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ی و مبارزه طبقاتیدمکراس  
  !ليبراليسم مبارزه طبقاتی درانگلستان، فصل سوم: دمکراسی ومبارزه طبقاتی، کتاب دوم 

               م مهرماه هشتاد و ششنهبيست                                                                                          داراب زندنايب

  
  مقدمه

  رفقای چپ انقالبیی بين ليبرال های وطنی و برخی ازاخيرًا درگيرِی نظری ا

شته شده از حکومت درگرفته که روشنگر جهت گيری بورژوازِی دور نگاه دا

به استفاده از ابزار قهری عليه چپ ها گشته " اصولگرا"برای ترغيب هيئت حاکمه 

تعدادی از دوستان آزاديخواه و تازه سياسی شده که معموًال به علت ساده . است

ليبرال ها را باور داشتند و تا به " وحدت اپوزيسيون"انديشی و پاک طينتی شعار 

از رهنموِد عی برای ايجاد وحدت می پنداشتند،را مانچپ های انقالبی مروزا

. سرکوب قهرآميز چپ انقالبی توسط ليبرال ها شوکه شده و مات و مبهوت مانده اند

فقه و شريعت "برخی از ايشان نيز تقصير را به گردن آن دسته از ليبرال ها می اندازند که خواهان سازش دادن 

، بر خالِف ادعايش، هرگز "ليبراليسم"اما واقعيت اين است که . می باشند) ی مذهب–ملی " (ليبراليسم"با " اسالمی

برای تمامی طبقات " آزادی"نبوده است و در هيچ مقطع تاريخی پيروِی " دمکراتيسم"و " آزاديخواهی"مترادف با 

 ارگانی برای نبوده و همواره" داور پيشه"و " بی طرف"اجتماعی نبوده و الگوی حکومتی آن نيز در هيچ زمانی 

  .بوده است" تجارت آزاد"و " مالکيت خصوصی"سرکوب مردم آزاديخواه برای حفظ 

مقاله ای را که در زير می خوانيد، جزئی از مجموعه ای است که تاريخ جوامع بشری را در دوران های مختلف 

را در هر دوران به اثبات " یمبارزه ِی طبقات"تاريخی مورد بررسی قرار داده و موجوديت و نقِش تعيين کننده ِی 

 تا زمستان ٨٤توسط بينا داراب زند ، از بهار " دمکراسی و مبارزه طبقاتی" اين مجموعه با عنواِن . رسانده است

نگارش يافت که بيشتر قسمت های آن " حزب دمکرات ايران" ، به صورت پاورقی برای سايت اکنون ليبرال ٨٥

خوشبختانه . برال اين سايت قرار گرفت و تنها دو بخش از آن جان سالم بدر بردگردانندگاِن لي" کتاب سوزی"مورِد 

می باشد که به تاريخچه ی " مبارزه طبقاتی در انگلستان"از کتاِب دوم " ليبراليسم"يکی از اين بخش ها فصل سومِ  

متوجه خواهد گشت که سرکوِب با مطالعه ِی اين مقاله، خواننده . تکامل عينی و نظرِی ليبراليسم کالسيک می پردازد

قهرِی حقوق دمکراتيِک نيروهاِی مردمی نه به علِت خصوصيات ليبرال هاِی مذهبیِ  وطنی، بلکه از ماهيِت طبقاتی 

  .ليبراليسم و منافع طبقاتی بورژوايیِ  مستتر در آن از همان آغاز پيدايش اين ايدئولوژی می باشد

  

  سالم دمکرات
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   دمکراسی و مبارزه طبقاتی
  مبارزه طبقاتی در انگلستان: کتاب دوم 

  ليبراليسم: فصل سوم

با شکل گيری و ظهور بورژوازی، مبارزه اين طبقه عليه نظام فئودالی در کنار مبارزات و شورش های دهقانی 

بقه بطور مثال، توسعه داد و ستد اين ط. عليه امتيازات و ستم اشراف، عامل تغييرات وسيع اجتماعی در انگلستان شد

و رشد سود دهی و قيمت پشم موجب گشت که طبقه اشراف زمين های بيشتری را از مصرف زراعی به مرتع 

داری تبديل کرده و در نتيجه دهقانان و رعايای بيشماری را از زمين های اشتراکی براند و برای بيرون نگاه داشتن 

شتراکی از اين زمين ها را ملغی ساخته و نهايتا آنان ايشان، زمين ها را ديوار و حصار بکشد و بدين ترتيب استفاده ا

 اجتماعی -بنوبه خود، چنين واقعه ای، باعث گشت که واحد اقتصادی . خود در آورد" مالکيت خصوصی"را به 

پس می . فئوداليسم، يعنی روستای خودکفا، متالشی شده و جهت تامين مايحتاج خود وابسته به طبقه بورژوازی گردد

  .منافع اقتصادی بورژوازی چگونه عامل تغييرات بنيادين در روابط و مناسبات توليد فئودالی گشتبينيم که 

نافع طبقاتی  اجتماعی نيز ديديم که در مقطعی، م-در سطح سياسی 

بورژوازی او را به اتحاد با مقام سلطنت وادار ساخت که حاصل اين 

خاندان تئودور با اتکاء به . اتحاد حکومت مطلقه خاندان تئودور بود

ثروت بورژوازی شهری توانست اليگارشی اشراف و روحانيت بزرگ 

ا و را در هم شکند و به نوبه خود با تجهيز نيروی دريايی، انحصار اسپاني

پرتغال را بر بازارهای جهانی و قاره جديد به چالش طلبيده و از آن همه 

چنين . ثروت و نعمت، سهمی برای بورژوازی انگلستان بدست آورد

نفوذی در جهان و تامين منابع مورد نياز بورژوازی باعث تسهيل در انباشت اوليه سرمايه گشت و اين تمرکز پول و 

  .وداليسم را که بر مبنای اصالت خانوادگی قرار داشت از هم فرو پاشيدطال سلسله مراتب طبقاتی فئ

بازهم شاهد بوديم که با روی کارآمدن خاندان استوارت و تغيير جهت سلطنت مطلقه از اتکاء به طبقه بورژوازی و 

مت مطلقه تالش برای بازسازی نظام فئودالی و تکيه به طبقه اشراف و روحانيت ، به مخالفت بورژواها با حکو

انجاميد و اين مخالفت، تا حد يک انقالب سياسی و سرنگونی حکومت سلطنتی پيش رفت و شکل سياسی جامعه 

  .انگلستان را دگرگون ساخت

پس می بينيم که مبارزه طبقاتی بورژوازی عليه نظام فئودالی عامل دگرگونی های عظيم و عميقی در زمينه های 

بلکه بورژوازی برای . ما اين مبارزه بخودی خود و بدون واسطه انجام نپذيرفتا. اقتصادی، سياسی و اجتماعی شد

مبارزه عليه نظام فئودالی نياز به جذب نيروهای اجتماعی الزم جهت ايجاد دگرگونی و پيشبرد انقالب اجتماعی 

غم تمايز ش از چگونگی جذب اين نيروها، ما را با شکل ديگری از مبارزه طبقاتی آشنا می سازد که علير. داشت

 اين سه شکل تاثيرات متقابل. اشکال اقتصادی و سياسی، در رابطه ای متقابل و تنگاتنگ با دو وجه ديگر می باشد

  .جود آوردن انقالبات اجتماعی می گرددتحوالت الزم برای بو از مبارزه است که درطول روند تاريخ، باعث تغييرو
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   انقالبیايدئولوژی بورژوازی:  اومانيسم رنسانس-١
همانطور که بورژوازی در درون نظام فئودالی شکل گرفت، . شکل ديگر مبارزه طبقاتی، جنبه ايدئولوژيک آنست

  .ايدئولوژی آن نيز از درون ايدئولوژی فئودالی برخاست

جيه جهان بينی فئودالی که بنياد ش بر اصول مذاهب يکتاپرستی و در اروپا بر مبنای مسيحيت بنا گشته بود، با تو

و ديگر باورها و خرافات، مردم " حق الهی سلطنت"و يا " مشيت الهی"امتيازات طبقه اشراف و فقر رعايا براساس 

را به تحمل درد و رنج در دنيای مادی محکوم کرده و به ايشان تسليم و رضا در مقابل خواست الهی را توصيه می 

مقام سلطنت، اشرافيت و روحانيت را تا حد قديسان باال اين اصول که توسط روحانيت فئودال وعظ می گشت، . نمود

محاربه با "و " احکام الهی"می برد و هرگونه نافرمانی و تخطی از قوانين و سنن فئودالی را برابر با سرپيچی از 

رزه تمکين رعايا به چنين اصولی و باور ايشان به اين خرافات، مانع بزرگی را در پيشبرد مبا. قلمداد می کرد" خدا

نتيجتًا، مبارزه طبقاتی بورژوازی عليه نظام کهن، بغير . طبقاتی آنان و بورژوازی عليه نظام فئودالی قرارداده بود

