاسی می گوید حکومت جمهوري به این 

یک نوع الگودهی در فلسفه سیاسی  وجود دارد یعنی می گوید آن اندیشه ترجیح دارد بر اندیشه دیگر . کند 

.؟ي سیاسی چیستکه از مبانی فلسفی و منطقی قویتر برخوردار باشد و اما ایدئولوژ

فاشیسم : بایدها و نبایدها در عرصه سیاسی است مثل وایدولوژي سیاسی در واقع مجموعه ي ترجیحات 

نیسم ،سوسیالیسم اینها ایدئولوژي سیاسی است اینها دشمن یا دوست ، ونازیسم بعثیسم ،مارکسیسم کم

.خوب یا بد را براي پیروان خود مشخص می کنند 
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مبتنی بر استدالل و و منطق سیاسی است ، نه ترجیح براي صرفا ظریه سیاسی نه نظریه سیاسی چیست؟ن

براي چیزي قائل است ، نه دنبال لزوما بیان و تعریف است بلکه تالش می کند رابطه بین پدیده هاي سیاسی 

شیم کند تا ما قدرت درك و تفهم و فهم و ادراك بیشتري نسبت به پدیده هاي سیاسی داشته باتبیین را 

کند بگونه اي تبیین بین پدیده هاي متنوع و پیچیده سیاسی را رابطه پس نظریه سیاسی تالش می کند 

گر بیشترین و بهترین درك و فهم را از حوزه سیاست و پدیده هاي سیاسی داشته که پژوهشگر و مشاهده

نظریه رگرایی ، نهادگرایی ، مارکسیسم  ، ساختا؛ ینیسمفمعبارتند از نظریه هاي سیاسی برخی از باشد 

اینها ایدئولوژي سیاسی است اما می توانیم در نظریه هاي برخی از البته. فاشیزمو بازیها ، توتالیتاریزم 

اینها در حد نظریه سیاسی نیست اینها در حد ایدئولوژي .سیاسی هم در مورد اینها بحث و بررسی کرد 

این برخی از چون .ریسم در بحث نظریه هاي سیاسی جا می گیرد اما توتالیتا.سیاسی طبقه بندي می شود 

یل توتالیتاریسم قابل تعریف هستند توتالیتاریسم یک نظریه است ذدر مانند نازیسم  فاشیسم ایدئولوژیها

هم جزو م سلیبرالیو م سرئالی. خواهیکه میتوان  ایدئولوژیها را در ذیل آن توضیح داد توتالیتاریسم یا تمامت

م اگر بخواهیم سجا می گیرد  البته لیبرالینیز اندیشه سیاسی حوزه م  در سالبته لیبرالیظریه ها هستند ن

یک اندیشه پردامنه  لیبرالیسممد نظر است چون لیبرالیسمبحث کنیم در مورد آن باید بگوییم کدام نظریه 

.صادي فریدمن م نظریه اقتسبگوییم نظریه اقتصادي لیبرالی: مثال .و پرشاخه است 

.اینقدر پردامنه و پرشاخه شده است که امروز تبدیل شده به یک گفتمان لیبرالیسماندیشه 

همه این نظریه ها ، اندیشه ها ، ایدئولوژیها توان گفتمان شدن را ندارند برخی از آنها توان گفتمان شدن را 

..گفتمان تلقی می شوند که د آنقدر بزرگنیستانسیالیسم م ، اگزسم و مارکسیسدارند لیبرالی

نظریه تجربه گرایی سیاسی از :لسناف می آییم چند نظریه را بررسی می کنیم مثال مایکل ما بر اساس کتاب 

.مایکل اوکشات را بحث می کنیم 

چند مورد را بحث می کنیم ؟فقط اندیشه ها وهمه نظریه ها چرا در میان این
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٨

واین نظریه ها بحث میکنیم  نظریه ها تشبیه می شود به عینکباره نیازمان دربر اساس کاربرد و ما

رهیافت داشته در بررسی پدیده هاي سیاسی اصطالحا و ما باید با این ابزار زاویه دید پیدا کنیم . پنجره 

.باشیم 

ود را نداریم به عنوان یک اصل باید بپذیریم ما بدون نظریه ها توان درك و فهم جهان پیرامون خباید این را 

درك نخواهیم کرد این یک واقعیت است اما اینرا از عالم سیاست چیزي بدون نظریه هاي سیاسی هیچ .

کامل جهان تبیین هیچ نظریه اي توان این است که بطور عام یک روي سکه است روي دیگر سکه واقعیت 

پدیده هاي سیاسی را ندارد ببینید تبیین هیچ نظریه سیاسی توان هم پیرامون ما را ندارد و بطور خاص

.موضوع  چقدر پیچیده است هم به نظریه نیاز داریم هم به یک نظریه نمی توانیم اکتفا کنیم 

دچار ایدئولوژي زدگی عالم سیاست و حتی عالم خلقت به یک نظریه اکتفا می کردند تبیین آنهایی که براي 

را عاقبتشان که ستها یاستالینو همچنین سیستهاي روسیه شاخه مارکبعنوان کمونیست هامی شوند مانند 

در بحث مکتب .دچار فروپاشی کامل شدند اما شاخه روسی مارکسیسم  دچار این بحران شدو چه شد دیدیم 

مکتب دیگر به 9مکتب باید نام ببریم که فقط یک مکتب دچار مشکل شد اما 10م باید از سمارکسی

ند و کاربردهاي شان را دارند نظریه ها نیز همین وضعیت را دارند کسی نمی حیاتشان دارند ادامه می ده

تواند بر روي یک نظریه تعصب بورزد هیچ نظریه اي مقدس نیست در علم سیاست نظریه ها براي ما نقش 

ریه زاویه دید دارند ما باید سعی کنیم از همه اینها استفاده بکنیم درس کاربرد نظوذره بین ، عینک ،پنجره

ساختارگرایی ، : هاي سیاسی براي همین کار است  براي این است که شما بتوانید از نظریه هاي متعدد مثل 

؛ رئالیسم نهاد گرایی ، فمنیسم  معناگرایی 

ابزارهاي این نظریه ها عالم سیاست استفاده کنید تبیین م براي درك و فهم و س، اگزیستانیالیسم ، توتالیتری

نتیجه  هرکس تسلط بیشتري بر نظریه هاي سیاسی داشته باشد  توانایی درکند می زیاد شما را تحلیل 

عام است در مورد اقتصاد هم همین قاعده فهم و درك باالتري نسبت به عالم سیاسی و پیرامونش دارد این 

د دلیلش این که ما در حوزه اقتصاد متوجه نمی شویم چه اتفاقی اطراف ما می افتدالیلی طور است یکی از 
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٩

است که ما نظریه اقتصادي نداریم قانون اقتصادي بلد نیستیم فرمولها را نمی دانیم در اقتصاد هم همینطور 

.است کسی که میداند بهتر عمل می کند در حوزه هاي دیگر هم همینطور است 
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١٠

13/12/94جلسه دوم

اندیشمند بسنده می کنیم 10اندیشمند را مطالعه کنیم که بدلیل کمبود زمان به 12ن درس ما باید در ای

.اندیشمند این است که در قرن بیستم افکار و آرا آنان بیشترین کاربرد رادارند 10این انتخاب دلیل 

گ و تاثیر اولین اندیشمند و متفکر بزر.در این جلسه در مورد ماکس وبر توضیحاتی داده خواهد شد 

بکنید زیرا هاي مرجع  رجوع البته شما باید به کتاب .  آقاي ماکس وبر است در قرن بیستم گذاربرجهان 

نویسنده اش آقاي لسناف یکی از فیلسوفان بزرگانها که یکی از کتابهاي معتبر هستندمرجع معتبر 

یکی از مترجمان صاحب سبک امریکایی  است و مترجم بسیار خوب آن آقاي خشایار دیهیمی است ایشان

.است که براي ترجمه این  کتاب زحمت زیادي متحمل شده اند 

دانشجو محدود به مطالعه این به آن معنی نیست که مطالعه کرد باید ماکس وبراگر گفته می شود در مورد

ت جلسه اول بر اساس توضیحا.کتاب باشد دانشجو می تواند به هر منبعی در مورد ماکس وبر مراجعه کند

را شناسایی و توضیح دهید که چرا ایشان را یکی از بزرگترین اندیشمندان قرن ماکس وبرشما باید بتوانید

.کاربرد است و پربیستم می دانیم که اندیشه هاي او قابل بحث 

ت نکته اي که در اینجا مطرح است این است که در مورد اندیشمندان مطالب متنوع و فراوانی  موجود اس

وباید با پرسش سراغ متن رفت بدون پرسش شما نمی توانید مطلب زیادي آنطور که باید دریافت کنید 

.گفته باید چند پرسش را پاسخ دهیمدریابید  در این درس براي اینکه بدانیم ماکس وبر چه 

ه شرایطی را هر متفکري را که بخواهیم بشناسیم باید اول بدانیم که او کیست و کجا بزرگ شده و چ-1

کم اهمیت جلوه کند اما از قضا خیلی اهمیت دارد لی گذرانده مطالعه این مطالب ممکن است اول جذاب و

ما هرچه از زندگی اندیشمندان بدانیم بهتر می توانیم اندیشه ها و عقاید آنها را  بشناسیم یک اندیشمندي 

که در جنگل و مناطق سرسبز زندگی کرده با بزرگ شده با یک اندیشمنديی و کویري بیابانمناطق که در
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١١

کسی که در کویر متولد شده با کسی که در کنار افکار و نگرش این از لحاظ جغرافیایی ، .هم متفاوت است

وقتی شما شعر نیما را می خوانید متوجه می شوید که : رودخانه متولد شده با هم تفاوت دارند براي مثال 

شت و رودخانه است چون نشانه هایش را در شعر نیما زیاد می بینیم اگر آن فضا نیما اهل گیالن  ، کوه ، د

.را نشناسید در درك شعر نیما دچار  مشکل می شویم 

بیابان  است  پس ووقتی ادبیات علی شریعتی را مطالعه می کنیم متوجه می شویم که او بچه کویر ، 

یا ماکس وبر در حد یکزندگی مطالعه نشجویان دامحیط زندگی در حد اجمال ضروري است براي شناخت 

که بود کجا زندگی کرد پدر و مادرش که بودند مراحل تحصیلی را ماکس وبرصفحه کفایت می کند کهدو 

...کجا گذرانده آیا اتفاق مهمی در زندگیش افتاده یا نیفتاده و غیره 

ویدادهایی که در زمان آن متفکر محیط زندگی خیلی مهم است محیط زندگی فقط جغرافیا نیست ر-2

روي داده نیز تاثیر گذار است یک متفکر که در بین جنگ جهانی اول و دوم زندگی می کند فرق می کند با 

محیط زندگی را فقط بعد فردي نباید دید بعد اجتماعی .زندگی کرده دوم متفکري که بعد از جنگ جهانی 

.هنیت و اندیشه انسانها تاثیر حتمی می گذاردمحیط بر افکار  ذ. دارد ... فرهنگی و هم 

باید دید این  متفکر دغدغه و  مساله اش چیست ؟ این مهمترین سوال در مساله مهم دیگر این است که -3

شناخت افکار صاحبنظران است 

ر دارد شاید این فکجدي مسالهکه جالب است که بدانیم گاهی از بین صدها هزار انسان یکی از آنهاست

متصور شود که ممکن است که همه انسانها مساله دارند بله این درست است که همه انسانها مساله دارند اما 

دارند مسایل روزمره مساله آنها مانند مساله وبر نیست ، همه انسانها  مساله شخصی دارند ، فردي دارند ، 

این مسائل براي شخص مهم است اما ... .کنم و خانه ام را بزرگتر کنم اتومبیل تهیه کنم ، ازدواجاینکه مثل

؛ وقتی که می گوییم یک نفر در بین صد هزار نفر مساله دار پیدا می شود کسی است که مساله اش جمعی

باید تشخیص بدهیم مساله متفکر چیست ؟ دغدغه مارکس بی عدالتی .باشد طلبانهآینده نگرانه  یا اصالح

جرات یکی از ه مارکس را می توان ب.فقر است او ترین مساله ، مشخصبود 19طبقاتی اروپاي قرن 
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١٢

بزرگترین سه اندیشمند طول تاریخ شناخت  شاید تا کنون کسی به این سادگی مطرح نکرده باشد که مساله 

این آثار نشان می . مانند الیور تویستخوانده است یکنز را داصلی مارکس فقر است مارکس کتابهاي چارلز 

ي فقیر چه وضعیتی در لندن داشته اند مارکس براي بچه ها 19که جامعه کودکان انگلستان در قرن دهد

ساعت در کارخانه 16ساعت یا 12ساله باید 7گریه می کرد در خلوت مساله اش این بود که میدید بچه 

ي مارکس این قابل کار کند که بعضی از بچه ها از شدت کار در کارخانه جان خود را از دست دادند برا

تحمل نبود که از کودکان اینچنین کار می کشیدند دغدغه مارکس فقر بود عمدتا در فضاي کارگري و 

بعضی از دانشجویان و اساتید متدولوژي مارکس را بلد نیستند همه .کارخانه ها این میشود مساله مارکس

و د که مشکل ند توضیح دهناما نمیتوان... و طبقه وچیز را در مورد مارکس توضیح میدهد مثل ارزش افزوده 

.مارکس چه بود؟مساله  دغدغه 

که این امر پیامبران نیز انسانهاي مساله داري هستند یک موضوعی دارند اما فرق آنان با سایر افراد چیست؟

.هم مزیت بحساب می آیدو هم نمی آید 

که مکلف می شوندنب خداوند  و منبع وحی بلکه از جامساله نمی شوند طرح پیامبران خودآگاهانه وارد 

تفاوت آنان با افراد غیر وحیانی این است که پیامبران مکلف می شوند  اما افرادي که غیر .چنین کنند

..وحیانی هستند خود آگاهانه وارد مسائل می شوند 

ارزشمند تر است یا برسد حاال این امر به ارزش کار آنها می افزاید یا می کاهد ؟اینکه آدم خود به یک مساله

در عالم خلقت خداوند چینین نقشه اي را ریخته که اینکه از جانب عالم باال مکلف به ابالغ پیامی شود؟

انجیل وپیامبران را خودش انتخاب می کند مساله را به آنها می گوید قرآن کتاب مساله شناسی است تورات

.به پیامبر می گوید و پیامبر به زبان خودش به مردم می گوید اینها کتابهاي مساله است خداوند مسائل را 

اما باید توجه داشت یکی از ویژگی هاي همه پیامبران قبل از مبعوث شدن این بود که انسانهاي مساله دار  

.دغدغه مند و درد کشیده اي بودند

چرا خداوند چنین کاري کرده ؟ چرا اینها مکلف هستند ؟ 
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١٣

.کنند می افراد امانتدار هستند مساله خدا را تحریف نبه خاطر اینکه این

پیامبران افراد فرهیخته اي نبودند و امی بودند عامی ند ؟پیامبران همه و امی هستچرا همه پیامبران عامی

بتوانند علت ان این است که .در زمان خود  یا سواد نداشتند یا چوپان بودند اغلب پیامبران چوپانی کردند 

.در مساله االهی نکنند بال اذن به تعبیري فضولی .ساله وحدانی را حفظ کنند خلوص م

عامی در جامعه ما به معناي بد استفاده می شود،  عامی بودن از جهاتی قشنگ هم هست ، در جامعه خود 

ما میبینیم که افرادي هستند که قلب صافی دارند انسان ازصحبت کردن و زندگی کردن لذت می برد این 

هم خوب  بدین معنا دارند آنها ندارند ، عامی بودو باسواد  متخصص یله پیله هایی که آدمهاي امروزي ش

.کند نمی است از جهاتی آدم عامی با شما صادق است کامالصادق است هیچ چیز را از شما پنهان 

به هیچ و حفظ کنند علت اینکه پیامبران از میان افراد عامی انتخاب میشوند این است که خلوص  وحی را

.تحریفی ایجاد نکنند عمدا و سهوا وجه در آن 

که اگر فکر تحریف در پیام ما به ذهنت خطور بکند رگ گردنت را قطع نهیب می زند خداوند به رسول اکرم 

.خواهیم کرد این آیه قرآن است 

در . یبی می دهد هاینچنین نترین بنده در اینجا به بهترین بنده محبوبترین بنده مخلص ترین بنده امین

این مساله است اهمیت اینجا انسان تنش میلرزد که خداوند به پیامبرش اینچنین پیامی می دهد این بخاطر 

.مساله خدا نباید تحریف بشود که 

چه کردند در طول تاریخ تحریفها را ببینید تا کجا و منویات الهی خدا یل مورد توجه حاال ببینید با مسا

.پس شما باید بتوانید دغدغه و مساله متفکر را بتوانید شناسایی کنید . ؟ رفته

این متفکر از چه کسی تاثیر پذیرفته ؟، هیچ کس بقول معروف از زیر بوته به مساله بعدي این است که -4

عمل  نمی آید ، هرکسی همانطوري که براي وجود فیزیکی خودش نیاز به پدر و مادري دارد ، براي وجود 

پدر و مادرهایی بلکه انفسی خودش پدر و مادرهایی دارد نه یک پدر و مادروجود کري و روحانی خودش ف
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١۴

کسانی تاثیر پذیرفته است ؟ از چه اندیشمندانی که متفکر از چه این را باید انسان شناسایی کند .نیاز دارد 

.از چه عملگرایانی 

باید آبشخور فکري متفکر را . فکرانی تاثیر پذیرفته است این را باید شناسایی کنیم که اندیشمند از چه مت

براي مثال می خواهیم یک فرد مثل امام خمینی را بررسی کنیم می خواهیم ببینیم در ذهنش . پیدا کنیم 

ه سیاست چگونه فکر می کرده ؟؟زچه بوده دیدگاهش در مورد مسائل اجتماعی چه بوده در حو

که بر شخصیت امام خمینی در حوزه سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی  ي معاصرمهمترین شخصیتبه روایتی 

تاثیر گذاشته مرحوم مدرس بوده است 

بود به گفته خود ایشان زمانی که طلبه جوانی بودند به مجلس میرفتند عالقمند مدرس به مرحوم امام . 

س براي ایشان جذاب بود شخصیت مدر.مجلسی که مدرس  نماینده آن بود و نطق ایشان را گوش می دادند 

هاي جمهوري اسالمی است چون محبوب بنیانگزار جمهوري براي همین عکس مدرس روي اسکناس

، البته نقدهایی نیز بر مدرس نیز وارد بوده است مدرس نیز مقدس نبود و ایراداتی در فکر و .اسالمی بوده 

بود که امام از شخصیت مدرس خوشش عملش وجود داشت اما عملگرا بودن و شجاع بودنش باعث این شده 

امام هم که معصوم که نبود نقدهایی هم بر ایشان وارد است اما ایمان بسیار قوي ایشان ایمان به خدا . بیاید 

نکته دوم ایشان انسان بسیار شجاعی بودند اگر .بسیار جذاب است ایمان به راهی که در پیش داشت 

صه کنیم می توانیم بگوییم مومن شجاع البته ویژگیهاي دیگر ایشان بخواهیم امام خمینی را در دو کلمه خال

محفوظ است انسانی بسیار شجاع اینجا حس می شود که این شجاع بودن را از مدرس  گرفته اند اگر 

.بخواهیم امام را بشناسیم باید مدرس را بشناسیم باید ببینیم مدرس چه بوده ؟ 

کرد؟در عرفان امام از چه کسی پیروي می 

.آیت اهللا شاه آبادي و آیت اهللا ملکی تبریزي که در عرفان امام از اینان تاثیر بزرگی گرفتند 
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١۵

اربعه مال صدرا قرار داشتند به تعبیري اسفارهایی بر ایشان تاثیر گذاشته ؟امام تحت تاثیر کتابچه متن

.تئوري انقالب را    از این کتاب استخراج نمودند 

که مال صدرا نام می برد در این زمینه به مقاله که آقاي افروغ نوشته می توان  نگاه نمود سفري را چهار . 

