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 سده نوزده میالدی - ۵

های لیبرالی و  نوزدهم، مفهوم رواداری در راستای اندیشه سدهدر 

روشنگری، مبنی بر ضروت خودمختاری اخالقی در شکوفائی انسان، تکامل 

  یافت.

ی  هی فلسففرانسه و آمریکا مبان ،قرار حکومت انتخابی در انگلستانبا است

 خواهی آزادی بخش الهامدموکراسی دردنیای جدید استحکام پذیرفت و  حکومت

های سیاسی و اجتماعی آسیا و اروپا در قرن نوزدهم و  . نهضتشدهان ج در

ز این سه کانون اصلی به تفاوت ا ،اول جهانی تا قبل از جنگ، بیستم اوائل قرن

مللی بسیار دیده شده که در همین البته در تاریخ روابط بین الد. الهام گرفتن

های آزادی و  اند که با نهضت هائی مصدر کار بوده لتهای آزادی دو سرزمین

اند و به  وجود آمده به دشمنی برخاسته های ملی که در دیگر کشورها به حکومت

کاری و بیدادگری دریغ  ها از هیچگونه تبه داختن این نهضتمنظور بران

 اند.  نداشته

کراسی در قرن نوزدهم از جنبۀ بحث در فرضیات سابق حکومت دمو

ای مواجه  ی و تجربی تازهلمل آن با مسائل عانطباق اصو گذشت ودر اجرا و

در فرانسه الکسی دو  و جان استوارت میل بنتام گردید. در انگلستان جرمی

اصول دموکراسی تأثیر فراوان  توکویل در سیر عقاید سیاسی، خاصه اجرای

 .اند داشته

اقتصادی که قبأل توسط متفکران و مؤسسات انقالب فرانسه  برابریمفهوم 

و تکامل آن در نهضت سوسیالیسم  بود در قرن نوزدهم نضج گرفت ه شد مطرح

بین الملل دیده می شود که فکر آزادی سیاسی فرد  ظهور کرد. در تاریخ حقوق

در تعیین سرنوشت خود اثر مستقیم  در به وجود آمدن حق حاکمیت و حق ملل

اقتصادی هر دو می باشد.  داشت و حق حاکمیت شامل آزادی سیاسی و حاکمیت

طرح  کی از مهمترین اصول حقوق ملل درحاکمیت اقتصادی به عنوان ی

، که در سازمان ملل متحد تدوین گردیده، گنجانده شده «قراردادهای حقوق بشر»

به موجب آن ملل بر منابع طبیعی خود حاکمیت مطلق دارند و هیچ  .است
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را از این حق الیزال و غیر قابل انتقال آن محروم  کشوری نمی تواند ملتی

 .سازد

کراسی نشان می دهد که قوام و ثبات حکومت ملی منوط به سیر تاریخ دمو

ملی و بقای آن در حقیقت نتیجۀ وجود این  تکامل حکومت. است سه شرط اصلی

جا این سه شرط اصلی جمع  شرایط اصلی و پیوند آنها با یکدیگر است. هر

 :نگردید در آن دیار اصول دموکراسی رونقی نیافت

جنبش قدرت روحانی. این امر با ز قدرت دولت ا جدائی نخستشرط 

های علمی که تصورات  گردید و با ترقیات مادی و پیشرفت آغاز پیرائی دین

 ت تکمیل شد. خدرهم فروری مابعد الطبیعه را در سیاست مدن

اری تج های به وجود آمدن طبقۀ متوسط مردم. این امر با انقالب دومشرط 

وجود آوردن طبقۀ متوسط و از  داری که در به و دامنه ژرفو صنعتی و آثار 

رفتن اشرافیت بجای گذاشت تحقق یافت و طبقه متوسط به عنوان حافظ و  بین

 دموکراسی ظهور کرد. ستون حکومت

اجتماعی  بیداریو  هوشیاریمردم به حقوق فردی و آگاهی  شرط سوم

به مسئولیت مدنی و سیاسی و آمادگی آنها در دفاع از حقوق خود.  افراد نسبت

تعلیمات عمومی و تربیت ملی و مدنی و ایجاد تشکیالت حزبی  ن امر با توسعۀای

 تأمین گردید. 

در قرن نوزدهم رواداری مذهبی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت و بر 

 ( باورهای مذهبی تاکید شد.subjectiveماهیت خصوصی و ذهنی )

 

 آزاداندیش ،نه کاتولیک: ویکتور هوگو

ترین شاعر سده  ( بزرگ١۸۰۲ - Victor Hugo١۸۸۵  ویکتور هوگو )

نوزدهم فرانسه و شاید بزرگترین شاعر در گستره ادبیات فرانسه و نیز 

آثار او به بسیاری  .است رومانتیسمو بنیانگذار مکتب  نویس درام، نویس داستان

 های سیاسی و هنری رایج در زمان خویش اشاره دارد. از اندیشه
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 عر دو وظیفه دارد:هوگو عقیده داشت که شا

 وسیلٔه آشکار ساختن احساسات  بازتاب دادن عواطف و احساسات جهانی به

 هم پیوستن صدای نسل بشر، طبیعت و تاریخ. خودش، و به

 آموزش دادن و راهنمایی کردن خواننده 

بعد از وقوع انقالب نماینده مردم شد. او علیه  ١۸۴۸در سال ویکتور هوگو 

اجتماعی سخن راند و بعدها در مجمع قانونگذاری و  های عدالتی و بی ها اعدام

 مجمع وابسته به قانون اساسی انتخاب شد.

ویکتور هوگو در زمان حیاتش همواره به دلیل داشتن عقاید آزادیخواهانه و 

و حمایت قلمی و لفظی از طبقات محروم جامعه، مورد خشم سران  سوسیالیستی

ید و تبعید هرگز هایی چون سانسور، تهدرغم فشار دولتی و حکومتی بود و علی

خود دست نکشید. او ابتدا به بروکسل و سپس به جزیرۀ جرزی و  از آرمانهای

در نهایت به جزیرۀ گریزین که از جزایر دریایی مانش است، تبعید شد. در آنجا 

بود که به نوشتن دربارۀ نکوهش اعمال ظالمانٔه حکومت فرانسه ادامه داد و 

الت مشهور او بر ضد ناپلئون سوم در فرانسه ممنوع شد. با این درنتیجه مقا

 وجود این مقاالت تاثیر زیادی از خود به جای گذاشت. 

هوگو در تبعید در زمینٔه نویسندگی به تکامل و پختگی رسید و نخستین 

و  ناپلئون صغیر تاب بینوایان، کتاب، کها افسانٔه قرننام  به خود یعار حماساش

 بینوایاناو در بارٔه نگارش رمان  .ر دیگر را در این دوران نوشتبسیاری آثا

 .«ام خواهان جهان نوشته من این کتاب را برای همٔه آزادی»است:  گفته

های سیاسی را  تمام تبعیدی ١۸۵٩با وجود اینکه ناپلئون سوم در سال 

اما هوگو از پذیرش این عفو سرباز زد زیرا پذیرش بخشودگی بدین  ،بخشود

عنی بود که او دیگر نباید از دولت انتقاد کند. او پس از سرنگونی امپراتوری م

به عنوان قهرمان ملی به پاریس بازگشت و عضو مجمع  ١۸۷۰در سال 

 نمایندگان ملی و بعد به عنوان سناتور جمهوری سوم انتخاب شد.

از هوگو پرسید که آیا کاتولیک  آمارگیریوقتی متصدی  ١۸۷۲در سال 

هوگو هیچگاه بیزاری خود  .«اندیش هستمخیر، من آزاد»نه او پاسخ داد:  ااست ی
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تفاوتی کلیسا نسبت به  را از کلیسای کاتولیک ازدست نداد. این انزجار به دلیل بی

زیر سلطٔه ظلم حکومت پادشاهی و شاید هم به خاطر قرار  مردموضعیت بد 

نگام مرگ دو پسرش، گرفتن بینوایان در لیست کتابهای ممنوعٔه پاپ بود. ه

به خاک سپرده  کشیش و صلیبچارلز و فرانسوا، او اصرار داشت که آنها بدون 

 اش هم همین شرط را برای خاکسپاری خود گذاشت.  نامه او در وصیت .شوند

سیاستمداری لیبرال و سالی  طلب بود ولی در میان هوگو در جوانی سلطنت

فرانسه بود. پس از شکست  ١۸۴۸ های برجسته انقالب فعال شد. یکی از چهره

انقالب یکی از منتقدان برجسته کودتای ناپلئون بود و برای این انتقاد به خیانت 

 سال در تبعید زیست. ۲۰و نزدیک  متهم شد

 

 تر است. قلم از شمشیر برا: ادوارد بولور لیتون

 (١۸۰۳ - ١۸۷۳ Edward Bulwer-Lytton) ادوارد بولور لیتون

 انگلیسی برای نخستین بار نویسنده و نمایشنامه نویسر، سیاستمدار، شاع

 Cardinal) با عنوان کاردینال ریشلیو خوددر نمایشنامه تاریخی 

Richelieu) آورد. تر است" جمله "قلم از شمشیر برا 

کاردینال ریشلیو صدر اعظم لوئی سیزدهم پادشاه فرانسه، توطئه ای 

وان یک روحانی، اعتقادات برای قتل خود را کشف می کند اما به عن

 دینی به او اجازه نمی دهد که علیه دشمنانش اسلحه به کار ببرد.

در بخشی از این نمایشنامه یکی از خدمه های او به نام فرانسوا 

خاطرنشان می کند :"سرور من، در حال حاضر شما می توانید از سالح 

 های دیگری استفاده کنید."

تر است.  می گوید: "قلم از شمشیر برا د اوکاردینال ریشلیو در تایی

 شمشیر را کنار بگذارید. حکومت را می توان بدون آن نجات داد."
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 ماهیت ذهنی باورهای مذهبی بر  : پافشاریرالف امرسون

( رهبر ١۸۰۳ - ١۸۸۲ Ralph Waldo Emersonرالف والدو امرسون )

یی رویکردهایی گرا ( است. مکتب تعالیTranscendentalismگرایان ) تَعالی

در هنر، فلسفه و مذهب است که در اعتراض به وضعیت رایج فرهنگ و جامعٔه 

یک روح آرمانی آمریکا در آغاز قرن نوزدهم شکل گرفت. این مکتب به 

گرایانه این وضعیت روحانی به وضعیت  . در باور تعالیداردباور  جهانشمول

قابل ادراک است و نه با  بخشد که تنها با شهود فردی تجربی جهان تعالی می

  روش مذاهب سنتی.

خردمند »امرسون بر ماهیت ذهنی باورهای مذهبی تاکید داشت و در مقاله 

بیانیٔه روشنفکرانه آزادی »( او که به عنوان American Scholar« )آمریکایی

 ها می کند. شناخته شد، دعوت به انقالب در آگاهی انسان« آمریکا

 

موجودیت خارجی بخشیدن به آگاهی  یعنی خدا: فویرباخلودویگ 

 درونی

فیلسوف (، ١۸۰۴ – ١۸۷۲  Ludwig Feuerbachلودویگ فویرباخ )

خدا  :از دانشگاه اخراج شد، چون می گفتبه خاطر مخالفت با مذهب  آلمانی

عبارت از موجودیت خارجی بخشیدن به آگاهی درونی خویش از بی نهایت. او 

تنها واقعیت می دانست. او از شاگردان هگل بود ماده محسوس و قابل رویت را 

های هگل دور شد و به اصالت حس و اصالت ماده  زودی از اندیشه ولی به

 The Essence of) «جوهر مسیحیت»گروید. کتاب مشهور او 

Christianity)  ١٩۸۷) داشت. ر فیلسوفان و متفکرانبزیادی تأثیر 

Feuerbach,) 
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 «جوهر مسیحیت»جلد کتاب 

 شدن زندگی دوست داشتن و دوست داشته: لذت ژرژ ساند

(، که بیشتر با نام ١۸۰۴ - ١۸۷۶  Amantine Dupin) آمانتین دوپَن

نویس  شود، رمان شناخته می  (George Sand) ژرژ ساند ،اش مردانه مستعار

نگار  طلب اجتماعی و خاطره نگار، اصالح نویس، روزنامه ، نمایشنامهرمانتیک

 د.فرانسوی بو

که از آثارش برای  دٔه زن قرن نوزدهم فرانسه بودساند تأثیرگذارترین نویسن

ای از  تصویر کلیشه . اوکرد استفاده می سوسیالیستی های ندیشهترویج و آموزش ا

ای بود  نخستین نویسندهو طبقات فرودست را تغییر داد. زنان، کارگران، دهقانان 

های خود به  کودکان را در رمانکه زندگی زنان، کارگران و کشاورزان و 

را ابداع کرد که فرم  رمان روستاییای از رمان به نام  کشید و گونهتصویر 
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ی  های اجتماعی منطقه و رسوم و سنتهای شفاهی را داشت و آداب  داستان

را که با وقوع انقالب صنعتی به سرعت در حال ناپدید شدن بود  زادگاهش

 .(Rappaport, 2001) کرد روایت می

کشید و در  پوشید، در مجامع عمومی سیگار می های مردانه می ساند لباس

کرد که در آن زمان برای زنان پسندیده نبود. رفتارهای  وآمد می هایی رفت مکان

خالف عرف ساند و زندگی نامتعارفش در زمان خود منتقدان بسیاری داشت. با 

و جهان و هنری فرانسه این حال این زن شورشی در قلب زندگی روشنفکرانه 

 ١۸١۲های ساند با افراد مختلف که از سال  نگاری مجموعٔه نامه. قرار داشت

نداشت( آغاز و تا پایان عمرش ادامه داشت در )زمانی که هشت سال بیشتر 

 (Sage, 1999) است. آوری شده جلدی جمع ۲۶ای  مجموعه

بیانگر  (١۸۳١) «سرخ و سپید»، ژرژ سانداولین رمان منتشر شدٔه 

رغم  ای که زن را به اردادهای اجتماعیاست پرشور به قر اعتراضی

ای است برای زنی که همسرش  زند و دفاعیه هایش به شوهرش پیوند می خواسته

های بعدی  مایه بسیاری از نوشته کند. درون وجوی عشق ترک می را در جست

از دو طبقٔه  ساند نظیر ریاکاری ذاتی نهاد ازدواج، عشق ممنوع زن و مردی

های  شود. ساند در رمان اجتماعی متفاوت و اصالح اجتماعی در این اثر دیده می

را گسترش  جامعه آزاد( آرمان خود از ١۸۳۳) لِلیا( و ١۸۳۲) ولنتایناش  بعدی

دربارٔه تالش  للیاداد تا روابط اجتماعی و طبقات اجتماعی را نیز دربر بگیرد. 