از استيالی اقتصادی و مالی و درگيری های سياسی، برای رفع موانع ذهنیِ  جذب نيروهای مردمی در جهت 

  . ظاهر گشتپيشبرد منافع طبقاتی اش، در شکل مبارزه ايدئولوژيک نيز

هسته اين مبارزه از درون مخالفت روحانيون معترض به تجمل و ثروت دستگاه پاپ و کليسای کاتوليک آغاز گشت 

به خود گرفت و با اختراع و توسعه صنعت چاپ در سراسر اروپا ) اصالت انسانی(و رفته رفته شکل اومانيستی 

را متوجه امتيازات اشراف و روحانيت حاکم قرار داد و به افکار جديد اومانيستی نوک تيز حمله خود . اشاعه يافت

رعايا و طبقات ستم کشيده متذکر می گشت که بی عدالتی موجود در جامعه توجيه دينی و الهی نداشته و از منافع 

با حمله به امتيازات اشراف، ايده برابری انسان ها را مطرح کرده و به " پتراوک. "طبقاتی حاکمه نشأت می گيرد

خون، در : می گفت" راه رسيدن به شادکامی"مثًال در رساله . اهميت نقش انسان و توانايی های آن تاکيد می کرد

حتی اگر خون فردی پاک تر و خالص تر از ديگری باشد، تنها بيانگر . تمامی انسانها دارای يک رنگ است

های شريف با روح بزرگ زاده نمی شوند، انسان .... تندرستی و سالمتی اوست و نه نشانی از اصالت و اشرافيت

اين زندگی شرافتمندانه است که مالک . بلکه از طريق عمل صالح در طول زندگی شان به مرتبت دست می يابند

در رساله ای موسوم به " لورترو واال"و يا . شرف انسانی است و نه آنکه چه کسی در چه خانواده ای زاده شده 

بر عليه ايده خرافی گناه کار بودن ذاتی انسان های رانده شده از بهشت برخاسته و می " درباره لذت و شادی واقعی"

. انسان معجزه طبيعت است و اين طبيعت انسان است که از درد و رنج دوری کرده و به حفظ خود بکوشد: نويسد

يا آمده و اگر در شرايط مناسبی انسان آزاد به دن... بکن، آنچه را که اراده کرده ای: در رساله ای می گويد" رابله"

زندگی کند و به طرز صحيحی آموزش ديده و تربيت شود و عمر خود را در کنار فرهيختگان بگذراند، غريزه اش، 

  )١(.او را به عمل شرافتمندانه رهنمون خواهد ساخت و از بی شر افتی دورش نگاه خواهد داشت

هايی بود که انسان را در مقابل نيروهای فعالِ  خارج از جهت کلی حمالت اومانيستی دوران رنسانس به باور

. محدوده اراده اش، چون غالمانی دست و پا بسته قلمداد می کرد و او را به تسليم در مقابل آنها دعوت می نمود

، جملگی خواهان آزادی انسان از زنجيرهای موهومی بودند که از طريق باورهای " اومانيسم"طرفداران و مبلغين 

چرا که . اين امر در چنان شرايطی از مبارزه طبقاتی ضروری بود. رافی ، او را در قيد و بند نگاه می داشتندخ
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برای در هم شکستن نيروهای نظام فئودالی که با تيغ و زنجير قوانين و سنن خود را به رعايا تحميل می کردند، 

به خودباوری و اعتماد به نفس الزم برای جنبش و مردم می بايست از چنگ چنين توّهمات و خرافاتی رها گشته و 

بورژوازی برای فرو انداختن درخت تنومند فئوداليسم که در طی قرون متمادی عميقًا در . تحرک دست می يافتند

  .زمين و اذهان عمومی ريشه دوانده بود، به چنين نيروی عظيم، اما خفته دهقانان و رعايا نياز داشت

با " ويکليف. "وارد آمد" جان بال"و " ويکليف"پيکر ايدئولوژی فئودالی انگلستان توسط اولين ضربات نظری بر 

توضيح اين واقعيت که پادشاه و روحانيون نيز موجوداتی زمينی و جايزالخطا می باشند و همچون هر انسان ديگری 

ز در مواعظ خود، اشرافيت را ني" جان بال. "اين طبقات را نفی کرد" الهی بودن"به فساد کشيده می شوند، رابطه 

اين ثروت اشراف است که به ايشان جنبه : مورد حمله قرار داده و به دهقانان و رعايا ستمديده خاطر نشان ساخت که

طبقه فئودال با ! می دهد و اين ثروت چيزی نيست جز غارت و چپاول حاصل دست رنج رعايا) Lord(خدايی 

در اثر چنين تبليغاتی، نهايتًا، توهم توده ها ! آنان را بدست می آورندغصب توليدات رعايا امکان حکومت بر 

  .فروريخت و عوام را به حرکت در آورد

به سراسر اروپا سفر کرد و با بزرگان مکتب اومانيستی آشنا " جان کولت"با فاصله يک قرن کشيش جوانی بنام 

. ر علوم دينی، فلسفه يونان را نيز تدريس می کرداو پس از بازگشت، مدرسه ای را تُاسيس نمود که عالوه ب. گشت

تشبيه کرد و طی " اسب تروا"، که خود از محصلين به نام دينی به شمار می آمد، اين مدرسه را به "توماس مور"

طوفانی که آوازُه مدرسه شما بر پا کرده است، اصًال جای تعجب ندارد، زيرا اين : نوشت" جان کولت"نامه ای به 

" مور"منظور ) ٢. (در آن پنهان شدند" تروا"انند اسب چوبينی است که يونانيان مسلح برای ويران کردن مدرسه هم

. " آن بود که تدريس فلسفه يونان در قالب مدرسه ای مذهبی، نيروهای بر اندازندُه انديشه کهن را استتار کرده است

به بنيان امتيازات طبقه اشراف و باورهای روحانيون " آلجزيرُه ايده "، بنوبُه خود نيز با تُاليف کتاب " توماس مور

ارزشهای "حمله برد و با طرح جامعه ای اشتراکی، نظام فئودالی را به چالش طلبيد و گام ديگری در جهت معرفی 

د بگذاريد تمام انسانها عليه جنگ متح: که مستقيما به عوام فرمان قيام داد" آراسموس"و باالخره . برداشت" انسانی

بگذاريد ملت در جمع و در خلوت به بزرگداشت و تبليغ صلح ! بگذاريد همه مردم عليه آن فرياد برآورند! شوند

هنگاميکه عليه استبداد و اشراف بپا ! و بدانند که چه قدرت خارق العاده ای در جمعيت ايشان نهفته است....بپردازد

تنها عده معدودی که ثروت کثيف شان . صلح دعا می کننداکثريت مردم از جنگ نفرت دارند و برای ....می خيزند

  )٣.(وابسته به بيچارگی و غم و اندوه مردم در حالت جنگ است، خواستار آنند

 
اين آوای بورژوازی انقالبی بود که مردم را برای درهم شکستن نظام فئودالی به جنبش و حرکت فرا می خواند و با 

ه، عوام را به قيام عليه طبقه و دستگاه حکومتی و آداب و سنن فئوداليسم دعوت شکستن توّهمات و تابوهای بازدارند

شورشيانی که به رهبری . نتيجه مبارزه ايدئولوژيک بورژوازی را در وقايع موضوعُه فصول گذشته ديديم. می کرد

ردند، ديگر شرايط به منافع و نظام اشرافيت فئودال حمله کردند و شهر لندن را به تصرف خود در آو" جان بال"

نسبت نمی دادند و با خودباوری و اتکاء به " مشيت الهی"اسفناک زندگی خود و امتيازات طبقاتی اشرافيت را به 

و يا روستاييانی که در زمان . نيروی جمعی خويش جهت تغيير شرايط زندگی شان به اقدام مستقيم روی آورده بودند
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را " نورفوک"وارها، حصارها و کاخ های اشراف را ويران کرده و شهر ، دي"رابرت کت"به دنبال " ادوارد ششم"

کرامول را تشکيل می دادند و به " ارتش نوين"تسخير کردند و يا دهقانان بی زمين و سربازان آواره ای که شالوده 

احکام "ليه سرکوب مقاومت سلطنت مطلقه و حاميان اشراف اش پرداختند، ديگر در اين توهم به سر نمی بردند که ع

  .پرداخته اند" محاربه با خدا"قيام کرده و به " الهی

  ايدئولوژی بورژوازی ضد انقالبی:  ليبراليسم-٢

دوران رنسانس، جهان بينی و سنن فئوداليسم " اومانيسم"

را به منافع بورژوازی بالنده و تشنه قدرت برای جذب 

  .نيروی طبقات فرودست جامعه مورد حمله قرار داد

اما در همان وقايع . اين واقعيتی غير قابل انکار است

تاريخی مورد مثال ما، شاهد بوديم که باد در جهت منافع 

هنگاميکه در اثر تبليغات طرفداران . يانه نمی وزدطبقه م

، چنين عقايد انقالبی ای در ذهن مردم جای "اومانيسم"