اگر بخواهیم یک نفر را نیز بشناسیم باید ببینیم از چه . انقالب اسالمی بر اساس تئوریهاي مال صدرا 

. شخصیتهایی تاثیر گرفته 

ت ؟متفکر چیسبزرگترین مدعاي نکته مهم بعدي این است که –4

حاال یک فردي را شناختید دغدغه اش را شناختید تاثیراتش را نیز دریافت کردید باید ببینیم در نهایت چه 

مارکس می گوید مساله ام فقر است اما مدعاي او جامعه بی طبقه است .مساله با مدعا فرق می کند . گفته

.این تز و تئوري آن است این مدعا یعنی تز و تئوري نظریه آن آدم 

تئوري اما حاکمیت اسالم است ایشان امام دغدغه اش چیست؟ امام دغدغه هاي مختلفی دارند مساله اصلی

ایشان چیست؟ والیت فقیه تز و تئوري ایشان والیت فقیه است 

از آن چیست ؟و بعداندیشمند اثرات و پیامدهاي اندیشه در زمان خودو اخرین نکته این است که –5

رات اندیشه بحث بسیار مهمی است که وقتی ما می گوییم کاربرد نظریات به اینجا ارتباط پیدا پیامدها و اث

می کند که در جلسه گذشته به آن اشاره کردیم 

یعنی به هرصورت یک متفکر و یک اندیشمند با این مراحلی که طی می کند این دغدغه ها و این 

که می کشد در طول این سالها آخرش نتیجه چیست ؟ در  تاثیرپذیریها و تئوري پردازیها و این زحمتهایی

محیط زندگی چه تاثیري ایجاد کردي؟

؟چه اتفاقی افتاد؟ه است در محیط زندگی چه تاثیر و تغییري ایجاد کرد
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١۶

چندین را بخوانید ) نیچه گریست که وقتی(داریم براي شناخت نیچه باید کتاب ما متفکري بنام نیچه

یالوم که روانشناس بزرگی است الوین اب است نویسنده این کتاب شخصی است به نام ترجمه از این کت

ایرانیان به واسطه . و چنین گفت زرتشت : نیچه نیز چندین کتاب دارد که یکی از کتابهاي او این است 

است وخ:و اینک انسان ، کتاب دیگر او این است : همین کتاب با نیچه آشنا شدند کتاب دیگر آن این است 

... قدرت و کتابهاي دیگر 

چرا اینچنین شخصیت بزرگ و معروف و مشهوري است بر اساس این متدولوژي ؟به خاطر پیامدهاي نیچه

.اندیشه هایش پیامدهاي اندیشه هاي نیچه تمام نشده است 

در .کارش بلیک به کار رفته است در بیان افمدرك کتابهاي نیچه مقداري سخت است زیرا در آن ادبیات س

.نیچه اگر بخوانیم بهتر میتوانیم با متن ارتباط برقرار کنیم زندگی و زمانه باره 

.همه اعتقاد دارند فاشیسم از نیچه تاثیر گرفته است یعنی الهام بخش فاشیزم بوده 

و ، بوده شیوع یافته الهام بخش پست مدرنیست که در بیست ، سی سال اخیر .الهام بخش نازیسم بوده 

م مساله سفکر کنند که نیهلیشاید بعضی.م بوده سالهام بخش نیهلیو لهام بخش تئوریهاي سیاسی بوده   ا

نفر با خواندن آثار نیچه خودکشی ان در قرن بیست هزار.م مساله مهم بشر است سنیست ،چرا هنوز نیهلی

.کرده اند 

با خواندن آثارش از خوانندگانی ت که مهمی اساز نظر تاثیر گذاري و فارغ از ارزش گذاري ادم این آدم 

این یک روي سکه نیچه است در د و خودکشی می کند  ، نکه زندگی است میگذرخود مهمترین سرمایه 

.نیچه براي عده اي منشا زندگی است عین حال 

الهام بخش سوپرمن در "و اینک انسان" سوپرمن از آرا نیچه درآمده است کتاب مفهوم و مدل میدانید 

ازصفدريبهروزترجمهباهستکهشودمیهمانچگونهآدمی(انسانآناینک«کتاب.الیوود است ه
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١٧

دیگر،عبارتبهونوشتهنیچهکهاستکتابیآخریناثر،این.ه است شدچاپتجدیدنگاربازتابنشرسوي

.کندمیاهدازندگیوخودشبهقدرشناسینشانهبهخودشنیچهکهاستايهدیه

مایکروسافت که با برند صاحب ثروت که ثروتمندترین فرد روي زمین است با شصت میلیارد دالرسیل گیتب

او سمبل سال این فرد نفر اول جهان از لحاظ ثروت است 12ه و را راه اندازي کردس همسرش بنیاد گیت

ی چی بود ؟ از او سوال می شود که الهام بخش شما در زندگاست 21ر قرن انسان درموفقیت 

هرکاري می کرد از روي ساختمان ها می پرید ، می رفت یکی را نجات می داد . در پاسخ می گوید سوپرمن 

... ، یکی داشت تصادف می کرد ماشین را کنترل می کرد  و 

امریکا شده در سال گذشته هنوز سوپرمن الهام بخش مردم مترین فیلسوپرمن پرفروشنسخه جدید فیلم 

...است خوب خود سوپرمن از کجا  در آمده از افکار نیچه امریکا 

می کند و سوپر من الهام سوپرمن دست به خلق نیچه . و تاثیرات را داردکارها را می کند ببینید افکار این

چه نیچه را بشناسد و عالقه اي داشته باشد یا نداشته باشد سحاال بیل گیت. س می شودبیل گیتبخش 

می شود ،حاال وقتی می گوییم آثار نظریات را باید ببینیم اینگونه می شود حاال سنیچه بیل گیتپیامد افکار 

.است مثالهایی دیگر هم میشود زد  که براي بعضیها منجر به خودکشی هم شده 

.زندان داریم اینجا نقد نظرات نیچه را نمی کنیم بلکه نقل می کنیم 4نیچه می گوید ما 

3در بیاییم باید از ناتوانی از حالت شویم ي اینکه ما سوپرمن بشویم یعنی انسان توانانیچه می گوید برا

ارسطو و ودر راس آنها افالطون و با شهامت حمله می کند به فلسفه : زندان فلسفه- 1زندان بیاییم بیرون 

چوب تعریف کردن در براي ما چهارودر طول تاریخد ساختنبراي غیره می گوید اینها چهارچوبهاي ذهنی 

هاي خودشان کرده اند گنجد اینها مردم را اسیر ذهنیتنمی حالی که زندگی در چهارچوب ذهن افالطون 

.ارسطو و همین و دوهزار سال است که می گویند فلسفه  افالطون سقراط
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١٨

چنین بوده است و چه زندان تاریخ دربیاییم دیگران گفته اند گذشتهید ازابه نظر نیچه ب:  تاریخ زندان -2

آینده شده ایم و بسا که گذشته چنین نبوده است و چون دیگران گفته اند ما اسیر گفته هاي دیگران

.زندگی خود را بر اساس گفته هاي آنها برنامه ریزي می کنیم درحالی که چه بسا اینچنین نباشد 

جرات متفاوت .گوید در مورد اینها فکر کننه تایید فقط هشدار می دهد می و نیچه نه اینها را رد میکند 

.اندیشیدن داشته باش جرات داشته باش که بدانی تاریخ آن چیزي نیست که به تو گفته می شود 

دنیا را مطلب در حوزه زبان شناسی فیلسوف بزرگی که با صد صفحه : زبانزندان جامعه و طبیعت و-3

.است از نیچه تاثیر پذیرفته آن هماست واشتاین یتگن آن هم وو تکان داد 

در اینجا باید توجه کرد که نظرات چقدر تاثیرگذار هستند همین نیچه از کانت تاثیر پذیر است فیلسوف 

.جهان مدرن که می گوید جرات اندیشیدن داشته باش بزرگ 

.ده است نیچه از کانت تاثیر پذیر است اگر بخواهیم بررسی کنیم کانت هم از دیگران تاثیر پذیر بو

.و این سلسله تاثیر پذیري هاي را می توان همچنان مورد بحث قرارداد
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١٩

26/01/94جلسه سوم 

ی کنیم که بحث درباره ماکس وبر را شروع کردیم اما بحث ما ناقص مروري بر جلسه قبلدر ابتدا الزم است 

.ماند

هايتفاوت.آمددنیابهمتوسطقهطبمشخصاخانوادهیکدروآلمانارفورتدرآوریل21دروبراکسم

دستگاهدرپدرش. داشتعمیقیتاثیروبرروانیتحولوفکريگیريجهتدرمادرشوپدرچشمگیر

سیاسیمستقردستگاهازجزییآشکارااو. بودیافتهدستمهمنسبتبهسیاسیمقامبهکردومیکاردولت

یاوبودهشخصیفداکاريمستلزمکهپرستیآرمانیاتفعالیگونههرازنتیجهدرورفتمیشماربه

دنیويهايلذتبهکهبودمرديوبرپدر،وانگهی. داشتپرهیزکرد،میتهدیدنظامداخلدررامقامش

مومنفردیکوبرمادر. بودهمسرشباشدیدتضاددردیگرجهاتبسیاريازوجهتاینازوداشتعالقه

بیشتر. بودشوهرشعالقهموردلذایذازعاريوپرهیزکارانهزندگیخواستاروبودکالونیسممذهببه

اخرویشرستگاريازبودممکنکهناپرهیزکاریهاییازوبوددنیويغیراموربهمعطوفاوهاينگرانی

وبوددهکرایجادتنشهاییآنهازناشوییزندگیدرمادروپدرتفاوتهاياین. بودهراسانکنندجلوگیري

.بودندگذاشتهوبرماکسبرشگرفیتاثیرتنشهاوتفاوتهاهمین

آنکهجزنداشتدیگريراهفرزندیکعنوانبهوبر،نبودممکنزمانیکدرمادروپدرازتقلیدکهآنجااز

،ص1975وبر،ماریانازنقلبه.(شودنزدیکمادرشرهیافتبهبعدوکندپیرويپدرشروشازنخست

ماکسروانبرمتضادقطبدواینمیانانتخاببهنیازازناشیتنشهاي،باشدکهچههرگزینشاین) 62

.بودگذاشتهمنفیتاثیروبر

او. گفتتركکتاهیمدتبرايراپدريخانههایدلبرگدانشگاهدرحضوربرايسالگیهجدهسندروبر

جوانیکعنوانبهاجتماعینظرازاما،بوددادهنشانراخودزودرسفکريرشدچندهرزمانهمیندر

انجمنبهوآوردرويپدرشزندگیشیوهبهکهآنازبعداما. بودشدههایدلبرگواردنیافتهرشدوکمرو
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٢٠

تاکمدستدانشگاهایندراو. یافتتغییرسرعتبهکمروییشروحیه،پیوستپدرشجویانهمبارزهکهن

،وانگهی. کردپیدارشداجتماعینظراز،دانشجویشهمگنانباخوردنآبجودرافرادخاطربهاياندازه

رفتمیشماربههاییانجمنچنیناختصاصینشانهوداشتصورتنبردیگرابامبارزهازکهراهاییزخم

بلکه،دادمینشانسانینبدراپدرشزندگیشیوهبهتعلقتنهانهوبر. دادمینشاندیگرانبهافتخاربا،

.برگزیداشزندگیبراي،بودحقوقیامورکهراپدرشحرفه،دورهایندرکمدست

به1884سالدروگفتتركراهایدلبرگسربازيخدمتبرايدانشگاهیترمسهگذراندنازبعدوبر

برايرابعديسالهشتازبیشاو.بگذراندبرلیندانشگاهدررادرسهاییتابازگشتپدریشخانهوبرلین

نیزرابرلیندانشگاهدرتدریسوشدوکیلدکترادرجهگرفتنازبعدوگذراندبرلیندردرسهایشتکمیل

وتاریخ،اقتصادهماناکهشدجلبعمرشتمامعالقهموردمسایلبهتوجهش،دورهایندر. کردآغاز

همینکهبودپدرشبهوابستهمالینظراز،بودبرلیندرکهیسالهشتتمامدراو. بودشناسیجامعه

پدرشباضدیتوشدنزدیکمادرشارزشهايبهوبرزمانهمیندر. شدمیبیزاریشمایهپیشازبیش

ترمیکطی،مثالبراي. شدکارشدرغرقوبرگزیدراايپرهیزکارانهزندگیاو. یافتافزایشاودر

ودهدمیادامهراشدیديکاريانظباطاو"اندکردهتوصیفاینچنینراکاریشهايعادت،تحصیلی

مشخصیبخشهايبهمختلفموضوعهايبرايرااشروزانهقتووکندمیتنظیمساعتبارااشزندگی

. 105ص1975وبرماریان؛48ص1970میتزنمن،.("کندمیجوییصرفهعصرهاوکندمیتقسیم  (

اصطالحبهیا-بودشدهوسواسیوپرهیزکار،سختکوشکاريفردیکمادرشازپیرويبهوبر،انسبدین

."معتادکار"امروزي

اماآورددستبهمقامیهایدلبرگدراقتصاداستادعنوانبه1896سالدرکهشدباعثکاروسواسهمین

باآمیزخشونتجروبحثیکازبعدپدرش،بودرسیدهموفقیتبهدانشگاهدرکهزمانیدرست1897در

او.بودعصبیفروریختگیسرانجامشکهدادنشانخودازعالیمیوبر،حادثهاینازبعدکمی.گذشتدراو

یکازبعد. گذراندکاملتقریباروحیفروپاشیدرراسالیهفتشش،کندکاریابخوابدتوانستنمیکه

رااشسخنرانینخستینکه1904تااما،شدآغاز1903سالدرقوایشازبرخیترمیم،طوالنیوقفه
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٢١

سرازفعاالنهرااشدانشگاهیزندگینتوانستوبرکرد،برگزار) متحدهایاالتدر( نیموسالششازبعد

شرمنتداريسرمایهروحوپروتستانیاخالقعنوانباراآثارشمشهورترینازیکی1905و1904در.گیرد

آدمیکخوداگرچهاو. کرداعالمدانشگاهیسطحیکدررامادرشمذهببرتريوبر،اثرایندر. کرد

میرنجروانیمسایلازوبرگرچه. بوددادهاختصاصمذهببررسیبهراوقتشبیشترولی،نبودمذهبی

در. کندتولیدراآثارشمهمترینازبرخیبتواندکهچندانداشت،راکارکردنتانایی1094ازبعدامابرد،

،مثالبراي.(کردمنتشرجهانیتاریخاندازچشمیکدرجهانیدینهايدربارهراهایشبررسی،سالهااین

اقتصاد،اثرشمهمترینکارکردنسرگرم) 1920ژوین14(مرگشزماندر) باستانیهودیتوهند،چین

اثریکاما،شدبرگرداندهدنیازبانهايازبسیاريبهبعدهاوفتیاانتشارکتاباینگرچه. بودجامعهو

.بودناتمام

عهدهبرنیزرادیگرهايفعالیترشتهیک،کردعرضهدورهایندرکهمفصلیهاينوشتهبرافزونوبر

ناگونگوروشنفکرانکانوناشخانه.کردکمکآلمانشناسیجامعهانجمنبنیانگذاريبه1910در. گرفت

ازوبر،گذشتهایناز. لوکاچگئورگومیکلسروبرت،زیملگئورگچونشناسانیجامعهجملهازشد،

.نوشتمیروزمسایلبارهدرمقاالتیوبودشدهفعالسیاسینظر

نوساندرپیوسته،مادرشمذهبیذهنوپدرشاداريذهنمیان،کارشدرمهمترآنازوزندگیدروبر

.بودحکمفرمااششخصیزندگیبرنیزوکاربر،نشدرفعهرگزکهتنشینا.بود

که در  دنیاي کنونی و قرن بیست مورد بحث قرار گرفته این است که شما در ماکس وبریکی از نظرات

معطوف اندیشه و عمل شما باید بلکه بیندیشیدانه مدار هدنیاي سیاست و مدیریت صرفا نمی توانید اندیش

سیاست مدار نمی تواند صرفا بر اساس نیاز و : در مورد سیاست مدار چنین می گوید . نتیجه باشد به

باید ارزیابی ما از کنش سیاست مدار معطوف به .ارزشهایی که به آن پایبند است عمل بکند و تصمیم بگیرد 

.نتایج تصمیمات او باشد 
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٢٢

سیاست مداري نیک اندیش باشد ، ساده زیست باشد و اگر : در اینجا سوالی که مطرح می شود این است که 

توده اندیشمند هم باشد آیا این صفات متضمن منافع ملی است یا خیر؟در پاسخ باید اشاره کنیم که از نظر 

.اما از نظر وبر این صفات کافی نیست ، مالك وبر نتیجه است .با این نظریه موافق هستند % 99مردم 

وجی عمل یک سیاست مدار توانسته در حوزه اقتصاد باعث کاهش فقر شود در براي مثال اگر نتیجه خر

میشود و اگر چنین نبود سایر صفات او نیز بی اثر درسایه و حاشیه این توانایی سنجیده اینجا سایر صفات او 

بالفرض معیار موفقیت و صالحیت یک وزیر اقتصاد خروجی تصمیمات و تدابیر او در حوزه .خواهد بود 

..تصاد است نه مثال ویژگی هاي فردي و اخالقی اواق

بر اگر یک حکیم ساده زیست خیرخواه که جامعه ما مثل افالطون اندیشمند کالسیک غرب فکر می کند، 

. شئون ملت حاکم شود ما راضی می شویم  و آن حکیم را مشروع می دانیم اما از نظر وبر اینگونه نیست 

.زیرا او نتیجه مدار است 

.از دیگر مسایل جدي ماکس وبر است روکراسی وسرمایه داري و بطه راب

نه  نتیجه سرمایه داري است به نظر او بوروکراسیبود بوروکراسیمنتقد سرمایه داري و حامی ماکس وبر

.برعکس 

ا کسی با به معناي بکار گیري عقالنیت در انتظام امور عمومی دفاع می کند به این معنبوروکراسیاوال وبر از 

در کشور ما یک عده .را با کاغذ بازي اشتباه بگیریم بوروکراسیما نباید .نمی تواند مخالفت کند بوروکراسی

.را تعبیر کرده اند به کاغذ بازي  که تعبیر بسیار عامیانه و نازلی است چپ گرا بوروکراسیتوده اي 

که کارمند وارد اداره می : ن معنی تعبیر کرد را میتوان به ایبه معناي صحیح ان اما مصداقی بوروکراسی

کار قنسو داشته باشد یعنی بر اساس نظم چارچوب کار باید .شود ساعت ورود و خروج آن مشخص باشد 

.و معیار پرداخت حقوق شما مشخص باشد سال بازنشستگی هم مشخص باشد ،مالك .انجام شود 
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٢٣

را می توان به سرسره تعبیر بوروکراسیراي پیشبرد کارها ، است اینها امور عقالنی است ببوروکراسیاینها 

.کرد براي سهولت رسیدن به مقصد 

نمی توانید با مناسبات وبر معتقد است چون سرمایه داري جامعه و مناسبات انسانی را پیچیده می کند شما 

بوروکراسی  ی شود ناگزیر از به کارگیري عقالنیت هستید و این مو روابط سنتی گذشته زندگی کنید و 

.بعنوان یک چارچوب انتظام بخش 

یعنی نسبت وارونه برقرار کردن درست می شود تا سرمایه داري ایجاد شود بوروکراسیدر جهان سوم اما 

مثال ان ایجاد این همه بانک در کشور است در حالی که اشتغال و تولید و . بین دو مفهوم مرتبط به هم 

با ساختمان هاي مجلل بانکی و موسسات مالی و اعتباري که نمی شود پیشرفت . سرمایه گذاري زیاد نیست

.کرد

و طبیعی است که مردم از پیچیده نشده شما ساز و کار پیچیده تعریف می کنید اي که جامعه براي 

.بوروکراسی به کاغذ بازي تعبیر کنند

.بهتر متوجه شوید را سوم در جهانبوروکراسیتر شدن موضوع مثالی می زنیم تا براي روشن

به گونه اي ما در اکثر جاها می بینیم که افراد در پیاده روها و یا در جلوي درب منازل خود اتومبیلهایشان را 

اگر بخواهیم او را از این کار امکان عبور عابرین از بین می رود یا مزاحمت ایجاد می کند پارك می کنند

وید جلوي درب منزلم است و اختیارش را دارم و شاید خیلی حرفهاي دیگر منع کنیم در پاسخ احتماال می گ

  ...

در کنار خانه همین اقدام اگر به دورند و بدوي فکر می کنند ، بوروکراسیمیبینیم که این افراد از تمدن و 

اللی در نیست چون اختبوروکراسینیازي به زیرا انجام شود دیگر بدوي نیست هاي جنگلی یا در بیابان 

بوروکراسیاین شهر است که حقی را تضییع نمی کند مزاحمتی ایجاد نمی شود رفت و آمد ایجاد نمی کند 
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٢۴

زندگی جدید بدون بوروکراسی ممکن .نیاز دارد و اگر شما دوبله هم پارك کنید شما را جریمه می کنند 

.نیست و درواقع الزمه تمدن است 

را بوجود می آورد و منظور وبر دنیاي صنعتی و بوروکراسیاست که یگپس نتیجه می گیریم که این پیچید

.است مدرن و پیچیده 

را در جامعه کنونی خودمان درك کنیم باید توجه نماییم که اگر اعالم شود بوروکراسیاگر بخواهیم اهمیت 

و بسیاري مثالهاي که براي رانندگی گواهینامه نیاز نیست ببینید در عبور و مرور چه فاجعه اي رخ می دهد

.تعیین کننده شرایط براي هر ساز و  کاري است بوروکراسیدر اینجا . دیگر 

سرمایه زندگی و مدیریت و تحمل جهان عاقالنه ترین روش براي جهان بوروکراسیپس وبر معتقد است که 

.داري است 

چون معنا : وبر می گوید بدانند و شاید برخی این را تناقضمنتقد سرمایه داري هم است وبر اما می گوییم 

را خود انسان می سازد و دائم معانی تغییر می کنند سرمایه داري وقتی حاکمیت پیدا میکند، حاکمیت 

گی معناسازي می کند و این معنا سازي می تواند ضد انسانی سرمایه داري بالفاصله خودش هم براي زند

.باشد

انتشار و سرمایه داري معناي خودش را ترویج می کند و جلوي : که نقد دیگر وبر به سرمایه داري این است

و می آید و در خدمت این  معنا دهی سرمایه داريبوروکراسیسایر معنا بخشیهاي دیگر را می گیرد وشیوع 

.قرار می گیرد درواقع هژمونی و انحصار گرایی کاپیتالیسم 

در خدمت آن بوروکراسیاگر این : ي دیگر می گوید که که وبر مدافع آن است اما در جابوروکراسیهمان 

بوروکراسی افراطی مخالف است  و وبر با زیرا باید نقد گردد  بوروکراسیروایت انحصاري قرار بگیرد در اینجا 

.آن را قفس اهنین می داند
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٢۵

بگوید شبها هم اگر رئیس پلیسی سخت گیر باشد و : افراطی می توان این مثال را زد که بوروکراسیبراي 

وقتی آمار می و زن نباشند و چشمکمانند روز باشد چراغهاي راهنمایی زمان هم باید 24بعد از ساعت 

افراطی بوروکراسیاتومبیل عبور نکرده اند در اینجا بیشتراز26صبح 6تا 24گیریم می بینیم که از ساعت 

زیرا نه تنها این قانون و قاعده . ن مخالف است است که وبر از آن به عنوان قفس آهنی یاد می کند و با آ

.مفید نیست بلکه محرك قانون شکنی هم هست 

.سرمایه داري افراطی را دارد دائما باز تولید می کند در واقع این قفس آهنین 

این بود که قفس در چارچوب نظام جدید انقالب اسالمیامام خمینی بنیان گذاریکی از کارهاي مهم 

در نظام معادل آن اقدام به تاسیس نظام قدیم در بوروکراسیامام در مقابل هر نهاد . را شکستاسیبوروکر

وزارت ؛ در کنار سپاه  ،ارتش ، در کنار وزارت مسکن بنیاد مسکندر کنار براي مثال .جدید کرد 

.را ایجاد کرد... و جهاد سازندگی سازمان کشاورزي 

وبر آشنایی نداشتند اما از زیرکی و ذکاوت خاصی در این مورد برخوردار بودند که البته امام با اندیشه هاي

قدیم باز امور را در دست بگیرد  ، این حصار را امام شکستند بوروکراسینچنین کاري نمودند که مبادا یا

راسی جمهوري و شاید الزم باشد امروز بازمهندسی در ساختار بوروکالبته این اقتضاي شرایط آن زمان بود .