ساند سمت و  نخستینهای  آورد عاشق باشد. رمان ست که هم برای یافتن معشوقی

های ساند بیشتر جنبٔه  ، رمان۳۰دارند. در نیمٔه دوم دهٔه  فمنیستیسویی 

گرایانٔه  بازنمایی آرمان بعدیگیرند و در آثار متأخرترش  سوسیالیستی به خود می

ارد. زندگی روستایی و توجه به افراد به حاشیٔه رانده شدٔه اجتماع نقش کلیدی د

 اولین رمان ساند است که قهرمان آن کارگر یا دهقان است. ولنتاین

نوشت،  هایی که بر آنها نقد می قیمت نمایش ژرژ ساند برای تهیٔه بلیط ارزان

های نمایش مختص  لباس مردانه به تن کرد. در آن زمان طبقٔه همکف سالن

یدن لباس مردانه مردان بود. از زمانی که ساند در مجامع عمومی شروع به پوش

های  کرد، شهرت و آبروی او به خطر افتاد. توجیه ساند برای پوشیدن لباس
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های معمول  تر از لباس تر و ارزان ها بسیار باداوم مردانه این بود که این لباس

زاده در آن زمان بودند. عالوه بر راحتی، امتیاز دیگری که لباس  یک زن نجیب

وگذار آزادانه در پاریس و  غان آورد، امکان گشتمردانه برای ژرژ ساند به ارم

ها بود که زنان دیگر )حتی زنانی از طبقٔه اجتماعی ساند( از  وآمد در دادگاه رفت

 حضور در آنها محروم بودند.

است:  در توضیح رفتار ساند آمده «دانشنامٔه فمنیستی ادبیات فرانسه»در 

ی که هم زنانه بود و هم مردانه ا ساند در زندگی واقعی با برگزیدن هویت جنسی

های  هایی از همین دست، محدودیت نمود و در آثارش با خلق شخصیت می

های پاریس  کرد. وقتی با لباس مردانه در خیابان اجتماع علیه زنان را آشکار می

کرد که به عنوان زن  ای را تجربه می کرد آزادی جسمی و اجتماعی وآمد می رفت

  .بهره بود از آنها بی

به ساند در میان منتقدان معمول بود، « نابغه»، اطالق صفت ١۸۴۰در دهٔه 

ای وجود نداشت.  وجه در میان منتقدان همنوایی با این حال در نقد آثارش به هیچ

های ساند را غیر اخالقی  ها و پیرنگ داستان برخی از منتقدان شخصیت

ی رادیکالش را به چالش دانستند. برخی دیگر نقد اجتماعی او و مواضع سیاس می

کشیدند. بسیاری دیگر را صرف وجود توانایی خلق، و شاید حتی نبوغ در  می

کرد. منتقد مشهور فرانسوی، ژول ژانین، دربارٔه او  یک زن، گیج و سرگشته می

 «او کیست؟ زن است یا مرد، فرشته یا شیطان، تناقض یا حقیقت؟»نویسد:  می

 «شدن است. دوست داشتن و دوست داشته تنها شادی در زندگی»ست: وا از

 

 تعادل در آزادی و برابری اجتماعیلزوم : الکسی دو توکویل

( یکی از ١۸۰۵ - ١۸۵٩ Alexis de Tocquevilleالکسی دو توکویل )

دان، فیلسوف،  دان، حقوق مهمترین متفکران قرن نوزدهم فرانسه است. وی تاریخ

 سی و علم سیاست امروزی بوده است.شنا مدار و یکی از موسسین جامعه سیاست
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 م مقام ممتازی دارد. تحلیل او دراو در بحث فلسفۀ دموکراسی قرن نوزده

رساند. به نظر او بنیان  فکر و وسعت نظر او را می ژرفای برابری اجتماعی

 است و مأموریت دولت این است که از بر برابری اجتماعی استواردموکراسی 

باشد را مرتفع  کیفیاتی که منشاء عدم مساوات می و نابرابری در جامعه بکاهد

 سازد. 

. او بر ر حقوق فردی تاکید داردبخدشه جامعه نوین  توکویل بر تضمین بی

ورزد. مبارزه در هر  برابری اجتماعی اصرار می بین آزادی ولزوم ایجاد تعادل 

  هر کدام از این دو رکن دموکراسی نباید دیگری را در سایه قرار دهد.

توکویل نگران استبداد اکثریت است و بهترین راه پشتیبانی از آزادی را 

داند. خودگردانی محلی و شوراهای شهری را  تمرکززدائی قدرت سیاسی می

 داند. نیل به آزادی و مبارزه با استبداد میبهترین راه 

 

 حریم خصوصی: پشتیبان پیگیر جان استوارت میل

( متفکر بزرگ ١۸۰۶ - ١۸۷۳ John Stuart Mill) جان استوارت میل

هایش راجع به رواداری گذر به مفهوم نوین  بریتانیایی قرن نوزدهم اندیشه

رواداری است، که دیگر در بند مسئله هماهنگی مذهبی نیست و رواداری را 

 کند.  فقط به رواداری مذهبی محدود نمی

رهنگی، از نظر میل رواداری جامعه مدرن باید از عهده حل تضادهای ف

( که On Liberty« )در بارۀ آزادی»میل در رسالۀ  اجتماعی و سیاسی برآید.

یکی مشهورترین استدالل برای توجیه رواداری در قرن نوزدهم می باشد، نشان 

های درگیر است. دیدگاه میل  دهد که رواداری در جامعه به نفع همه طرف می

 ند:( است و استدالل می کUtilitarianismسودگرائی )

عقیده واحدی داشتند و  –منهای یک نفر  –اگر همه افراد بشر 

اش با آن باقی بشریت مخالف بود، عمل اینان  تنها یک نفر عقیده

زور خاموش کنند همان اندازه ناحق و  که صدای آن یک نفر را به

ناروا می بود که عمل خود وی اگر فرضاً این قدرت را داشت که 
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خاموش کند.... موقعی که جلو انتشار  زور بشر را به صدای نوع

زور گرفته شد مخالفان خیلی بیشتر از صاحبان آن  ای به عقیده

اند  ای به زور خاموش کرده بینند زیرا اگرعقیده عقیده ضرر می

صحیح باشد در این صورت همان کسانی که با آن مخالفند از این 

اند.  وم شدهفرصت گرانبها که بطالن را با حقیقت مبادله کنند محر

هر تقدیر زیان  کنندگان آن باز به ای اشتباه باشد خفه اما اگر عقیده

گذاشتند از برخورد  اند چون اگر برخورد عقاید را آزاد می برده

 شود. تر دیده می تر و روشن هم، سیمای حقیقت زنده حق و باطل به

در  ها را تر خواهند بود اگر آن میل نتیجه می گیرد که افراد خوشبخت

های خصوصی تحمل کنند و با تمایزها با رواداری برخورد شود و برای  تفاوت

و پیگیری  جامعه عمومن بهتر و سودمندتر خواهد بود اگر افراد را در جستجو

 خیر و صالح خود با روش خودشان آزاد بگذارد.

او تنها زمان مجاز برای اعمال قهر را ممانعت از آسیب رساندن به دیگران 

 ند:می دا

توان بر هر کدام از  پاس تأمین آن می تنها هدف موجهی که به

افراد جامعه متمدن، حتی برخالف اراده وی، اعمال قدرت کرد 

 زدن وی به دیگران گردید. این است که مانع از زیان

میل مفهوم حریم خصوصی را که در آثار جان الک و کانت به طور ضمنی 

های سیاسی حق دخالت در  رد که قدرتپرداخته شد، گسترش داد و تاکید ک

د. میل از نها و عالیق فردی که در زندگی دیگران تاثیری ندارد، را ندار فعالیت

را برای توسعه علم و دانش  آزادی عقیده با حرارت و پیگیری دفاع می کند و آن

 داند. ضروری می

 میل هرچند خدمات ارزنده به تکامل دموکراسی، آزادی و رواداری کرد،

هایش محدویت زمانی و طبقاتی او را منعکس می کند. او متاثر از  اما اندیشه

اروپاسروری از یک سو ملل عقب مانده، و از سوی دیگر کودکان، نوجوانان و 

 بیماران روانی را از قلمرو رواداری بیرون می کند:



 ر غربد آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

255 

مانده را  های عقب به همین دلیل می توان وضع آن دسته از جامعه

ژاد اصلی هنوز به درجه کافی از رشد عقالنی نرسیده که در آن ن

کردن اقوام وحشی  است از دایره بحث خارج کرد....برای اداره

های مشروع و عادالنه است  حکومت دیکتاتوری یکی از روش

که هدف نهایی آن پیشرفت مردم باشد و وسایلی که به  شرط این به

آماج  رسیدن به علت آن تأثیر عملی که در کار برده می شود به

بخشد توجیه گردد. آزادی را به عنوان یک اصل حیاتی  اصلی می

حدی  هرگز نمی توان به اوضاعی اطالق کرد که در آن مردم به

توانند به کمک مباحثات آزاد  از قافله تمدن دور هستند که نمی

 ترقی کنند.

م انگلیس جان استوارت میل وارث افکار بنتام و نماینده تمام عیار لیبرالیس

نوزدهم بود. تحصیالت او در علوم طبیعی و عقلی هر دو بود. بهمین  در قرن

نظری وسیع داشت. آثار میل شامل بحث هایی در ی جهت در علوم اجتماع

اگوست کنت و  گرائی اثباتفلسفۀ  اصول اقتصاد، منطق، حکومت دموکراسی،

اعتقاد داشت که با  فلسفۀ سودگری بنتام است. شیفتۀ ترقیات علم طبیعی بود و

تأمین  انطباق اصول علوم طبیعی در امور اجتماع می توان سعادت انسانی را

ساخت. شاهکار این حکیم در فلسفۀ سیاسی بحث اوست درباره فردیت و اصول 

حکومت انتخابی. در این بحث ثابت می کند که عزت مقام و حیثیت  آزادی و

و شخصیت او تجلی نخواهد کرد شخصیت فردی اوست  آدمی در نمو و شکفتگی

آزادی نیست تحقق سعادت و حیثیت  مگر در پناه آزادی. در هیئت اجتماعی که

تکامل جامعه  آدمی پنداری است واهی، آزادی و مساوات شروط حتمی ترقی و

 است. 

 اساس حکومت دموکراسی در انتخابات ملی قرار دارد، و شرط اصلی

راد یعنی زن و مرد هر دو به تساوی در انتخابات ملی این است که تمام اف

کنند. میل معتقد بود شرکت افراد در انتخابات تنها از حقوق  انتخابات شرکت

تکالیف اجتماعی وی می باشد. در اصالح قانون  فردی او نیست بلکه از

و مردم طبقۀ سوم نیز حق شرکت در  انتخابات انگلیس که بر اثر آن کارگران

 او سهم بسزائی دارد.  ،انتخابات را یافتند
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 نیای نژادهای سیاه و سفید : اثبات یگانگیداروینچارلز 

شناس  زیست (١۸۰٩ – ١۸۸۲  Charles Darwinچارلز داروین )

در باره »با انتشار کتاب شناختی  بریتانیایی و واضع نظریه تکامل زیست

در یک حیات انسان را را ، (On the Origin of Species) «ها خاستگاه گونه

با دقت و  را های بسیار کهن قرار داد. او سازکار تکامل بستر تاریخی با ریشه

 توصیف کرد. کننده قانع شواهد

در ( James Moore) مور جیمزو (Adrian Desmond) آدریان دزموند

چنین نتیجه  (Darwin's Sacred Cause) «اهداف مقدس داروین»کتاب 

، هدف مقدسی را دنبال سازکار تکامل های داروین در پژوهشاند که  گرفته

نظریه  که دنده نشان میها در این کتاب  آن داری. کرد: مبارزه با برده می

ناشی  او داری درباره تکامل، از عقاید و تفکرات ضد برده داروینمنحصر بفرد 

ها و  شود که همه گونه شده است. از نظریه تکامل داروین چنین نتیجه گرفته می

دارند و از یک « نیای مشترک»سانی، از سفید تا سیاه، یک نژادهای ان

  اند. خانواده

 

گذار سفالگری  گر بزرگ انگلیسی و پایه مدال طراحی شده از جوسایا وجوود، سفال

آیا من یک انسان و »پرسد:  ای که زانو زده و می نقش بردهصنعتی، پدربزرگ داروین. 