اين طبقات در جهت منافع خاص خود به گرفت و ايشان را به نيروی نهفته در حرکت جمعی خويش واقف ساخت،

برداشت دهقانان بی زمين از . نی نداشتکه لزوما با منافع طبقه ميانی جامعه، يعنی بورژوازی، همساحرکت آمدند 

اين نظرات، مثال نظريه ای که ثروت اشراف را حاصل غصب دسترنج دهقانان معرفی می نمود، آن بود که زمين 

هايی را که اشراف با بيرون راندن ايشان تصاحب کرده و رعيت را از استفاده مشترک آن محروم ساخته اند يا بايد 

. بر روی آن کار می کند و يا اينکه بايد چون گذشته به شکل اشتراکی بهره برداری گرددبه فردی تعلق گيرد که 

بياد داريم که . زمين های محصور را به مشروعيت نمی شناختند" مالکيت خصوصی"در هر صورت  يعنی اينکه

ان تداوم خواه, مطرح می گشت و بر همين مبنی رعايا" جنبش مساوات طلبی"چنين نظراتی، مشخصا از طرف 

بر اساس همين باورها مردم زمين های اشراف شکست خورده را تصرف کرده و عده ای به رهبری . انقالب بودند

به کشت اشتراکی زمين های تصرفی مشغول " ديگرز"آن امالک را از آن خود دانسته و عده ای ديگر، " ليلبورن"

در اين مقطع از روند انقالب، يعنی نقطه . فته می پنداشتگشتند، در صورتيکه پارلمان بورژوازی انقالب را پايان يا

ايکه مبارزات مردم از منافع بورژوازی فراتر رفت، اين طبقه تغيير روش داده و با سرکوب فجيع و خونين 

اين تغيير روش و هراس طبقات . به ملت و انقالب پشت کرد" مساوات طلبان"

ه ميانی جامعه، در طول تاريخ بوده بورژوای، بمثابه طبق فرودست، از خصائص طبقه

شاهد بوديم که بورژواهای " جان بال"در همان شورش دهقانی به رهبری . و هست

 شهر لندن، در آغاز به شورشيان خوش آمد گفته و از طريق شورای شهر با ايشان برای

   .ضربه زدن به اشراف و تضعيف حکومت مساعدت نمودند

و طبقه شهرنشين آنرا برخالف منافع و داد و ستد خود اما هنگاميکه شورش تداوم يافت 

.جهت سرکوب وحشيانه شورش همراه شدتشخيص داد، با شاه در  

خصوصی زمين توسط  ، از آنجا که جهت اصلی شورش های دهقانی عليه مالکيت"رابرت کت"همچنين در قيام 
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ان به درخواست حمايت ايشان شورشي از طرف" مالکيت خصوصی"اشراف بود، بورژوازی نيز از هراس نفی 

  .پشت کرده و آنها را در مقابل اشراف و حکومت مطلقه تنها گذاشت

 اقدام انقالبی خود، يعنی زمانيکه سلطنت استوارت ها از حمايت به همين صورت بورژوازی در آخرين و مهمترين

. چارلز اول را مقهور ساخت) ارتش نوين(و تامين منافع اين طبقه روی گرداند و دوباره به نيروی مسلح توده ای 

سعی در اما پس از پيروزی بر حکومت مطلقه، هنگاميکه خود را در حاکميت ديد و انقالب را پايان يافته پنداشت، 

. و مقاومت مردم مواجه گشت" مساوات طلبانه"اما با شيوع عقايد . خلع سالح مردم و انحالل ارتش نوين کرد

 پس از اندکی ترديد، به سرکوب خونين نيروهای مسلح وفادار به انقالب دست زد و - نماينده بورژوازی -کرامول 

  .ا قهرًا به عقب راندسپس در سراسر انگلستان متصرفين زمين های اشراف جديد ر

اين وقايع بيانگر خيانت بورژوازی به ملتی است که با تکيه به نيروی آن حاکميت را غصب کرده بود و پس از 

کرامول، با بازگشت سلطنت استوارت ها تغيير جهت اتحاد طبقاتی بورژوازی، از طبقات فرودست به بازمانده 

ی برای حفظ منافع خود از اتحاد با نيروهای مردمی روی گردانده و بدين معنی که طبقه ميان. اشرافيت، کامل گشت

 بدين ترتيب شرايط عينی مبارزه طبقاتی تغيير کرد و ديگر برداشت های. دوباره با اشراف به مصالحه نشست

  .به نفع بورژوازی نبود" اومانيسم"انقالبی از 

به توجيه " جان الک"، فيلسوفی بنام ١٦٨٨در سال توسط حزب ويگ " ويليام اورانژ"نتيجتا، پس از روی کارآمدن 

در اين نقطه بود که شاخه جديدی در مکتب . موقعيت جديد بورژوازی واتحاد نا مقدس آن با اشرافيت پرداخت

  .معروف گشت، پايه گذاری شد" ليبراليسم"که بعدها به " اومانيسم"

ايدئولوژی ايکه سازش طبقاتی بين بورژوازی . ست، ايدئولوژی بورژوازی ضد انقالبی ا"ليبراليسم"در حقيقت، 

ايدئولوژی ايکه در عوض صدور حکم قيام عليه . حاکميت يافته و اشراف پس مانده از نظام فئودالی را توجيه کرد

ايدئولوژی، بورژوازی در " ليبراليسم. "امتيازات طبقه حاکمه، تساهل و تسامح با حکومت جديد را ترغيب نمود

 روابط و مناسبات سرمايه داری تثبيت گشته و به قدرت سياسی دست يافته و تداوم انقالب مردمی را زمانی است که

انقالب را به سازش ضد با طريق آن بورژوازی، راه ايدئولوژی ايکه از .به ضرر خويش تشخيص داده است

  .....مبادله کرد اشرافيت

  توماس هابز و روش او. ٣

بپردازيم، الزم می " ليبراليسم"جتماعی و الگوی حکومتی قبل از آنکه به اصول فلسفه ا

. نويسنده اين سطور را فرد بی انصافی تلقی نکند, دانم نکته ای را متذکر شوم تا خواننده

رجوع " ليبراليسم"هنگاميکه ما به تاريخچه، زندگی نامه و مباحث بنيانگذاران مکتب 

 می کنيم، آنها را انسانهای دوست کرده و ايشان را مجرد از نقش تاريخی شان بررسی

اما تاريخ به خصوص از ديدگاه جامعه شناسی، نسبت به . داشتنی، با اهداف و انگيزه های قابل احترامی می يابيم

چرا که با گذشت زمان، شخصيتها و انگيزه ها رنگ می بازند و آنچه باقی می ماند . بازيگرانش بسيار بی رحم است

پس اگر در ادامه بحث، . ه آنها و مکتب شان در طول تاريخ و روابط اجتماعی گذاشته اندنقش و تاثيراتی است ک

قضاوت نويسنده در مورد انديشه های بزرگان اين مکتب را تند و عاری از حس همدردی تشخيص داديد، حمل بر 
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  .ريخ بگذاريدبی انصافی و يا عدم نگاه داشتن احترام اين متفکران بزرگ نکرده و به حساب بی رحمی تا

واقعيت تاريخی نشان می دهد که با تغيير شرايط عينی بورژوازی از طبقه ای محکوم به حاکم، توجيهات مناسب با 

طبقه حاکمه تازه بدوران رسيده می بايست توجيح نوينی به ملت انقالبی ارائه می . موقعيت جديد آن ضرورت يافت

زدن به حکومت خود باز داشته و طبقات فرودست را به آشتی و سازش داد تا ايشان را از تحرکات انقالبی و ضربه 

اگر چه زمانه پاسخ نياز به ايدئولوژی جديد را بر دوش جان الک نهاد و او نيز صادقانه به . با شرايط نوين فراخواند

ن انديشه سياسی ـ خداوندا١( انگيزه خود که کمک به استقرار حکومت منجی بزرگ يعنی ويليام، شاه فعلی انگلستان 

" به " ليبراليسم" بود اعتراف نمود، اما،حلقه اتصال )٢٠١انتشارات اميرکبير چاپ پنجم جلد دوم قسمت اول پاورقی ص . ت.و

  .بود" توماس هابز"روش فلسفه اجتماعی " اومانيزم انقالبی

را به نمايش گذاشت و نشان داد متدلوژی اومانيسم دوران رنسانس، روش نقادانه از جامعه طبقاتی دوران فئوداليسم 

که چگونه طبقه حاکمه آن دوران با تکيه به حکومت طبقاتی حاصل و دست رنج طبقات فرودست را به غارت می 

جامعه انسانی را به صورت جمعيت های متمايز و متضاد در نظر " اومانيسم انقالبی"به عبارت ديگری، . برد

، از اين "آراسموس"مثال ديديم که . بعات روبنايی آن را افشاء می ساختگرفته و اختالف طبقاتی ميان ايشان و ت