..اسالمی صورت گیرد
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٢۶

بعنوان . از اندیشمندانی که نظراتش کاربرد دارد و تا حدودي شبیه وبر است آقاي مارکوزه است دیگر یکی 

یکی از متفکران مکتب انتقادي فرانکفورت 

.برماسمارکوزه و هاآدورنو،تئودورهورکهایمر،ماکس:اندیشمند مکتب فرانکفورت عبارتند از 4

10ساله وایمار و 15مارکوزه متفکر مکتب فرانکفورت است محصول دوره فاجعه آمیز آلمان پس از حکومت 

. سال حکومت فاشیستی نازیها است 

نفر 4که هیتلر قدرت پیدا کرد یک موسسه تحقیقات اجتماعی فرانکفورت را با همکاري 1933وي در سال 

نو و بعد به امریکا رفت زیرا با روي کار آمدن نازیها کار براي فوق تاسیس کرده بود  که بعد از آن به ژ

وي پس از جنگ هم به آلمان باز .مارکوزه سیاسی ترین عضو گروه بود .موسسه تحقیقاتی او امکانپذیر نبود 

.می باشند وام دار نظریات مارکس و ماکس وبر فرانکفورتیها .نگشت و در امریکا ماند 

ومت داشت از این نظر به آنها گفته میشود نئو صخزي مارکس با تمدن بورژومکتب فرانکفورت مانند

.یا مارکسیت اروپایی مارکسیست 

در قلب تمدن جدید هرچند بورژوایی موضع انتقادي و جدي داشتند وآنها کال نسبت به جامعه کاپیتالیستی

.شده بودند یعنی آلمان هم زندگی می کردند یعنی امریکا و در قلب تمدن اروپایی هم متولد 

صنعتی شدن را می فهمیدند از این نظر مثل مارکس بودند با و سرمایه داري ؛ آنها معناي کاپیتالیسم 

.بودند ماکس وبربورژوازي خصومت داشتند اما از نظر تشخیص مسائل و تشخیص مدرنیته مانند

مارکسیسم.1969در سال از آثار مارکوزه میتوان انسان تک ساحتی و رساله درباره آزادي

.را نام برد )1958(شوروي 

کتاب انسان تک ساحتی یکی از بزرگترین آثار مارکوزه است که باید دانشجویان آنرا مطالعه نمایند در این 

.کتاب عمق اندیشه هاي مارکوزه نسبت به دنیاي سرمایه داري مطرح می شود 
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٢٧

نظام سرمایه داري زیر معتقد بود این بود که  برخالف نظر مارکس که رویداد مهم تاثیرگذار بر تفکر انتقادي 

م بلکه بوسیله سنظام دموکراتیک بورژوایی آلمان نه به وسیله سوسیالیدر عمل تناقضات درونی فرو می پاشد 

.نیست بود ونازیسم آلمانی نابود شد که از قضا  خیلی هم ضد کم

که در عالم واقع چه رخ داده این است شد یکی از مسائل مهم در توضیح شناخت اندیشه هاي سیاسی گفته 

پاسخ یافتن چرا و در فرایند فکر کردن درباره این متفکر ، چه تناقضی را دیده ، که متفکر به سوال رسیده 

م می گوید تناقضات سمارکسی: گفتند اقض رسیدند و ،  فرانکفورتیها به همین تنشده است آن چرا متفکر

م در حال گسترش است و برسنیومایه داري و بورژوازي آنها را دچار فروپاشی می کند و کمدرونی سر

یک دولت که جمهوري وایمار و نظام بورژوایی آلمان نظامهاي دیگر غلبه پیدا می کند حال باید ببینیم 

چگونه دچار فروپاشی شد ؟است سرمایه داري قدرتمند در آلمان 

م آنرا نابود کرد؟سنیوکمس بر اساس پیش بینی مارکآیا 

ها نابودش نکرد نازیستاما کمونیسم م نابودش می کرد سم باید کمونیسزه هاي مارکسیوبر اساس آم

.نابودش کردند 

حاال باید ببینیم نازیستها که بودند ؟نازیستها ضد کمونیست ترین آدمها بودند  ، در اینجا تناقضات را ببینید 

اندیشه بعنوان متفکر ر  نفر متفکر را به فکر وا می دارد که نام آنها در تاریخ نف4اینها مسائلی است که 

.جاودانه می شود 

تناقض هم ریشه دار را گذاشتند ، این ومتفقین سنگ بناي سرمایه داري موفق نیز پس از جنگ جهانی دوم 

ه شامل امریکا انگلیس در جنگ جهانی دوم متفقین پیروز شدند کاست زیرا مسبعدي از نظر یک مارکسی

.دیگر  سرمایه دار بودند که شوروي به کنار حد اقل سه کشور فرانسه و شوروي بودند

م را برباد داد یکی از شعارهاي سآرزوهاي مارکسیبود که م در شوروي ساستالینیحاکمیت اتفاق سوم

استالین بود با آن همه ازادي و ضد م آزادي بود که دیدیم یکی از بزرگترین دولتهاي استبدادي سمارکسی
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٢٨

خواندن رمان دکتر ژیواگو یا تماشاي فیلم آن را به شما براي درك استالینیسم .کشتار و زندان ، سرکوب 

.د ندچار شک می شوی ها باز در مبانی مارکسیسم فرانکفورت.توصیه می کنم 

ز اینرو به ادغام فرانکفورتیها باید به این تناقضها و و بحرانهاي فکري پاسخ دهند ا

.ماکس وبرفروید و، مارکس : نظرات سه اندیشمند پرداختند آن سه اندیشمند عبارتند از 

آنها به این تناقضات پاسخ داده ایا فرانکفورتیها از اینرو به نظرات این سه اندیشمند مراجعه نمودند تا ببینند 

.که بسیار مهم و بنیادي است حقیق به این عمل می گویند پیشینه تدر مباحث روش شناسی اند

.پیشینه تحقیق قوي نداشته باشد در پژوهش خود ما هیچ اندیشمندي را نمی توانیم پیدا کنیم که 

ما که به فارابی افتخار می کنیم تنها کار مهم او این بود که آراي ارسطو را خوب خوانده بود فارابی هم 

ه ما ایرانیان به او افتخار می کنیم اندیشه هاي فارابی را در ابن سینا ک.پیشینه تحقیق خوب داشته است 

اگر کسی بتواند افکار و  اندیشه متفکران را خوب بخواند ، خوب . زمینه اجتماعی خوب مطالعه کرده است 

مطهري چندین سال مرحوم اقاي براي مثال .بفهمد ، خوب دسته بندي کند خودش می شود یک متفکر 

مطهري مرتضی و مطالعه نمود بعد از این همه سال میشود تقریر می کرد طباطبایی را ... نظرات آیت ا

یعنی باید در این زمینه چندین سال باید فعالیت و زحمت کشید تا بتوانیم یک متفکر و اندیشمند شویم 

.را شناسایی کردند زمانه خودشان سه ناهنجاري بگذریم فرانکفوریتها .

مفاشیس-1

تجدید حیات کرده سرمایه داري -2

م سشوروي گرایی یا همان شوروي استالینی-3

هستند یعنی تمامت خواه یسم توتالیترمرتبط با به نظر مارکوزه هر سه ناهنجاري مورد اشاره 

است یهستند یعنی ریشه هر سه تمامت خواه
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٢٩

دوم یا مارکوزه در اثر خود به نام انسان تک ساحتی به تحلیل سرمایه داري مابعد جنگ جهانی 

ارتدوکس و مارکسیسمدمکراسی بورژوایی پرداخت نامش را می گذارد دمکراسی  بورژوایی و تفاوت 

مارکسیستهاي ارتدوکس سرمایه داري را غیر عقالنی ، آشوبزده .اروپایی را بیان می کند مارکسیسم

ود و در پی آن با مشکالت اقتصادي حادي روبرو می شو ناکارآمد می دانستند که با رشد تکنولوژي

مارکسیسمطبقه کارگر مزدبگیر که وضعیت تحمل ناپذیر پیدا می کند با آگاهی یابی از ایدئولوژي 

علیه سرمایه داري قیام خواهد کرد و این نظام را برمی اندازد این تفکر مارکسیستهاي ارتدوکس 

ی اگر رضایت هم نداشتند اواخر قرن نوزده بود اما چنین نشد ، کارگران بیشتر برخوردار شدند و حت

.خیلی مهم است در تحلیل مارکسیسم انقالبی نشدند این نکته 

مارکسیستهاي اروپایی هرچند این ناکارآمدي ارتدوکسها را می بینند اما همچنان نظام سرمایه داري لیبرال  

هاست را ناعادالنه سرکوبگر ، مغایر طبیعت و روح بشر می دانند ، این روح سرکش فرانکفورتی

آنان معتقدند که این درست است که ارتدوکسها تحلیل درستی نکرده اند از سرگذشت و سرنوشت جامعه 

سرمایه داري اما این به آن معنی نیست که ما خود را ببازیم و واقعیتها را نبینیم این خود درس بزرگی است 

ک تفکر موفق نشد این دلیل نمی شود در اندیشه هاي سیاسی که یک تفکر اگر در مقابل یک ایدئولوژي  و ی

.که خود را ببازند 

زیست و از نظر فرانکفورتیها مشکالت سرمایه داري هنوز پا برجاست  به نظر مارکوزه جامعه اي فراخ

.برخوردار است که مبتنی بر سه عامل بقا یافته است 

:که این سه عامل عبارتند از 

بارآوري سرمایه داري اقتصادي -1

ادي کینزي  ،قتصسیاست ا-2

دولت رفاه -3
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٣٠

بورژوازي و به نظر مارکوزه این سه عامل عوامل سلطه است این نظام یعنی نظام سرمایه داري 

از طریق ابزارهاي فوق که به آنها اشاره شد مردم بویـژه طبقه کارگر را به پذیرش نظام کمپرادور 

.سرکوبگر وا می دارد 

این است که نظام سرمایه داري با ابزارهاي رفاهی به مردم رشوه تعبیر مارکوزه از نظام سرمایه داري

.می دهد تا این نظام سرکوبگر را تحمل کنند 

هیچکس با آن مخالف نیست نظام البته .و خالف طبع بشري است ناعادالنه به نظر او سرمایه داري 

% 99جنبش که دور چندانه سرمایه داري نظامی ناعادالنه است مانند خود امریکا در گذشته ن

.درصدي را دیدیم 

با انسان اینقدر لذت طلب خلق نشده است که همه چیز را .خالف طبع بشري هم جاي بحث دارد 

باید توجه .دغایت هستی را لذت جسمی می دانسرمایه داري .بسنجیم لذت جسمانی معیار

و این با طبع بشر سازگار است بر لذت بنا شده صرفا تمدن غرب اما وري نیستیم پیکداشت که ما ا

.انسان با رنج محقق میشود و توفیقات یبائی هاز بسیاري از.نیست 

سخن می گوید منظور این است که سرمایه داري معنا دادن به کنش سرمایه داري از وبر وقتی 

ه استفادطبیعی است که ، وقتی معناي حیات میشود لذت معناي حیات را در لذت تعریف می کند 

و ابزار جاذبه فیلمها ودر غرب زن ابزار تبلیغات. مادي می شود ارزش تبدیل به از اندام زن 

در خود دنیاي سرمایه داري جنبش فمنیستها مخالف استفاده از زنان بعنوان .تلویزیون می شود 

می کنند ابزار هستند این جنبش مدافع حقوق زنان هستند ، البته با روشهاي خودشان از زنان دفاع

نیز استفاده مردها از ذت اینگونه زن را تحقیر می کنند البته این نظام براي کسب لزیرا در غرب 

.وقتی سود و منفعت مادي معیار پیشرفت شود همه چیز می توانند ابزار باشند.ابزاري می کند 

خالف ظاهر دنیاي ر است  بر مارکوزه در اینجا نشان میدهد که نظام سرمایه داري نظام سرکوبگ

ناعادالنه بودنش را که مارکس گفته بود این نظام را . غرب
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٣١

در اینجا .معنا بخشی آن را هم که وبر گفته است و مبتنی بر غرائز و لذائذ را هم فروید گفته بود 

: مارکوزه روي سرکوبگري آن تاکید می کند براي مثال چند نمونه را مطرح می کنیم مارکوزه 

صورت فعلی واقعیت را در تالش می کنند را بورژوایی می داند و در خدمت قدرتهایی که اثباتگرایی 

واقعیت به احتمال زیاد صورت بهتري در حالی که صورت دیگر. ان حفظ کنند برابر صورت واقعی 

به همین خاطر پوزیتیویسم مفهوم ذات را انکار می کند و تسلیم واقعیت هاي موجود . هم هست

.ت واقعیت را تنها معرفت علمی میداند است و شناخ

از نظر مارکوزه پوزیتیویسم چارچوب حاکم بر حوزه علم در نیمه قرن نوزده و نیمه قرن بیستم است 

مییعنی صد سال غلبه دارد یعنی هرکس در همین چارچوب می اندیشید موجه بود و اگر ن

اثبات گرایی است ، تجربه .یی استاندیشید ناموجه بود ، پوزیتیویسم ساده شده اش عینی گرا

هرچه دیده میشود ، لمس می شود ، محسوس است ، ارزش :گرایی است پوزیتیویست ها می گویند 

.و انها ار خرافات و اسطوره و بیهوده می دانندشناخته شدن را دارد و به بقیه کاري ندارند 

ویست را حمایت میکند ؟مارکوزه می گوید چرا سرمایه داري و بورژوایی اینقدر پوزیتی

چار چوبی است فکري که سرمایه داري را تقویت می پوزیتیویست:در پاسخ این سوال او می گوید 

.کند ، سرمایه داري نیز یعنی مادي گرایی 

خدا تویستها در نظر پوزی.معناو بیهاز منظر پوزیتیویست بحث در مورد اخالق چیزي است بیهود

.یرا قابل حس و لمس نیستندو اخالق معنا ندارند ز

وجود ندارد اصال روح و بدن صحبت کنیم ه ورفا؛ثروت ؛در مورد پول باید پوزیتیوست ها معتقدند 

.انچه که هست روان است و بس 

همین خاطر مکتب ه گوشزد کرد بتها یتیویسزپوبه به شدت و روان را فروید اهمیت مسئله ي روح 

.ستفاده می کنند فرانکفورت از نظریات فروید ا

.از سویی نظام سرمایه داري نیز از پوزیتیویسم پشتیبانی می کند زیرا منافع خود را در آن می بیند 
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٣٢

پوزیتیویست ها حدود صد سال نظریه غالب بودند که کم کم به حاشیه رفتند اما کامل از بین نرفتند و هنوز 

.هم طرفدارانی هم دارند 

لباس : است براي مثال در همه شئون زندگی ر ثدارد یک نگاه معتقد به تکدر دنیا دو سبک زندگی وجود

.پوشیدن فرد به سلیقه او بستگی دارد و این حق او است 

وقتی افراد  در جلسه اي شرکت می کنند ملزم : اما نظریه پوزیتیویست معتقد به نظر واحد است براي مثال 

سفید می باشند اگر کسی خالف این مدل لباس و کراوات پیراهنبه پوشیدن کت وشلوار مشکی  به همراه 

.بپوشد خالف تمدن عمل کرده است 

وجود دارند  و این . . . در پشت این  تفکر شرکتهاي ریسندگی ، شرکتهاي مهندسی ، برندهاي کت و شلوار 

توحش است در اینرا دیکته می کند به دنیا که اگر بدون این مدل لباس پوشیدن در جلسات حاضر نشوید 

.حالی که پشت این سبک زندگی منافع مادي پنهان است 

او می گوید . بحث مهم دیگر مارکوزه آگاهی کاذب است براي اولین بار آگاهی کاذب را مارکوزه به کار برد 

وآگاهی کاذب بخش اساسی از سیستم سرمایه داري است که به کمک صنعت تبلیغات ورسانه هاي همگانی 

.ایجاد می شودماعی علوم اجت

به نظر فاسد و برده می شوند و ؛ کر ؛با مصرف گرایی افراد کور.مارکوزه به این می گوید پروژه کودن سازي  

.براي رهایی مردم از چنگال آگاهی کاذب می توان از خشونت علیه استبداد اکثریت بهره گرفت او 

، تکنولوژي نه تنها در فرهنگ علمی جامعه مدرن معه مدرن هم علمی است هم تولیديابه نظر او فرهنگ ج

امروز ژي خود تبدیل به سلطه می شود براي مثال وابزار سلطه است ، بلکه خود سلطه است یعنی تکنول

اول گوشی و تلگرام خود را چک می کنند قبل از هر کاري وقتی که از خواب بیدار می شوند برخی از افراد 

رفاه و آسودگی ایجاد توان در دلیل آن را می.وژي گرفتارشده اندبندگی تکنولدر این افراد معلوم است که 

در این مورد می توان .تکنولوژي مایه تباهی است هاي ناشی ازدگیودانست و این آسشده توسط فناوریها 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


٣٣

که در حالیافراد فکر می کنند که در شبکه اجتماعی تلگرام تبادل اطالعات می کنند .بیشتر توضیح داد 

بسیاري از این اطالعات ممکن است قدیمی باشد یا اشتباه باشد و فرد تمرکزش بر روي همین شبکه 

در مثال دیگر به غذاهاي آماده اشاره کرد که عمر .و دچار توهم دانش می شوداجتماعی متمرکز است

اي صنعتی هم هست  انسانها را کوتاه  می کند این ویژه کشورهاي جهان سوم نیست بلکه دامنگیر کشوره

باید توجه داشت که جهان سرمایه داري این را دائما باز تولید می کند باز مثالی دیگر در تجدد طلبی افراد 

است بسیاري از افراد گوشی موبایلشان را عوض می کنند یا تلویزیون خود را در صورتی که سالم است عوض 

در تر و در واقع با تامین این نیازهاي کاذب و ساختگی و مدل باالتر و بزرگمی کنند فقط بخاطر چند اینچ

مارکوزه معتقد است که وظیفه روشنفکران .اینجا می بینیم که منافع دنیاي سرمایه داري تامین می شود 

.افشاگري آگاهی کاذب می داند 

09/02/1395چهارمجلسه

سخن می آرنتهاناهفته در باره در جلسه گذشته درباره هربرت مارکوزه و اراي او صحبت کردیم واین

کتابنویسندهو. ضدسامیهايگرایشبامبارزهجنبشدرفعال،سیاسیفیلسوفآرنت،هانا.گوییم 

.است) 1963(اورشلیمدرآیشمنو،)1958(انسانیوضعیت

نتهااو. شدزادهکونیگزبرگدریهوديدارریشهخانوادهیکدروشرقی،پروسهانووردرآرنت،) هانا(جوانا

اوخردسالیهنگامبهپدربزرگشوپدر. بودآرنت) کوهن(مارتاخانمومهندس،آرنتپاولفرزند

باسازشدرهانا. کردشوهردوبارهآرنتپاول،مرگازپس. بودسفراهلبسیارمادرش. درگذشتند

دانشکدهازکارشناسیدرجهدریافتازپسهانا،. داشتهادشواريجدیدشخواندهخواهردووپدرخوانده

. شدآشناهایدگرمارتینباآنجادر. رفتماربورگدانشگاهیکوچکشهربه) کنونیکالنینگراد(کونیگزبرگ

.رسیدچاپبه1927درکهبود"زمانوهستی"خود،اثرمشهورتریننوشتنمشغولهایدگر
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٣۴

1920دهسالهايدر) 1976-1889(هایدگرمارتینهیرشفیلسوفوآرنتهاناعاشقانهرابطهکهگاهآن

وپیوستنازيحزببه1930دهسالهايدرهایدگر. گرفتدرآنپیرامونفراوانیهايبحثشد،آشکار

شهرتآلمانی- یهوديپژوهشگریکعنوانبهکه،یهوديآرنتاما. شدآنبرجستهپردازاننظریهازیکی

ازهایدگرقطارانهمازشماريگرچه. نبریدهایدگربارااشدوستیجهانی،مدوجنگپایانازپسدارد،

بیوجوانهانايشخصیتبودندشدهمکدرنازي،حزبدرعضویتبابتاشخواهیپوزشبراياوآمادگی

واخالقیهاينارسایینیزوذهنیهايوسوسهقربانیوتابعذهنیکعنوانبهدیگراندیداز،پناه

اشزندگیتواندنمیکهیافتمیدراینهااززودتربایستمیهاناگمان،بی. خوردمیرقمهایدگریاسیس

کیرکه"و"کانت"،هانا. بودجوانفرزنددودارايوکرده،ازدواجهایدگر. نمایداستواررابطهآنمداربررا

با،هایدگریادمانبهايمقالههانا. کشاندماربورگشرهبهرااوهایدگر،شهرتوبودخواندهرا"گارد

میزندگیآندراستادي"کهبودشهري،ماربورگ: نوشت")1969(سالههشتادهایدگرمارتین": عنوان

به. گذراندرا"یاسپوسکارل"هايدرسهایدلبرگدرهانا. "بیاموزدرااندیشیدنتوانستمیشایدوکرد،

دانشجويآرنت،. کردمکاننقلفرانکفورتبهاوباوکردازدواجنگارروزنامه"ناسترکونتر"با1929سال

آرنت. شدجدااواز1937سالبهسرانجاموداشتنمیدوستچندانرانگارروزنامهگونتر،فلسفهسابق

"فلسفییلتحلیکدرجستاري: آگوشتیننگرازعشق":عنوانباراخوددکترينامهپایان1929سالبه

.بردپایانبه

آرنتهاناپیوست،نازيحزببهرسید،سومرایشرهبريبههیتلرکهآنگاهیعنی،1936سالدرهایدگر

پاریسبهخودهمسرباهمراهشد،آزادآنمجردبهاماگرفتقراربازجوییواستنطاقموردشددستگیر

1941سالدرآنها. کردازدواجبود،هنرتاریخانشمنددیککه"بلوشرهاینریش"با1940سالبهگریخت

کردآغازفقرباتواماماجدیدزندگیآمریکادرآرنت. گریختندآمریکابه،فرانسهبهآلمانتهاجمپیدر

.کردمیبرخاستونشست"ربویوپارتیزان"نشریهروشنفکرانباوکردنوشتنبهآغازوآموختانگلیسی
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٣۵

ازسپسوبودسیتینیویوركدریهودیانروابطکنفرانسپژوهشیمدیر1946تا1944سالهايدر،آرنت

اجراییمدیرعنوانبه1952تا1949ازوشد"شوکن"انتشاراتویراستارسر1948تا1946سال

.شدبرگزیده"یهودفرهنگیبازسازي"سازمان

وکرددیدارهایدگربااروپا،بهسالهمینبهسفريردودرآمدامریکاتابعیتبه1950سالبه،آرنت

. رفتهایدگردیدنبهبارچندینبعدسالهايدراو. گرفتندسرازراهایشاندلبستگیوهادوستیدوباره

در. بودروروبههایدگرسکوتباسالچندمدتبهامافرستاد،هایدگربراير"انسانیوضعیت"کتابآرنت

انگلیسیزبانبههایدگرهاينوشتهترجمهبهآغازهاناوشکستسکوتاین1960دههنیپایاسالهاي

نیویورك"اجتماعیتحقیقاتمدرسه"درسرانجاماو. رسیدشیکاگودانشگاهاستاديبهآرنت،1963در.کرد

دراستادانعنوبهحالعیندرآرنت. کردمیتدریسجاآندرمرگشزمانتا1967سالازوشدمستقر

نخستینعنوانبه1959سالدر. پرداختمیتدریسکاربهامریکاهايدانشکدهوهادانشگاهازبسیاري

هانشان. درگذشتنیویوركدر1975دسامبرچهارمدرآرنت. شدانتخابپرینستوندانشگاهدرزناستاد

جایزه،)1975(لسینگجایزه،)1954(ادبیاتوهنرملیموسسهجایزازجملهگرفت،متعدديجوایزو

.1975(سانینگجایزهو) 1967(فروید افتخاريعضووآلمانی،ادبیاتوزبانفرهنگستانعضواو) 

.بودآمریکاعلوموهنرهافرهنگستان

ذارگتاثیراواندیشهبرهمهاینها. کردتجربهرانازیسمگشتاپوییخفقانیعنیکردتجربهرانازیسمارنت 

.نوشترامستوتالیتاریخوداثرمهمترینآرنتبود

.بنویسدراتوتالیتاریسمبررسیآرنتکهشودمیباعثنازیسمحوس منسایهزیردرزندگی

کردهخواهی ترجمهتمامتآن را فوالدوندجنابکهتوتالیتاریزمیکی. بودشرتادومتوجههمزمانآرنت

.شودمیمارکوزهشبیهآرنتنظراینجادرکه کاپیتالیستیگراییمصرفدیگريواند

فکريجریانهیچبهمتعلقاواینکهیعنیتنها،تنهاستمتفکريدیگرانومارکوزهخالفبرآرنتهانا

.نبود
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٣۶

بهآرنت.منفردو تنهاستمتفکريآرنتامااستفرانکفورتیهامکتببهمربوطمارکوزهکهشدگفته

سیاسیرااوهاياندیشهوکردمینقدرامارکساینرواز،نبودمارکسیستاماگذاشتمیتراماحمارکس

کسیکهشودمیمشخصاینجادر.استسیاسیي متفکراصالتاآرنتکهدهدمینشانایندانستنمی

آرنت.ستاسیاسیچقدرخودشو سیاسی نمی داند داندمیفیلسوفیاشناسجامعهیکرامارکسکه

.داشتگلهباشدبایددولتهابهمتکیبایدبشرحقوقاینکهاز

دواینبهآرنتهانا.بودنداگزیستانسیاللیستفیلسوفدواین.داشترسپیاسوهایدگریعنی استاددواو

ذشتگاستاديوشاگرديرابطهازکهبودقدريبههایدگربهاوعالقه،داشتزیاديخاطرتعلقفیلسوف

.کردمیزندگیهایدگربامدتیونمایدازدواجاوباآنکهبدونواقعدرشدهایدگرمعشوقهو

در این خصوص نظریه پردازي جهاندرکسیاومانندکنونتاکهبودهااسطورهحوزهدررسپیاستخصص.