 (?AM I NOT A MAN AND A BROTHER) «برادر نیستم؟
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داری بود. او در سفر  داروین در همه جای جنوب امریکا شاهد برده

اش بر کشتی بیگل سوار بود؛ یک کشتی تدارکاتی که در سفرهای قبلی  دریایی

بعد از فروخته شدن نیز مالک جدید، دوباره به کرد و  ها را حمل می خود برده

که داروین در سواحل اروپا از کشتی پیاده  همان کار روی آورده بود. هنگامی

 شدند. شد، تعدادی آفریقایی در غل و زنجیر نیز از آن کشتی پیاده می

ناخوشایندی را از  گزارش، ١۸۴۵سفر دریایی داروین در سال 

دهد. ولی بدترین  یا درباره آن شنیده بود، بدست می هایی که او شاهد بود شکنجه

برای او، شاید داستان اربابانی بود که « کننده های ناراحت رحمی بی»این 

 کردند. های نافرمان و سرکش را به فروش کودکانشان تهدید می برده

منتشر شد. هرچند داروین  ١۸۵٩در سال  «ها در باره خاستگاه گونه» کتاب

کس شک نداشت که  ای نکرده بود، ولی هیچ به نسل بشر اشارهدر این کتاب 

انسان در مرکز این نظریه قرار دارد. تی.اچ.هاکسلی که در مباحثات بر روی 

که این نظریه به یکی  هنگامی»گرفت، گفت:  نظریه تکامل همواره جانب او می

چون  شدن نیای مشترک نژادهای سیاه و سفید منجر شد، او بسیار خوشحال بود؛

دینان قرار  توانست نشان دهد که آقای داروین در زمره راست برای اولین بار می

 «.دارد

 

 های تمام پلشتی: افشای نیکالی گوگول

نویسندٔه بزرگ   (١۸۰٩ - ١۸۵۲   Nikolai Gogolنیکالی گوگول )

و یکی از بزرگترین  ادبیات روسیگذار سبک رئالیسم انتقادی در  بنیان و روس

 زان جهان است.طنزپردا

زندگی ( Mirgorod)میرگورود  های کوتاه مجموعه داستان گوگول در

. این نخستین بار بود که در کند ا روایت میپاافتاده و مبتذل مردم عامی ر پیش

شد و  می نمایانها  تودهادبیات روس نیروی هولناک زندگِی فاقد معنویت 

 گشت. های اجتماعی آن آشکار می ریشه
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، دماغ)شامل داستانهای  داستانهای پترزبورگی ی جموعهم درگوگول 

( در مقام روایتگر شنلو  یادداشتهای یک دیوانه، بلوار نفسکی، کالسکه، پرتره

نماید که عمق تضادهای اجتماعی موجود در شهر را به چشم دیده  شهرها رخ می

 و دریافته است.

را جزم کردم عزمم  بازرسمن در »نوشت:  نویسنده اتاعترافدر  گوگول

شان را به  گرد آورم و یکباره همه ای مجموعههای روسیه را در  تا تمام پلشتی

روی صحنه رفت. برخی از آن استقبال  ١۸۳۶در سال  بازرس« تمسخر بگیرم.

کردند و از موفقیت آن به وجد آمدند و گروهی دیگر نویسنده را به هجونویسی و 

خواندند. این اتهامات « یاغی خطرناک»را افترا زدن به روسیه متهم کردند و او 

ها گوگول را به شدت تحت تأثیر قرار داد و او تصمیم گرفت به خارج  و سرزنش

را که تازه  نفوس مردهبتواند کتاب « فراغت دوردستها»از کشور سفر کند تا در 

 نوشتنش را شروع کرده بود، به پایان برساند.

های شهر، تأثیر  ثار هنری نفیس موزهو در میان آ رمآرام در  نزندگی نسبت

نگارش جلد نخست  ١۸۴١خوبی بر وضعیت روحی نویسنده نهاد و او در سال 

را به پایان برد و پس از بازگشت به روسیه آن را منتشر ساخت. در  نفوس مرده

فرد است، گوگول تصویر غمباری  این منظومٔه منثور که در نوع خود منحصربه

داری را ارائه  جتماعی و معنوی نظام سرواژ و رعیتاز بحران اقتصادی، ا

داری را که تازه داشت در روسیه پا  یت سرمایهدهد و در همان حال، ماه می

، نویسنده و اندیشمند روس، آلکساندر هرتسنسازد. به گفتٔه  ، آشکار میگرفت می

 کاران همچنان به ولی محافظه«. ای بر سراسر روسیه انداخت لرزه»این کتاب 

ها تأثیر عمیقی  کردند. این بدفهمی چشم هجونویس و افترازن به گوگول نگاه می

بر وضعیت روحی نویسنده گذاشت و او را از لحاظ فکری و عقیدتی دچار 

 تزلزل ساخت.

های خود را در راه خدمت به حقیقت از  گاه کرد تکیه گوگول که احساس می

به مذهب روی آورد. او امید  دهد، برای یافتن آرامش و اتکای معنوی دست می

سرانجام نظر مساعد خوانندگان را  نفوس مردهبسیاری داشت که با تمام کردن 

نسبت به خود جلب کند. گوگول در بخش دوم این اثر قصد داشت نوزایی روسیه 
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را نمایش دهد و اشرافزادگان واال و دارای افکار مترقی را به تصویر بکشد. 

اثر فاقد یکپارچگی ظاهری و درونی بود. گوگول در ولی طرح او عملی نشد و 

را سوزاند و چند روز بعد  نفوس مردهیک لحظٔه سرخوردگی دستنویس جلد دوم 

 به خاک سپرده شد. مسکواز دنیا رفت و در 

ای است با قریحٔه استثنایی. تأثیر او بر نویسندگان پس از  گوگول نویسنده

یگاه شیؤه رئالیسم انتقادی را در ادبیات جانبه است. گوگول جا خود عظیم و همه

محور »محکم کرد و سمت و سویی در ادبیات روسیه به وجود آورد که 

 نام گرفت.« گوگول

 شارضای خاطر تزار و پاداشبرای  ، نههنر برایهنر : ینسكیبل

ب و ی( اد١۸١١ - ١۸۴۸  Belinsky Vissarion) ینسكیون بلیساریو

كار نقدنگاران قرار  ی، راهنمایسیدر باره نقدنو ه كه نظرات اوینقدنگار روس

 است گرفته

ساخته در  ینیات روس را وارد عصر نویخود ادب یكه با نقدها ینسكیبل

و  یواقع یه به گونه ایده داشت که تا روسیبود كه عق یك متفكر انقالبی ن حالیع

حق نشود رد و به باقی اروپا ملیقرار نگ ییاروپا یجرگه كشورها همه جانبه در

 افت. ینخواهد  یرشد و توسعه فرهنگ

د یشه و استعداد را بایشوند. اصحاب اند ید زندانینبا دیعقا ینسكید بلیبه تأك

د یآنان استفاده ببرد. هنر را به خاطر هنر با كشف كرد، پرورش داد تا جامعه از

 یكنسین اندرز از بلیپاداش او. او  دنبال كرد، نه ارضای خاطر تزار و مرحمت

كن، احساس كن، درك كن و  ش از به دست گرفتن قلم فكریپ»به جا مانده است: 

 .«!سیبنو تسپس با تمام وجود

را  یده و نظریـ عق یرداستانیو غ یداستان گفته است: كتاب ـ ینسكیبل

د تا آن را بخوانند. یبه مردم بگو د آن را كشف ویكند كه نقدنگار با یمطرح م

ار یك جامعه بسی یخود برا دنگار منصف و ماهر در كارك نقیت ین، اهمیبنابرا

ات و صنعت یادب است. بدون نقدنگار خوب، یاد و وجود او الزم و ضروریز

شامل  را یبعداً قاعده نقدنگار ینسكیك كشور رشد نخواهد كرد. بلی یسیكتاب نو
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ناقد  یشود. و ید نقد و بررسیات هم بایات هم كرد و نوشت كه مطالب نشرینشر

 .دینام« ناظر جامعه»مطبوعات را  مطالب

 .شدیعقااز  است یا مجموعه ،«نامه به گوگل» ینسكیبل اثرن یتر معروف

 ترین دوران تزاری مدافع پرشور آزادی وحقوق انسانی بود. در تاریکاو 

 نیکوالی گوگول طاب بهخ ی بلینسکی نامه: خیانت به روشنایی

ای  هگوگول، که بلینسکی نبوغش را ستوده بود، جزو ١۸۴۷در

های کهن  ضدغربی، وخواهان بازگشت به شیوه و یمنتشرکردسخت ضدلیبرال

 داران و ها وزمین تجدید حیات معنوی سرزمین سرف ری واالی پدرس جامعه

ری جانکاهش راحل بیمای صبربلینسکی لبریزشد، ودرآخرین م کاسه تزارشد.

 که به روشنایی خیانت کرده است: ای نوشت وگوگول را متهم کرد ازخارج نامه

به عنوان  ، دروغ ودغل راتازیانه ه کمکوقتی که زیرپوشش دین، وب

 کنند نمی توان خاموش نشست. حقیقت وفضیلت تبلیغ می

ا ، که بی شوری که یک انسان با همه ،دارم را دوست می ، من توبله

ی سربلندی  ومایه، امید وافتخار ون به کشورش وابسته استپیوند خ

راه آگاهی وتکامل وپیشرفت را دوست  ویکی ازرهبران آن کشور در

 ....می دارد...روسیه رستگاری خودرا درعرفان یا زیبایی پرستی 

ای آموزش وتمدن وفرهنگ دستاورده نمی بیند، بلکه رستگاری را در

)چون به قدرکافی  به موعظه ندارد روسیه نیازی بیند. انسانی می

روسیه به  ،.... به دعا هم نیازی ندارد موعظه گوش کرده است.(،

هاست  نی درمیان مردم نیازدارد، که قرنبیدار شدن حس حیثیت انسا

دارد، نه  روسیه به قانون وحقوق نیاز درمیان الی ولجن گم شده است.

عدالت ...که به جایش سلیم وبراساس تعالیم کلیسا بلکه براساس عقل 

 های انسان، ها انسانی را می بینیم که درآن ی هولناک سرزمین منظره

را می خرند ومی فروشند...کشوری که درآن هیچ ضمانتی برای  دیگر

آزادی شخصی یا شرف یا دارایی انسانی وجودندارد، حتی حکومت 

زنان راه های عظیمی است ازدزدان و شرکت بلکه پلیسی هم نیست،

 سر ه برداند که مالکان هرسال چ اداری ...دولت خوب می سمی ور

 ای هوادار جهل، ، ای پیامبر آورند...ای مبلغ تازیانه ها می سرف

http://www.atheism.ru/old/BelAth1.html
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چه  - ی زندگانی تاتار ای مدافع شیوه ارتجاع سیاه، اندیشی و تیره

 ای. برلب پرتگاه ایستاده ایت نگاه کن.پ به زمین زیر کارمی کنی؟

دلیل این را من  ، وای رکلیسای اورتدوکس بنا کردهرا ب تعالیم خود

همیشه  زندان بوده است، تازیانه و زیرا کلیسا همیشه طرفدار فهمم، می

 .... این چه ربطی به مسیح دارد؟ ولی آخر زبون استبداد بوده است.

اروپا خاموش کرد  وجهل را در های تعصب ولترکه ریشخندش شعله

ی است وگوشت واستخوانش به گوشت برای مسیح فرزند بهتر نمسلم

 ها و ها واسقف تراست تا خیل کشیش ن مسیح نزدیکواستخوا

یان روحان ... عالیجناب کلیساهای ارتدکس[ سراسقف] های بطریق

ها کشیش  هستند...دراین قصه مردمیهای  روستایی ما قهرمانان قصه

ی است آدم را بازی می کند، ریاکار لئیم و همیشه نقش آدم شکمباره و

ا مشتی ی ... بیشتر روحانیان ما ... که شرم وحیا را ازیاد برده است

ادبیات ما  فقط در .کوردلی و ی جهل مدرس فضل فروشند یا مجسمه

 شود. حرکت دیده می وحشیانه نشان زندگی و است که به رغم سانسور

ی نویسندگی این قدر شریف  همین دلیل است که درمیان ما حرفهبه 

به  ادبی ناچیز هم خریدار دارد. هایشود، وحتی استعداد شناخته می

برق  زرق و های پر ها وسردوشی ی قلم لباس همین دلیل است که حرفه

ی  نویسنده ن دلیل است که هرنظامیان را ازنظر انداخته است، به همی

توجه عموم را جلب  باشد، ، هرچند که استعدادش ناچیزخواهی آزادی

قریحه ی خودرا به  ...اعران بزرگی که کند، وحال آن که ش می

فروشند خیلی زود  الیسم میدوکس ودستگاه استبداد وناسیونکلیسای اورت

این مردم  مردم روسیه حق دارند. دهند ... شان را ازدست می محبویت

استبداد  اریکی وت را از دهندگان خود نجات مدافعان و تنها رهبران و

الیسم درمیان نویسندگان روس می ناسیون دوکس ومذهب اورت روسیه و

 را بر [شناسانه ضعف فنی و زیبائی] توانند یک کتاب بد مردم می بیند.