" توماس هابز"اما، . نشان داد" جنگ"ديدگاه، تفاوت منافع طبقه حاکمه فئودال و طبقات فرودست را نسبت به مقوله 

از " نهروانشناسا"و با اتخاذ روش . گشت" فرديت" برای توضيح بشری بودن روابط انسانی دست به دامان 

، هم واقعيت طبقاتی بودن جامعه را محو ساخت و هم روابط متغيير تاريخی انسان ها را که تابعی "طبيعت انسانی"

با اسالف انقالبی ش در مقدمه " هابز"تفاوت ديدگاه . از مبارزات طبقاتی بود به امری ابدی و نا متغيير تبديل نمود

ثلی که اخيرا از آن استفاده نادرست شده است، می گويد حکمت نه ضرب الم. کامال آشکار است" لووياتان"کتاب 

ولی ضرب المثل ديگری که از دير باز ميان آدميان .....خواندن کتابها، بلکه از مطالعه در حال آدميان بدست می آيد

ل ديگر آگاه رواج داشته چنين می آموزد که آدميان می توانند براستی اگر زحمتش را بر خود هموار کنند، از احوا

مقصود از اين گفته برخالف آنچه اينک معمول است آن ". خودت را بشناس"شوند و اين ضرب المثل اين است که 

نيست که آدمی رفتار ددمنشانه صاحبان قدرت را در برابر زيردستانشان تاييد کند تا مردم فرومايه را بر انگيزد که 

يش گيرند، بلکه منظور از اين گفته اين است که به سبب همانندی در برابر زيردستانشان رفتاری گستاخانه در پ

انديشه ها و عواطف آدميزاد گاه با يکديگر هر کسبه هنگام انديشيدن و اظهار عقيده کردن و اميد و بيم داشتن و جز 

گان ديگر در آن در هر زمينه ای در حال خويشتن بنگرد، به مدد آن می تواند به انديشه ها و عواطف همه آدميزاد 

آنکه بايد بر ملتی فرمان راند بايد با مطالعه در خويشتن، نه اين يا آن فرد خاص، بلکه انسانيت . مورد مشابه پی برد

مطالعه کند، که هر چند کاری سخت تر از فرا گرفتن هر زبان يا علمی است، ولی اگر مطالعه خويش را يا نظم و 

ايش باقی نخواهد ماند که ببيند آيا آنچه از احوال بشريت يافته در نهاد خود تيز هوشی انجام دهد، جز اين زحمتی بر

  )١١٥تا١١٤ همانجا ص-٢(. زيرا اينگونه آيين بر، برهان ديگری نياز ندارد. او نيز همان گونه است يا نه

 سان روبرو می از دريچه نگاه به خود، ما با افرادی هم" طبيعت انسانی" ، يعنی کشف "هابز"با بکار گرفتن روش 

بسيار نزديک به روحيه فرد محقق هستند و با تامين آن به کل بشريت، مجرد " انديشه و عواطف" شويم که از لحاظ 

از تفاوتهايی چون جايگاه اجتماعی و روابط حاکم بر دوران زندگيشان، همه را يکسان و برابر پنداشته و چشم به 
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با بکاربردن چنين روشی به اين " هابز"مثال شخص . مع بشری می بنددواقعيياتی عينی و روند تاريخی تکامل جوا

انسانها به علت خودخواهی، زياده طلبی و حرص به مال اندوزی و قدرت بيشتر، " وضع طبيعی"نتيجه می رسد که 

 ، يعنی همه افراد بشری عليه يکديگر است و سيستم اجتماعی خود را بر اين مبنا استوار و لزوم"وضع جنگی"

را عاقل، آزاد، صلح " طبيعت انسانی"با استفاده از همين روش"جان الک "اما . حکومت مطلقه را مطرح می سازد

و . طلب، نوع دوست و مبادی آداب و اخالق تشخيص داده و برقراری حکومت مشروطه سلطنتی را موجه می داند

ون گرا و درعين حال قانون گريز دانسته و به که حقوق دانی حرفه ای، انسانيت را قانون پذير و قان" مونتسکيو "

را در دگرانديشی به آزادی مطلق " طبيعت انسانی"هم با نگاه به خود " روسو. "حکومت قانونی اصرار می ورزد

تعادل "آدام اسميت نيز همه را تاجر مسلک دانسته و . فردی ديده و به مطلق گرايی فردی و اجتماعی می رسد

، همگی محور فلسفه اجتماعی "طبيعت انسانی"ولی با وجود چنين تعابير متفاوتی از . ی گيردرا نتيجه م" اقتصادی

و انتزاعی قرار داده و آنرا نه تنها به کليه افراد بشر در دوران تاريخی، " فرديت مجرد"و سياسی خود را بر اساس 

.  جايگاه طبقاتی تعميم می دهند، فارغ از هر مشخصات و محدوديت زمانی و مکانی و"طبيعت انسانی"بلکه به 

اجتماع "و " طبيعت انسانی"همانطور که پيش از اين اشاره کرديم، نتيجه چنين ديدگاه و روشی ايجاد توهمی از 

است که با يافته های علم زيست شناسی ، واقعيات مراحل مختلف روند تاريخی تکامل اجتماعات بشری و " بشری

تا حدودی به تخيلی بودن سناريوی " هابز" جالب توجه اينجاست که . شان استبر خالف نظريات اسالف انقالبی 

هر چند هيچ زمانی نبوده است که تک تک افراد، بر ضد يکديگر در حالت جنگ . "خود واقف و معترف است

قالل شان باشند، ولی در همه دوران های تاريخ، پادشاهان و آنان که قدرت حاکميت در اختيار داشته اند، بخاطر است

پيوسته سالح شان را در برابر هم گرفته اند و چشمانشان را بر . همواره نسبت به يکديگر حسادت ورزيده اند

   )١٢٦ همانجا ص -٣( ."و اين حالت همانا وضع جنگ است......يکديگر دوخته اند

اما . ر حالت جنگ بسر می برندالبته در اين حقايقی نهفته است و آن اينکه پادشاهان و حکومتهای فئودالی همواره د

" فرد مجرد"او برای اثبات وضع جنگی باالجبار از . هابز به اثبات نرسيده است" فردگرايانه" اين وضع به روش 

يعنی به طبقه ای که آراسموس .زده و به عملکرد طبقه حاکمه فئودالی استفاده می ورزد " جمعی مستقل "گريزی به 

ا منافع طبقات فرودست در را نشان داده و به نقد کشيده و افشاء نموده که ب" ع جنگدر بيان منافع جمعی شان وض

  .باشندمي طلبی طبقه حاکمه، فرو دستان، صلح دوست جنگ"اوبراين مسئله تاکيد کرده استکه درمقابل. تضاد ميباشد

همين . بودن ادعايش دانسترا دليلی بر صحت روش و انکار ناپذير " هابز"پس هرگز نمی توان به دليل ارائه شده 

سوالی که اغلب به عنوان مهمترين : جان الک نيز با شکل حق به جانب تری تکرار شده است"اعتراف از طرف 

ايراد مطرح کرده اند اين است که آيا افرادی وجود دارند که در وضع طبيعی باشند يا هرگز چنين افرادی وجود 

در " مستقل"چون همه شهرياران و فرمانروايان حکومتهای : ه آن چنين باشدداشته اند؟ شايد جواب کافی و قانع کنند

سراسر جهان در وضع طبيعی هستند، بديهی است که هيچگاه دنيا بدون افرادی که در وضع طبيعی بسر برند، نبوده 

  ٢٢٠همانجا ص) ٤( ." و نخواهد بود

  جان الک، بنيانگذار ليبراليسم. ٤
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  است که در دوران انتقالی سلطنت از خاندان استوارت به ويليام وبانی ليبراليسم، جان الک 

حکومت "او در رساله .  ماری به عنوان ايدئولوگ مشروطه سلطنتی وارد ميدان گشت

روش او . صولی را مطرح نمود که پايه تمامی نظريات ليبراليستی اخالف او شدا" مدنی

می چرخيد، گويی اينکه تعريف و مشخصات " فرد مجرد"بر محور " هابز"نيز چون 

از آنجا که : .... او می گويد .تفاوت داشت" هابز"نسبت داده شده به آن کامال با نظرات 

 و برابر هستند، هيچ کس را نميتوان از حقوق طبيعی اش محروم ساخت و بدون مستقل-همه افراد آدمی طبيعتًا آزاد 

تنها راهی که ممکن است شخص به موجب آن خود را از . رضايت خودش به زير قدرت سياسی مشخص ديگر آورد

وافق آزادی طبيعی محروم سازد و زير يوغ اجتماع مدنی آيد اين است که با افراد ديگر برای تشکيل يک جامعه ت

کند، تا بوسيله آن، آسودگی و تندرستی و زندگی صلح آميزی برايشان ميسر گردد و با امنيت خاطر بيشتری از 

يستند، ايمنی بيشتری داشته باشند و افراد آدمی، دارايی خود بهره ور شوند و در برابر کسانی که عضو آن جامعه ن