:نموداشارهذیلمواردبهتوانمیآرنتهاناآثاراز.نکرده است 

و همچنین .استشدهترجمهایراندرالذکرفوقکتابهايکهبشريوضعو انقالب،توتالیتاریسمهايریشه

رااوکهبودهولوکاستاولردیفمتهمکتاباینموضوعکه اورشلیمدرآیشمنو کتاب خواهیجمهوري

دادگاهساتجلهمهدرورفتکنجکاويرويازآرنتکردندمحاکمهاسرائیلجعل شده تازهکشوردر

.درآوردکتاببصورترادادگاهجلساتاینوداشتحضورآیشمن

اگزیستانیالیستاساتیدوقتیقاعدتاکهبودنداگزیستانسیالیستفیلسوفدوآرنتهانااساتیدکهشدگفته

هانازبانازرااگزیستانیالیستبایدحاال. شودمیاگزیستانیالیستخوداساتیدازپیرويبههماوباشند

.فهمیدرااوافکاربتوانتاکرددركمتفکرایندیدگاهازراانسانوجودباید یعنیفهمیدآرنت

جهانیدرناپذیرتکرارو ،ناپذیرجایگزین، یگانههستندافراديحیواناتخالفبرانسانهاآرنتهانانظربه

.نامیراودائمی
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٣٧

ناپذیرتکرار،استیگانهکهکنیدتصوراینگونهراانسانشمااگرکهاستمهمیبسیارنکتهاینببینید

مثلندارندتفاوتیهمباانسانهادیگرنگاهمدلدر امااستنگاهمدلیکایناستناپذیرجایگزین،است

انسانقیقتحدراماندارندتفاوتیهمباهمانسانهاندارندتفاوتیهمباکهمادیدگاهازکهانواع حیوانات 

دوبارهآمدبوجودکهانسانیهر واستشناسنامهداراياستهویتدارايجهاندرکهاستموجوديتنها

.شودنمیتکرار

فرداینجادرشوندنمیتکراربا هویت مشخص افراداماشودمیتکرارانساننوع گویندمیفلسفهدراصوال

شعرا مثالشودنمی تکرارجنسامامنطقاشودمیتکرار؛ نوعتاسانسانفردنوع،داردتفاوتانسانبا

.دنشونمیتکرارکهو سعدي و فردوسی و موالنا حافظتکرار می شوند اما 

اینجاودانگیدرتواننمیراواقعیت: بودمعتقدافالطونکهتاختمیخاطربهمینافالطونبهآرنتهانا

استواالوباالواقعیتیکازتصویريهستکهآنچههراستاینطونافالنظرموردایندر.جستجهان

دركبراينداریدبیشترراهیککنیدپیدادستآنبهتوانیدنمیآنبهحواستانوچشموعقلباشماکه

،بفهمدراحقیقتبتواندتانمایدتعقلکهاستاینبهانسانارزشاینجادراستتعقلهمآنوحقیقت

میتوصیهخودطرفدارانبهافالطون.زندگیبرفلسفهترجیحشودمیاین،نظريزندگیشودمیاین

حواسباتواننمیآنراچوندریابندرااصلیواقعیتبتوانندتاباشندداشتهنظريزندگیکنندتعقلتاکند

: گویدمیبدهدسیاسینظریهخواهدمیافالطونوقتیخاطربهمین،حیاتبرفلسفهترجیح،کرددرك

؟چهیعنیفیلسوفحاال،باشدفیلسوفکهکندحکومتتواندمیکسییعنیشاهفیلسوفمدل

چون.راشیئآنتصویرنهببیندراشیئخودکهنایبرايگیردمیدرسمثلازکهکسییعنیفیلسوف

.آیدنمیبدستتعقلباشیئآناستواقعیشیئیکتصویرافالطوننظرازهرچیزي

ازیکیآرنتکهآرنتهاناجملهازبعدبهبیستقرنفیلسوفانازبرخیازغیرتقریبابدانیداستجالب

از . معنایکبههستند افالطونشاگردوخوارجیرهوریزهفیلسوفانومتفکرانهمه،استاهآنمهمترین

فلسفه افالطون این رو می گویند کل تاریخ فلسفه شرحی است بر
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٣٨

درچه،اسالمدرچهعلمیههايحوزه،استحاکم تفکرهمینهمدر حوزه ها نیز ماسنتیاندیشهدر

بازسازيراافالطونافکارفقطاندنکردهکاريآنهاهستندافالطونشاگردهمهیهودیتدرچه،مسیحیت

..یکی عبري و یکی رومی عربیزبانبهیکیاندکرده

مااینازغیرمگربسنجیددینیهايزهوآمباراافالطوننگاههمین،استهمیننیز ادیاني فکرروش 

،گوییممیرادینیقرائتهايمنظورمانبلکهاستهمینذاتادینگوییمنمیما. کنیمبرداشتتوانیممی

چیزهمهگویندمیهمتوحیديهاياندیشهدر،استافالطونیقرائتهايمنطبق با دینیقرائتهاي

....بگذریم . یا بالعکس استافالطونیسخنهمانکه خداستازتصویري

؟گویدمیچهخودشحاال،افالطونبهنقدهاوحمالتاینباآرنتهانااما

قائلفراوانارزشذهنیتواندیشهبرايکهافالطونبرخالفاستبرخوردارايویژهاهمیتزندگیبراياو

استمقولهسهشاملزندگیگویدمیآرنتهانا.بود

خوردمیغذاکشدمیزحمتانسانمثالبراي. شودمیاعمالخصوصیحوزهدرکهاستزحمتاول

استزحمتمازندگیشئوناتازیکی...وکندمیورزشکشدمیزحمتانسان

کار برخالف زحمت که مربوط به حوزه ددارفرقهمباآرنتنظراززحمتباکاراست کارین مقوله دوم

برندمیبهرهشماکارهايدپیامازدیگران کنیدمیکارشماوقتیاستعمومیحوزهدرخصوصی است 

.پذیرندمیتاثیریا

خصوصی و عمومی و اجتماعی را حوزهسههرشاملعملگویدمیآرنتاست عملین مقوله هم وسوم

.دهدمیقرارتاثیرتحتراجامعههم،اتخانههم،خودتمهتحت تاثیر قرار می دهد 

میآرنتمثالبراي.استعمومیحیاتحوزهجنبهمهمترینوعملشکلمهمترینسیاستآرنتنظراز

،کشیدمیزحمتکنیدمیخردهیزمشماوقتیاستطبیعترويبرانسانکنشکاروزحمتگوید

مثالاستانسانهامتقابلکنشعملنیستعملآرنتنظرازاینهااما... نیدکمیکارسازیدمیساختمان
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٣٩

بقیهبااینهاشوندمیمحسوبعملاینهازنیدمیحرففرزندتانباشمایاکندمیتدریسکالسدراستاد

ارنت به خاطرمینبهبقاستزحمتهدفواستمشتركحیوانوانسانبینزحمت،کنندمیفرق

.کشزحمتحیوانمی گوید انسان

راخودمانخوریممیغذارویممیبهداشتیسرویسبهمثالنداریمحیوانبافرقیزحمت نظرازماپس

آزاديزحمتحوزهدر.همچنینهمعملونشدیمهمکارواردماحوزهایندر... کنیممیگرموسرد

باتواموزحمتکنشمیگذاریمرانامشماحاالتزحمحوزهدرنیستیمآزادهمخیلیاستکمینهانسان

استزحمتورنج

زیرااستمحدودآندرانسانآزادياستزحمتیکنشهايازاصالتااقتصاديفعالیتهايآرنتنظربه

.ضرورتهاستتابعاقتصاد

خالقیتیسازیدمساختمانکهوقتیشمامثالبراياستانسانیوخالقاما،استطبیعتباکنشکاراما

...دهیدمیبخرج

کندمیراحتیاحساسانسانکهشودمیخلقجهانیکارطریقازآرنت؟چوننظرازاستسازندهچرا

...شودمیساختهکامپیوترشودمیساختهماشینمثالبراي

کردهدرسترامیزکشیدهزحمتنجارزنیممیمثالرامیزبدانیمبهترراکاروزحمتکنشاینکه براي

اگراستافرادنشستنهمدورآنکاري؟بعدچیستآنکاريجنبه امادرختوطبیعتدرکردهتصرف

حفظهمشمافردیتاینکهضمنداردکاريبعدبنشینندنفرچنداگراماداردزحمتیبعدبنشیندنفریک

وفناوريو میزمثلمصنوعاتایناماهمدیگردرنشدیدذوب داریدکههاییصندلیطریقازاستشده

.ندارنددوامونیستندجاودانهجهانسازندهماديفرهنگ

خالقکهدهدمینشاناین.  بودخواهندسازندهانسانروحتجسمبیشترباشندداشتهبیشتريدوامهرچه

ماندگارمحصولشردنامیراییوجاودانگیآنوداشتهخودشمصنوعآنباتريانسانیرابطهمصنوعآن

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


۴٠

میبینازوکنندمیطاسقاآنرادیگرسال5نهایتابگیریدنظردرراصندلییکمثالبراي. استشده

آنارزشبهگذردمیآنعمرازهرچهوبماندقرنهااستممکنزیباوسیلهیکیاهنرياثریکاما. رود

بیشترمحصولاندراثرآناولیهخالقطریقازانسانیجاودانگیآنآرنتنظرازاینجادر. شودمیافزوده

جاستهمیندراصیلهنربامبتذلهنرفرق،شودمیطاسقازودترکهمحصولییکدرتاداردتجلی

باپرگوهرمرزايایرانايمثلکندمیاجرامعروفخوانندهیککهراآهنگیکنیممقایسهبایدمثالبراي

ببینیمبایدحاالشودمیسپردهفراموشیبهچنديازبعدکهکنندمیاجراامروزينخوانندگاکهآهنگی

.نیستاینچنیندیگرآهنگیاماماندمیپایدارهنريآهنگیککهچیستدرتفاوت

دراستجاودانهوبلندروحیکمحصولآهنگآنکهدهیم توضیحمی توانیم آرنتبراساس اراي اینجادر

کهشدهساختهایرانمورددرسرودهاییخیلیاما.شودمیجاودانهودهدمینشانراخودشیموسیقاثر

.استنبودهجاودانگیهیچسازندگانآنروحدرکهاستایندلیلشنبودهماندگار

همفرقیاصل اثر مگرگویدمیاین مقوالت را نمی فهمد کهکسیکوندوژلبخندمثلهنريآثارمورددر

استایننفهمیدنشدلیلنیستقائلتفاوتیهیچعکسیکباهنرياثریکبینیعنیعکسشباکندیم

شدهمنتقلآندربیشترانسانیتیعنیببخشدتجسمراخودشنقاشجاودانهروحتوانستهنقاشیاینکه

.تاسهمیندرعکسیکبانقاشیتفاوت.استنیفتادهاتفاقایندیگرياثردرامااست

.استزحمتکشحیوانتجسمکمتردوام،استسازندهانسانروحتجسمدهندهنشانبیشتردوامپس

کارشکلواالترینهنريآثاراینرواز.هستندزحمتکشحیواننمادماکشوردرچینیاجناسمثالبراي

.گالريدرکاراماشودمیدادهنمایشبازاردرزحمتآرنتنظربهیم کنمیتاکیدبازاماهستند

بیشترراانسانآزاديکارحوزهدرشما،نیستکاملبازامازحمتحوزهتااستبیشترآزاديکارحوزهدر

قضیهطرفهردوکهیابدمیدرجاییانسانراآزادیهاواالترینوبیشتریناما،زحمتحوزهدرتابینیدمی

.استسیاسیکنشعملعرصهواستعملآنوهستندانسانوآزاد

. غیروالدهدمیرخسیاسیکنشآزادندهموانسانندهمارتباططرفدوکهآنجایی:گویدمیآرنتهانا
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۴١

آزاداماکنیدمیمبالغهشماکهاستدرستاقتصادحوزهدرداندنمیعملحوزهاورااقتصادحوزهحتی

رواینازنیستاینچنینسیاستحوزهدراما،هستید نیازهاتابع،هستید هاضرورتتابعنیستیدمطلق

.استآزاديسیاستوجوديعلتواستانسانآزاديجایگاهواالترینسیاست

: گویدمیاوکردیدنمیدركآنرامعنايشماشدنمیچینیمقدمهایناگرکهداردايجملهآرنتهانا

ارتباطوتعاملآزادفضايدرهمباکهانسانهایییعنیتانسانهاسجایگاهبلکهنیستانسانجایگاهدنیا

. باشندداشته

همباوکنندمیصداراهمدیگردلفینهاکهشدهثابتمثالبرايدارندراتمدنازسطحینیزحیواناتاما

راکوچکتروبزرگتردارندمراتبسلسلهگرگگلهدارندجمعیدستهزندگیگرگها،دارندصوتیتعامل

زندگیمحلدنیاکهاستاینمنظورحاال...وکنندنمیزندگیتکیبطورزنبودیا،کنندمیدرك

انساننهانسانهاست

سخنبرايمتمایزویکدیگردركبرايبرابریعنی ؟چهیعنیمتمایزوبرابرانسانهايگویدمیکهوقتی

.گفتن

درامابفهمیمراپیرامونمانجهان،بفهمیمراهمدیگر،داریمبرابرسهمحقادراكوفهمبرايماهمه

در ماهستندمتمایزهمباهمدركدراماکندمیبیانخودتوانبامتناسببههرکس،نیستیمبرابربیان

.یعنی ذاتا در حق درك و فهم برابر ند اما استعداد درك ها متفاوت است .برابرندباهمدركحقحوزه 

سیاسیمسائلفهمنشدچنیناگرکنیمدركرافلسفهبایدماکهاستمهمبسیارمقولهایندركببینید

اندیشهوفلسفهآندرختوزمینکهکنیمتشبیهمیوهبهراسیاسیعلومتوانیممیمانیستممکن

.استکردهحفظوارطوطیرامطالبنکرددركرافلسفهکسیاگریعنیهاست

یا به جدید؟دنیايدرشدهحاصلچهاینازدانیدمی" دركحقدربرابر": راجملهاینمعنايببینید

درسنداردحقدنیادرهیچکس.است اجباريتحصیلعبارت دیگر نتیجه این اندیشه چیست ؟  پاسخ ان 
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۴٢

طبقکندمحرومتحصیلازراکسینداردحقهیچکسواستمنظوردبستان،مقدماتبراينخواند

.بشرحقوقانینقو

وحشیراآنهاماکه.کنندمیمنعتحصیلازرادخترانهستند که بوکوحرامبنامنیجریهدرگروهیالبته

سوییاز.استبشرطبیعیحقوقجزاینبرابرندهمباادراكحقدرانسانهازیرا .دانیممیمتمدنغیرو

همگویشهامتفاوتندباهمزبانهاکهمانطوريه. ان و درك شفهمگفتنو بیاننظرازمتمایزندگویدمی

.آیددرمیبیانآزاديهمدومیدلازمتفاوتندباهمهاواژهنیزگویشهادرمتمایزندباهم

دفاعبرايبشرحقوقدیدبانکندبرخورددولتاوباوبنویسدمطلبیزابلدرنگاريروزنامهاگرمثالبراي

.کندمیمتهمبیانآزاديوبشرحقوقضنقبهراایراناسالمیجمهوريودهدمیسخنداداواز

.استآرنتهاناخانمیکیحتماببریمنامرابیستمقرندرگذارتاثیرزنسهبخواهیممااگر

کهدهدمینشاناستسخنعملتجلیاتترینبرجستهازیکیکهگفتنسخنوکردنعملباانسانها

.بودنخواهندانساندیگرنشوندظاهرگونهایناگروهستند

استبیهودگیمعرضدرنداردملموسیو نتیجه محصولچونکاربرخالفعملاماکهاستاینمهمنکته

قدرت.است تکثربهوفاداروزورنهاستع ناقاحوزهکهسیاستی،باشدسیاستبهمعطوفآنکهمگر

میانوبرابرافرادمیاناستايرابطهاساساسیاست. گیردمینشاتافرادهماهنگملعازهمسیاسی

.استسیاستتحریفسروريوسلطنت، خودکامگی،گراییمطلقنوعهروشهروندان

.سازندمیمعنابیرازندگیکنندمینابودراانسانآزاديچوننباشندسرکوبگروبیرحماگرخودکامگان

.استاقتصاديحیوانبلکهاستزحمتکشانسانازايجلوهاقتصاديانسانشداشارهقبالکههمانطوري

کردهخلقکهشیزحمتکيجامعهآنگاهشودخالصزحمتازاتوماسیونبامدرنانساناستقراراگر

شدخواهدزحمتبیزحمتکشانجامعهبهتبدیلایم
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۴٣

شودمینزدیکاینجادرو شودمیکاپیتالیستیهجامعنقدواردارنت با آن کهاستمهمینکتهباالجمله

.مارکوزهبه

کهکندمیراحتراانسانهازندگیدهدمیفریبراکنونیانسانداريسرمایهنظامکهاستمعتقدآرنت

.گویدمیآرنتکهمعناییبهکندنمیپیداتجلیاینهادرانسانیت،اندشدهانسانکهکنندفکر

بهرافضااینکهاستسیاستفقطاستسیاسیحوزهدرکهاستهمدیگرانسانهاباآزادعاملتدرانسانیت

.نداردوجوددیگريحوزههیچو کندمیعطاانسان

بدونراپاریسبویژهاروپاو فرانسه1968میانقالبشماسیاسینظراتافکارکاربردگوییممیکهاین

.بفهمیددتوانینمیآرنتهاياندیشهبدون

) ايتودهیاايذرهجامعه(نشانونامبیافرادازمتشکلاستايجامعهبیزحمتزحمتکشانجامعهآن

ساززمینهايجامعهچنینوندارندفردیتینوعهیچوبگیرندراهمدیگرجايتوانندمیبراحتیکه

.استمستوتالیتاری

اشارهآنبهجلسهابتدايدرکهنازیسمیکیبودکردهدركوهکردتجربهرامستوتالیتاریتادوآرنتخانم

.همسرشبواسطهاستالینیستیتوتالیترتجربهدومواستشده

یانیستزندگیسیاسیغیرزندگیاستمعتقدواستقائلارزشسیاسیحیاتبرايآرنتخانماجماال

.استحیوانیزندگیهمان

فلسفیو اجتماعیمعنايیکسیاستاز ،کندنمیتعریفقدرتکسبوقدرتباستیزراسیاستالبته

.استسیاسیحیاتعمومیحوزهدرحیاتاست عمومیحوزهکه نزدیک به معناي ارایه می دهد

نشینندمیعمومیفضايدرشاپهاکافیدرافرادکهبینیدمیبکنیدسفرغربیکشورهايبهاگرمثالبراي

شدهفرهنگیکاینونشینندمیعمومیمناطقدرصبحانهصرفبرايیاگذرانندمیرادخووقتاکثرو

.آنهابراي
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۴۴

.بینیدنمیرافضااینشمادارندتوتالیتاریستیهايرگهکهکشورهاییدراما

یابانخدرآییممی نماامانشینندمیخیاباندراینهاچراکه: استاینمیشودمطرحاینجاکهسوالی

کافییاهامغازهجلويصندلیهايآوريجمعبهنسبتو اماکن ناجا شهرداريبکنیمرااینکاراگربنیشینیم

براي آیدمیاماکننیایدهمشهردارياگرگذاردمیمعبرصدهمرانامشالبتهکندمیاقدامهاشاپ

.کندمیاقدامبرقراري امنیت 

هاشاپکافیجلويدرتادهدنمیاجازهمقررراتکهبرسدنظربهاینگونهشایدکنیدنگاهامرظاهربهاگر

. در حالی که مساله به بی اهمیت بودن حوزه عمومی باز می گردد.بنشینندخیاباندرمردمرستورانهاو

هاینگونسومجهانکشورهايبااولجهانکشورهايمعماريچراکهبرسدنظربهاینگونهشایددیگرنکته

.استمتفاوت

نمیشخصیاتومبیلهايالذکرفوقمکانهايجلويکهشدهطراحیطوريمعمارياولجهانکشورهايدر

..نقلیهوسایلنهدارندترددحقمردمفقطمواردسایردروپلیسوامداداتومبیلبجزکنندحرکتتوانند

ساختهعرضکمهاورپیادهاز این رو دهدنمیاي اجازهچنین مابه معماريسومجهانکشورهايدراما

به عبارت دیگر فضا براي زیست و . تلقی می شودمعبرصدونداردوجودصندلیگذاشتنامکانواستشده

.حضور انسانها در حوزه عمومی فراهم نشده یا کمتر از کشورهاي مدرن شده است 

جامعهوفالسفهمانندغربیمتفکراننظراز. یعمومحوزهمفهومبهگرددبرمیو داردفلسفیریشهاینها

مهم،نکتهدنباشعمومیحوزهدروآزادفضايیکدرارتباط، مراودهدرهمبادائمابایدآدمها؛ شناسان

اینخانهمانندشخصیحوزهدرنهباشندداشتهحضورمردمبایدعمومیحوزهدرکهاستاینمطلباین

عمومیحوزهتجلیمدرندنیايدرخیاباناز این رونداردارزشیارتباطاینخانهدرباشدبرقرارارتباط

.است
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۴۵

با نگاه و تجزیه و توانمیکهاستايعرصهخیابان،نیستخیابانازمهمترجاییهیچجدیددنیايدر

تهدرتواننمیراآزاديسنجیدخانهدرتواننمیراآزادي.سنجیدراآزادیهاتحلیل آن مقدار و سطح 

.استعمومیحوزهظهورعرصهخیابانزیراسنجیدبایدخیاباندرراآزادي.سنجیدکوچه

اگر.مختلفجهاتازببنیدعینهبهراآزادکشورباتوتالیترکشورخیابانتفاوتتوانیدمیشماخاطربهمین