و  کننده نظری گمراه] بخش سنده ببخشایند، ولی یک کتاب زیاننوی

 (١۳۶١)برلین،  را هرگز. [اخالقی
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 در خدمت کودکان و مستمندان هنری خالقیت و نبوغ: چارلز دیکنز

 نویس رمان (،١۸١۲ - ١۸۷۰  Charles Dickens)دیکنز  چارلز

شکسپیر تأثیر گذارترین نویسنده در زبان  پس ازفعال اجتماعی و   برجسته

 است. انگلیسی 

مجبور  د،ه بوافتادکه به زندان پدرش  گری و وامداری الابالی برای دیکنز

او تا  .کارکندسازِی  کارخانٔه واکسدر برای تأمین معاش  شد از دوازده سالگی

توانست به  شپدر آزادیمجبور به کار بود تا باالخره بعد از آزادی پدرش 

 مدرسه بازگردد.

مشغول به کار شد و  دفتر وکالتیک دیکنز بعد از پایان دوره مدرسه در 

نگار شود. در  زندگی شلوغ و متنوع لندن، بر آن شد تا روزنامه آشنائی باپس از 

در  ١۸۳۲ نویسی، در خالصهدر  خودباالی  ییتوانا با نشان دادناین دوره، 

 شد.ساله بود، خبرنگار امور عمومی و پارلمانی  ۲۰که جوانی  حالی

Maria ) دلدادٔه دختری به نام ماریا بیدنل ١۸۲٩دیکنز در سال 

Beadnell)  شد، اما والدین ماریا او را از لحاظ اجتماعی در سطحی نازلتر از

دیوید »بعدها در عشق شخصیت معروف رمانش . این دلباختگی خود، یافتند

 بازتاب یافت.« دورا»به دختری به نام « کاپرفیلد

ها با  منتشر شد. او در این سال ١۸۳۳سال  دروارٔه دیکنز  نخستین طرح

های انتخابات مجلس و  نواحی خارج از لندن و حضور در گردهمایی دیدار از

 ای شد.  یوارد زندگی اجتماعژرفن گزارش از آن، تهیه 

نیکالس »دیدن کرد و در « یورکشر»از مدارس ارزان  ١۸۳۸در سال 

، دربارٔه این اماکن نوشت. در همین روزها با زنی به نام آنجال بروت «نیکلبی

شد و به دفاع از افکار بشر دوستانٔه  آشنا (Coutts-Burdett Angela) کوتس

اف او به کار بست. از این زن پرداخت و کوشش اجتماعی خود را در خدمت اهد

 بود.  ١۸۴۷سال  در دیده آسیبای برای زنان  ها تأسیس خانه جملٔه این فعالیت



 ر غربد آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

263 

شد،  از بزرگان ادب آن روزگار محسوب می ١۸۳۰هر چند دیکنز در سال 

اما او پس از آن نیز، از تالش خود برای تاختن به بیداد و ستمگری و 

، «ساعت آقای همفری»اولیٔه  فخرفروشی، دست نکشید. دیکنز با بسط طرح

چون گذشته، فریاد  نوشت و هم« چی دکان عتیقه»تانی بلندی با عنوان داس

رساند و   کودکان در معادن، به گوش جامعهاعتراض خود را از به کارگیری 

که  های خود جای داد، کسانی را در نوشته« ها توری»چنین طنز تمسخر علیه  هم

 بودند. مخالف تصویب قوانین انسانی

با سفر به امریکا و به رغم استقبال گرمی که از او شد،  ١۸۴۲در سال 

ای  را به قلم آورد که آمیخته« مارتین چارلز لویت»و « هایی از امریکا یادداشت»

 انگیز آمدند.  در نگاه دیکنز نفرت چه آنهای بسیار امریکا و  بودند از ستودنی

های  جا ناقوس دیدن کرد و در آناز ایتالیا  ١۸۴۵-١۸۴۴های  وی در سال

را به ذهنش القا کرد، کتاب کوچکی که « ها بانگ ناقوس»جنوا، عنوان 

ای بزرگ به نفع مستمندان روزگارش زد. در پی بازگشت از ایتالیا،  ضربه

پوشان و لغو اعدام  چندی سردبیر دیلی نیوز شد و برای بهبود وضع مدارس ژنده

 بست.  مجرمان در مأل عام، کمر همت

را در پاریس و لوزان نوشت و بعد از نگارش رمان « دامبی و پسر»

را راه اندازی کرد. « هاوسهولد وردز»، مجلٔه خود «دیوید کاپرفیلد»معروف 

ای که سبک سخن او بود، اساسی و انسانی. دیکنز در این ایام نویسندگی و  مجله

در  -شد خیریه برگزار می که اغلب به نفع مؤسسات -نگاری را با تئاتر  روزنامه

 هم آمیخت.

خواستار بهبود وضع بهداشت  نمصر دیکنز، ١۸۵۴با شیوع وبا در سال

جامعه شد. وی پالمرستن و دولتش را به خاطر سوء ادارٔه وحشتناک جنگ 

داریت »کفایتی موصوف در  کریمه مورد انتفاد قرار داد و این انتقادها در بی

 پی گرفته شد.« کوچک

چنان باقی بود، اما سالمت او با  دیکنز برای خلق اثر هم قراری بی

رفت. او از لحاظ مالی  اش، روز به روز تحلیل می های پر از شیفتگی خواندن
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 -)فلج جزئی  رسید هیچ کم نداشت، اما از نظر جسمانی شکسته به نظر می

اعتنایی  بی .ناتوانی در خواندن حروف سمت چپ و لنگش روز افزون پای چپ(

اقدام به یک رشته  ١۸۷۰جا پیش رفت که در سال  نآتا  و به هشدارهاا

سرود »مارس برای آخرین بار  ١۵خوانی جدید نمود. دیکنز در  کتاب

« ادوین درود»که  ، در حالی١۸۷۰ژوئن  ٩را خواند و سرانجام در « کریسمس

 به پایان نرسیده بود، به طور ناگهانی از جهان رفت.

کرامت انسان است. از بدرفتاری با انسان به هر دلیلی دیکنز مدافع پرشور 

یا اشتباهات فاحش قابل بیزار است. بد رفتاری با انسان حتی به دلیل خالفکاری 

درفتاری و شکنجه زندانیان را غیر قابل توجیه و تنبیه داند. او ب توجیه نمی

لیلی زات کودکان را به هر داروحی و جسمی کودکان را غیر قابل تحمل و مج

 شمارد. ترین کار می زشت

 

 حقیقت مطلق برابر: حقیقت فردی در گارد سورن کیرکه

(، فیلسوف ١۸١۳ - ١۸۵۵ Søren Kierkegaardگارد ) سورن کیرکه

بر دانمارکی وجود، انتخاب، و تعهد یا سرسپردگی فرد را مطالعه کرد و 

( تاثیر Existentialismگرایی ) فلسفه هستی ویژه یزدانشناسی جدید و فلسفه، به

 گذاشت. او بر ماهیت ذهنی باورهای مذهبی تاکید داشت.

ذهنی و یا فردی است.  درون در نظر او عالیترین حقیقت، حقیقت

کند  گارد بر این فرمان خداوند که ابراهیم پسرش اسحاق را قربانی می هکیرک

اهیم کند. ابر عملی که اعتقادات اخالقی ابراهیم را نقض می .کند تمرکز می

با وجود  .کند قدم با اطاعت از فرمان خداوند اثبات می لی ثابتاش را به شک ایمان

تعلیق حکم »این  تواند از آن سر دربیاورد. نمی کند و آنرا درک نمی اینکه او

دهد تا به یک  کند، به ابراهیم اجازه می گارد اعالم می ه، چنانچه کیرک«اخالقی

 شود. سرسپردگی نسبت به خداوند نائل 

ی دینداری با  ای است که در مورد رابطه گارد یکی از اولین فالسفه کیرکه

است. در نهایت در پی آن است که  مدرنیته و آزادی اندیشه پژوهش کرده
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تر و انتخاب فردی به انسان  دینداری را از کلیسا جدا کند و به صورتی اصولی

 برگرداند. 

تقادی به شرایط حاکم بر دورانش گارد روشنفکری است که با دید ان کیرکه

گوید  کند و می نامه خود به طنز دوران رومانتیسم انتقاد می کند. در پایان نگاه می

گرفت، هدفش هدایت شنونده به یک  هایش از طنز بهره می اگر سقراط در بحث

ها و در واقع دور  حقیقت واال بود نه صرفن خنداندن مردم و سرگرم کردن آن

گرائی  مسائل مهم دوران خود. این انتقاد با نقد به هگل کردن آنها از

(Hegelianismو باالتر از آن فلسفه حقیقت )  گرا و در نهایت با زیر سوال

 بردن کلیسا ادامه پیدا کرد.

گارد نظریات هگل آنچنان فراگیر شده بود که هر  در دوران کیرکه

گرفت.  زمان قرار میاعتراضی به فلسفه هگل مورد تمسخر جریان مسلط فلسفه 

دادند.  فالسفه زمان هر جریان فکری اجتماعی را با نظریات هگل توضیح می

کردند که فلسفه هگل توضیح کامل همه جریانهای فکری است.  حتی ادعا می

ها  ای وجود داشته باشد که همه حقیقت تونست قبول کند که نظریه گارد نمی کیرکه

ر او یک مسئله فردی بود، نه چیزی مستقل را شامل شود. اصولن، حقیقت از نظ

 و قائم به ذات خود.

تواند ادعا کند که حقیقت را درک کرده  گارد، هیچکس نمی به نظر کیرکه

تواند مدعی شود که برداشتی شخصی از واقعیات  است. هرکسی فقط می

پیرامونش دارد. برداشت شخصی هیچکسی هم بر برداشت شخصی دیگران 

پذیرفت که یک دستگاه فکری  گارد نمی نابراین، کیرکهارجحیت ندارد. ب

ها را دارد. پذیرفتن اینکه  )ایدئولوژیک یا دینی( مدعی شود که پاسخ همه پرسش

ها را دارد مثل این است که قبول کنیم که  یک دستگاه فکری جواب همه پرسش

 کند!  ای را درمان می دارویی وجود دارد که هر بیماری

د توجه خاصی به فانی بودن انسان دارد. انسان فرصت گار فلسفه کیرکه

میرد. هر انسان یک موجود یگانه است  محدودی در اختیار دارد و سرانجام می

که هرگز قابل تکرار نیست. این موجود یگانه در کنش و واکنش با دنیای 

سازد و بعد حتی دیدش نسبت به  پیرامونش تصوری از واقعیت برای خود می
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هم متاثر از این تصور می شود. بنابراین، برای یک موجود فانی، پیرامونش 

قابل دسترسی نیست که بخواهد نگران وجود چنین حقیقت « حقیقت محض»

ها باید  محضی باشد. پس به جای حرف زدن در مورد حقیقت برای تمام انسان

 حرف زد. این نگاه، کل فلسفه دوران را به مبارزه« من»در مورد حقیقت برای 

گرایی بود که مدعی داشتن پاسخی  خواند. فلسفه تا آن روز دانش حقیقت فرا می

 قطعی و غائی برای هر پرسشی بود. 