زيرا مجموع آنها خدشه ای به آزادی ديگر افراد . شمارشان هر چه باشد، می توانند اجتماع سياسی را بوجود آورند

همين که شماری از . وارد نمی آورد و آنان می توانند همچنان از آزادی خود در وضع طبيعی برخوردار باشند

 به رضايت خود جامعه يا حکومتی بنياد کنند، اجتماع بوجود می آيد و واحد زيادی تشکيل می گردد که در آدميان بنا

، کشور به نظر عبارت از جامعه ای ٢٢٣همانجا ص ) ٥(.آن اکثريت افراد حق اداره کلی جامعه را بدست می آورند

منافع مدنی را . مدنی آنان بر پا گرديده استمتشکل از مردمان است که فقط برای تحصيل، نگهبانی و ارتقا منافع 

  مانند پول، سرزمين، خانه و  خارجی  تمّلک اشيای  چنين  بدن و هم  و راحتی حيات، آزادی، سالمتی، دارايی من 

نسانی علوم ا  سيدعلی محمودی، پژوهشگاه-  هابزوالک  در فلسفه سياسی  آزادی نظريه) ٦( .وسايل زندگی و مانند اينها می دانم

.٨٤، ص ١٣٧٧ومطالعات فرهنگی، چاپ اول، پاييز  

در . را يافت و با ابعاد گسترده فکری او آشنا شد" الک"در نقل و قولهای باال می توان عصاره نظرات فلسفه سياسی 

 در مورد" الک"اما، قبل از آن، از خود سوال می کنيم که نظريه . ادامه بحث کمی دقيقتر به اصول آن می پردازيم

مورد بحث چيست؟ آيا فردی افسانه ای و اسطوره ايست، يا اينکه بيان کننده فردی واقعی " فرد مجرد"مشخصات 

ثانيا . است" آزاد"می باشد؟ در نظر اول متوجه می شويم که اين فرد يک سرف يا برده نمی تواند باشد، چرا که 

که از زمينهای اشتراکی بيرون رانده . سی هم نيستدارای امالک و دارايی و پول است، پس مسلما توده عوام انگلي

بنابراين آنچه باقی می . شده و دارای هيچ چيز نباشد و يا برای گذران زندگی خود دست به گدايی و راه زنی بزند

ز طبقه اشراف جديد آن از اين افراد می دهد، سازگاری دارد ،ايشان يا جزئی ا" الک"ماند و با مشخصا تی که 

به مالکيت خصوصی رارانده وبا محصورساختن زمينها، آن زمينهای اشتراکی بيرونازرا هرًادهقانانکه ق دهدوران بو

در بازارهای خود در آورده بودند و يا از طبقه بورژواها که با تجاوز به آزادی سياه پوستان افريقايی و فروش ايشان 

چپاول ثروت های ايشان تان آمريکايی وقبايل هندی ووسحمله به سرزمين های سرخ پبرده فروشی امريکا واسپانيا و

  .بر آنان شده بودند" تملک خصوصی"به نان و آبی رسيده و با انباشت سرمايه در شکل پول، کاال و امالک دارای 

اما، بر خالف ادعای . کامال واقعی است و در دوران ظهور ليبراليسم وجود داشته است" فرد"پس می بينيم که اين 

يسم و توهم ايجاد شده از طرف هواداران اين مکتب، اين مشخصات به تمامی افراد جامعه اطالق نگشته، بلکه ليبرال
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تنها در چنين حالتی ست که . تنها بيان کننده خصوصيات دو طبقه حاکمه قرون هفده و هيجدهم انگلستان می باشد

اما، تعميم اين مشخصات به کليه . ان می گيردو ليبراليسم، واقعيت عينی يافته و ج" جان الک"مورد نظر " فرد"

  .افراد جامعه انگلستان و يا کليه افراد بشری در طول تاريخ توهمی بيش نيست

  مالکيت خصوصی. ٥

و ديگر اصحاب ليبراليسم بوجود آوردند، و به آن دامن زدند و باز هم بنا به ويژگی " جان الک"توهم ديگری که 

در . است" مالکيت خصوصی"را جايگزين روند واقعی تاريخ نمودند، پديده " يیطبقات زدا"عمومی مکتب خود، 

به اين پديده پرداختيم و چگونگی تکوين آن را از دل مالکيت " انحالل فئوداليسم"، در قسمت "بورژوازی"فصل 

دگاه ليبراليستی اما، دي. اشتراکی زمين و چگونگی انباشت اوليه سرمايه را توسط بورژوازی به تفصيل توضيح داديم

به پديدار شدن مالکيت خصوصی به مثابه يک روند تکامل تاريخی نمی نگرد ، بلکه با مغلطه معنای آن و مترادف 

. ، آن را به مقوله ای منطقی و طبيعی و غير قابل تفکيک از تاريخ بشری تبديل می کند" نتيجه کار" کردنش با 

گو اينکه زمين و همه موجودات فروتر آن مشترکًا به آدميان تعلق : "اين مقوله را اينگونه توجيه می کند" الک"

دارد، ولی هر کس نسبت به شخص خود دارای حق دارايی است و بر شخص او، هيچ کس را جز خود او، حقی 

هر آنچه وی از حالت طبيعی جدا می سازد . پس می توان گفت که ثمره کار دست و تن او، از آن خود اوست. نيست

  . کار خود می آميزد، هر آنچه متعلق به خود اوست به آن ملحق می سازد، در زمره اموال او در می آيدو با

زيرا آن چيز به وسيله او از وضع مشترک طبيعی خارج شده و با کار وی چيزی بدان پيوسته است، و لزوما حق 

 چون و چرای شخص است، و زيرا کار هر شخص، ملک مسلم و بی. مشترک آدميان ديگر از آن سلب می شود

همين که کار او به چيزی الحاق شد، کسی را جز خودش نسبت به آن چيز، حقی نيست و اين را الاقل در مورد 

نعمتی که بطور فراوان يافت می شود و به حد کافی برای استفاده ديگران باقی می ماند، می توان اصلی مسلم 

 با کار خود حق دارايی برای خود بوجود آورده و قبل از تلف شدن هر يعنی تا حدی که انسان بتواند: .... دانست

هرچه بيشتر از اين باشد، سهم او نيست و متعلق به . نعمتی، بتواند با استفاده از آن به حيات خود بهره برساند

  .کر شدبه عقيده من مالکيت زمين هم مانند مالکيت همان نعمت هايی است که ذ..... ديگران به ديگران است 

انسان هر مساحتی از زمين را که شخم بزند و بذر بکارد و احياء کند و به زير کشت ببرد و بتواند از محصوالت ش 

استفاده کند، در مالکيت ش قرار می گيرد زيرا با کار خود آن حصر از زمين را از مالکيت مشترک همه جدا می 

  ٢٣٥و٢٣٣ خداوندان انديشه سياسی ص-) ٧(... سازد 

توضيح می دهد؟ آيا واقعًا زمين های " جان الک"زمين به صورتی بود که " مالکيت خصوصی"يا روند پيدايش آ

  زراعتی انگلستان به مالکيت کسانی در آمد که بر روی آن کار می کردند؟

 زمينها او نيز. يادآوری می کنيم که بر طبق سنن فئودالی نورمن، کليه زمينهای تصرفی به شخص پادشاه تعلق داشت

را به تيول به بارون های خود واگذار می نمود و تا زمانيکه اين بارون ها در خدمت پادشاه بودند و هزينه ها و 

نيروهای جنگی مورد نياز پادشاه را تامين می ساختند، حق استفاده از درآمدهای زمينی که در تيول خويش داشتند را 

ه خالی می کردند و يا دم از استقالل می زدند، پادشاه اين زمين ها را به اما هر گاه از تعهدات خود شان. دارا بودند

پس می بينيم که مالکيت زمين به بارون ها تعلق نمی گرفت، بلکه به ايشان حق بهره . ديگری واگذار می نمود
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اين ترتيب که بع . حقی که ايشان با خرده مالکين و زارعين ، مشترکًا دارا بودند. برداری از زمين داده می شد

بارون ها نيز به نوبه خود زمين های مرغوب را برای خود نگاه داشته و مابقی را بين شواليه های خود تقسيم می 

و در مقابل تفويض اين حق، از نيروی جنگی شواليه ها و رعايای ايشان، هنگام جنگ بهره می بردند و در . کردند

شواليه ها نيز به همين ترتيب، زمين ها .  محصول دريافت می داشتندعين حال سهم مالکانه ای را در زمان برداشت

را بين زارعين تقسيم نموده و سهم مالکانه دريافت می داشتند و در هنگام جنگ زارعين را مسلح کرده و همراه خود 

ول خود زارعين نيز در عوض کار بر روی زمين اوًال مالک محص. ، در کنار بارون و پادشاه به جنگ می بردند

بودند و ثانيًا ، حق استفاده اشتراکی از محصوالت جنگلی و مرتع را می يافتند و می توانستند از آن طريق چوب و 