قرنهاياندیشهوفلسفهدروندررااینبایدیمبدانراآزادوتوتالیترکشورخیابانهايبینتفاوتبخواهیم

همچینینژنودرامانداردوجودفضاییچینینکابلدرچرامثالبراي. کنیمشناساییبیستقرنویژه

صبحانهاغلبمردمفرانسهدراماخوریممیبیرونکمخیلیراصبحانهایراندرماچراوداردوجودفضایی

.هستندنسبیاینهاالبته،خورندمیبیرونرا

خودغذايوعدهسهدارندعادتدنیامردمازخیلیکندمیپیداربطفرهنگیهايریشهو مسائلبهاینها

.شودنمیحاصلبرایشانخانهدرداردکهلذتیعمومیفضايچونبخورندبیرونرا

دراینکهکننددرستبزرگراخودهايهخاندارنددوستچراکهبگیریمنظردرراایرانیاناگرمثالبراي

هایشانخانههرچهایرانیاناماباشدبزرگهایشانخانهکهنیستفضیلتیایننیستمرسومخیلیدنیا

انسانها،چونجستفکريفرهنگیسیاسیمسائلدرتوانمیآنراریشه.هستندترفضیلتباباشدبزرگتر

ازبعضیمثالکنندجبرانخصوصیحوزهدرخواهندمیدارندعمومیحوزهدرکهراشانکمبودهايتمام

دنبالکسیفرانسهدراما.کندمیدرستباغچهکندمیدرستباغکنندمیایجادآبنماخودخانهدرافراد

.اوستباغامریکاهمهزیرانیستباغدنبالکسیامریکادر،.نمیرودویال

دربزرگترايخانههرکسکنیمتهیهویالییايخانهکهتالشیمدرخودعمرطولتمامدرایرانیانما

.استماناخداگاهضمیردراینالبتهاستدیگرانبهنسبتاوبزرگتريمایهکندتهیهمناسبترجایی

میآزادياحساسمردملندندراماکندنمیآزادياحساسپاركدرانسان؟چوناستاینچینینچرا

بهمتعلقلندنشهراینکهبخاطرمیکنندرازندگیبهترینمترينجاهپخانهدرروندنمیویالبالدنوکنند
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۴۶

محلشهررستورانهايهمهندارندخانهدرخوريغذانفري12میزبهنیازيدارندعمومیحوزهاستآنها

.استآنهامهمانهايپذیرایی

میراعمومیحوزهمایعنیکنندنمیآزادياحساسیانیستندآزادمردمتوتالیتر کشورهايدراما

شویممیزحمتوپارادوکسدچارنیستپذیرامکانذاتاامراینچونوخصوصیحوزهدربیاوریمخواهیم

باکندمیگمانابتدامثالنداردتمامیهمرقابتهاوکنندمینخوشبختیاحساسکنندمیتالشهرچه

تهیهمتريهزاردوباغنشدحلمشکلشبیندمیآنتهیهازبعداماشودمیحلمشکلشمتريهزارباغ

و رقابت و ناکامی توامان لذت زندگی را داردادامههمچناناینونشدحلمشکلبیندمیهمبازکندمی

.کاهش می دهد

تاکندمیپیداراهیتالش می کند حکومتاینجادر.ندنکنمیامنیتاحساسدافرهم اخودرودر

. داردسالههزارریشهکهاستفکرتادوجنگاینکندقانونمندضوابطاساسبرراخودرهاداخلکنترل

یعنی همه رژیم هاي سیاسی مانند امریکا و المان .تاکید می کنم این امور نسبی است و صفر وصدي نیست 

.از ازادي دارندهم بهره اي از توتالیتریسم دارند و همه جکومتها نیز بهره اي 

کهاستبالاینآیدمیمفاهیموواژگانسرکهبالیینکته مهم دیگري که باید اشاره کنم این  است که 

هاییدروازهمانندواژگاناستسرشانپشتمعانیبواسطهاهمیتشانندارنداهمیتیهیچخودشانواژگان

دارندراقابلیتاینهاواژهکههستندمهمرنظاینازومعانیسريیکسويبهشوندمیبازکههستند

داخلشچیزياماشودمیبازدرشوندمیپوچاصطالحاهاواژهبشوندخالیفضااز،بشوندتهیمعناازکه

که پشت آن باز بیابان است بیابانوسطگذاشتندرادريکههنردرهستسورآلیستیوضعیتیک.نیست

استبیابانهمبازکنیممیبازرادریعنیشوندمیمبتالدرآنسرنوشتبههاهواژازبرخیوقتهابعضی.

کسانینیستاتفاقیامراینواستاینگونهآیدمیوقتهایهگامفاهیموواژگانسرکهبالیینیستچیزي

ازیکیکنندمیتهیمعنیازراهاواژهدارندمشکلاینهاپشتمفاهیمآنبادارندمشکلواژگاناینباکه

.استعدالتتاریخطولدرمهمبسیارمفاهیم
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۴٧

استعبارت5همینباکارشسروسیاستعلمتمامیعنیداریمکلیديخیلیمفهوم 5سیاستحوزهدر

رفاه-5عدالت-4قدرت-3امنیت-2آزادي-1

؟چیستالتعدکهو باید بدانیم استعدالتمیان نمفاهیم در ایمهمترینازیکی

ازیعنیاستشدهبیاباندرآنعدالتماکشوردر... است؟چگونه؟عدالتچیستعدالتتحققراههاي

اندکردهتهیدرونازراعدالتوعدالتدلدراندبردهراچیزهمهراعدالتعبارتاینشده تهیمعنا

بودندنبردهبوییهیچعدالتازکهکسانیاست اخیرسالهشتوهفتدرعدالتمعنايهمیناشنمونه

.بودندکردهقربانیراواژهاین،بودندشدهگستريمهروگستريعدالتمدعی

توده هاي بکنددفاعصادقانهعدالتازبخواهدکسیاگرنتیجه تهی شدن عدالت از معنا این می شود که 

.زدندراحرفهااینخیلیهاتوازقبلگویندمیوکنندمیروبرواتهاماتانواعبارااومردم 

آزاديوآزاديمدعیاندنداشتهآزاديبانسبتی هیچکهکسانیازخیلیمامعاصرسیاسیجامعهدر

.دهندمیراآزاديبهايکههستندهمکسانیاما،هستندوبودهخواهی

وکنیمبازرادرببایدکهمیزنماردرهمانمثالباز ونخوریمراواژگاناینفریبکهکنیمدقتباید

.چیستآنپشتببینیم

عدالتکهکنیمسوالسریعاشنیدیمیادیدیمراعدالتواژهاگرکنیمدقتبسیاربایدواژگانبادربرخورد

چه؟یعنی

.در انتهاي بحث این هفته اشاره اي هم به مایکل اوکشات کنیم 

-2کاريمحافظه-1استبرجستهاوفکردرمفهومدو.استیانگلیسمتفکر محافظه کار اوکشاتمایکل

و هدف پروژه پژوهشی او تلفیق این دوست مسلیبرالی
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۴٨

لیبرالیسمجايوگویدمیسخنسنتازکاريمحافظهجايکندصحبتخواهدمیخودشکهزمانیاما

آزادياز

1975انسانیرفتارهاييدیگرو1962سیاستدرعقلگرایی: نامبهداردکتابدواو

کنداستخراجکاريمحافظهسنتدرونازراآزاديیالیبرالیسمکهاستایناوکشات آقايتئوریکتالش

.استبزرگیکاراینو کنداستخراجراآزاديیالیبرالیسمکاريمحافظهیاسنتدرونازیعنی

و این گونه القا کرده ه انددانستکاريمحافظهوتسنباستیزدرراآزاديودیگران لیبرالیسمهمیشهچون

هماوکشات شدنمعروفدلیل.استاندیشمنداناکثرنظراین.سنتبهکردپشتبایدآزاديبراياند که 

بودواقفشناختوعملرابطهتسبنبراو.دادهانجاممهمیکارنظریهاینباانگلستاندرکهاستهمین

کرداروپنداررابطهگوییممیآنبهماکهیزيچآن،شودمیکاملشناختعملوکارفراینددراینکهو

.نیستحصولقابلدیگريراهازکهشودمیانباشتهشناختیعنی.

مهمومعتبردنیادرومیشودشناختهدر جهان کارمحافظهفیلسوفعنوانبهاوکشات مایکلسخناین

نظردراوکشات سخناینوشودمییافتفراوانبسیارمااسالمیوانیایرسنتدردرحالی که است

..آیدنمیکاربهعملبیعلمیاشناختکهاستايافتادهپاپیشمسئلهمااندیشمندان

عرصهدرانساناینکهوزندگیمواردسایروشعردرشودمییافتمازندگیدرمختلفاشکالدرامراین

وابترفهمنشودعملباعثکهفهمیکهداردوجودجديبحث.بزندمهکراخودناختشتواندمیعمل

.استناقص

واستشدهاشارهامراینبهنیزآیاتدرخوردمیمهکجهاددراعتقاداتکهاستاینقرآنازمافهم

.شودمیشناختهمخلصغیرازمخلصمومن،غیرومومنافرادجهاددر) ص(اسالممکرمرسولبفرموده
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۴٩

فراترراپاقرآنآیاتوپیامبرازپیروان وشودرعایتتعادلکهانددادههشدارخداوقرآنالبته

بهانهراجهادوگذاشتهفراترراپاکهبردنامتوانمیراداعشامروزبراي مثال افراطی گري  .نگذارند

.استودهنمو وهن اسالم مسلمانانغیرومسلمانانکشتار

یاایمنکردهتئوریککاریاایمنکردهثبتجاییآنرامااینکهامابودهمادینوسنت درموارداین

.بحث دیگري است ایمنکردهمعرفیرااندیشمندانمان

عملیشناختاوکشات او از نظریاتبهبپردازیمحاال.استشدهثبتکشاتوامایکلنامبهدنیادراینها،

شناختشوندمیآیدمیبدستعملباپیوندباکهشناختیآن. تکنیکیشناختمقابلدرمی برد امن

.تکنیکیشناختبرابردرعملی

عملیشناختاما،استمکتوبصورتبهانتقالقابلواستبنديصورتوآموزشقابلتکنیکیشناخت

شناختوکردمنتقلکتابرويازتوانمیرایتکنیکشناخت،نمودمنتقلکتابرويازتواننمیرا

عرفانامانوشتکتابدرتوانمیرانظريعرفاناماعملیعرفانمثلشودنمییافتکتابهادرعملی

دیگرنسلبهنسلیازامانیستهمکلماتقالبدربیانقابلگاهیونوشتکتابدرتواننمیراعملی

اینمورددرمطلبشدنروشنبرايگوییممیماکهسینهبهسینهقالانتهمان. استانتقالقابل

یعنیکندمیحسبهتررامطالبداردفیزیکیحضورکالسسردانشجووقتی.زنیممیمثالیموضوع

کنیددنبالاگرراکالسکنفرانسویدئوطریقازیامجازيهايشبکهطریقازشماامااستاددمهمان

زیسته واقعیتیکاین.نماییددركداردفیزیکیحضورکالسسرکهکسیمانندتوانیدنمیرامطالب

.است

حملهموردسیاستدرراعقلگرایان،دهدمیلغبایدئولوژیستراسیاستدرتکنیکیشناختپیرواناو

.خواندمیاحمقو،مغرورخودبین،لوحسادهراآنهادهدمیقرار

همواستشکاكهم عقلگرا به نظر او . استسنتوتعصبومرجعیتواقتداردشمنعقلگرااونظربه

.خوشبین
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۵٠

همانطور که استاینعقلگرایانشرایطازیکیکندمیشکچیزهمهبهچون؟استشکاكعقلگراچرا

.هستمپسکنممیشکمنمی گفت دکارت

خردگویندمیندهستخوشبینخردبرتکیهخشیبنتیجهبهاینکهبابتعقلگرایانهستندخوشبین

.خوشبینندهمشکاکندهمکویدمیاینروازکردتکیهآنبهشودمیاستخوبیمتکاي

موادداريقم،نادانآدمیترکیبراآشپزياگراستاشتباه: گویدمیآشپزيبهسیاستتشبیهباکشاتوا

.دانستآشپزيکتابیکوخوراکی

. کشاتواازاستجالبیبسیارمثالاین

نفریکاختیاردرآشپزيکتابیکومواد غذاییمقدارياگرعقلگرایاننظرازکهاستاینتوضیححاال

. نیستممکنچیزياینچنینکهدانندمیهمهاینجاکهکنددرستخوبغذايیکتواندمیدهیمقرار

بهکهاحمقندعقلگرایانکشاتوانظرازوداردتجربهنیاز به امراینکهکند میثابتعملیعلماینجادر

غذايمیتواندآشپزيدرکارتازهانسانیک؛ مواد غذایی مقداريوکتابیکباکهخوشبینندموضوعاین

.کنددرستخوبی

خوبآشپزيعلتنهاستخوبآشپزينتیجهآشپزيکتاباینگویدمیآشپزيکتابمورددرکشاتوا

استخوبآشپزیکتجربهحاصلکتاباین،.

اوکشات نظراز.استسیاستآشپزيکتابهمانایدئولوژیستهایاعقلگرایانسیاسیالعملهايدستور.

ذهنیعقلگراانسانذهناونظربه.هستندجدينهودارنداهمیتنهاشمجريازفارقالعملهادستور

.وبرهدفمداروابزاريعقالنیتشبیهستامعینهدفبهمعطوفواستابزاري

برايآیدمیدستبهتجربهبا،سنتاستعملیشناختتجسمسنت:گویدمیسنتمورددراوکشات 

مثالبراي. کردکارآموزيهستندسیاسیتجربهازآکندهکهکسانیکناردربایدسیاسیادراكکسب

واردحوزهکهکسانیهمهیعنیکندمیعملاکشاتیسمیاستآزاديولیبرالیسمسردمدارکهامریکاهمین
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۵١

نیست که ایرانمانندشوندمیسیاسیحوزهواردوکنندمیسیاسیپادوییسالهاشوندمیسیاسیکنش

برايدارندحضورآندرهارشتهاکثرببینیدرامامجلسمثالبرايشند سیاسیحوزهواردتجربهبیافراد 

.استنخواندهحقوقیاسیاسیواحدیکحتیکهپزشکی؟دارندجاییآیامجلسدرکانپزشنمونهیک

و اوباماهمینکنیدبررسیشماامریکادر.؟ و همینطور دیگر دستگاههابودخواهدکارآمدمجلساینآیا

خرديبیبهکهبوشهمینکنیدمطالعهراآثارشان؟دارندسیاسیسابقهچقدرببینیدرابوشحتی 

.نماییدمقایسهسومجهانسیاستمدارانبارااینسابقهاستمعروف

دراولازامروزرهبريمعظمقامکه ماستایندلیلشاستسرپاماکشوراگرنشوداشتباهاینجادرالبته

درحاضرحالدرایشانماننداندکردههمشاگرديایشاناندداشتهحضورکشورسیاسیکارهايبطن

کسیببینیدنمونهبراي.اندکردهکارآموزيسیاستحوزهکه در نداریمهاشمیجنابمثلنداریمماورکش

کهباشیدمطمئناستنبودهفرماندار،نبودهبخشدارقبالآنکهبدونشودمیانتخاباستاندارعنوانبهکه

حوزهدرکهباشیدمطمئننکردهیمعلمکهپرورشیوآموزشوزیریابودنخواهدحوزهایندرموفقیفرد

.بودنخواهدموفقوزارت

طیرامراحلحتمابایدشودنمیژنرالیکبارهصفرسربازازکسیدارندمناسبیسیستممسلحنیروهاي

.کنند

هماصالحات-استانسانیککاريمحافظهاوجاین-شوندحذفانقالبهابایدتنهانه: گویدمیاوکشات 

.شودگذاشتهکناربایداستسیاستدرعقلگراییکشمحراگر

شمابهاستژیستهاوایدئولمالاصالحاتهموانقالبهمچون: گوید؟میمیزندراحرفاینچرااوکشات

سنت.کنندمیخاموشراسنتچراغعقلگرایاناونظربه.بدهانجامرااینکارگویندمیودهندمینسخه

.داردارزشکهاستمعتقداست و کارآموزیتجربهازمنبعثکاريافظهمحاوکشات نظراز
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۵٢

شخصیاستممکنامااستتاییدمورداوکشات کاريمحافظهکنیمدقتهاواژهمعانیبهبایداینجادر

.باشدداشتهدیگريمعنايکاريمحافظهازدیگر

نتیجهدردیدنمیتوانکهدهندمیسرفغانبعدوکنندمیخاموشراسنتچراغعقلگرایانگویدمیاو

.استسنتازپیرويصحیحعقلگراییاونظربهآیدمیباربهمرجوهرج

درراآزاديبعدوآوردمیدرکاريمحافظهداخلازراآزاديولیبرالیسمشدگفتهقبالکهبینیممیپس

دلازشودمیراآزاديوکندمیسنتبهشتپعقلگراییاینگویدمیوکندمیتعریفعقلگراییذیل

.آوردبیرونسنت

پنجمجلسه

میپرداختههایکبهجلسهایندروشددادهتوضیحاوکشات مایکلدرباره پروژه فکري قبلجلسهدر

.شود

سالدر. استاتریشاقتصاديمکتبگزارانبنیانازاواست1899سالدرووینشهرمتولدهایک

.شودمیانگلستانتبعه1931

خودنظمنظریهاوداشتقرارتوجهموردخیلیبیستمقرندرنظراتشکهاستافراديازیکیهایک

نمودمطرحراخودجوشمنظیاانگیخته

براوداشتبریتانیاسیاستبریسوسمحتاثیر1990تا1979سالازکهاستاینوينظراتبررسیدلیل

.بودگذارتاثیرسال12افکارشباریگانیعنیامریکاجمهوررئیسوتاچرخانمیعنیهنینآوزیرنخست

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


۵٣

تماماولجهانیجنگوقتییعنی. گرفتصورتجنگدوبینبارمصیبتتحوالتبهواکنشدراواندیشه

تاثیراواندیشهگیريشکلبرروسیهوآلماندرتوتالیتررژیمهايوداردسالنوزدههایکآقايشودمی

.گذاشت

شودمیچپ. راستدیگريوچپیکیدیدمیمسسوسیالیازشکلهاییرانازیسموماستالینیساو

.نازیسمشودمیهمراستومساستالینی

لیاي ایتاونازيآلمانوبودچپتوتالیترنوعشورويبودندمعتقدبنديتقسیماینبهنیزدیگرانالبته

.بودراستتوتالیترامنظموسیلینی

مسسوسیالیعلیهتئوریکشعضموابخاطراماگرفتاقتصاديبلونجایزه1974سالدرکهوجوديباهایک 

.بودمنفوريشخصیتدر فضاي آن زمان گراییجمعو

بودگراییجمعوچپهايواندیشهمسسوسیالیحاکمیتدوران زمان در آن کهبودایناواز نفرتدلیل

طبیعتا.اقناعی است هایکبحثروش.1960سالدر،نوشتسالگی45درراقانون ازادي کتابایناو

جایزه،.باشدمحبوبیشخصتوانستنمیکردمیپردازينظریهمسسوسیالیعلیهبرکهکسیآن زمان 

. گرفتتعلقاوبهشجوخودنظمتئوريبابتجایزهبوداقتصادحوزهدریافتاختصاصاوبهکهنوبلی

زمانیدریعنی،کرددریافتراخودمزدشورويفروپاشیباپشتکارواصراروفشاريپاقرننیمازبعداما

اینکهگفتمیاودانستندمینظاماینافکاروشورويازپیرويدرراخودسعادتزمینکرهازینیمکه

.استاشتباهراهیاینونیستسعادتراه

کهاستاينظریهچهاینکهکردندمیهممذمتنیزرااووپذیرفتنمیرااوحرفکسیموردایندر

وحاشیهدرقرننیمازبعداوشداثباتهایکآقاينظرات حقانیتشورويفروپاشیبااماکنیمیارائه

.گرفتقرارتوجهموردیشتئوریهاکهشدپردازانیتئوريازیکیبهتبدیلوگرفتراخودشمزدانزوا

.منتشر شد1944سالدرنیز نام برد که بردگیسويبهراهیبهتوانمیاوکتابهاياز
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۵۴

،کردمیپرهیزسلنبهو بهمقللغاتبکار گیري ازبودیک در مباحث خود  با رویکرد اقناعی و لحنی متین 

کنندمیاستفادهسلنبهقلنبهلغاتازکهکسانی: گفتمیاومانندزیرابودنزدیکخیلیپوپربه

وهاواژهپشتدرکنندبیانروانتوانندنمیو نفهمیدندراچیزيخودشانچوننیستندمهمیافرادخیلی

.فهمیدنمیشماکهکنندمیمتهمرادیگرانبعدشوندمیپنهانمفاهیم

سوفرصتکنندمیپردازينظریهپیچیدهکهکسانیاستاینکندمیاشارهآنبههایککهدیگرينکته

.کنندمیایجاددیگرانبراياستفادهوبرداشت

حوزهدروبوداجتماعوفردرابطهمیانفهمودركاجتماعیعلومدرهمواقتصاددرهمهایکدلمشغولی

.دادپیوندفرديآزاديبارااجتماعینظمتوانمیچگونهاینکهسیاست

هايشیوهمتفکرانهغیرونامناسبرگیريکابهیعنیزدگیعلمیاباوريعلم.تاختمیباوريلمعبهاو

مدلمهندسیتفکرهستآندچارماکشورکهبالییهمین،اجتماعیعلومدرزمینهطبیعیعلوم

نی دیدگاههاي شده است و اخیرا هم مدل و الگوي نظامی هم با آن تلفیق شده است یعماکشوردرمدیریت

.نظامیانی که مهندسی خوانده اند بیشتر نفوذ دارد

خروجی آن همان . بینیممیراخروجیگیرندمیدستدرراکشورمدیریتو نظامیان مهندسانکهوقتی

محله حاشیه 2700میلیون حاشیه  نشین  و 11. اماري است که در حوزه اسیب هاي اجتماعی وجود دارد  

و نیم میلیون خانواده با 5میلیون بیکار ، وجود دست کم یک و نیم میلیون معتاد و درگیري و نیم 3نشین، 

و نیم میلیون زن سرپرست 2تن مواد مخدر در کشور ، وجود 500این مساله بطور مستقیم ،کشف ساالنه 

درصدي طالق در کشور بویژه شهرهاي بزرگ،36خانوار، عدد 

البته این به این معنا نیست که همه مشکالت به مدیریت مهندسی باز می هزار زندانی در کشور ،600وجود 

گردد و به این معنی هم نیست که همه مهندسان فاقد صالحیت مدیریت در امور اجتماعی هستند عرض 

.بنده ناظر به قاعده اي کلی است و بحثی ریشه شناسانه است 
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۵۵

و گرایانهذهناجتماعیعلومامااستفلسفه همزمانی و مقطعی و از نظر گرایانهی و عمل عینطبیعیعلوم

درعلماستدرستخیلیمهندسیبرايمهندسی.ارمان گرایانه و فرایندي و از نظر فلسفی در زمانی است 