گارد را تحمل کند. کلیسا مدعی بود  تونست این دیدگاه کیرکه کلیسا هم نمی

که برای هر پرسشی پاسخی آماده دارد و انحصار حقیقت محض در دستان 

رد کلیسا بیشتر از اینکه محور دین و دینداری باشد، گا اوست. به نظر کیرکه

ت شدن یگارد از بی هو نتیجه توافق سران کلیسا با زمامداران دوران بود. کیرکه

ها میدانست.  انسان مدرن نگران بود و درمان را در رشد و تکامل انسانیت انسان

ور )کلیسا داد و مسیحیت منسک پر ید جدی قرار میاو انتخاب آزاد را مورد تاك

دانست چون کلیسا را  ارزش حتی مخرب می و قوانین و مناسکش( را نه تنها بی

 دید.  مانع این انتخاب آزاد انسان می

دهد كه از صادر کردن یگارد، با نسبی دانستن حقیقت به همه هشدار م کیرکه

ها حق بدهند كه هر كس طبق  ( بپرهیزند و به انسانDogmaticاحكام جزمی )

 وه زندگیش را انتخاب کند.یو خواست آزاد خودش ش انتخاب

 : انسان آزاد و خودآفرینگرایی هستی

و ادبی است که پایه آن بر  فلسفیجریانی   (Existentialism) گرایی هستی

بر تقابل ، انهگرای هستیدیدگاه است.  گرایی نسبیتآزادی فردی، مسئولیت و نیز 

ها  انسان .ای طبیعی دارند، تاکید می کندئی که اشی میان هستی انسان و نوع هستی

ی اشیائی  مندند، خود را در جهان بیگانه که از موهبت اراده و آگاهی بهره

 یابند که نه این را دارد و نه آن را. می

فرانسوی، گابریل مارسل توسط فیلسوف نخستین بار واژٔه اگزیستانسیالیسم 

(Gabriel Marcel) در مقالهٔ پل سارتر،  توسط ژان سپس و بکار گرفته 

به طور  (Humanism and Existentialism« )گرائی گرایی و انسان هستی»
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تفکرات  کردناین کتاب کوچک نقش مهمی را در فراگیر .منتشر شدگسترده 

 (١۳۸۰سارتر، )ایفا کرد.  گرایانه هستی

ای متمایز از هستی دیگر  را به عنوان گونه انسانهستی  ،گرا هستیفیلسوفان 

دهند و این تمایز هستی انسان را وجود  هستندگان مورد دقت قرار می

(Existense )کوشند تا نشان بدهند که چه تفاوتی میان وجود  می خوانند. آنها می

 . وجود داردهای هستی  یا بودن انسان در این دنیا با سایر شکل

کان برجسته کنیم: ام گرایی هستیتوانیم چهار مفهوم بنیادین را در  می

دارای  انسان. اصالت، مسئولیت و آزادیناضرور یا تصادفی بودن هستی، 

انسان  .آن را ساخته باشند طبیعتیا  خداماهیت پیشینی نیست که به فرض 

سازد و  ای امری ممکن است و نه ضروری. خودش را می همچون هر هستنده

ش است و های خوی های ممکن برمی گزیند. مسئول گزینش آزادانه میان گزینه

)و نه این که بنا به سرمشق  داند بسازد. باید بتواند آن چه را که خود درست می

است. طرح این  همگان رفتار کند( و در این صورت کاری اصیل انجام داده

 از نگرشی هستی شناسانه آغاز شد که خودش آن را سارترها توسط  نکته

ار بود بر دستاورد فلسفی نامید و در اصل استو  شناسانهپدیدار  شناسی هستی

  .هایدگر

مبنی بر اصالت وجود و تقدم آن بر ماهیت انسان  گرایی هستیاصول فلسفه 

گونه  یرکه گارد بینشی ایمان مارسل و کی ،گرایی از میان اندیشمندان هستیاست. 

 اند.  داشته خداناباورانههای  اند و سارتر و هایدگر اندیشه داشته

داند و بر  ر به انسان این است که انسان را مختار میاساس نگاه فلسفی سارت

تواند  رسد؛ زیرا که او معتقد است انسان نمی این اساس به انکار خداوند می

دانسته  باشد که از ازل می مختار باشد، در حالی که خالقی مطلق و یگانه داشته

معتزله و  خواهد بسازد. البته این مساله کامالً بر اساس خدای کالمی که چه می

چنین خدای کالمی مسیحی و خدای کالمی یهودی صحت دارد.  اشاعره و هم

اش را بپذیرد و از همین بینش  انسان وقتی مختار باشد، باید مسئولیت هر انتخاب

داند و این جا دلهره و اضطراب  است که سارتر خود را مسئول جنگ جهانی می

ن جا که من مسئول این کار هستم، آیا گوید از آ آید که فرد با خود می به وجود می
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دانم یا  ها را نمی این کار درست بوده و چه نتایجی خواهدداشت که من آن

 دید!؟ نخواهم

آفرین که از هیچ منش و گرایان انسان موجودی است خود از دیدگاه هستی

های ناب، یعنی از طریق  گیری ها را با تصمیم هدفی برخوردار نیست بلکه آن

 گزیند. وجودی، بر می های«خیز»

 

 یک حق شهروندی نافرمانی مدنی: رووتهنری 

( ١۸١۷ – ١۸۶۲ Henry David Thoreau رو )وتهنری داوید 

مبارز در راه الغای برده داری و طرفدار  نده، شاعر و فیلسوف امریکائینویس

 ها بود. برابر دولتحق نافرمانی مدنی مردم در 

و یکی از  (Civil Disobedience) پرداز نافرمانی مدنی او نظریه

 و عشق به بدویت( Transcendentalism)گرائی  تَعالیهای  ترین چهره مهم

(Simple living) اوست.  نافرمانی مدنی. شهرت وی به دلیل مقاله است

ر کینگ و لئون تولستوی تحت هایی چون ماهاتما گاندی، مارتین لوت شخصیت

 اند. تأثیر این مقاله قرار گرفته

آن حکومتی  وی عقیدٔه توماس جفرسون را در مورد حکومت قبول داشت:

ها مفیدتر  هیچ چیزی برای انسان»نویسد:  او می بهتر است که کمتر حکومت کند.

 «د.ها نفوذ کن آن خصوصی از این قاطعیت نیست که اجازه ندهند کسی به حریم

انسان هرچه »نویسد:  تورو به نیازهای حداقلی انسان نظر داشت. او می

های هستی را بیشتر  تواند پیچیدگی تر کند، به همان اندازه می اش را ساده زندگی

 «و بهتر درک کند.

 

http://www.gutenberg.org/files/71/71.txt
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 ی بزرگنبرد آغازگر کوچک یزن: هریت بیچر استو

از  (١۸١١ - ١۸٩۶   Harriet Beecher Stoweهریت بیچر استو )

در  لغو بردگیادب پایداری سیاهان و از هواداران فعال  نویسندگانترین  نامی

 ود.ب ایاالت متحده

جا  سفر کرد و در آن اوهایواش به  سالگی به همراه خانواده ۲١هریت در 

رفت، بود. وضع  از نزدیک شاهد زندگی سیاهان و ظلمی که بر آنان می

یادی بر روحیه وی گذاشت و این امر داری آمریکا در آن زمان تأثیر ز برده

را به  (Cabin Tom's Uncle« )کلبه عمو تم»باعث گردید تا کتاب معروف 

پوستان  این رمان اعتراضی علیه بردگی غیرانسانی سیاه .تحریر درآورد رشته

 در امریکا بود.

ها چاپ شد و  م درابتدا به صورت پاورقی در یکی از روزنامهکلبه عمو ت

 بلکه درتمام کشورهای جهان امریکاورت کتاب چاپ شد نه تنها دروقتی به ص

ن بر صحنه آهای بر اساس  ن به فروش رفت وتا سالها نمایشآها نسخه از  میلیون

دیری نگذشت که در امریکا خانم استو از یک سو به  .تئاترهای جهان اجرا شد

در  .ل شدی بسیار منفور مبد هر به چهرگشخصیتی بسیار محبوب واز سوی دی

رییس جمهور وقت امریکا در  ابراهام لینکلنگرما گرم جنگ داخلی امریکا 

پس شما همان خانم کوچکی هستید که باعث جنگی بزرگ » :مالقاتی به او گفت

 «. شد

پس از خواندن کتاب در ستایش آن گفت:این رمان یکی از  تولستوی

 های ذهن بشر است. بزرگترین فراورده

ال صنعتی که محتاج کارگر بود تا کشاورز و جنگ بین شم هرچند

بیشتر دالیل اقتصادی داشت تا  ،های کشاورز که محتاج بردگان بودند جنوبی

، جنگ داخلی ١۸۶١در سال  ،ل پس از از انتشار کلبٔه عمو تمنه سا، اسیاحس

 آمریکا آغاز شد که سرانجام آن صدور فرمان لغو بردگی بود. 
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 ارزش مطلقبه مثابه  دیآزادی فر: الکساندر هرزن

و   ( نویسنده١۸١۲ - ١۸۷۰  Herzen Alexanderن )یزالکساندر هر

اش را وقف  ی زندگی بود و همه آزادی فردی، روس که آرمانش اندیشمند

 –اجتماعی، سیاسی، عمومی و خصوصی  –ی اشکال ستم  شورش بر ضِد همه

یک ارزش مطلق است؛ کرد. او معتقد بود آزادی افراد در زمان و مکان معین، 

ی مردمان ضرورت اخالقی است و  وجود حداقل فضای آزادی عمل برای همه

نباید زیرپا گذاشته شود، حتی به ناِم مفاهیم انتزاعی و اصول کلی، مثل 

. کلیسارستگاری ابدی، یا تاریخ، یا بشریت، یا پیشرفت و مخصوصا دولت و 

ند که برای ارتکاب جور و ستم به های کلی هست ها نام هرتسن معتقد بود که این

هایی که برای خفه کردن احساس و وجدان بشری  کنند، یا افسون ها استناد می آن

 (١۳۶١)برلین،  اند. ساخته و پرداخته شده

برد. دلش  ی طبایع فردی لذت می ن، از استقالل و تنوع و بازی آزادانهزهر

، خودجوشی و خواست خصائل شخصی تا سر حد امکان پرورش یابند می

استقامت و تمایز و غرور و شور و صداقت و رنگ و روش افراد آزاد را ارج 

عدالت جهت تنفر داشت و آرزومند  دلیل و تسلیم بی نهاد؛ و از خشونت بی می

ها  و کفایت اقتصادی و ثبات سیاسی بود. با این همه، معتقد بود که این اجتماعی

ی تمدن و حمایت از افراد در برابر ظلم ها فرع دفاع از حیثیت انسانی و ارزش

 (١۳۶١)برلین،  و تجاوز است.

گونه  ای که به هر دلیلی، نتواند جلو این ن معتقد بود که هر جامعهزهر

تجاسر به آزادی را بگیرد، و در را برای اهانت، بخصوص اهانت به آزادی 

ا همان ی ضعیفی را ب ن چنین جامعهزهای فردی، باز بگذارد محکوم است. هر

ی سعادت ابدی به  هنگام رد کردن وعده کارامازوفکند که  خشمی محکوم می

 (١۳۶١)برلین،  دهد. ی یک کودک بیگناه از خود نشان می بهای شکنجه

های این متفکر قرِن نوزده، نه در لحن و نه در مضمون هیچ تجانسی  اندیشه

های  آن به زمانبا نویسندگان و متفکراِن متدین دوران خودش نداشت و درک 

 (١۳۶١)برلین،  بسیار فراتری از دوراِن او رسیده است.
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 از دید زنانه زندگی واحساسات زنان: خواهران برونته

(، امیلی برونته ١۸١۶ - ١۸۵۵  Charlotte Brontëشارلوت برونته )

(Emily Jane Brontë  ١۸۴۸ - ١۸١۸( و آن برونته )Anne Brontë  

زنانه وارد ادبیات  گاهیحساسات زنان را از دیدزندگی وا( ١۸۲۰ - ١۸۴٩

 کردند.

 ( هستند.Feminisimگرایی ) خواهران برونته از پیشگامان جنبش زن

 

 زندگی زنان مشکالتها و  دغدغه: روایت جین آستن

که آثارش،  انگلیسی نویسنده( ١۸١۷ - ١۷۷۵  Jane Austen) جین آستن

 است. شناخت او از زندگی زنان و دادهادبیات غربی را بسیار مورد تأثیر قرار 

ها، اورا به یکی از مشهورترین  مهارتش در گوشه و کنایه نقد اجتماعی گزنده،

  است. نویسان عصر خودش تبدیل کرده رمان

ها و  به دغدغه، داستانهایشمانند سایر ( Emma) «اِما »رماندر  آستن

درباره عشقی سو  «اِما» .پردازد انگلستان می آن دورانزندگی زنان  مشکالت

زنان دورانی که نوشتن  منتشر شد. میالدی ١۸١۵در  مانتعبیر شده است. این ر

 ها یا مواظب بود، پیشخدمت جین همیشهبرای همین . نهایت غیرمعمول بود بی

حتی  کند. اش نبودند، بو نبرند او چه کار می که از اعضای خانواده اندیگر

با آن لذت  او هایی را که سرش نگفت کتابوقت به پ جیمز، برادر جین هیچ

یک »طور که روی جلد کتاب آمده بود،  ها را، همان اش نوشته. آن خواند، عمه می

 .نوشته بود. فقط همین، یک بانو« وبان

 

 روسیه انو روشنفکر دهقانان زندگی از تصویری: ایوان تورگنیف

و  شاعر، ندهنویس ( ١۸١۸ - ١۸۸۳  Ivan Turgenevتورگنیف ) ایوان

وابسته به  اناندهق زندگی از است تصویری شآثار روسی است. نویس نامه نمایش

 به عصری نوین. برای رسیدن روسیه انروشنفکر تالشو بررسی  زمین
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وضع بد  ،«ت یک ورزشکارطراخا»نخستین اثر منثور او کتابی به نام 

ت دولت تزاری . مقاماکند تصویر میروسیه را  وابسته به زمین انانزندگی دهق

از انتشار این کتاب رنجیدند اما بهانه ای برای بازداشت وی پیدا نکردند. ولی 

ماه به زندان انداختند و  تمجید کرد او را یک« گوگول»وقتی او در مقاله ای، از 

بعد تبعیدش کردند. او از این دوره برای مطالعه و نگارش استفاده زیادی کرد و 

از آثار مهم  که را نگاشت« پدران و پسران»و  «ادهآشیانه یک اشراف ز»

 ادبیات قرن نوزدهم جهان است.