حقوقی که پس از محصور شدن زمين ها بدست . هيزم مورد نياز خود و غذای دام و طيور خود را تأمين سازند

  .مالکين از دست دادند

در وحله اول محصول مبارزه طبقاتی بارون ها و شواليه ها، يعنی " يت خصوصیمالک"تبديل مالکيت اشتراکی به 

در . مالکين و خرده مالکين عليه سلطنت، از يک طرف و عليه حق استفاده اشتراکی زارعين از طرف ديگر بود

ند و ، اشراف به سرکشی پرداخت"خاندان آنژو"فصول گذشته ديديم که با تضعيف قدرت مرکزی در دوران حکومت 

در مقابل حکومت مرکزی صف آرايی کرده و برای مبارزه با حکومت مرکزی و تهاجم يکديگر در زمين هايی که 

اصوًال در تاريخ انگلستان شاهد بوديم که هر گاه حکومت مرکزی . حق مسلم خود می پنداشتند، برج و بارو ساختند

ل نموده و مدعی مالکيت زمين هايی می گشتند که از اقتدار خود را از دست می داد، اشراف فئودال اعالم استقال

اين مبارزه برای احراز استقالل مالکيت ، قرن ها ادامه داشت . طرف پادشاه به تيول در اختيارشان گذاشته شده بود 

  .تا اينکه در شرايط ويژه ای با محصور شدن زمين ها مبارزه به نفع مالکان و خرده مالکان به پايان رسيد

ل مالکان و خرده مالکان از سلسله مراتب فئودالی کافی نبود، بلکه همانطور که گفتيم شرايط ويژه ای الزم استقال

اين شرايط . سرمايه داری بصورت کامل طی شود" مالکيت خصوصی"بود تا انتقال از مالکيت اشترکی فئودالی به 

اشراف از کشاورزی و زراعت روی گردانده و به در آنزمان . ويژه در آن دوران با باال رفتن قيمت پشم بوجود آمد

به همين منظور و برای گسترش مساحت مراتع خود، برای تغذيه دام بيشتر، زمين . دامداری و دامپروری پرداختند

های کشاورزی را با زور شمشير و نيزه از چنگ زارعين خود در آورده و ايشان را بدون پناه ، آواره دشت و 

رعين نيز به مقاومت و مقابله پرداختند، چرا که بنابه حق فئودالی، ايشان می بايست از محصوالت زا. بيابان ساختند

ديديم که چگونه شورشهای دهقانی توسط . زمين، جنگل و مراتع سهمی داشته باشند تا بتوانند روزگار بگذرانند

اينده بورژوازی، جنبش مساوات نيروهای مسلح اشراف به خاک و خون کشيده شد و در نهايت بوسيله کرامول نم

  .سرکوب گشت " ديگرز" طلبانه 

بر خالف ادعای ليبراليسم نه با يک استدالل منطقی که با جنگی طبقاتی جايگزين " مالکيت خصوصی"بهر حال 

اما در . ، حکمی منطقی است"زمين به کسی تعلق دارد که در روی آن کار کند"اين که . مالکيت اشتراکی گشت

در بهترين حالت می توان گفت که بانی ليبراليسم دچار توهم بوده ، اما واقعيت . گلستان هرگز واقعيت نيافتتاريخ ان

آن است که او توهمی را اشاعه داد که گويا هرکه دارای اموال و دارايی و پول و زمين است محصول کار خود را 

و به همين علت حکومت و قانون بايد از . تصاحب کرده و هيچ کس حق ندارد که ايشان را از آن محروم سازد
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اگر فردی جرأت چنين ". چپ نگاه کند"مالکيت ايشان حمايت کند و نگذارد کسی به دارايی و اموال ايشان حتی 

به نظر من قدرت سياسی، حق وضع قوانين است با مجازات مرگ و مجازات های : ".... کاری را به خود داد 

و اين همه جز خير ....سداری از مالکيت ، و به کار گرفتن جامعه در اجرای آن قوانين سبک تر برای ايجاد نظم و پا

  ٢١٩همانجا ص) ٨(." عموم نيست

و . در ليبراليسم دارای چه مشخصاتی است و اموال خود را چگونه بدست آورده است" فرد مجرد" حال که فهميديم 

بشری، در طول " افراد"جاد توهم، اين مشخصات را به تمامی يا اينکه ايدئولوژی ليبراليسم چگونه سعی دارد با اي

را موجه سازد، ببينيم چه نوع جامعه ای را برای او ترسيم کرده تا " مالکيت خصوصی اش"تاريخ نسبت دهد و 

 البته بايد دقت کنيم که متفکران ليبرال هر جا که از کلماتی چون. بتواند از دارايی خود حداکثر استفاده را ببرد

استفاده می کنند، مسلما منظور شان خير و منفعت عوام فاقد اموال و امالک و " منافع مدنی"و يا " خيرعموم"

و طبقه بورژوازی و اشراف جديد تازه بورژوا شده يا به " فرد"دارايی نيست، بلکه منظور خير و منفعت همان 

آدميان، چنانچه اثبات شده است با : "  می گويد"جان الک"پس هنگامی که . عبارت بهتر طبقه حاکمه آن دوران است

هر فرد با همه افراد بشر در . حق آزادی و بهره وری بالمنازع از همه حقوق و امتيازات قانون طبيعی زاده شده اند

در برابر صدمات و تجاوز ها ..... دنيا برابر است و طبيعت به وی حق آن داده است که نه تنها از دارايی خود

ه کيفر ند، بلکه در برابر ديگران به هنگام قانون شکنی و تعدی به حقوق وی قضاوت کند و آنها را بحراست ک

 منظور آن است که طبقه بورژوازی و اشراف جديد آزاد بدنيا آمده و با يکديگر برابرند ،٢٢١همانجا ص) ٩(." برساند

  .ند بايد به کيفر برسدو هر کس بخواهد به ايشان صدمه زده و يا به دارايی آنها تجاوز ک

  )قرارداد اجتماعی و نقش حاکميت(الگوی اجتماعی ليبراليسم . ٦

از يکديگر صحبت کرده ايم و هنوز به اين مهم که چه چيز " افراد مجرد"و در نهايت " فرد مجرد"تا اينجا ما از 

 بهتر است برای درک مطلب .در جامعه ای مدنی گردهم آيند، سخنی نگفته ايم" افراد مجرد"باعث می گردد اين 

از آنجا که هيچيک از افراد بطور : "را در اين باب بشنويم" ژان ژاک روسو"کمی در تاريخ جلوتر رفته و افکار 

طبيعی حق حاکميت بر ديگران ندارد و چون زور هم به هيچ وجه موجه حقی نيست، بنابراين رضايت و توافق 

گونه می توان مجمعی تشکيل داد که بتواند با کل نيروی مشترکی که چ, افراد، اساس همه حکومتهای مشروع است

بدست می آورد از جان و مال هر يک از افراد دفاع و حمايت کند و هر يک از شرکت کنند گان در اين مجمع در 

مان عين حال که با ديگر افراد متحد می شود، فقط به فرمان خويش رفتار کند و همچون گذشته آزاد بماند؟ اين ه

انتشارات - وی تی جونز-خداوندان انديشه سياسی) ١٠(.مسئله اصلی است که قرارداد اجتماعی راه حل آن را بدست می دهد

اگر انسان در : باز می گرديم، می گويد" جان الک"  هنگاميکه به )٣٤٩-٣٤٨ جلد دوم ص-١٣٧٠- چاپ سوم-اميرکبير

 حاکم مطلق شخص خويش و اموال خود است و با برترين افراد وضع طبيعی، چنانچه گفته شد، آزادی کامل دارد و

برابر است و تابع و زبردست هيچ کس نيست، پس چرا آزادی را از خودش سلب می کند؟ جواب آن روشن است و 

آن است که هر چند انسان در وضع طبيعی حق آزادی دارد، ولی برخورداری از آن حتمی و مسلم نيست و همواره 

بنابراين غرض مهم و اصلی آدميان برای پيوستن به اجتماعات سياسی . ..... وز ديگران قرار دارد در معرض تجا

و قبول تابعيت از حکومت، همانا حفظ دارايی شان است، چرا که در وضع طبيعی، از اين لحاظ، نواقص فراوانی 
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ه به تصويب عموم رسيده باشد تا نخست آنکه در وضع طبيعی، قانون پايدار و معلومی وجود ندارد ک. وجود دارد

دوم آنکه در وضع طبيعی داور . برای شناسايی حق از ناحق و حل فصل دعاوی افراد، معيار و ميزانی دست دهد

مشخص و بی طرفی که قدرت تصميم گيری در مورد همه اختالفات را به موجب قانون معينی داشته باشد، وجود 

بنابراين وضع طبيعی با همه . تی وجود ندارد که حکم داور را اجرا کندسوم آنکه ، در وضع طبيعی قدر. ندارد

 ی گيرند و به داخل اجتماعآن کناره ماتش، وضع مطلوبی برای بشر نيست وازاين روبسی نميگذرد که افراد ازامتياز