،فرهنگیمدیریت،سیاسیمدیریتحوزهدرآیدمیمهندسیذهنوقتیامااستنافعومفیدآنجا

دستگاهومهرهووپیچما با فضاایندرزیرا نیستپاسخگوآندیگردیریتمهايحوزه... هنريمدیریت

بیندساختمان،بیندمیتولیدخطبیندمیکارخانهمهندسذهنچهارچوبمنیستو سازه و اتوبان مواجه 

میعل و شبیه به هم  و منفهممثلراآدمهامدیریتحوزهدرآیدمیوقتی.میبیندمقاومت،میبیند،سازه

.بیند

کارباغبانی،بگیریدنظردرراو کشاورزي باغبانیحرفهشمازنیممیمثالیموضوعشدنروشنبراي

راگلدهحاالاستسختیکارچهواقعاکهببینیدراسادهگلیکازنگهداريشمااستظریفیبسیار

استممکنکنارشدرکهکنیدحفظراگلستانتوانیدمیشماشودمیترمتفاوتشرایطکردننگهداري

یاکوچکگلستانبتوانیدکهاستایناینکاراصلاماشوندخشکدرختتا4یاشوندپژمردهگلتا4

لطافتییک،خواهدمیروحیکباغبانینیستسازگاربا غبانی با مهندسی یعنیکنیدحفظرابزرگتان

باغبانیمدیریتبهرافرهنگیمدیریتمیتوانخواهدمی،ویژگیهاییخواهدمیصبريیک،خواهدمی

اول نقشه بکش و کنیدوصلBبهخواهیدمیراAنقطهمیگویندنیستاینگونهمهندسیدراماکردتشبیه

تمامخوبکنآسفالتبعدکنزیرسازيبعدبرویدوبرداریدلودربابعد تامین هزینه و امکانات و بعد 

ایناگرامانیستپذیرامکانکنیماجرابخواهیمباغبانیدراگرراکاراینامااستدرستکاراینمیشود

هیچهمبااینهاودارمکارمندهزارچهلنهیاتادهمنبگوییموبوروکراسیدربیاوریمرامهندسیتفکر

پرایدهاهمهکهاستاینسازياتومبیلکارخانهدرمهندسینگاهچوننیستپذیرامکاناینندارندفرقی

.ولی در مدیریت منابع انسانی قضیه کامال برعکس است ندارندفرقیهمباومساویندهمبا

بهانسانیعلومپارادایمهايواجتماعیعلومپارادایمهايواجتماعیعلومنگاهباکهکسیکهحالیدر

آنبامدیراینکندمیفرقآدمآنباآدمنای،هستممواجهانسانهابامناینجاگویدمیکندنگاهموضوع
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۵۶

مدیریتبایدودهدنمیجوابمهندسیمدیریتاجرايامکانانسانیمدیریتمدلدر،کندمیفرقمدیر

.بگیردپیشدررا... اجتماعیعلوموانسانیعلوم

راهاینازبایدکنیمبورعطبیعتازوقتی می خواهیم بخواهیمیمباشداشتهآنهابا مواجههسطح چندباید

دراکنونهمکهبحثهاییبرسانیمآسیبزیستمحیطبهوکنیمتخریبراطبیعتاینکهنهکنیمعبورها

هایک... کردعبورنبایدجنگلداخلازکردتخریبنبایدراکوهاینکهمثلاستمطرحزیستمحیطمورد

.گیردمیالهاماینهااز

مهمیبحثاینببینید.داردنشدهطراحیاجتماعینظمهايو،الگوهاقانونهامورددرمهمیبحثهایک 

آنکهبدونباشندانسانیاهدافخدمتدرتواندمیکه.طبیعیهايگذرگاهمانندنشدهطراحیاست

ایورویدمیکوهدرکههاییراهمثلنیستسختیچیزطبیعیهايگذرگاه.کنندمحدودرافرديآزادي

.استآمدهبوجودبمرورجنگلهاوبیاباندرکههاییراهیاوداالنها

ازهایک... کردگذرنبایدجنگلهامیاناز،کردتخریبنبایدراکوهکهاستموردایندربحثهاییهمامروز

ایجادازلمقدورایحتهماجتماعینظامدر: گویدمیوگیردمیالهامموارداینازهماوالهامموارداین

نیز این چنین اجتماعینظامدرکنیدپیداراطبیعیهايگذرگاهوبگردیدبایدکردپرهیزبایدهاگذرگاه

.است 

.بسازیم نمی توانیم مشکالت را مرتفع کنیم بایدنوازرااینجاکهمهندسینگاهباو 

نوعهر: گویدمی،استاوکشات مساعیمشارکتمفهومشبیهکهاجتماعیسازماندهیمفهومطرحبااو

ازشکستبهمحکومدهدقرارخودسرلوحهراکنترلوهدایتخودکلیتدربخواهدکهاجتماعینظم

،استلیبرالیسمجوهرهاین.استمهمبسیارباالجمله.رسدنمینتیجهبهیعنیاستمفهومیلحاظ

اینبهگراییعقلاوکشات کهکجاست؟همانگونهاوکشات شهاندیباآنرابطه. لیبرالیسمجهاندرمدیریت

.میدانسترودطمرامعنا
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۵٧

بخواهیماگر.نداردوجودیکجا جامعهکلعقالنیسازيبازبرايالزم شناختودانشهمههایکنظربه

به نظر .دانندکسهمهراچیزهمه: کهشودمیاینبزنیممثالفارسیالمثلضربباراهایکجملهاین

.استتوتالیتريانقالباتمحصولداردوجودخصوصایندرتوهمیاگراو 

خواهیممیمایعنیبسازندنوازخواهندمیراچیزهمهدهدمیرخانقالبوقتیاستاینگونهانقالباتدر

مینوازراهاهرشسازیممینوازراآدمهاسازیممینوازراکشورمیگویندوعالیبسیاربسازیمجهانی

،...فرانسه،،شوروي،نیکاراگوئوهچینانقالبانداینگونهانقالباتمعموال... میسازیمنوازراروستاهاسازیم

.کننداجتماعیمهندسیتوانندمیکنندمیتصوراستبودهگونههمینامریکا

میسیاسیانقالبکنندمیفرهنگیبانقالکنندسازيبازمیتوانندکنندمیفکرکهاستاینهایکبحث

میکهآیدمیمهندسینظرآنازاینهاکنندمیسازيپاكراها،دستگاهکنندمینظامیانقالب،دکنن

اینازیکهیچکهاینجاستجالبوباالبریممیرامتعهدعناصروکنارگذاریممیراناسالمعناصرگویند

.استهایکسخناناینهااستنبودهموفقتاریخطولدرانقالبات

کهصورتیدردارندراکافیدانشکنندمیفکرکنندمیانقالبکهآنهاکهداندمیاینهایکراآندلیل

.استمهمیبسیارجملهایننیستمنحصرجامعهدر. استمتکثردانشزیرا نیستاینگونه

.منحصرنهاستمتکثرجامعهدرهتجرب،علم،دانشبگوییمهمکشاتیوااگرحاال

فکرگونهاینتوتالیتریهایاانقالبیونامانفهمندهیچیعدهیکوبفهمندخیلیعدهیککهنیستگونهاین

انقالباتشما . صفاتقبیل اینازودلسوزند،مسئولند،متخصصند،متعهدندعدهیککهکنندمی

دایم تاریخطولدرکهاستتکراريحرفهاياینهادندزمیراحرفهاهمینببینیدرا... وچینوشوروي

.استشدهمطرح

آنهابایدکهپندارندمیگوسفندهايگلهشبیهرامردمبقیهوکنندمیفکراینگونهانقالبیونیاتوتالیریها

.ایستادمیدیدگاههمینجلويهایک.کردمدیریترا
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۵٨

رويهااندیشهاینکهکنیدگماننبایداستساختهراماهمهزندگیهاهاندیشاینکهداشتتوجهباید

ماحقوقینظامودهدمیشکلراماسیاسیتامناسبوسازمانهادهدمیشکلرامامعماري،استکاغذ

میعدهیککهاستدستگیدوهمینبرمبتنیاستگرفتهشکلگونهاینهمماجامعهدهدمیشکلرا

.کندمیمقابلهاینباهایکفهمندنمیعدهیکوفهمند

ریزيبرنامهپیشازتواننمیراپیشرفتکندمیویرانرافردآزادي، کاملساماندهی: گویدمیهایک

میاجراهاشهرازبعضیدروتهراندراخالقیامنیتنامباکههاییپروژهبه مطلباینمثالبراي. کرد

.کنندمیاجرادوبارهبازاماخوردمیشکستهاپروژهاینهربارمااکرداشارهشود

درایشانکنیممینقلراانقالبرهبرازسخنیاینجادر.استمامسئولیتاینبگویندبگویندخواهندمی

اعتراضاتبهاستحسابیودرستوعقالنیمنطقیدادیدتشخیصراکارياگرفرمودندحوزههمین

متاسفانه مجریان به این عبارات توجه نمی کنند که باید هر .دهیدانجامراکارتانونکنیدوجهیتدیگران

.طرحی منطقی و عقالنی باشد 

مهندسیذهنهمینکندمیطراحیرانامحسوسگشتهاياینکهتفکراینکهبینیممیاینجادر

درستآنراوبیایمبایدمننیستدرستنزناومردانپوششاینکهاستمعتقدتفکرایناستانتظامی

هاپروژهاینوکنندمیمقاومتوگیردمیقرارحملهموردافرادآزادياشتباهروشاینبااینجادر.کنم

... مانند بی حجابی و مشکالتیاینچنینبرايبایداستانسانفطرتدرآزاديخورندزیرامیشکستدائما

و زمینه هاي ناهنجاري رفع شوداجرادیگريهايپروژهجامعه اسالمی نیست که زبینده حکومت اسالمی و

البته برخورد با متجاهران به ناهنجاري و فساد بحث دیگري .شودبرخوردافرادبامستقیمااینکهنه. گردد

.است و موضوع بحث ما نیست 

شمابادر روش شناسی لیبرالهااصالاستمهمخیلیایننداردارزشیبحثهایککهباشیدداشتهتوجه

میمثالبرايرسیدنمینتیجهبهگویندمیبلکهاستبدیااستخوباینکهکنندنمیارزشیبحث
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۵٩

بدسقوطگوییمنمیماگویندمیهمسقوطبحثدرکنیدمیسقوطدرهدرزیرانپیچیداینجااز: گویند

.شویدمینیستیومرگدچارشمابلکهاست

رابدوخوبمسائلسایریانیستخوبهوااینجاگویندمیمثالکنندمیارزشیبحثهاولوژیکایدئ

.کنندمیتوجهنتیجهبهبیشتروکنندمیمطرحشماباراگراییفایدهبحثهايلیبرالهااماکنندمیبحث

ناپذیريبینیپیشبربتنیمپیشرفتزیراکردریزيبرنامهپیشازتواننمیراپیشرفت: گویدمیهایک

استآنحذفپیدر] کندمیرداوکشات کهمعناییآنبه(عقالنیسازماندهیکهاستانسانیعمل

میپیرويمعینیقواعدازانگیختهخودنظمهايشودمیحاصلانگیختهخودنظموآزاديباپیشرفت

امانواختخواهدچهکهنمیدانددقیقاکندننواختبهشروعاینکهازقبلسازآهنگیکمثالبرايکنند

درستیتصویریعنیاستساختهچهکهشودمیمتوجهبتدریجشدنواختهوساختهآهنگاینکهازبعد

مبادرت هنريشاهکارخلقربنا ه خواندنحالدرشجریانآقايیاسازدمیدارداولازکهآنچهازندارد

.می ورزد

همانطورينیستمرجوهرجکندمیپیرويمعینقواعدازهر خالقیتی کهیم کنمیاشارههماینبهاما

اینبهآگاهیواشرافضرورتااما،استهمینطورهمهنرمیکندپیرويمعینقانونوقواعدازموسیقیکه

نداردوجودلزوماقواعدآنبهآگاهیضرورتااماداردوجودقواعداستمهمخیلیایننداردوجودقواعد

.نداردوجودضرورتابلکهنداردوجودهمیشهاینکهنه

امانوازندمیوگیرندمییادکالسیکراموسیقیوروندمیدانشگاهکهبگیریدنظردرراکسانیمثالبراي

اماشناسندنمیراقواعدنوازندمیوگیرندمییادراموسیقیخودجوشبطورکههستندهمکسانی

خوانندمیآوازوروندمیکالسبرخیاماخوانندمیآوازخودجوشبعضیدارندجالبیوجیخر

کهکسیوداردآگاهیقواعداینازرفتهکالسکهکسیامامیکنندپیرويقواعدسريیکازآنهاهردوي

سیاستگفتمیاوکشات میزدسیاستدراوکشات کهحرفیهماننداردآگاهیقواعدازنرفتهکالس
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۶٠

بلکهشود سیاستمداردبتوانآنخواندنباوبنویسدراچیزهاییفردیککه نیستآشپزيکتابورزي

.شوددادهبایدآموزششودمنتقلدهانبهدهان،سینهبهسینههاآموزهقالبدر،سیاست

. کندکاردرستبتواندداقتصاتاکنندبرداريبهرهخوددانشازبازاردرکهاستافرادگذاشتنآزادو

:به نظر هایک در حوزه اقتصاد به دو نوع شناخت نیاز داریم که عبارتند از 

مردمنیازشناخت-1

خدماتتداركوکاالتولیدهايشیوهیعنی شناختمردمنیازتامینچگونگی-2

"مردمنیازهايتامینروش"همو"مردمنیازشناخت"همیعنیضروريشناختاینگویدمیهایک

سوسیالیستیشدهاقتصاديریزيبرنامهنظامدرریزانامهنبریعنیمحدوديجمعیافردذهندرهرگز

.شوندنمیجمع

مهمتردوممسئلهاستتغییرحالدردائمهمواستتخصصیهمشناختاینا"کهاستاینآندلیل

ايعدهکهنداردامکانایناستتغییرحالدردائماهانیازهاخواستههاسلیقهروشهاکهتغییربحثاست

یکدارنددوستلواشنانعدهیکمثالبرايدارنداشرافاقتصادحوزهدرزیرا کنندفکرچیزهمهاي بر

بهمحکومشودتولیدتافتوننانفقطپساینازکهدادنظریهکسیاگر...ودارنددوستسنگکنانعده

استشکست

سیبپايصرعلواشنانظهردربخورندسنگکنانصبحدردارنددوستايعدهکهمیبگویبایدوعتندر

نظریهاینچقدرببینیدشودتولیدتافتوننانفقطبایدکهدادنظرکسیاگرحاالباگتنانهمشبو

،لباس،آذوقهمثلمختلفهايزمینهدرببینیداقتصادکالنحوزهدرببریمرااینحاالاستناکارآمد

.قس علی هذاوشغل،تفریح،مسکن

استجامعهازعظیمیبخشدرمتکثردانشازاستفاده،راه حل پیشنهادي هایک 
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۶١

دوحدودامریکادالريمیلیاردهزارپانزدهاقتصادکهشودمیاینبهمنجرهایکنتیجه و کاربرد این تفکر 

انگلیس،فرانسههمچنینوباشددولتدستدرصد10اکثرحدیاتاسدولتدستدالرشمیلیاردهزار

.استاینگونهاقتصادشان.... 

همهکهخودمانکشوراقتصادمثالبرايکنندمیتاییدرادولتیدرصدي90اقتصادکههایکمخالفنظر

استشدهمابیچارگیباعثدولتیاقتصاداینکهمعتقدند

شبههیااستدولتیشبهههمماخصوصیبخشحتیشودنمیخارجحالتاینازمااقتصادعمالچرااما

.استنگردیدهفهمتفکراتایناستخصوصی

سازمانهنوزاستسمدولتیاقتصادگوییممیاینکهرقمعلیکنیماشارهتناقضاتبهبایداینجادر

برايسازمانایندرنفرچندمثالبراي.استمتمرکزاقتصادبرايسازماناینداریمریزيبرنامهومدیریت

یاجغرافیاییمحیطازواندنرفتهکشورمناطقازبسیاريبهکنونتاکهکنندمیتصمیمگیريکشورکل

همهواقعبهرابازخوردونتیجهخوبکنندمیریزيبرنامهاماندارنداطالعیآنهانیازهايومردمفرهنگ

استناکارآمدچقدرکهکنیممیحسما

فقط آنهاونیستمتمرکزامریکاکشورپلیسو حتی شودمیاجرادقیقبسیارامریکادرهایکافکاراما

.جز پلیس فدرال . دارندراقانوناعمالحقخودایاالتدر

.بوشهردرچهیاباشدبختیاريوالحمچهاردرچهاستپلیسپلیسهاسومیجهانمانظرازاما

.رسدمیآزادوبازارآزادجامعهتئوريبهاستدالالتاینازهایکاما

درکندعملخودهاينقشهوتصمیماتطبقباشدداشتهامکانفرداین است که آزاديازهایکتعریف

.استخصوصیمالکیتهمآنضامنواقتصادحوزه
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۶٢

بیانراواقعیتهاهمههانظریهوواستنظریهاینهاهمهکهه ابشیم داشتتوجهایدمجددا تاکید می کنم ب

ماکهاستاینمهمامااستواردآنهابرنیزنقدهاییونیستاستفادهقابلنیزجاهمهبرايوکنندنمی

.استمهماینبفهمیمخوبراهانظریه

بهگرددبرمیاینستنیامکانپذیرکنیماجراکشورماندرراهایکجوشخودنظمبخواهیماگربراي مثال 

.نداردراهایکنظریهباتطبیققابلاصالکهماکشورکه در جغرافیاو،تاریخ،گفرهن

آزادي"و"درآزادي"عبارت است از اوعروفمفهوم مدوکهاستبرلینآیزامورد بحث ما بعديمتفکراما

بهسالگی12درواست1909سالمتولداواستآزادينظریههمیناشنظریهمهمترینبرلینآیزاو" از

جنگدررااوخانوادهنازیهاکردندفرارمسبولشویازواقعدراشخانوادههمراهبهکردمهاجرتبریتانیا

دانشگاهاستادآکسفورددرتاشدزحمتمتحملخیلیراهایندرودادتحصیلادامهکشتنددومجهانی

.کردمیپیگیريلورالیسم پومسنیوممتقابلفضايدرراهااندیشهمطالعهاوشد

بهرامونیسم کهگراییکثرتیعنیمورالیسپل.کردتعبیرانگاريیکتاتوانمیمعناییلحاظازرا مسنیوم

کردمعناشودمیهمپلورالیسم آنتی

ضدوروشنفکريدر قابلتیعنیشدمشهورخیلیشدمطرحکهزمانیایراندرنیزپلورالیسم دینی 

.خیلی محل بحث بودروشنفکري

بهاعتقادکهشناسانهغایتنگرشیااستتاریخیناگزیريهمانمعنايبهبرلینآیزانگاهازمونیسم اما

کهالگویاپَلنیاطرحقالبدراستبشرنوعیاجهانکلآنهدفکهاستکیهانیواحدکلیطرحیک

هتوجیراتاریخیطبیعینقوانیوقتینیزراعلموکندمیردجهانازرازدایینسوافواستمتافیزیکی

درمشخصسیریکتاریخبرايیعنیاستنکالروایتهايهمانامروزيادبیاتبهمونیسم پذیردمیکند
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۶٣

درمسیرطیالگويیکوگرفتننظردرمشخصمقصدیک،گرفتننظردرمشخصمبدایکگرفتننظر

بخواهیماگر.سرناسازگاري داردبرلینآیزابا این مساله . کندنمیفرقمدرنچهسنتیچه،گرفتننظر

استشدناشعريهمانکنیمجستجوخودمانفرهنگدرراناگزیري

.داردوجهدوجبریا همان تاریخیناگزیريآموزهبرلینیا آیزانظربه

عقالنیسازماندهیطریقازخوشبختیبهرسیدنبودنممکنمعنايبهو خوش بینانه اندیشانهخیر-1

استتاریخیناگزیريي زدهعلمومدرنوجهواقعدردیده می شود که سیمونسنوبیکني آرادرکه

.

دیده می شود و مارکسوهگلمانندو خوش بینانه است که در اراي دوستانهکمتردوموجه-2

.استیتاریخجبربرتاکید

استاولیوجهبهنسبتایندوستانهکمترگویدمیوقتیببینیمهمبارادواینتفاوتحاال

.بود عقالنیتسلطهکه برامده از حیاتبهنسبتاستقرننوزدهوهجدهقرنفالسفه اشتباهتلقیاولی

reasonیا ابزاريعقلهمانلعقکدامامارسدمیسعادتبهعقلباانسانکه بودهمینمدعی رشنالیته

مینظامیکهزمانیداردفرقخردباعقلفارسیدرکههمانطوريداردفرقاین دو با هم wisdomنه

.استمتفاوتعقلباخرداین،خردوجانخداوندنامبه: گوید

راخردوکندمییداپدستآنبهانسانچیزي است که خرداماهستندمنده بهرحدوديتاهمهعقلاز

شودمیخردصاحبداردواالییمعنايمافرهنگدرخردشودمیخردبهتبدیلپروردهعقلندارندهمه

دارايواندپروردهراعقلشاناینهاخردندصاحبهمهاینها... سیناعلیابو،خیام،موالنا،سعديحافظ

.علمیمشکالتیاذهنیمشکالتیاکردندحلرامشکالتیوشدندبینش
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۶۴

اینخردبانهکنندحلرامشکالتتوانندمیابزاريعقلباکهمیکردندفکردر قرن هجده و نوزده میالي 

استمونیسم برلیننظراز

آمیزتحکمرو الیتغیقواعدیک: گویندمیآنهااستمارکسوهگلتاریخیجبربرمبتنیآندوموجه

زیردروگرنههستکهقواعديبهبدهدتنوکندحرکتریلآنطولدربشربایدوداردوجودتاریخی

.بودهمینمنظورشدوستانهکمترشدخواهدلهتاریخلوکوموتیواین

ازنیستمجادلهدنبالواقعدرکندباطلخواهدنمیراتاریخیناگزیري.نیستاینهاابطالدنبالبرلینآیزا

نابودرابشرآزاديمونیسمبا مونیسم مخالف است زیرا به نظر او . یکرد نتیجه گرایانه داردبلکه روفلسفینوع

.کندمی

غلطنظریهدرهمحدوديتاوبوددارویننکرددرگیردینیاموزه هاي باراخودکهاندیشمندانازیکی

شدهباطلدینیهايرهطاستهمهونبودآندرخداکهکردتعریفطوريراتمدنداروین.بودموفقخود

دیدگاهدرزددورراخداکهبودکسیاولینفلسفهدرداروینفیلسوفانقولبه،استدارویننگاهاینبود

داروینشدالحاديمکتبهايازبسیاريباعثداروینرویکردهمینمیبینیمنداردوجودخدانامبهچیزياو

.گذاشتآناناختیاردرسنديخودنظریهاینبا

میزندگیشاهرضازماندرکهنیستیوکمنفر53سردستهاستارانیتقیهمایرانیملحدمهمترین

عالمه.بودممنوعکمونیستیافکارتبلیغدر ان دوره زیراکشتهواآمپولباشاهرضاراآنهااکثرکهکردند

اندنوشتهارانیتقیهمینبهپاسخدراستجلدپنجکهراخودرئالیزمروشوفلسفهاصول)ره (طباطبائی

.اندنوشتهآنبرپاورقینیزمطهرياقاي که.