تورگنیف در آثارش چنان روسیه را واقعگرایانه به تصویر می کشید که 

آن روزگار می دانند. او از کسانی بود  «دفتر خاطرات روسیه»کتاب هایش را 

هنگ غرب که اعتقاد داشت سرنوشت روسیه در گرو پذیرش نکات مثبت فر

 است. 

تورگنیف در دانشگاه های مسکو و سن پترزبورگ در رشته های ادبیات 

 در ١۸۳۸کالسیک، ادبیات روسی و زبان شناسی تحصیل کرد. در سال 

سخت ان تحصیل در آلمان تورگنیف در دور .دانشگاه برلین فلسفه و تاریخ خواند

ه روسیه نیز باید و با این اعتقاد کا قرار گرفت.« هگل»تحت تاثیر افکار 

 . برگشت باورهای عصر روشنگری را بپذیرد، به روسیه

، الف بین نسلها، کارگر و کار فرمااخت «پدران و پسران» در تورگنیف

ها از  ، چگونگی درک آننقالبی و محافظه کارارباب و دهقان، زن و مرد، ا

ن کتاب در ای او .دهد روسیه در قرن نوزده نشان می ی را در جامعه یکدیگر

تحوالت اجتماعی و آداب و رسوم طبقات مختلف روسیه را به بهترین وجهی با 

 به وجود آورده است.  پذیر تلفیق کرده و اثری دلافکار شاعرانه ی خود 

 

 دختری روستائی و مذهبی تا زنی انقالبی و خداناباور: از جورج الیوت

نام مستعار با ( ١۸١٩ - ١۸۸۰  Evans  Marianماریان اوانز )خانم 

 نگار و مترجم ، روزنامهنویس رمان  (George Eliotجورج الیوت )ی  مردانه
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 را مدرن یها های رمان روش آنالیز روانشناسی شخصیتاست. او انگلیسی 

 بنیان نهاد.

 Scenes of) «روحانیونمناظری از زندگی »اوانز در رمان سه بخشی 

Clerical Life) نقش مذهب و کلیسا در  ،اوست خود نامه  که در واقع زندگی

روحی و  روند تحولدهد. در رمان  نشان می خویش را زندگی زنان دوران

دختری روستائی و مذهبی، و طغیان و ستیز او با کلیسا و فراروئی زنی  فکری

 کند. روایت میانقالبی و خداناباور را 

 

 آزادی رژیموابسته به : گوستاو کوربه

( نقاش فرانسوی ١۸١٩ - ١۸۷۷  Gustave Courbetگوستاو کوربه ) 

گرایی در نقاشی و از مروجان آزادی و دموکراسی بود. او  گذار مکتب واقع بنیان

 های اجتماعی دوران خود را ثبت کرد.  در کارهایش واقعیت

هائی که  و با رومانتیک دانست را پوچ و بیهوده می« هنر برای هنر»کوربه 

ند یک مبارزه نظری پیگیر کرد. او توانست کرد های او را تحقیر می نقاشی

ی  افکار عمومی را به خود جلب کند و پیروزی او در میدان نقاشی در عرصه

 گرا کرد. ادبیات نیز موثر افتاد و کمک مهمی به نویسندگان واقع

یس گریخت. ئبه علت شرکت در کمون پاریس محکوم شد و به سوکوربه 

 از گفته های مشهور اوست:

 ه ساله هستم و در این پنجاه سال، من همواره در آزادیمن پنجا

ام. پس به من رخصت دهید که زندگیم را در آزادی به پایان  زیسته

ام این گونه سخن گویند:  برسانم. بگذارید هنگامی که من ُمردم، درباره

به هیچ کلیسایی، به هیچ نهادی، به هیچ  او به هیچ مکتبی،»

 «آزادی. رژیم می تعلق نداشت، جزفرهنگستانی، و به هیچ رژی
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 که در جنگ جهانی دوم از بین رفت. ١۸۵۰ گوستاو کوربهتراش اثر  سنگ

 

 تر نسجمم ،: جامعه هرچه متکثرترهربرت اسپنسر

، فیلسوف (١۸۲۰ - ١٩۰۳  Herbert Spencer) هربرت اسپنسر

قرار مطالعٔه  طور جدی مورد را به دگرگونی در ساختارهای اجتماعیانگلیسی 

دست به  سجم و یک. از نظر اسپنسر تکامل از یک وضعیت نامعین، نامنداد

کند. هرچه تمایز  همگون و چنددست )متکثر( حرکت میوضعیت منسجم، نا

 شود. بیشتر باشد انسجام بیشتر خواهد شد و وابستگی تقویت می

تفسیر  نه تنها برایاسپنسر مانند سن سیمون، آگوست کنت و کارل مارکس 

میالدی  ١۸۶۰کوشش داشت. او در سال  نیز تغییر آن ، بلکه برایمعهجا

آغاز کرد. اسپنسر اعتقاد داشت که « تکامل»شاهکار زندگی خود را به نام 

گیرد. مبدأ  تکوین اجسام به اهتمام اجزای متشکل در درون خود صورت می

یگری چنین تفکری که: تکامل به طور مستقل و خارج از مشیت الهی یا قدرت د

 ای انقالبی بود. گیرد، در عهد خود فرضیه انجام می
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« اخالق»شناسی و سپس  شناسی، به قلمرو جامعه بر زیست اسپنسر عالوه

ه اصولی که از فرضیه تکامل برگرفته بود، ئموفق شد با ارا وروی آورد. ا

ای  فلسفه عمومی را بارور سازد. او معتقد بود که: کهکشان به صورت مجموعه

ها و تفکیک و تنظیم  گی کند و پیوسته در جهت کسب ویژه حرکت می عظیم

آهنگی بیشتر بین عناصر  گردد و در این مسیر به هم عناصر، تکمیل می

 پردازد.  دهنده می تشکیل

اسپنسر می گوید که تکامل زندگانی حرکت از کثرت به وحدت است و 

توانند  اشرت نمیل دهد. مردم بدون معهمین امر بشر جامعه را تشکیبرای 

عاشرت داشته باشند و هرکس باید از مزندگی کنند و برای همین هم باید حسن 

البته فطرت انسان بر  خودخواهی دست بردارد و رعایت دیگران را بکند.

توان گفت مصلحت هم همین بوده است. اگر خودخواهی  است و میخودخواهی 

زندگی اجتماعی ضروری  برد. اما چون کرد و رنج نمی نبود کسی کار نمی

شود که سعادت جمع بدست نمی آید، مگر اینکه هر  آشکار می ما ، برایاست

 فردی سعادت دیگران را بخواهد.

 های اوست: از گفته

 است. نفر نیست، مال همه لق به یکآزادی متع

هایی را که باید از آن عبور  توانند دیگران را ببخشند، پل اشخاصی که نمی

 نمایند. می خرابرا کنند 

ار برخورد نمگر وقتی که همه از آزادی، کامل تواند آزاد باشد کس نمی هیچ

از اصول اخالقی پیروی کند مگر اینکه همه  نتواند کامل کس نمی گردند. هیچ

سعادتمند شود مگر اینکه  نتواند کامل کس نمی و سرانجام هیچاخالقی گردند 

 همه سعادتمند باشند.

 

 رعایای وابسته به زمین و زنان از پشتیبانی: نکراسف
و  شاعر (١۸۲١ - ١۸۷۸    Nikolay Nekrasov) نکراسف نیکالی

 پایان رمانتیک مکتب به خود اجتمایی-اعتراضی آثار با که روسنگار  روزنامه
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 در وی .نمود فراهما در روسیه ر گرائی واقع و گرائی طبیعت رشد مقدمات و داد

 تزاری حکومت از انتقاد به ابسته به زمینرعایای و و زنان از پشتیبانی

 .پرداخت

 دکابریست جنبش آزادیخواهان زنان قهرمانی توصیف به نکراسف

 را اجباری کار و تبعید درسالهای خود شده محکوم و تبعید همسران که میپردازد

 ی.قو ای روحیه با که ای خودگذشته از زنان ،میکنند همراهی

 ازعواقب را فقیر زنان از ای پاره شدن کشیده گی هفاحش به او نکراسف

 شعر در زنان روستائی را می ستاید و و میکند معرفی شهری ناعادالنه زندگی

 د:سرای می« گذشتم تاریک خیابانهای از شبها»

 روستاها در

 داریم مازنانی

 آرام ازاهمیت حاکی ای باچهره

 زیبایی ازنیروی پر باحرکاتی

 محکم هایی باقدم

 ها ملکه از ترجذاب بانگاهی

 

 : کنکاوی در روان و روحیه انسانسکیداستایف

( ١۸۲١ - ١۸۸١  Dostoyevsky Fyodorسکی )داستایففیودور 

اش  ق روانشناختیکه تاْمالت عمی روسی نویسندهنویس، روزنامه نگار و  رمان

بر رمان در قرن بیستم داشت. روحیات بشر، تاْثیر بسیار زیادی  هدر زمین

سکی دارای عناصر اتوبیوگرافیک فراوانی هستند ولی در فتایهای داس رمان

 نهایت با مسائل اخالقی و فلسفی سر و کار دارند. او شخصیت هایی با تاْثیر

آزادی انتخاب، سوسیالیسم، الحاد، خیر و شر،  همتقابل ارائه می کرد که در زمین

 خوشبختی و غیره دیدگاه ها و عقاید متفاوت و متضادی داشتند. 

پیش در آمدی بودند بر بسیاری از ایده های نیچه و  داستایفسکیرمان های 

الکساندر »تحت تاْثیر افکار متفکرانی چون  نژرفکی فسوید. خود داستایفر
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قرار داشت. او معتقد بود که آثار سترگ ادبی « کیسویساریون بلین»و « هرزن

ری همیشه با مسایل چنین آثا این .شکل می گیرند سیاسی اجتماعیآزادی  درفقط 

کید می کرد تا دگرگونی اجتماعی مرتبط اند. او بیشتر بر تحول معنوی فرد تاْ 

 اجتماعی.

 آدمکشی حتی که دنک می حالجی را هایی شخصیت شآثار در داستایفسکی

 شآثاراز اینرو  .نددان می موجه خود ایدئولوژیک اعتقادات و مرام لوای زیر را

 های حکومت ی کهدورانهمه  در گذرد، می لق آنخ از ها سال باوجود اینکه

ها وجود دارد، قابل اعتبار و  هستند و یا تروریست  ت قدردر  خواه تمامیت

 .خواندنی است

 بررا  اعتقادات و افکار تاثیر خود داستانهای در داستایفسکی که وقتی

 که نداد می خوبی به از آن تجربه دارد و دنک می تشریح را افراد رفتار و زندگی

 رادیکال نویسندگان از محفل یک به سالگی چند و بیست در او .نویسد می چه از

 سوسیالیسم بینش تاثیر تحت که پیوست پترزبورگ سن شهر در ساختارشکن و

 کرده نفوذ محفل این در که پلیس جاسوس یک .داشتند قرار فرانسوی اتوپیایی

 گزارش روسیه منیتیا مقامات به را روشنفکران این بحث موضوعات بود

 .داد می

 این اعضای از دیگر تن چند همراه داستایفسکی ١۸۴٩ آوریل ۲۲ روز

 جرم به افراد این بازجویی، ماه چند از پس .شد زندان روانه و بازداشت محفل

 بعدا .شد صادر آنها برای اعدام حکم و شده محکوم خرابکارانه تبلیغات و اقدام

 دادن نشان برای اما .یافت تنزل اجباری کار گاهاردو و تبعید به مجازات این

 برابر دراعدام مصنوعی کردند،  را زندانیان این تزاری حکومت فائقه قدرت

 .دادند قرار نمایشی آتش های جوخه

 ١۸۴٩ دسامبر ۲۲ روز بامداد بود شده طراحی دقت با که نمایشی در

 چوبه آنجا در. بردند نپادگا یک رژه میدان به را زندانیان سایر و داستایفسکی

 سیاه های پارچه با را آن روی و بود شده برپا هایی داربست و اعدام های

 آنها از ارتدکس کشیشی و شد قرائت آنها مجازات و جرایم. بودند پوشانده

 .کنند بخشش طلب گناهانشان خاطر به خواست

 در .شوند حاضر اعدام برای تا بستند ها چوبه به را زندانیان این از نفر سه

 به بلند صدای با نظامی های طبل ساختگی اعدام مراسم این لحظات آخرین

 بود رفته نشانه آنها سوی به که را خود های تفنگ آتش جوخه و درآمد نواختن

 به زنجیر و قفل با اعدام مجازات کاهش از پس را زندانیان .گذاشتند زمین بر
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 خدمت سپس و اجباری کار الس چهار داستایفسکی مجازات .فرستادند سیبری