  ٢٤٠تا٢٣٨ قسمت اول صدوم، جلد١٣٨٠چاپ پنجم -اميرکبير انتشارات-جونز  وتی-خداوندان انديشه سياسی )١١(."قدم مينهند

مطالب فوق حاوی نکاتی است که مختصرا در پايين توضيح می دهيم، اما نقد مفصل آن را به بررسی تاريخی قرن 

  :وا می گذاريم) فصل بعدی(نوزدهم 

نکته اول در گفته های فوق اينست که، افراد برای حفظ دارايی خود تن به قرارداد اجتماعی و تأسيس قدرت يا 

ياسی می دهند و در مقابل قوانين آن تمکين می کنند و قوانينی که حافظ امنيت، آزادی و اموال آنان در حکومت س

در فصول گذشته ، در چند مقطع تاريخی ، ما شاهد چنين . مقابل تجاوز ديگران است را احترام می گذارند

 چه به علت نداشتن قدرت سياسی و تشکل اما ، در عين حال ديديم که در هيچ يک از آنها،. قراردادهائی بوده ايم 

قراردادهائی چون . طبقاتی و چه به علت محدوديت های قوانين انتخاباتی، توده عوام و بی چيز مردم نقشی نداشته اند

 ميالدی ميان بارون ها و شواليه ها از يکطرف و مقام سلطنت از طرف ديگر بسته ١٢١٥به سال " منشور آزادی"

هر چند که بعنوان سالحی در دست مالکين و خرده مالکين برای تحميل . تی در تدوين آن نداشتندشد و زارعين دخال

ميالدی ١٦٢٨به سال " داد خواست حقوق"و يا قرارداد . خواسته هايشان به دربار مورد سوء استفاده قرار گرفتند

به " اعالميه حقوق"ت آخر قرارداد انعقاد گرديد ، و دس" چارلز اول"بين پارلمان خرده مالکين و بورژوازی با 

منعقد " ويليام و ماری اورنژ" ميالدی نيز به همين ترتيب مابين نمايندگان بورژوازی و اشراف جديد با ١٦٨٨سال

  .ماند" سرشان بی کاله"گرديد و در کليه اين قراردادها، توده عوام دخالت نداشته و 

تا قبل از . وهم ليبراليسم در مورد نقش حکومت و قوانين آن استنکته بعدی که دارای اهميت بيشتری است، تداوم ت

حتی بورژواهای انقالبی و . تمامی متفکران سياسی به ماهيت طبقاتی حکومت اذعان داشتند" ليبراليسم"ظهور 

قرون وسطايی بر روی اين مسئله تاکيد داشت و هرگز سعی نکرده بود که حکومت را " اومانيزم"ايدئولوژی 

مورد نظر ليبراليسم، " فرد"ما نيز در مباحث همين فصل نشان داديم که . بی طرف ميان طبقات معرفی کندداوری 

اين توهم . در حقيقت معرف طبقات خاصی از جامعه است که دارای تمّلک خصوصی بوده و در حاکميت قرار دارند

يخی نيز به آن اشاره کرديم و در ادامه بررسی ليبراليسم را از لحاظ فلسفه اجتماعی افشاء ساخته ايم، و از لحاظ تار

بر خالف ادعای ليبرال ها ، حکومت و قوانين . تاريخ انگلستان در فصل بعدی نيز گواه بيشتری را ارئه خواهيم داد

و " الک"در گفته های . حاکمه همواره در دست طبقه مشخصی و برای حراست و تأمين منافع آنها بوده است

  .است" ايجاد نظم و پاسداری از مالکيت" شده است که وظيفه حکومت حواريونش هم گفته

. ، ما را با الگوی اجتماعی ليبراليسم آشنا می سازد" حاکميت"و " قرارداد اجتماعی"به هرحال چنين تعريفی از 

ستم در سي. ، نقش بسيار مهمی را بازی می کند" ژان ژاک روسو"به خصوص از ديد " قرارداد اجتماعی" پديده 

به اين نقل . است" حاکميت داور پيشه"و " جامعه مدنی"به " افراد مجرد"حلقه اتصال " قرارداد اجتماعی"ليبراليسم 
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اگر مردم هنگاميکه تصميمات خود را بگيرند که همه افراد بقدر کافی درباره : "دقت کنيد" روسو"و قول از 

مگانی از حاصل اختالفات کوچک ناشی می شود و موضوع مورد نظر آگاه باشد، در آن صورت هميشه اراده ه

ولی هنگاميکه دسته ها و حزب ها بتوانند به بهای منافع کل . تصميمات آنان همواره خوب و درست خواهد بود

اجتماع تشکيل شوند اراده همگانی به اراده های گروه های مختلف افراد مبدل می شوند، و هر يک از آن اراده ها از 

ديگر نمی . ب متبوع ، اراده همگانی و از نظر کشور بطور کلی، اراده خصوصی بشمار می رودنظر اعضای حز

هر اندازه که از مقدار اختالفات کاسته . که فقط به تعداد حزب ها و دسته ها، رای دهنده موجود است: توان گفت

 از حزب يا دسته ها به قدر سرانجام وقتی که يکی. شود، نتيجه ای که حاصل می شود دارای عموميت کمتری است

کافی قدرت استيالء بر ديگران را پيدا کند ، ديگر نتيجه ای که بدست ميايد حاصل جمع اختالفات کوچک نيست، 

 وعقيده ای که اراده همگانی وجود نخواهد داشتنگاميکه چنين وضعی پيش آيد، ديگره. بلکه فقط يک اختالف است

  ٣٦٠ وص٣٥٩ص- قسمت دوم-جلددوم-انديشه سياسی خداوندان)١٢("...خصوصی است عقيده يک يشودفقطمدراينحال پيروز

تنها زمانی به عنوان اراده عمومی محسوب می شود که " اراده همگانی", "روسو"و بقول " قرارداد"پس طبق اين 

د و بصورت اگرافراد جامعه در مقابل حکومت در احزاب و انجمن ها متشکل باشن. اراده تک تک افراد جامعه باشد

ی روسو اعتبار خود را از " قرارداد اجتماعی" اجتماع خواسته های خود را در مقابل حکومت مطرح سازند، آنگاه 

بدينصورت، جامعه بدلخواه بورژوازی و حاکميت او تقسيم شده . دست می دهد و جامعه به حالت اوليه باز می گردد

اعی آن حکومت بورژوازی است که از طريق آن قهر طبقاتی به يعنی جامعه ای که تنها تشکل سياسی و اجتم. است

کليه جامعه اعمال می شود و در مقابل آن هيچ قدرت متشکل ديگری وجود ندارد تا با فساد و تبه کاريهای آن به 

افراد جامعه تنها هر چند ! حکومت متشکل از يک طرف و افراد منفرد و منزوی در طرف ديگر. مقابله برخيزد

بورژوازی و نجبا می . کبار به نمايندگان بورژوازی و اشراف جديد رای داده و به خانه های شان می روندسال ي

مانند و سه قوه حافظ منافع ايشان، يعنی پارلمان يا قوه مقننه، دولت يا قوه مجريه و قوه قضائيه که شامل مجلس لرد 

 حتی راديکال ترين جناح آن در عمل و در –ليبرال ها جالب اينجاست که . ها و کشيش های وابسته به آن می باشند

را قابل " توری"و اشراف جديد " ويگ"تاريخ و بخصوص در قرن نوزدهم ، تشکالتی مانند دو حزب بورژوازی 

اما هيچ گونه انجمن و يا اتحاديه ای که . تصور نمی کنند" قرارداد اجتماعی"تحمل دانسته و وجود آنها را منافی 

دم عامی و طبقه کارگر را متشکل ساخته و به نيروی سياسی تبديل سازد ، تحمل نکرده و آنرا مستحق بخواهد مر

  "!حکومت داور پيشه"آن هم توسط . شديدترين و وحشيانه ترين سرکوب ها می دانند

: می گرددنتيجه آنکه ، جامعه ليبرالی ، به دلخواه و در جهت حفظ و تحميل منافع بورژوازی ، به دو بخش تقسيم 

  !و منزوی و ضعيف و محکوم" بی چيزان منفرد"، قدرتمند و حاکم و "داراهای متشکل"

  مونتسکيو و الگوی حکومت ليبراليسم. ٧

نواقص وضع طبيعی بشر را برشمرد به سه نکته اشاره کرد که مبنای " الکجان "هنگاميکه 

اول اينکه در وضع طبيعی ، قانون جهانشمولی . از حکومت را شامل می شد" ليبرال"الگوی 

دوم اينکه، در وضع طبيعی داوری بی طرف . وجود ندارد که بتوان حق را از ناحق تميز داد
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و با الخره نيرويی مشروع وجود ندارد . قضاوت کرده و حق را به حق دار برساندوجود ندارد که بر مبنای قوانين 

اين انتقاداتی بود که بانی ليبراليسم به وضع طبيعی بشر داشت و برای رفع نواقص . که بتواند حکم قانون را اجرا کند