.ازآزاديیامنفیآزادي،درآزاديیابرايآزاديیامثبتآزادي،آزاديازمفهومدوحال بپردازیم به 
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۶۵

نباشددیگرانورگوییزومداخلهمعرضدراوافکارواعمالو استآزادصشخیعنیمنفیآزادي

لباسباشمآزادمنیعنیمنفیآزادياستهمینمیدانیمآزاديازماسومجهاندرکهچیزي

.ازآزاديیعنیهستندمنفیآزاديتکاپويدراینهابکنمرازندگیم،بزنمراحرفمبپوشم

سرورواربابانسانکهناستمعبدینفرماییخودیارهبريخودیاخودسروريآزاديیامثبتآزادياما

اگر.شودمیشروعاینجاازسیاستبحثاستبرلینآیزانظرازمتعالیآزاديي معنااینباشدیشوخ

منظوردر طبیعت رهاحیواناتاینجادردارندمنفیآزاديآزادندهمهحیواناتکنیمنگاهاینگونهبخواهیم

تنهاییبهونیستخیرمنفیآزاديالبتهاستبزرگخیرمنفیآزادي.وحشباغداخلحیواناتنهواست

کندنمیتضمینرادسروريوخونیستخوبزندگیضامن

آیدمیسیاسیامراینجادر؟بکنیدچکارخواهیدمیآزادیدحاالشمابالفرض کهاستاینمثبتآزادياما

گرددبرمیانسانبهکهاستاینها... هستراههستامکاناتاستباشماانتخابحقوسط

بهایننداردکاريبیرونیمسائلبهدیگراینکهاینجاستدرمثبتآزاديمورددربرلینآیزابحثهايهمه

مهمخیلیسیاستاینجادارندخودشکوفاییتواناییکهمیگرددانسانهاییبازانسانهاتوانمندیهايوتشخص

.زباندرخودآموزيمانندبشوندشکوفاخودانساندهدباجازهکهساختارهاییسازيبستراست

خودآموزندکهموفقندکسانیاینجادرخودآموزندکهموفقندزبانیادگیريدرکسانیمیگویند

یعنی به باشندخودآموزکههستندموفقکسانی.علمیههايحوزهحتیکندنمیکاريکسیبرايدانشگاه

توجه کنند"ازادي در "وجه 

06/03/95تاریخششمجلسه

کنیممیبررسیراراولزجاننظریه عدالت جلسهایندر
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۶۶

.نامیدبیستمقرنسیاسیفلسفهپردازاننظریهبزرگترینازیکیبتوانشایدراراولزجان

چاپ1993سالدریمدوو1971سالدرعدالت،استسیاسیلیبرالیسموعدالتنامبهاوکتابدو

کتاباینشودمیتوصیهکهانصافمثابه بهعدالتنامبهشدهمنتشرکتابیایراندرایشانازامایدگرد

.باشندداشتهخودکتابخانهدرگرامیدانشجویانرا

کنیمبحثاستشدهبحثآنمورددرتاریخطولدرکهعدالتمورددرراراولزهاياندیشهبخواهیماگر

وسطحیچقدرماکشوردراماکندمیبحثموردایندرپیچیدگیودقتوقوتبادرچقاوکهبینیممی

.اندآوردهمفهوموواژهاینسربالییچهسیاسیون از گذشته واستشدهبحثآنمورددروريص

یبچقدرووشعاريچقدرماکشوردراماگویدمیسخنعدالتبابدرتعهدباچقدرراولزکهبینیممی

.میشودگفتهسخنمفهوماینمورددرتاثیر

دنیامعتبردانشگاهسهاستادکهبسایناوافتخاراتاز،قبلسال95یعنیبود1921سالمتولدراولز

وهاروارد، M.I.Tهايدانشگاهیعنی. بودسیاسیفلسفهکرسیصاحبدنیامعتبردانشگاهسهبود

ازهمنیزآندانشجویانوواساتیداستجهانهايدانشگاهبهترینجزدانشگاهسهاینکهپریسنتون 

.هستنددانشجویانواساتیدترینبرجسته

.استعدالتراولزاصلیمسئلهشدگفته

گیردمیقرارمرکزدرعدالت. کندتلفیقباهمرارفاهدولتوبازاراقتصاد،لیبرالدموکراسیخواهدمیاو

وجهشودمیرفاهدولت،اديصاقتوجهشودمیبازاراقتصاد،سیاسیوجهشودمیلبرالیدموکراسی،

.اجتماعی

شدته بکهپارادوکسیکالسنتزي،کندروشنراعدالتمفهومخواهدمیچهارچوبیاینچنیندرراولز

.رسدمیبنظرمشکلتاسهاینتلفیقیعنیاستذاعی انت
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۶٧

پیگیريهایککهمفهومیدانستمیسرابآنراهایککهیعنی عدالت استیمفهومدلمشغولراولزجان

نظریهکندسعیخواهدمیوگیردمیقرارهایکمقابلدرراولزجاناما. دانستمیآزادينابوديآنرا

.شودحفظاشخواهیآزاديوبگیردقرارآندرهملیبرالدموکراسیکهبدهدارائهعدالتازاي

برخیباشندقادرکهدهندمیظهورخوداززمانیاجتماعینظامهايکهاستفضیلتیاونظرازتعدال

کندحلصحیحیطریقبهنامدمیعدالتمسائلراآنهاراولزکهرامسائل

استبرخوردارخاصیاهمیتازعدالتمسائلفوقجملهدر

.چیستفهومماینببینیمبایداستپیچیدهمفهومیکعدالتمسائل

اینکهنهاستراولزجانبهمربوطنظریه سختترینشدبحثکهمتفکرانیاینبیندرداشتتوجهباید

استبودهپیچیدهبسیاراوفکربلکه گفتهمیسخنپیچیدهراولز

طمحییاهواوآبپاکیزگیماننددارندمشترکیمنافعجامعهاعضايکهاستاینعدالتراولزنظربه

اماشودخرابماناتومبیلنداریمدوستما: مثالبرايدارندهممشتركهاي تضادهمچنین،زیست

هممشتركمنفعتمکانیکومامنافعتضاداینبیندراماشودخرابمااتومبیلدارددوستانیکمک

بهومیشودتعمیرماناتومبیلهمماکندمیدریافتهزینهوکندیمتعمیررامااتومبیلاوهست

.زدتوانمیزیاديمثالهايموردایندررسیممیکارهایمان

یعنیهدفاینبرايوهمکاریهاازبیاورندبدستبیشتريسودکنندمیسعیهمهشرایطیچنیندر

گرددتضمینبیشترشانسودکهکنندتنظیمطوريراقواعدمیکنندتالش؛بیشترسودکسب

تناسبیعنیبرسیماجتماعیهمیاريدرمسئولیتوسوددرستتوزیعبهکهشودمیلحاصزمانیعدالت

.تکالیفوحقوقبین

اندیشمندسهاستاجتماعیقراردادهاينظریهذیلدرراولزجانعدالتنظریهکهاستایندوممقدمه

.هستندالكجانوهابز، روسو: ازعبارتنداجتماعیقرارداداصحاب
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۶٨

.داردتوجیهیچهسیاسیاقتداراینکهوبودسیاسیتکلیفمسئلهحلصدددراجتماعیردادقرا

بتواننداینکهبراياجتماعیقراردادمورددربوداینالك،،روسوهابز: اندیشمندسهاینمشتركوجه

اقتداریکینکهاازقبل: گفتندمیوگفتندمیسخنطبیعیوضعیتیکازببرندجلوبهراشانبحث

.داردوجودجامعهدرطبیعیوضعیکبگیردشکلسیاسی

است؟چگونهطبیعیوضعآن

استمحکومکسیچهاستحاکمکسیچهنیستمعلومنداردوجودسیاسیاقتدارطبیعیوضعیتدر

همکناردرهمه،نداردوجودحاکمیتطبیعیوضعیتدر.استاینگویندمیفالسفهکهطبیعیوضعیت

دارندطبیعیوضعیتبریزیدحوضدرونرااردكچندشمااگر: مثالبرايکنندمیزندگیبرابربصورت

استداشتهراوضعیتهمیندورهايگذشتهدرهمبشر،ندارندرهبریالیدرآنها

خلمطبیعیوضعکنندمیتبعیتغریزيقواعدیکازچونامادارندطبیعیوضعهمحیوانات.

.دارندهمخوبیزندگیونیستآسایششان

گیريتصمیمقدرتبینایندرانسانهاکهانسانهاوحیوانات،جمادات؛ نباتات: ازشدهتشکیلجهاناین

قرآندرواستانساناینکنندمینعملخودغریزهوقاعدهخالفبرعالماینموجوداتسایرامادارند

کسبراباالییروحیمدارجانسانآزادياینبواسطه. استآزاديدارايانسانکهشدهاشارهآنبههم

میکارهاییآزاديبواسطهبرخی و در مقابلتاریخبزرگاولیايیا)ص(اکرمرسولحضرتمانندکندمی

.می شوندحیواناتازپستترکنند

زیرا کندزندگیتوانستنمیطبیعیوضعدرکهبودانساناینندارندمشکلیباهمحیواناتطبیعیوضعدر

یعنیکنددرستاجتماعیقراردادشدمجبوروخوي تجاوز و تعدي از قواعد و هنجارها در انسان وجود دارد

.کنندزندگیحکومتذیلبتوانندکسانیوبگیردشکلحکومت
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۶٩

تادهیممیحکومتبهرامانآزادایازبخشیما: گفتندمیالكوهابزاستاجتماعیقراردادنظریهاین

بیاوریمبدستراامنیت

میبیدادایراندرامنیناوراهزنیپیشسالصدحدودزنیممیمثالراخودمانایرانامنیتمثالبراي

لکشامنیتتینماوتلادعيرارقربترورضبرمبتنیمشروطهدرملیشورايمجلسیتیاورهب.کرد

.بودندآنواستارخمردمکهبودامنیتتامینبرايخانرضاآمدنکارروي.تفرگ

اولینامنیت.استامنیتایجادبرايامنیتیمختلفهاينهادهمهایناسالمیجمهوريدورههمیندر

.استبشریتخواسته

رابزرگترينعمتتادهیممیدستازراخودآزاديازمقداريماگویدمیاجتماعیقرارداداینجادر

تادهیممیدستازراخودمانآزاديازکمیمقدارکهکندمیکیدتاامااستامنیتآنهمبیاوریمبدست

وکندمیمحدودقانونراآزادي.تساضرغضقنتینماياهبهبيدازابلسهنرگوکنیمبرقرارراامنیت

.استقانونمجريهمدولت

میپیداتحققزمانیموارداینهمه.کنداجراراقوانینوبگیردشکلدولتتاکنیممیپرداختمالیات

صالحیتکهباشدداشتهوجودیقوقحداهناینفریکیعنیباشدداشتهوجودسیاسیاقتدارکهکند

تعیینکسیچهمثالبرايکنندعملاوحرفهايبهبقیهکهباشدداشتهرايریگمیمصتوکردنصحبت

چهشودجریمهبایدشدخالفاینمرتکبکسیهماگر،بگیردصورتنبایدقرمزچراغازبورعکهکرده

ایناجتماعیقرارداددر.حاکمیتازدارد؟مشروعیتکجاازهمپلیس،پلیس؟میکندجریمهکسی

بحاصناونعبتلودداهنتاسیساستقرارسربرتوافقباراخودمشکالتافرادکهشودمیمطرحموضوع

.استاجتماعیقراردادهمانتوافقاینکهکنندحلسیاسیاقتدارازتبعیتویسایسرادتقا

افرادجزمیتواننیزراراولزجانیعنیکندمیتوصیهنیزرااجتماعیقراردادزینعدالتاصولبرايراولز

افرادهمهتوافقموردمناسبشرایطدرآنچهاینکهوبیستقرندراماآوردحساببهاجتماعیقرارداد

.استعدالتمسلممعیارومالكباشدذینفع
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٧٠

توافقاینبرسندهماگررسندنمیتوافقبهعاديشرایطدرمردمزیرانیستسادگیاینبهمسئلهاما

استزنیچانهدرآنهامهارتتاثیرتحت

میفکرطرفهردوکهگیردمیصورتزمانیمعامله،دهیممیانجامماکهاستمعامالتیمثالبراي

میشودمطرحمشتركمنافعهمانوبرندمیسودکهکنند

منداریدپولبهنیازشمادارمومبیلاتبهنیازهممنبفروشیدخواهیدمیداریداتومبیلشمامثالبراي

ومنمشتركنفعکهدهدمیسوقمعاملهیکسويبهرامامشتركنیازدوایندارماتومبیلبهنیازهم

بلدراقواعدکهکسیداردزنیچانهقدرتبهبستگیاینزیرابرندنمیسودنفرهردوهمیشهاما.شماست

چندینروزدرکهايفروشندهگیریممینظردررااتومبیلمعاملههمینمثالبرايمیبردسودباشد

تحتکهاستمعلومنکردهمعاملهاتومبیلسهیادوهمعمرشطولدرکهکسیباکندمیمعاملهاتومبیل

بلدراقواعدفروشندهاینجاخردمیگرانتررااتومبیلوگیردمیقرارفروشندهتمجیدهايوتعریفریثات

.شودمیمتضررخاطربهمیننداردزیاديزنیچانهقدرتنیزخریدارواست

بنابرایننیستعدالتضامنمشتركمنافعتامینومشتركمنافعصرفکهگیردمینتیجهراولزاینجادر

هعادالننااینواستزنیچانهدرنابرابرقدرتانعکاسچونبودخواهدناپذیرپیشبینیاحتماالتوافقیهر

است

اگراقلحدیابودنکردهکشفآنراکسیاوازقبلوبودکردهکشفراولزکهبودمهمیبسیارنکتهاین

بودندنکردهتئوریزهآنرابودندکردهکشف

منافعراعدالتمسئلهکردندمیتاکیدمشتركبرمنافعکهاجتماعیقرارداداصحاببرخالفراولزنظربه

وضعیاطبیعیوضعیتگویدمیراولز.استپیچیدهچهاگراستمهمینکتهاین. کندمیایجادمتضاد

- ،بردمینامرانخستینوضعاجتماعیقرارداداصحابطبیعیوضعبجايراولزمنظورکه-نخستین

اصحابطبیعیوضعکهحالیدرکندبیانراعدالتشتئوريبتواندتااستذهنیکامالراولزطبیعیوضع

.استخیالیراولزقراردادکهحالیدراستواقعیاجتماعیراردادق
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٧١

اجتماعیقرارداداصحابجزهابزوالك،روسوکنیدبنديتقسیمرااجتماعیقرارداداصحاببخواهیماگر

وضعایننخستینوضعمیگویدآنبهراولزکهداریمجدیداجتماعیقراردادیکاماوهستندکالسیک

.هستندمتقابلبیطرفیوضعیتدرقراردادخیالیطرفهايوضعایندراستذهنیوتحلیلیننخستی

چه؟یعنیبیطرفی

مقدورشرایطوهستندخوداهدافتعقیببرايکردنزیادیاخودتواناییکردنبیشینهصرفادلبستهیعنی

.دانندمیراخوداهدافشدن

حجابوضعیتدرکامالقراردادطرفهايهمهوضعیتایندر،دنکیمحرطارجهلحجابمفهومراولز

خبربیکندمیمتمایزقرارداددرکنندهشرکتافرادسایرازراآنهاکهویژگیهرازودارندقرارجهل

.هستند

نیزآنجهلحجابشودیمبزرگترهرچهکودكکهبردنامراکودکیایامتوانمیجهلحجاببراي

هناچتردقيارادوگرهمحاسببقیهمثلنیزاووشودمیگماوجهلحجابکهجاییتا. شودمیکمتر

.میشودینز

وخودنفعافزایشانسانچونکندنمیپیداتحققعدالتمشتركمنافعشرایطدرکندمیتاکیدراولز

.شودنمیمحققعدالتاینجادروفهمدمیرادیگراننفعکاهش

کهوقتیبدانندراچیرينبایدانسانهاشودمیمحققعدالتجهلحجابوضعیتدرکهاستمعتقداو

.کنندمیتنظیمرااجتماعیقواعددارند

.شودمیحلهمزمانبطورمشکلدوجهلحجابابتکاراینبا

برايکسی.رودمیمیانازقراردادسودجويوعقالنیطرفهايمیانتوافقعدمبرايايزمینههراوال

نکندتوافقکهنیستمتصورسوديخود

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


٧٢

چهکهدانستنخواهدآنهاازیکهیچواقعدرشودمیمنصفانهیکدیگرباقراردادطرفهايبینرابطهثانیا

پیشزنیچانهاستممکنبنابراینباشددیگرانبهنسبتبرایشانامتیازيزنیچانهدراستممکنچیزي

برايمنطقیدلیلهرگونهازقراردادطرفهايثانیا. نکنداستفادهزنیچانهامتیازازهمکسیونیاید

دربودخواهندمحرومباشدخودشانمنافعجهتدرکهايکنندهتنظیماصولازحمایتیاپیشنهاد

بهتواندنمیهیچکسبراینبناکنندتوافقآناصولسربرکهشودمیخواستهآنهاازجهلحجابوضعیت

.کنندخودآنازرامنافعهمهبایددوستانشواوبگویدسادگی

جهلحجابواقعدرباشندهمعینومساويقرارداددرکنندگانشرکتهمهشودمیسببجهلحجاب

همهمشتركصفتاین(سودجوعاقلاشخاصکهاصولیبنابراینکندمیتحمیلوایجاباربیطرفینوعی

منافعتوزیعبهدادنسامانبرايجهلحجابپسدرو) شودنبایدآنازمنفیبرداشتواستانسانها

خودصفاتازهمقراردادطرفهاياستعدالتاصولدهندمیقرارتوافقموردخودشانمیاندراجتماعی

همزندگیمقاصدواهدافازرندنداشروخیرازدرکیهموبیخبرندافزایدمیآنهازنیچانهقدرتبهکه

افرادجهلحجابدرنیستندشادنادیگراناقبالیخوشازیعنینیستندحسود.نیستندهمحسودبیخبرند

راآنهانهدیگرانناخوشیاوخوشاقبالوبختبروهستندمندعالقهخودثروتوواقبالبختبهصرفا

.غمگیننهکندمیشاد

.بگیردحداکثرينتایجاستامیدواراقلیحدفرضهاياینازراولزجناب

بنابراینوکنندمیزندگیدموکراتیکسیاسیفرهنگدرکههستندکسانیاومخاطبهکمینکهجوتدیاب

.استنسبیبشدتمفاهیماین

آنعدالتو. استمهمواژهدواینخیلیبرابروآزاد،استشدهبیانبرابروآزادافرادبراينظریهاین

شرایطدرکهاشخاصیکهکهاستچیزيیاکنندمیتوافقآنسربربرابروآزاداشخاصکهاستزيچی

.کنندتوافقبرسرشآزادانهاندگرفتهقراربرابر
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٧٣

پروژهیکواردخواهیدمیهمکارانتانوشمابگیریدنظردرزنیممیمثالیمطلباینبیشترفهمبراي

شصتواحدهايمغازهووپاساژباشدهساختهساختمانیککنیدتصورراوضعیتدوشویدگذاريسرمایه

خواهیدمیشماواستپروژهیکاین... گپارکینبدون،پارکینگدارمتريوبیستصد،مترينود،متري

.کنیدتقسیموبخریدرااین

؟بردمیسیکچهوضعیتایندروشودمیمطرحمتضادمنافعکهاستمعتقدراولزاینجادر

عادالنهشرایطاینجادروباشدداشتهبیشتريمذاکرهیازنیچانهقدرتکهاستبرندهاینجادرکسی

هموهستهمکوچکترکهرسدمیاوبهواحدبدترینداشتهکمتريزنیچانهقدرتکهکسیشدنخواهد

. قیمتکمترینباخردمیراواحدبهترینداردبیشتريزنیچانهقدرتکهکسیاماخردمیهمگرانتر

پولبعضیهادارندکمترپولبعضیهااستنابرابرهمشرایطبشویمشریکهمباهمهمابودقراراینجادر

استراولزتئورياین. دارندبیشتر

سهمباهمهمهبخریدبایرزمینیکبرویدباشیدداشتهعادالنهشرایطخواهیدمیاگرشماگویدمیراولز

یدآمیزنیچانهقدرتهمبازاستبرابرهمهسهماینکهبااینجادربودخواهدترعادالنهاینمشترك

شرایطبازساختمرحلهدرخواهممیسهمسهمنگویدمییکیوسطآیدمینابرابرشرایطهمبازوسط

میتجاريتقاضاياستشتربیمنطقهایندرسودشتجاريکهفهمدمیافراداینازیکیشودمیعوض

راباالطبقاتدرخواستیکی،شودمیبیشترمسکونیتقاضايبازاستبهترمسکونیدیگرجاییدرکند

.شدخواهدعوضزنیچانهشرایطهمبازداردراپایینطبقاتتقاضايیکیمیکند

.انتخابدرادترندآزآدمهایعنیبودآزادتروبرابربازشرایطاولمرحلهدرمثالایندر

بگیریمقراروضعیتیهمچنیندربایدگویدمیراولزهماجتماعیساختارهايواجتماعیقواعدتنظیمدر

عدهبکنیمهرکاريچونشدهساختهخانهآنوضعیتدرنه،ببخشیمتحققراعدالتبتوانیمتابتوانیمتا

رودمیکالهسرشاناي
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٧۴

.تسیچدیگرانازاوتمایزوجهداندنمیچونشخصمعناستبدینجهلحجاب

همهنفعبهاگروصرفااگراستعادالنهنابرابريدیگرعبارتبه.شودسپردهبخاطربایداستمهمباالجمله

.باشدکس

نظردرزدیمراباالمثالدرکهساختمانیهمانکنیممیبسندهمثالیکبهبازمطلبشدنروشنبراي

برايهرکدامو... دارمزیادمهمانمنبگویدیکی،دارمزیادبچهمنبگویدیکیتوزیعگامهناگریریدگب

بررافرضهمهاینجادرکندمیایجاداختالفکهاستمواردياینهاباعثاینکنندزنیچانهبزرگترواحد

.گیرندمیتصمیمترراحتصورتایندرهستندشهروندهمهکهبگیرنداین

شودنمیمعترضکسیاینجادرشودمیحذفکالکرداعتراضکسیاگرکهکنیماعالماگرباالثالمدر

اینکهترسازکسیدیگرشودمیتقسیمکشیقرعهاساسبراینهاکهشوداعالماگرشدنحذفترساز

ثروتورآمددمثال،دهدمیرضایتوضعیتاینبهوکندمیسکوترسدنمیاوبههمواحدیکحتی

ثروتالعادهفوقکاهشبهمنجرواستبازاراقتصاديهايانگیزهازکردننظرصرفمعنايبهبرابر

.شودمیهمگانی

،بردمیبینازجامعهدررارقابتاین،نیازشمقداربههرکس: گویندمیکهسوسیالیستهاشعاراین

.بردمیبینازجامعهدرراخالقیت

نظرازمیتواندثروتبرابريازمیزانیهربنابرایناستدرستاینشااستحقاقواستعداداندازهبههرکس

..هستندحداکثرينتایجآناینهاباشدسودمندهمگانبرايثروتبرابريحالتآنازبیشاقتصادي

توزیعیاوثروتعادالنهتوزیعاستبهتروضعیتدامکهکتسانیادوشیمحرطماجنیاهکیمهملاوس

؟ثروتناعادالنه
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٧۵

.نیازحددرهمه،برابرباهمهمهبهبهگویدمیوکندمیانتخابرااولگزینهسریعااندیشسادهذهن

اما. دندداجانراهایندرانسانمیلیونهافریفتراجهانازنیمیسالهفتادازبیشکهبوداينظریهاین

دهدپاسخموضوعاینبهعدالتتئورياساسبرخواهدمیراولز

؟داردپیامديچهباشدثروتنابرابرتوزیعاگر؟داردپیامديچهباشدثروتبرابرتوزیعاگر

راگمثالبراي.ثروتانگیزهنفی،رودمیبینازثروتتولیدانگیزهباشدثروتبرابرتوزیعاگرگویدمیاو

ساعت12کهکسیدستمزدماهپایاندرونکندکاراصالکسیوکندکارساعت12روزشبانهدرکسی

رودمیبینازثروتتولیدوکارانگیزهاینجادرکنندنصفهمبارانکردهکاراصالکهکسیباکردهکار

ترعادالنهوضعیتینابگویدخواهدمیزراولاینجادرشودمیایجادرقابتباشدثروتنابرابرتوزیعاگراما