 نشست سلطنت تخت بر که جدیدی تزار ١۸۵٩ سال در .بود ارتش در اجباری

 و ادیبان جمع به او بعد سال یک .بازگردد تبعید از داد اجازه داستایفسکی به

 .پیوست پترزبورگ سن شهر روشنفکران

 او .گذاشتند تاثیر عمیقا داستایفسکی دیدگاههای و زندگی بر تجارب این

 بنیادی تغییرات به روسیه جامعه که برنداشت دست خود اعتقاد این از هیچگاه

 بر حاکم رعیتی و ارباب نظام که بود معتقد اصل این به کماکان او .دارد نیاز

 زمیندار اشراف از خود عمر آخر تا و است ناعادالنه و غیرانسانی عمیقا کشور

 .بود متنفر

 تاریخ به که شد باعث مرگ آستانه در فتنگر قرار از او شخصی تجربه اما

 به":گفت جایی در او بعد سالها .بنگرد ای ویژه منظر از مشخص زمانه آن و

 بوده خوشحال روز آن اندازه به عمرم از دیگری لحظه هیچ در که ندارم خاطر

 ".باشم

 نظریه به اعتقاد دوران در که آنچه برخالف که دریافت بعد به زمان آن از

 پست قهقرای از حرکتی لزوما انسان زندگی اندیشید، می نوآورانه تماعیاج های

 زندگی از مقطعی و لحظه هر در انسانی هر بلکه .نیست بهتر آینده یک سمت به

 که بود باوری چنین یک خاطر به .دارد قرار فنا یا و ابدیت مرز در خود

 سمت به جوانی در که پیشرویی های ایدئولوژی به زمان مرور به داستایفسکی

 .شد اعتماد بی بود کرده پیدا گرایش آنها

 به بازگشت و تبعید سال ده از پس که هایی ایده و افکار به خصوص به او

 .نگریست می شک دیده به بود یافته رواج روشنفکران میان در پترزبورگ سن

 در رایج فلسفی و سیاسی افکار شیفته شدت به روس روشنفکران جدید نسل

 و آلمانی (اومانیسم) گرایی انسان فرانسوی، گرایی مادی .بودند غربی اروپای

 نام "نهیلیسم" و شده ترکیب هم با روسی خاص شیوه به انگلیسی گرایی منفعت

 .بود گرفته

 اما شود می توصیف گرایی پوچ نهیلیسم، مدرن سیاسی فرهنگ در

 های پیشرفت و علم به آنها .بودند متفاوت کامال ١۸۶۰ روسیه های نهیلیست

 جامعه یک بنای سمت به پیشرفت برای و داشتند ای سرسختانه اعتقاد علمی

 .کرد نابود باید را کهن اخالقی معیارهای و سنن تمام و دین که بودند معتقد بهتر

 عنوان با او کتاب در روسی نهیلیسم علیه داستایفسکی جرم اعالم و مخالفت

 .است شده عکسمن خوبی به( زدگان جن« )تسخیرشدگان»
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 نصحیت و آمرانه زبان خاطر به شد چاپ ١۸۷۲ سال در که کتاب این

 که دهد نشان خواست می او تردید بدون ولی گرفته قرار انتقاد مورد آن گونه

 داستانی .باشند خطرناک توانند می نسل آن روشنفکران میان در مرسوم افکار

 گزنده، و سیاه طنز یک قالب در کند می نقل کتاب این در داستایفسکی که

 بدون انقالبی های ایده با کردن بازی خاطر به را خود دوره هم روشنفکران

 .کشد می نقد به است معنایی چه به عمل در انقالب بدانند آنکه

 در که دانست واقعی حوادث از ای نسخه توان می واقع در را کتاب داستان

 نام به فردی .افتاد می فاقات بود کتاب نگارش مشغول داستایفسکی که زمانی

 به بود، آورده روی تروریسم به که دینی مدارس سابق معلم یک نچائف، سرگئی

 نچائف سرگئی .شود می محکوم و بازداشت دانشجویان قتل در مشارکت جرم

 باید انقالب پیروزی و پیشبرد برای شد می گفته آن در که بود ای بیانیه نویسنده

 .کرد استفاده دمکشیآ و قتل حتی روشی هر از

 همین به و برده سئوال زیر را نچائف های سیاست دانشجویان از گروهی

 استدالل شدگان تسخیر داستان در داستایفسکی .شدند می کشته بایست می خاطر

 آزادیخواهانه افکار خاطر به انسانی و اخالقی موازین کردن فراموش که کند می

 .شود می منجر گذشته از تربد استبداد و خواهی تمامیت نوعی به

 شاید افتاد اتفاق روسیه در بلشویکی انقالب اثر بر و بعد سال ۵۰ را آنچه

 چند هر بلشویکی انقالب رهبر لنین .داد توضیح این از بهتر جمالتی با نتوان

 فردی، آمیز خشونت اقدامات به حد از بیش تکیه خاطر به را نچائف سرگئی

 به ارتکاب برای او آمادگی و اعتقاد مجموع در ولی بود داده قرار انتقاد مورد

 .ستود می را انقالب راه در خالفی عمل هر

 روشهای از استفاده بود کرده بینی پیش داستایفسکی که همانطور اما

 آورد وجود به را سرکوبی و اختناق عمل در آزادی به دستیابی برای غیرانسانی

 .بود تر گسترده و شدیدتر بسیار تزاری حکومتآشکار  های رحمی بی از که

 بسیار روسیه مرزهای از که است هایی آموزه حاوی داستایفسکی اثر این

 بی با را انقالبی روشنفکران این شخصیت گاه او چند هر. روند می فراتر

 یا و زدگان جن او نگاه از حقیقت در ولی کند می تشریح تمام رحمی

 بردگی به را آنها که است افکاری و ها دهای بلکه افراد این خود نه تسخیرشدگان

 دید، آسیب آن از نیز او خود و داد تشخیص داستایفسکی آنچه .است گرفته

 از افکار این گویا که شکلی به بود اعتقادات و افکار به وار برده ایمان و پیروی

 ها ایده از داستایفسکی، داستان خورده فریب انقالبیون. ترند واقعی انسانها خود
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 را خود و دیگران آنها به خدمت راه در و ندا ساخته هایی بت مجرد مفاهیم و

 .ندا کرده قربانی

 بررا  اعتقادات و افکار تاثیر دیگرش نیز  داستانهای در داستایفسکی

 :دنک می تشریح ها انسانافراد رفتار و زندگی

 نام به جوانی دانشجوی زندگی ماجراهای ،١۸۶۶ مکافات، و جنایت

 قتل به از پس که پترزبورگ سن شهر در نوزدهم قرن میانه در نیکوفراسکل

 .کند نمی رها را او وجدان عذاب خوار نزول یک رساندن

 شخصیت و لوحی ساده که است میشکین شاهزاده حکایت ،١۸۶۸ ابله،

 .آورد می بار به مصیبت اطرافیانش برای همیشه او زودباور

 پدر و برادر چهار مورد در فلسفی رمان یک ،١۸۸۰ کارامازوف، برادران

 آدمیان اراده آزادی خدا، وجود مورد در سئواالتی او قتل که فاسدشان و زمیندار

 می اعتراف کتاب این های شخصیت از یکی .کشد می پیش به را اخالقیات و

 نتیجه که شدم گیج چنان خود نظری های برداشت و اطالعات تاثیر تحت" :کند

 شروع آنجا از که گرفت قرار ای اولیه ایده با تضاد در درست من گیریهای

 ".رسیدم مطلق استبداد به و کردم شروع مرز حدو بی آزادی از من .بودم کرده

نماد سه جنبه از وجود انسان  درابر سه «برادران کارامازوف»رمان  در

 ان )آلشا(. داستان این رمانهستند: عقل )ایوان(، احساس )دمیتری(، و ایم

 .آن دوران روسیه است هایی وضعیت اخالقی و معنوی جامعبازنم

 

 یکدیگر ن: تالش برای فهمیدهرمنوتیک

دانشی   (Hermeneutics) « تأویل»و  ،«یرعبیت»،«تفسیر» یا ،هرمنوتیک

پردازد و چگونگی دریافت معنا از  می« فرایند فهم یک اثر»است که به 

، متون نوشتاری و آثار هنری را های گوناگون هستی اعم از گفتار، رفتار پدیده

کوشد تا راهی برای  شناسی، می کند. دانش هرمنوتیک با نقد روش بررسی می

ر، دانش هرمنوتیک به دنبال یافتن دیگها ارائه کند. به زبان  پدیده« فهم بهتر»

پاسخی برای این پرسش است که آیا روش و راهکاری وجود دارد تا خوانندگان 

کارگیری آن روش، به دریافت معنای  گان یک اثر هنری، با بهیک متن و یا بینند
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ثابت و مشخصی از آن اثر یا متن دست یابند؛ یا این که درک و فهم هر مخاطبی 

 مختص اوست و با دیگری تفاوت دارد.

« تفسیر کردن»( به معنای Hermeneueinاز فعل یونانی )هرمنوتیک، 

خدای پیام رسان یونانیان دارای ، (Hermes)اشتقاق یافته و با واژٔه هرمس 

ای بود که به عنوان مفسر و شارح، محتوای  ریشٔه مشترک است. هرمس واسطه

قابل  ای پیام خدایان را که ماهیت آن فراتر از فهم آدمیان بود، برای آنها به گونه

 آورد. درک درمی

 :(١۳٩۰، احمدی) گردد هرمنوتیک از نظر تاریخی به سه دوره تقسیم می

 رمنوتیک کالسیکه  

 هرمنوتیک فلسفی 

  نوینهرمنوتیک  

 

  هرمنوتیک کالسیک

از  کتاب مقدس، کاتولیک مسیحیتو از میان رفتن سیطرٔه  پس از سده میانه

زیر سایٔه کلیسا خارج شد و به میان مردم آمد. در این زمان که مردم برای 

عدی بود تا از هرج به آزادی رسیده بودند، نیاز به قوا کتاب مقدسخواندن و فهم 

خوانندگان، برای فهم درست و درک معنای و مرج در تفسیر پیشگیری کند و به 

و ویلهلم  (Schleiermacher) اصلی متون راهکاری نشان دهد. اشالیرماخر

 دو تن از دانشمندان این دوره بودند که اصول (Wilhelm Dilthey) دیلتای

بنیان گذاردند. این دو معتقد بودند که  اولیٔه دانش هرمنوتیک را در قرن نوزدهم

یک معنای غایی و یک فهم نهایی از اثر وجود دارد؛ وظیفٔه مفسر است که با 

های درون متنی و اصالح روش تفسیر تالش کند تا  شناخت اثر، بررسی نشانه

همچنین معتقد بود که برای فهم بهتر متن،  دیلتایدست یابد. « معنای نهایی»بدان 

نیت مؤلف پی برد و دانست که او متن مورد نظر خود را به چه منظور و  باید به

 است.  با چه هدفی آفریده
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 هرمنوتیک فلسفی

در قرن بیستم میالدی، تحول بزرگی در هرمنوتیک روی داد و این دانش پا 

ای گذاشت که عوامل اصلی این تحول را باید دانشمندان و  به عرصٔه تازه

، هانس گئورگ گادامر، مارتین هایدگر، فردریش نیچهن فیلسوفان نامداری چو

مندسازی شیؤه  و ... دانست. در این دوره به جای تالش برای روش پل ریکور

فهم، بحث از ماهیت فهم به میان آمد. فیلسوفان این عصر در صدد اثبات این 

 «نیت مؤلف»ای تحت عنوان  و مؤلفه« فهم نهایی»نکته بودند که چیزی به نام 

بندد. فهم هر مفسر  مطرح نیست. فهم آن چیزی است که در اندیشٔه مفسر نقش می

ریشه در زمانه، جامعه، فرهنگ و تربیت او دارد و این عوامل، محدودٔه 

تواند بیرون از این  گیرد؛ او نمی عملکرد ذهن مفسر را ناخودآگاه در حصار می

تاریخی   و مسبوق به پیشینهٔ  دایره بیندیشد و بفهمد. بنابراین فهم امری اتفاقی

گیرد و به  ( درون ذهن وی شکل میeventمفسر است که به شکل یک واقعه )

کردن و تعریف در قالب روش و راهکار نیست. درک و  هیچ روی قابل کنترل

استنباط هر خواننده، منحصر به خود اوست و به تعداد خوانندگان یک متن، 

 های متفاوت وجود خواهد داشت. فهم

نظریات هرمنوتیک فلسفی این است که با نفی روش، هر فهم اشکال عمدٔه 

داند و این امر را طبیعی و ناگزیر قلمداد  و استنباطی از اثر را قابل توجیه می

متضاد از یک اثر  نهای متفاوت و بعض ه را بر قرائتوسیله، را کند و بدین می

 Being and) «تی و زمانهس»دو اثر مشهور این دوران یکی کتاب  گشاید. می

Time)  حقیقت و روش»از هیدگر و دیگری( »Truth and Method ) از

 گادامر است.