را ارائه داد، " حکومت ليبرال"مل نبود که الگوی کا" جان الک"اما ، اين . آن فلسفه اجتماعی ليبراليسم را بنا نهاد

  .قرار گرفت" منتسکيو"معروف به " شارل لوئی دوسکنوندا"بلکه اين وظيفه بر دوش 

در هر حکومت، سه : "اينگونه توضيح می دهد" روح القوانين"الگوی حکومت ليبرال را در مجموعه " منتسکيو"

مقننه و مجريه در هم ادغام شود و در اختيار يک شخص هر گاه قوای . قوه مقننه، مجريه و قضائيه: قوه وجود دارد

و يا گروهی قرار گيرد، ديگر آزادی نمی تواند وجود داشته باشد و نيز اگر قوه قضائيه از قوای مقننه و مجريه 

چنانچه قوه قضائيه به قوه مقننه بپيوند، زندگی و آزادی فرد در . منفک نباشد، باز هم وجود آزادی نا ممکن است

و اگر قوه . رض نظارت خودسرانه قرار خواهد گرفت، زيرا در اين وضع، قاضی خود قانون گذار هم استمع

و اگر . قضائيه به قوه مجريه ملحق شود، ممکن است قاضی از خود شدت عمل نشان دهد و به حق افراد تجاوز کند

قرارگيرد، ) خواه عوام, ب از نجباخواه مرک(در کشوری حق اعمال هر سه قوه در اختيار يک فرد و يا يک هيئت 

ولی چون اجرای اين امر در . قوه مقننه بايد در اختيار کل افراد جامعه باشد. آن وقت فاتحه همه چيز را بايد خواند

کشورهای بزرگ ممتنع است و در کشورهای کوچک هم موانع بسياری بر سر راه است، مردم آنچه را که خود نمی 

الزم نيست که اعضای . م بگيرند و اجرا کنند، به نمايندگان منتخب خويش واگذار می کنندتوانند درباره اش تصمي

قوه مقننه از ميان کل افراد ملت انتخاب شوند، همين قدر که ساکنان نواحی مهم هر کدام يک نماينده از جانب خود 

ره مسائل اجتماعی با هم بحث و تبادل مهمترين امتياز نمايندگان اين است که می توانند دربا. انتخاب کنند، کافيست

و اين کار از عهده تجمع همه افراد ساخته نيست و همين موضوع يکی از عيوب بزرگ حکومت . نظر کنند

 بر خالف –در اينجا سخنان مونتسکيو را بريده و متذکر می شويم که برای پيامبران ليبراليسم . " دمکراسی است

بلکه ! ، دمکراسی نيست" حکومت نمايندگان مردم بر مردم" مشخص بوده که ادعاهای اخالف امروزی شان، کامًال

برای آنها نيز دمکراسی برابر با حکومت مستقيم مردم بر مردم بوده ، که آن را . الگوی حکومتی ليبرالی می باشد

  :اينک به ادامه مباحث او باز می گرديم . ايده آل ، اما در جوامع بزرگ نا ممکن می دانستند

اشرافيت بايد بصورت ارثی باشد، بدان دليل که اوًال طبيعت آن چنين اقتضاء می کند و ثانيًا اين امر موجب می " 

شود که اشراف و نجبا به حفظ امتيازات تباری خود عالقه بيشتری پيدا کنند؛ امتيازاتی که ذاتًا مورد نفرت و غبطه 

اما دارنده هر قدرت موروثی احتماال . ر معرض خطر قرار داردمردم است و از اين رو در دولت های آزاد هميشه د

از اين رو در موضوعاتی مانند وضع . فقط به دنبال منافع خويش خواهد بود و منافع مردم را فراموش خواهد کرد

قوانين ماليات که حفظ منافع يک شخص فقط از راه فساد جامعه اشرافيت ممکن است در امر قانون گذاری جزء امر 

قوه مجريه بايد در اختيار پادشاه باشد، زيرا از آنجا که اين عنصر حکومت . وتو، نبايد به ايشان اختياری داده شود

قوه مجريه بايد . می گيردبه تعليمات و اقدامات فوری نيازمند است، اداره آن بوسيله يک تن بهتر از چند تن صورت 

  .باشد" وتو"شامل حق اين سهم بايد. متيازويژه خود محروم ميشوددرغيراينصورت ازا.ه باشدقوه مقننه داشتاز سهمی

اينهاست تشکيالت اساسی حکومت مورد بحث ما، هيئت قانون گذاری از دو قسمت تشکيل يافته است که هر قسمت 

قوه مجريه هر دو قسمت را محدود می کند و به نوبه خود بوسيله . بر ديگری نظارت می کند" وتو"به وسيله حق 
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. اين سه قوه می توانند از تندروی يکديگر جلوگيری کنند و به حالت موازنه و سکون در آيند. ها محدود می گرددآن

چون حرکت الزمه حيات بشری است، ناچار ساکن نخواهد ماند و در حرکت خواهند بود، ولی همچنان هماهنگ با 

ال گذشت در حکومتهای سلطنتی ديگری که می بر خالف حکومت انگلستان که شرح قانون اساسی آن در با. يکديگر

و تنها هدف آنها افتخارات خود و دولت و . شناسيم، آزادی وجود ندارد، زيرا غايت شان چنين ايجاب می کند

اين گونه کشورها اگر چه قوای سه گانه را مطابق با نمونه ای که شرحش گذشت تقسيم نکرده اند، . حکمران است

در هر کشوری که . از موهبت آزادی سياسی هم برخوردار شده اند. ر تقسيم قوا موفق شوندولی توانسته اند در کا

اصل تفکيک قوا صورت نگرفته است، حکومت سلطنتی آن به فساد گراييده و به حکومت استبدادی مبدل شده 

  ٣٢٨تا ص ٣٢٦همانجا ص) ١٣(." است

تفکيک و تقسيم قوای .  نکته اول از ُبعد تاريخی است.باز هم در مورد نقل و قول باال چند نکته قابل تذکر است

مطرح می سازد از سيستم حکومتی انگلستان الگو برداری شده و از اختراعات و " منتسکيو"مربوطه، همانطور که 

ما در طول بررسی تاريخ مبارزه طبقاتی در انگلستان که چگونه . ابداعات متفکر خاصی نشأت نگرفته است

س اعيان و عوام در بستر مبارزه طبقاتی ، يعنی مبارزَه متحد خرده مالکين و بورژواها با امتيازات پارلمان، يا مجل

سپس با قدرت يافتن اين طبقات در . مقام سلطنت و بارون ها ، برای تأمين منافع شان ، شکل گرفت و بوجود آمد

اين واقعه از قرن سيزدهم تا قرن . مقابل حکومت مرکزی، از مجلس مشورتی به مجلس قانون گذاری تبديل شد

پس مشخص است .  به نفع بورژوازی و خرده مالکين پايان يافت١٦٤٠هفدهم به طول انجاميد که نهايتًا در انقالب 

، بلکه از درون مبارزه طبقاتی " قراردادی اجتماعی" که الگوی ليبرالی حکومت، نه از روی منطق و از درون 

  . به دنيا آمدشکل گرفت و در روندی تاريخی

هم چنين قوه قضائيه نيز در قرون متمادی و در اثر مبارزه سلطنت با کليسا از يک طرف و بارون ها و عوام با 

اسقف "و " استرافورد" با اعدام ١٦٤٠سلطنت از طرف ديگر رفته رفته تغيير يافت و آن نيز باالخره در انقالب 

الل قوه مجريه را نيز، از مقام سلطنت در بخشها و فصول آينده روند تاريخی استق. به استقالل دست يافت" الد

، هنگاميکه راديکالهای پارلمان حق دخالت در ١٦٤٠اما باز هم متذکر می شويم که در انقالب . توضيح خواهيم داد

 در سياستهای خارجی، تعيين وزرا و فرماندهان نظامی را به دست آوردند و بودجه مملکتی را، به صورت ساليانه

پس دوباره تأکيد می کنيم که متفکران . اختيار دربار قرار دادند، تقريبا استقالل قوه مجريه را نيز بدست آورده بودند

تنها توجيه کنند گان واقعيتی بودند که مبارزه طبقاتی در انگلستان و در روندی تاريخی بوجود آورده بود " ليبرال" 

  .نبوده است"(!) تمرين دمکراسی"، حاصل تراوش ذهن نوابغ و و بر خالف باور و تبليغ هواداران شان

ست با حاکميت جديد ، به هر حال ايدئولوژی ليبراليسم بنا بر مقتضيات طبقه بورژوا و مصالحه کشاندن طبقات فرود

  .خواهيم کرد رفصول بعدی دنبالدت اين ايدئولوژی،همراه با ديگراشکال مبارزه طبقاتی راثيراتأ.شد زاده

  يان فصل سومپا 

  بينا داراب زند

 سالم دمکرات
  دياکو بوسيله ى ،٢٠٠٧ اآتبر ٢١يكشنبه 