.دنکیمکمکرتشیبعدالتهباینبشودتولیدبیشترثروتاینکهصرفچطور؟است

درستاین: گویدمیوتئوریشبهزندمیتخصیصاواینجادرنیستعادالنهزیادينابرابريچنیننیااما

بینتفاوتازمقدارچهدیدبایدگریختهافسارشکلبهنهامااستعادالنهثروتنابرابريتوزیعکهاست

.استعادالنهثروتمندوفقیر

باشدطبقهدونفعبهخودکلیتدرتفاوتاینبایدکهاستاینراولزپاسخ.استمهمخیلیفوقجملهاین

برابرتوزیعسمتبهیعنی،باشدمحالفقرابهثروتمندانازثروتکاملانتقالبایدمدتدرازدریعنی

کهاینبگونهبگیردصورتانتقالاینکهنیستمانعیمدتکوتاهدرهرچندمدتدرازدرنرویدثروت

.یابدکاهشغناوفقرفاصله

اگراستعادالنهنابرابري،کندمیبیشینهوبهینهرافقیرطبقهاقتصاديموفقیتامید،نابرابريمیزان

نامنافعوباشدهمهسودبهاگراستعادالنهمنافعهمهنابرابرتوزیعبنابراینکندتربیشرافقیرطبقهمنافع

.استعدالتعاممفهوماینکندبیشینهراطبقهبرخوردارترین
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٧۶

کندمیایجادفقرادرامیدکندمیایجادرقابتامکانچوناستترعادالنهثروتنابرابرتوزیعگویدمیاو

هرچهچونبپذیریمحديتارانابرابرياینبایدماکهاستمعتقداووببخشندودبهبوضعیتشانتا

ثروتمنداناگربرعکسوبودخواهدفقرازندگیبهبودباعثآنانثروتسرریزبشوندثروتمندترثروتمندان

شماکهاستاینآنسادهمثال. ماندخواهندباقیخودگذشتهوضعیتهماندرفقرانشوندتردمنثروت

وبخوردخوبغذايبرخوردارفردکهباشیدداشتهخوبیرستوراناتباشیدداشتهثروتمنديفردباید

دربخروجیدربدرکهکسیبههمانعامیکبدهدگارسونبهانعامییکبیرونآیدمیکههنگامی

شودمیمحرومانعامهمانازفقیرفردآننباشدثروتمنداگرمیکندبازاوبرايرااتومبیلش

.کنندنمیاعتراضیثروتمندانبهوشدهپذیرفتهمردمسويازراولزنظریهامریکاجامعهدر

. میشودتولیداجتماعیخیرنیتباوقانونی،تالشباثروتکهاستحالیدرایناستسکهرويیکاین

کامالاجتماعیقراردادگرفتهشکلنفرسهایناجتماعیقراردادبرمبتنیکهکهغربیجوامعهماندر

. رودمیپیشبهکاراقتدار،حاکمیت،قانون. استمحکم

نابرابروضعیتتاباشدهاییحداقلیکبایدکردهاشارهوداردتوجهآنبهراولزکهسکهدیگرروياما

دهچنداتومبیلبتوانندنسایریشویدمیسوارمیلیونیصدچنداتومبیلشماوقتییعنیباشدعادالنه

ازبتوانندآنازسایرینکهباشدمناسبیاتوبوسیامناسبتاکسینبودهمایناگروشوندسوارمیلیونی

سوارگرانقیمتاتومبیلشماکهزمانیامابیندمیعادالنهرامسائلاینراولزاینجاتاکننداستفادهآن

اینگویدمیاوکندنمیدفاعوضعیتاینازراولزدیگرشوندسواراتوبوسنمیتوانندحتیبقیهوهستید

غذاییوعدهیکدرکهکسی: گفتمیتواندیگرمثالیدرنیستجوابگوجوامعیاینچنینبرايمنتئوري

نبایدکشورایندراماندارداشکالیشودمیتومانهزار250اشهزینهکهخوردمیوگیموصدفخود

.دشابهتشاددیابندروخياربیلقادحوبماندگرسنهکسی

کسیدیگرتئورياینباماندهعقبکشورهاينهاستپیشرفتهکشورهايبراياوتئوريکهاستمعتقداو

.کندنمیحسادتثروتمندانبه
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٧٧

توزیعراعدالتمااستشدهنادرستیتعریفعدالتازماجامعهدربزنیمخودمانجامعهبهگریزيحاال

نیستکاملحدوديتاهممااجتماعیقواعدزیرااستدرستشهاییبخردمانگاهایندانیممیثروتبرابر

راهازپول،داریمکردنضایعحق،داریمآوردندرحرامراهازپولداریمنوکیسگیپدیدهماکشوردر،

.استمنفیثروتبهمانگاهداریمکشوردرراموارداینچونداریمدرآوردنخالف

افرادبرايراحداقلهاییکهداردوظیفهیعنیباشدرفاهدولتبایدابتدادربایددولتکهتاساینراولزنگاه

کندفراهمجامعه

ونابرابريوجودبهنسبتمنطقاراشماکهاینجاستاشنظریهزیبایی.راولزنابرابريحسکاهشدوم

دارايکهاستايجامعهمنظورالبتهکندمیآرامراجامعهامراینکندمیقانعنابرابريضرورت

.هستندزندگیحداقلهاي

رخافلباسوکفشخودکودکانبرايامیرحضرتمثالبرايشدهاشارهامراینبههممامبیندیندر

نابرابريتوانیمنمیمااگرفرمودندایشانپاسخدردندرکيدقنایشانبهفاطمهحضرتروزيریدندخنمی

تحملرافقرنتواننداینهانکنیمکاريکنیمحلرافقرامشکلتوانیمنمیاگر،کنیمحلجامعهدرراثروت

.کنندتحملبتوانندندارندکهآنهاییکهباشندجامعهدرامکاناتحداقلبامنفرزندانتابگذاریدکنند

دوبرعدالتاصخمفهوم.استبیننکتهوقشنگچقدرببینیدسادهمسئلهیکبهامیرحضرتنگاهعمق

.استقسم

کهباشندداشتهبرابرايپایهآزادیهايجامعنظامترینگستردهبهنسبتبرابرحقبایدشخصیهر-1

.باشدنداشتهمنافاتیهمگانبرايآزاديمشابهنظامبا

.استخاصعدالتبراياولاصلاین

استاینراولزصحبت... اندیشهآزادي،مسکنزاديآ،بیانآزادي،سیاسیآزاديیعنیايپایهآزادي

.باشدداشتهوجودآندرالذکرفوقمواردکهاستامکانپذیرکشورهاییدراوهاينظریهکه
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٧٨

نابرايرانفعبیشترینآنهاهردويکهیابندسامانچنانبایداجتماعیواقتصادينابرابریهاي-2

دهندمیبرخوردارافرادکهنذريمثالبرايباشدهداشتافرادبرخوردارترین

.باشدگشودههمهرويبهفرصتنظرازبرابرومنصفانهشرایطدرکهباشندوصلمشاغلیوبصمنابه-3

باشدايپایهآزادیهايازبرخیکاهشبهموکولطبقهفقیرترینثروتافزایشامکاناگرگویدمیراولز

.فقراثروتافزایشبهانهبهبکنیدنقضراايپایهآزادیهاينداریدحقشماباشداینچنیندکننمیاقتضا

پایهآزادیهايدادندستازهايببهخودثروتافزایشازطبقهفقیرترینواینجاستراولزنظراتفیظرا

کنندنمیعوضچیزهیچبارانآزادیشاودارندلیبرالمتفکرانکهاستاهمیتیینا.شودنمیمنتفعایش

.استغربتفکردرآزاديفلسفهآنپشتدر

.اندگذشتههمجانشانازخودتئورياینبرايواقعاواستوجودشانجزآزاديکهمعتقدندنهاا

/کوچکدولتیاکمینهنامبهدارداينظریهکهاستنوزیکمتفکرآخریناما

باهمهازبیشکهوي. بودهاروارددانشگاهاستادوآمریکاییشهیرفیلسوف) 1983-2002(نوزیکابرتر

اندیشهدررحمطخواهانآزاديازیکیاست،شدهشناخته»یوتوپیادولت،آنارشی،«خودکتاباولین

فلسفهازگوناگونهايحوزهدرفلسفهدرمتنوعشذائقهواسطهبهويالبته. شودمیمحسوبفلسفی

خلقراتأثیرگذاريومهمآثارهاعرصهاینازهریکدروبردهدستیمتافیزیکوشناسیمعرفتتاسیاسی

کتابآنمعرفکهاستنوزیکسیاسیاندیشهکردخواهیمتمرکزآنرويمقالهایندرآنچه. استکرده

خواهانکه،لیبرتارینیاخواهآزادياندیشهنمایندگاندستهدررانوزیککهاست»یوتوپیادولت،آنارشی،«

دهدمیقرارهستند،محدودیتبدونآزادبازاروحداقلیدولت

قاعدههیچونیستافرادحقوقوفرديآزادیهايازباالترمصلحتیهیچ:کهاستایننوزیکنظرعمده

معتقدخاطرهمینبهکندنقضرافرديآزادیهاياینکهدادارائهتواننمیرااينظریههیچوسیاسی

.کندمیسلبراانسانآزادیهايکوچکدولتیاکمینهدولتازغیردولتیهراست
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٧٩

برمبتنیدفاعیحداقلی،دولتوآزادبازارازنوزیکدفاعکلی،صورتبهشود،اشارهبایدهرچیزازقبل

دیگريسامانوساختارهرازکاراترراحداقلیدولتوآزادبازارويهرچندنیست،گراییفایدهوکارایی

تقدم«کانتیِاصولکشیدنپیشباکهمعنااینبه. استاخالقیدفاعیمنظومه،اینازدفاعشولیداندمی

آنبراساسکهسازدبرمیرانظريدستگاهیک،»وسیلهنهوهستندهدفافراد«اینکهو»خیربرحق

اخالقیقیدهايتابعبایدباشد،اجتماعییافرديشدیدآرزويباتوأمومطلوبچقدرهرهدفی،هرتعقیب

عاریتبهکانتازخودشزعمبهکهنامد،می»اخالقجانبیقیدهاي«راآنهانوزیککهباشدمشخصی

.استگرفته

باحتیوي. کنندمیممنوعراافرادحقوقکردنپایمالهرگونهکهمعنااینبههستندمطلققیدها،این

هیچباتواننمیرافردیکبهرسیدنآسیبکهکندمیاستداللشان،فکريدستگاهوگرایانفایدهبهحمله

کردنقربانی«کهگویدمیصراحتبهوي. کردتوجیهیاجبرانجامعه،یادیگرانبرايبزرگتريدستاورد

فردي،طبیعیحقوقازنوزیکجانبههمهدفاعهمین»معناستبیکامالًدیگربرخیراهدربرخیموجه

.بدانندالكجانوطبیعیحقوقاندیشهپرنفوذومتأخرمدافعاِنازرااوتااستشدهسبب

رالزونوزیک

بهعدالت«نامبارالز،جانمعروفکتابازپسسالسهشد،بردهنامآنازابتدادرکهنوزیکمعروفکتاب

رسدمینظربهبودندهاروارددانشگاهفلسفهاستادانازدوهرکهآنجاییاز. رسیدچاپبه»انصافمثابه

مطرحرا»استحقاقمثابهبهعدالت«مفهومخودشکتابدراو. باشدرالزکتاببهپاسخینوزیککتاب

نظراز. استجديوزیربناییایراداتدچارعدالتبابدررالزنظریهکهدهدنشانکندمیسعیوکندمی

تغییرپیدرکهمعنااینبه. باشدطرفبینهاییوضعیتبهنسبتبایدعدالتبابدراينظریههرنوزیک،

نهایی،وضعیتاینکههرچند. نباشدعادالنهساختاروشرایطیکازآمدهدستبهنهاییوضعیت

یاآندادنسامانیانابرابريکاهشدرسعیکهشرایطییااصلهربانوزیکنتیجه،در. نباشداشمطلوب
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٨٠

فقر،بهربطیهیچعدالتاجرايکهاستمعتقدويدیگر،عبارتبه. استمخالفباشد،داشتهامثالهم

یکنتیجهاینها. نداردثروتتوزیعنحوهنیزواقتصاديواجتماعیگوناگونهاينابرابريدستمزدها،نابرابري

.هستندسیستم

توانندمیهابدياینتمامباشد،شدهبنا،شماردبرمیراآنهانوزیککهاي،عادالنهمبانیبرسیستم،اگر

نتیجهبرمبتنیکهرا) تفاوتاصلخصوصاً(اواصولوکندمیحملهرالزبهويکهاینجاست. باشندعادالنه

.بردمیسوالزیرآنفرآیندهاينهوهستنداقتصاديسیستم

جامعه،بخشفقیرترینمنديبهرهکردنحداکثربرايوتفاوتاصلاساسبرماوقتیپرسد،میرالزازوي

پولاینقانوناًکهحالیدردهیم،میفقیربهوگیریممیثروتمنديازغیرهیامالیاتقالبدرزوربهراپولی

ایم،نکردهبرخوردعادالنهتنهانهاست،آوردهدستبهراآنعادالنهفرآیندیکطبقوداشتهتعلقويبه

وبخشندگیوخیرخواهینهاست،افرادحقوقرعایتدربارهعدالتچراکه. ایمگذاشتهپازیرراعدالتبلکه

متعلقکهراچیزيوبدهیمآنهابهاستآنهامالکهراچیزيآنیعنی. امثالهموغنیوفقیرفاصلهکاهش

.نگیریمآنهاازاستآنهابه

توزیعیعدالتوستانیمالیات

توانندمیدلیلآنبهتنهاهاانسان«کهکندمیاستداللوگذاردمیفراترهماینازراپاحتینوزیک

مبنیامورشانتنظیمبرايوخودشانبرايخودشانتاباشند،آزادکهدارندمعناداريزندگیکننداحساس

درمبنااینبر. »بگیرندتصمیماند،پذیرفتهخودانتخاببهکه) حقیقتیاخیرازمفهومی(کلیمفهومبر

اهدافیصرففرد،زندگیوکارازساعاتیعمًالمالیات،گرفتنباکهکندمیبیاندرآمدها،سیربررسی

کهشودهایینتیجهوهدفصرفتواندمیاحتماالًاومالیاتنیستند،فردخوداهدافلزوماًکهشدخواهد

دهندهمالیاتافرادفردفرددرخواستموردومطلوبنتایجواهدافونظرمدآنها،نتایجوهاهدفاین

صرفراخودزندگیاززمانیمدتاستشدهمجبورفردنباشند،اختیاريهامالیاتایناگربنابرایننیست،
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٨١

ناشیدرآمدهايازگرفتنمالیات«: گویدمیمبنااینبروي. کنددیگريعدهاهدافبراياجباريکردنکار

»استآدمیگرفتنبردگیبهکاراز

ازتواننمیکهدهدمینشاناستحقاقمثابهبهعدالتنظریهشد،اشارهکهطورهمانتوزیعی،عدالترددر

نابرابردرآمدتوزیع«کهارزشیگزارهاینکردنمطرحبابنابراین. بردسوالزیررافرآیندهانتایج،روي

فرآیندهايطریقازدرآمدتوزیعایناگر. »استناعادالنهدرآمدتوزیع«کهگرفتنتیجهتواننمی،»است

آندستکاريوبودهعادالنهباشد،نابرابربسیاراگرهرچندباشد،آمدهدستبهثروتکسبعادالنه

.»کندبدترراکسیوضعنبایدتملک«کهاستآنمالکیتحدنظریه،ایندرالبته.استغیرعادالنه

واقعاًودهدرخ»مطلقنداري«بارِفاجعهوضعیتکهاستدارمعنیوقتیفقطحداینکهکندمیاشارهوي

دیگرکسانوضعتواندمیکسیتملککهاستوضعیتایندرتنهاچراکه. (باشدنداشتهوجودچیزيهیچ

گرسنگیازکهکندرهادستتهیوفقیرکامالًراندارهااگرحتیآزادبازارکهدهدمینشانو) کندبدتررا

ایندرتملکبرايرامحدودیتیهرگونهعمًالبنابراینوکردنخواهدبدترراآنهاوضعوجههیچبهبمیرند،

اخالقیوموجهدولتترینگستردهراکمینهدولتنوزیککهکنمخاطرنشانبایدآخردر. دادنمیروانظام

یوتوپیاي. آوردمیفراهمیوتوپیابرايراچهارچوببهترینکمینه،دولتاینکهاستمعتقدوداندمی

.خواهندمیکهکنندزندگیگونهآنتوانندمیافرادکهاستجایینوزیک

نوزیکبرواردشدهنقدهاي

ترینشاخصازیکیخصوصایندر. هاستآنارشیستنقدنوزیک،بهشدهواردنقدهايازدستهاولین

شودمیمدعی»طبیعیحق«دیدگاهازکهاستنوزیکبهاتریشی،اقتصاددانروتبارد،مورينقدنقدها،

ادعاحتیونیستبرخوردارمستحکمیپایهازآنارشیسمبروينقدهايونوزیکیکمینهدولتنظریه

همینگرفتنشکلبهمنجروينظریهدرکه(نامرئیدستاصلطبقبرکمینهدولتنظریهکهکندمی

دومین.شدخواهدآنارشیسمسمتبهحرکتوکمینهدولتپاشیدنهمازبهمنجر) شدکمینهدولت

.گرددمیبرشوددادهتوضیحشدسعیمقالهایندرکهمفهومیبرنوزیک،برشدهواردنقدهايازدسته
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٨٢

کمینهدولتبهوينظریهدرکهزندگیمعنايازنوزیکشهودوبرداشتکهمعتقدندمنتقدانازايدسته

تواننمیکهمفهوماینبه. استتعمیمغیرقابلوشخصیبرداشتیشود،میختمنوزیکییوتوپیايعنوانبه

ايدستههمچنین. باشندبرخوردارآزاديحداکثرازخواهندمیهاانسانهمهکهکردباورشهوديايگونهبه

مجالیکهشدهواردفیلسوفانوگرایانفایدهجانبازنوزیککارهايبهتخصصیوفنینقدهايازدیگر

.نیستآنهابیانبراي

2011سالدرنوزیک

باکهايایده. شودمیمحسوب) خواهیآزادي(لیبرتارینیسمسردمدارانازنوزیکشد،گفتهکههمانطور

. نهادارجراخصوصیداراییوپرداختدولتکردنکوچکبهشد،واردسیاستدنیايدرتاچروریگان

سنتهرچنددوران،آنازپساما. بوددورانآنانگلیسوآمریکادراقتصاديسابقهبیرشدهماشنتیجه

افزایشواسطهبهاماچرخید،میمدارهمانبرهمچنانیافتهتوسعهکشورهايدرمدارانسیاستاصلی

اینطبیعتاًچراکه. نبودندهاایدهاینازقدتمامدفاعبهحاضرچندانیمدارانسیاستاقتصادي،هاينابرابري

یکازپسو2002سالدرنوزیکهرچند. بپسندندراآنهارأيهايصندوقکهنبودندهاییایدهها،ایده

جاناتانکهطوريبه. دادندادامهخودرشدبههایشاندیشهاماگذشت،درسرطانبامبارزهطوالنیدوره

منتشرتازهیوتوپیاودولتآنارشی،کتابکهزمانیدر«: نویسدمینوزیک،سرسختمنتقدانازیکیولف،

.بودمفلسفهلیسانسدانشجويمنبود،شده

نوزیکاندیشهنتایجدستهیکداشت؛وجوددانشجویانمیانکتاباینقبالدربرخوردنوعدوزمانآندر

نوزیکنتایجبودندمعتقددیگردسته. نیستجدياثرياثر،اینبودندمعتقدودانستندمیمشمئزکنندهرا

بایدامروزهولی.... باشیمنداشتهمشکلیشانبودناشتباهدادننشانبرايکههستمشمئزکنندهآنقدر

سمتبهگرایشکهرسدمینظربهزمینههمیندر.»گفتمیدرستنوزیککالن،صورتبهکهکرداذعان

اقتصاديرشدافولباکههمیشههمچون. استیافتنافزایشحالدرمحدودتردولتوبیشترهايآزادي

صورتبههاایدهاینوافتندمیدولتحدازبیشدخالتوهاآزاديکمبودفکربهمردمسال،چندینازپس
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٨٣

توسعهاقتصادهايدرهادولتهايهزینهدوبارهافزایشازپسهاسالایندر. شوندمیمحبوبعمومی

است،رسیدهکشوراینداخلیناخالصتولیدازدرصد40نزدیکبهکهمتحدهایاالتدرخصوصبهیافته،

.استشدنکمحالدرمردمدرآمدویافتهکاهشطبیعتاًاقتصاديرشد

سمتبهحرکتلزومدوبارهوکردهایجادمدارانسیاستمیانتبعاًومردممیانراهایینگرانیرونداین

گرفتنقدرتدرتوانمیرانگرانیاینتجلی. استشدهمطرحدار،دامنهوجديصورتبهکوچکتر،دولت

. کردمشاهدهکشوراینسیاستبراثرگذارنیرويسومینعنوانبهمتحدهایاالتسیاستدر»پارتیتی«

هایکونوزیکهمچونهاییلیبرتارینهاينوشتهآن،سردمدارانادعايبنابراش،فکريآبشخورکهحزبی

خواهیمهادولتکردنکوچکچهارچوبدرچنینیاینهايحرکتازبیشترآیندههايسالدر. است

.شنید

زیزعنایوجشنادامشياربنوزفازورتاقیفوتيوزرااب

باشیدموفق
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