 

  نوینهرمنوتیک 

است تا برخالف هرمنوتیک  در دوران معاصر تالش زیادی صورت گرفته

یابی به فهمی واحد ارائه شود.  فلسفی، شیوه و راهکاری خاص برای دست

« اریک هرش»( و Emilio Betti« )امیلیو بتی» نمایندگان بزرگ این دوره

(Eric Donald Hirsch با نقد نظریات )سعی در احیای  گادامرو  هایدگر
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های ذهنی  کوشند برای دغدغه های هرمنوتیک کالسیک دارند و می آموزه

ای که هم  ای منسجم و اصولی تعریف کنند: قاعده قاعده دیلتایو  اشالیرماخر

از اثر نائل گردد. « فهم نهایی»وجیه کند و هم به دریافت را ت« روش در فهم»

اریک هرش عقیده دارد که در تفسیر متن، دو برداشت مستقل از یکدیگر وجود 

شود؛ دیگری شواهد آن معانی  دارد: نخست معنایی که از الفاظ متن دریافت می

واره دهد که معنای لفظی هم شود. سپس توضیح می در دورانی که اثر تفسیر می

 کند.  ای فرق می ثابت است، اما شواهد آن معنا، در هر دوره

 

 ترسیم چهره زنان پیشگام: گوستاو فلوبر

یکی از   (١۸۲١ - ١۸۸۰ Gustave Flaubertگوستاو فلوبر )

 Madame) «بوواریمادام »کتاب درکه  است فرانسهترین نویسندگان  برجسته

Bovary)  و  وره، زندگی اجتماعیترسیم چهره زنان پیشگام آن د به

زنی با انتظارات و رویاهای پرشور و بلند  پردازد. می ها های آن دشواری

نظام مردساالر فرانسه آن دوران را به چالش می طلبد. او از  ،پروازنه

آمده « مادام بوواری»در ی بودن زندگی ناراضی است و رروزمرگی و تکرا

 است:

ابش در دستش بود و به مادام بوواری حتی سر میز غذا نیز کت

زد ویا غذا  که چارلز با او حرف می زد در حالی            آرامی ورق می

 خورد. می

 

 ها : گامی بزرگ در شناخت سبب بیماریلویی پاستور

دان و  ( شیمی١۸۲۲ - ١۸٩۵  Louis Pasteurلویی پاستور )

روز ب ونقش باکتری در روند تخمیر و فاسدشدن که شناس فرانسوی  زیست

ا در بروز بیماری و کشف واکسن ه شناخت نقش باکتری. نشان داد ها را بیماری

 تر ژرف ها از بیماری کردن شناخت بشریت را هاری ابداع عمل پاستوریزهضد

 نمود.
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 یا مرگ است از جنگ فقر ان: سهم سربازیشاندور پتوف

شاعر مجاری  (١۸۲۳ - ١۸۴٩  Sándor Petőfiشاندور پتوفی )

ِت زباِن مردمی در اشعار عامیانه پرداخت و نوع جدیدی از ادبیات را حمای به

کرد و سرنگونی  وجود آورد. در صحنه سیاست از منافع دهقانان فقیر دفاع می به

پادشاهی هابزبورگ و دستیابی به استقالل ملی مجارستان را در صدر اهداف 

الت یکجا مظهر تمای او یشعر او و زندگان مبرم و انقالبی خود قرار داده بود.

  ک ملت است.یخواهانه یآزاد

ن یمطالعه حوادث ا داشت. یخ انقالب بزرگ فرانسه را دوست میتار یپتوف

دفاع از حق  ید براید که بایفهم یکرد و م یم چشمان او را باز میانقالب عظ

ام کند. یر دست مالکان بزرگ و اشراف بودند قیطبقات محروم وطنش که اس

در او  یلیانقالب فرانسه خ ١۷٩۳و  ١۷٩۲ن یخون یث سالهامخصوصا حواد

 مؤثر بود. خود او گفته است:

د یل جدین انجی، اخ انقالب فرانسه استیمن تار گاهیصب یدعا

 و نجاتبخش امروز بشر است. یآزاد م دهندهیتعل

 بخش مجارستان کشته شد. در جنگ آزادی یپتوف

 یعشق و آزاد

 خواهم ین دو را میا

 کنم یفدا م جانم را

 در راه عشقم

 و عشقم را

 یدر راه آزاد

 

 به سربازان احترام بگذارید

 اگر از جنگ باز آیند

 وطن به ایشان یک عصای گدایی می بخشد 
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 و اگر در جنگ بمیرند 

 فراموشی بر گور آنها و نام آنها می ریزند

 

 خون اشک، نه در جاری ساختن افتخار در خشک کردن: لرد بایرون
(  معروف به لرد ١۷۸۸ - ١۸۲۴   George Byronیرون )جورج با

 «لنیش یزندان»ار معروف ینكه قطعه بسیا یبرا شاعر وادیب انگلیسیبایرون 

(The Prisoner of Chillon) لن در یخود به برج معروف ش یرا بسازد با پا

كرد تا بتواند به  ین زندگیدر آنجا مانند محبوس یاچه لمان رفت و چندیكنار در

 یادب ین شاهكارهاین قطعه او از بزرگتریببرد. ا ین پیان سابق شلیه زندانیروح

 رود.  یبه شمار م یات ویح

وغ اسارت دولت یر یخارج شدن از ز یونان برایخواهان یآزاد یوقت

به درخواست آنان  بیدرنگز یرون نیدند بایاز مردم آزاد جهان كمك طلب یعثمان

ونان در ی یسولونگین جنگ در میشتافت و درح ونانیپاسخ داد و به جبهه جنگ 

 . از اوست:كشته شد یسالگ ۳۶

 ای اشک است، نه در جاری ساختن جوی خون. افتخار در خشک کردن قطره

 معنای شادی، چیزی جز شاد كردن دیگران نیست.

 

 یگانگی روحی بشریت مدافع پرشور: آدولف باختین

( اندیشمند آلمانی بر ١۸۲۶ -  ١٩۰۵   Adolf Bastianآدولف باختین )

( و ethnographyنگاری ) (، مردمanthropologyشناسی ) تکامل انسان

بود  «یگانگی روحی بشریت»گذاشت. او مدافع پرشور  بسیار شناسی تاثیر روان

ای علمی از همٔه جوامع  کرد که مقایسه و ادعا می پرداخت میآن به استدالل  و

های جهانی متمایز، دربردارندٔه عناصر  اهانسانی آشکار خواهد کرد که دیدگ

ای  بنیادی یکسانی است. براساس نظر باختین، همٔه جوامع انسانی در مجموعه

های متفاوت یا  اند؛ فرهنگ شریک  (elementary ideas« )های اصلی ایده»از 

 اند. های بنیادی انطباق محلی این ایده  (folk ideas« )های قومی ایده»
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  لذایذ ظالمانه: شرمنده لئو تولستوی

، نویسنده و فعال سیاسی و  (١۸۲۸ - ١٩١۰  Lev Tolstoyلئو تولستوی )

به رغم شهرت و محبوبیتی که با انتشار آثارش کسب کرد،  ،ی روساجتماع

 زندگی خود را به شدت تغییر داد و به ساده زیستن روی آورد.

پرورش کودکان و آموزش و  زی که بهیآم لحاظ توجه احترامبه  تولستوی

به مدت پنج سال از کشورهای اروپای غربی و  ١۸۵۷نوجوانان داشت، در سال 

 با مشاهیر اروپا مانند: چارلز دیکنز، ایوان تورگنیف، فریدریش فروبل

(Friedrich Fröbel) و آدلف دیسترِوگ (Adolph Diesterweg)  دیدار

 ه، دست به یک رشتهکشورش، براساس تجارب نوآموخت كرد. پس از بازگشت به

، به ژان ژاک روسواصالحات آموزشی زد و در همین راستا به پیروی از 

 تأسیس مدارس ابتدایی در روستاها پرداخت. 

ای به یکی از خویشاوندانش که اداره امور دربار و مباشرت  لئو در نامه

 روسیه را بر عهده داشت، چنین نوشته است: تزارامالک 

های کثیف و  گذارم، با مشاهده چهره میمدرسه قدم  هرگاه به

تکیده، موهای ژولیده و برق چشمان ِ این کودکان فقیر، 

من  شوم و همان حالتی به دستخوش ناآرامی و انزجار می

دهد که بارها از دیدن شرابخواران مست، بر من  دست می

توانم آنها  است. ای خدای بزرگ! چگونه می مستولی شده

نم به کدام یک کمک کنم. من آموزش دا را نجات دهم؟ نمی

خواهم و نه کسی دیگر،  ها می و پرورش را تنها برای توده

 آینده را از غرقهای  ها و لومونوسف مگر بتوانم پوشکین

 شدن رهایی بخشم.

آموزان نخبه را از  گاه تفاوتی بین کودکان قائل نشد و دانش تولستوی هیچ

و استعداد هر کودک، آموزش مناسب را دیگران متمایز نکرد تا درخور ِ توان 
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که مدارس از سوی اداره سلطنتی تزار تعطیل  به آنها ارزانی دارد. پس از این

اش ادامه داد.  های فرهنگی و اهداف تربیتی ِ مورد عالقه شد، تولستوی به فعالیت

کننده با ترکیبی از علوم طبیعی و انسانی، همچنین  های سرگرم او با انتشار کتاب

های  ، کودکان را با ارزشازوپهای  ویژه داستان های آموزشی به استاند

ها کودک روسی تا دهه دوم قرن  اخالقی، اجتماعی و معنوی آشنا نمود. میلیون

بیستم با آموزش الفبای تولستوی، سال اول دبستان را آغاز نمودند. با اتخاذ این 

اد مدارس آزاد به تولستوی توانست در جنبش اصالحات آموزشی وایجروش، 

 شود. ، مؤثر واقع(Summerhill School) گونه سامرهیل

، یکی از (War and Peace« )جنگ و صلح»شاهکار تولستوی، 

 معتبرترین منابع تحقیق و بررسی در تاریخ سیاسی و اجتماعی قرن نوزدهم

ی ناپلئون  ها را در برابر حمله ی مقاومت روس روسیه است. همچنین حماسه

های جهان و فراتر از آن  ترین رمان کند. منتقدان آن را یکی از بزرگ می بازگو

ی زندگی و تاریخ  های فلسفی نویسنده درباره ی دیدگاه یک رمان در بردارنده

 دانند.  می

سرگشتگی و ناامید از بهبود وضعیت   تولستوی، در اوج اشتهار، مبتال به

عنوان  قرار گرفت. او به جامعه شد و در مرز انحطاط فکری و شکست روحی

میالدی با فقر  ١۸۸۲عضوی از اداره کل آمار و سرشماری در مسکو در سال 

از  وابسته به زمین روزافزون کارگران که در مقام مقایسه با محرومیت دهقانان

تری برخوردار بود، آشنا شد. با تأثیرپذیری از این واقعیت تلخ، به  ابعاد وسیع

شاورزان و جلوگیری از مهاجرت دسته جمعی آنان به رسانی به ک منظور کمک

ایجاد تشکیالتی نمود که پشتیبانی از روستاییانی که  شهرها، اقدام به

محصوالتشان در اثر حوادث و آفات طبیعی آسیب دیده بود، در دستور کار خود 

گیری از تفریحات  قرار داد. او خود نیز با ترک سیگار و الکل و کناره

چه لذایذ »شکار حیوانات، اعالم همدردی نمود و اعتراف کرد:  مخصوص مانند

 «ای! ظالمانه

های اجتماعی تولستوی، حمایت از زندانیان سیاسی، مذهبی  از جمله فعالیت

 On« )مذهبیدر باره رواداری »او در مقاله و سربازان فراری بود. 

http://www.nonresistance.org/docs_pdf/Tolstoy/On_Religious_Toleration.pdf
http://www.nonresistance.org/docs_pdf/Tolstoy/On_Religious_Toleration.pdf
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Religious Tolerationکلیسای ارتودوکس برای مسیحی کردن  ( تالش

 کند. اجباری محکوم می

همان نسبت نیز در  ، بهشد مشهورتر میتولستوی هرچه در خارج از روسیه 

های دولتی و مراجع ارتودوکس  داخل روسیه مورد طعن و لعن و انزجار دستگاه

هایش پیش از انتشار توقیف و شایعه روانی بودن او به  رفت. نوشتهگ قرار می

ترین حرکت وی را زیر نظر گرفته  شد. پلیس تزاری کوچک سرعت پراکنده می

بود. هنگامی که به پشتیبانی از مریدانش برخاست و برای آزادی آنها از 

عهده ها را که به عنوان مدرک جرم مطرح بودند به  بازداشت، تمام مسئولیت

 گرفت، به او گفتند:

جناب کنت، جاه و جالل شما به قدری بزرگ »

 «های ما گنجایش آن را ندارد! است که زندان

جع عالی ادر دست مر ای بهانه (Resurrection« )رستاخیز»انتشار رمان 

دالیل زیر، تولستوی را  به میالدی ١٩۰١، تا در تاریخ شد کسودوکلیسای ارت

 نماید: عنوان مرتد معرفی به

 .تکذیب وحدت تثلیث مقدس در وجود خدای واحد 

 .تکذیب بکارت مریم مقدس، قبل و بعد از تولد مسیح 

  ناسوتی مسیح پسر  -تکذیب رستاخیز مسیح، و ضدیت با مظهر الهوتی

 خدا.

  تکذیب وقوع معجزه در مراسم عشای ربانی. )تولستوی، معجزه را به

سیح را به طور خاص نفی طور عام و اعجاز تبدیل نان به تن ِ م

 است.( کرده

دیکتاتوری در جهت برقراری  ها سوسیالیست قهرآمیز تولستوی، مبارزات

، دوستی مردود دانسته و به عنوان پرچمدار انسان ها را و آنارشیست ،پرولتاریا

 است.  و مخالف با جنگ و خونریزی شناخته شده پرهیز مبارزه خشونت

 . موضوع آزادیخواهی روسیه را فراگرفته بودزاد، موج آتولستویدوران در 

ستوی به دهقانان امالك خود طرحی لمسأله حاد روز بود، و تو« سرفها»كردن 

http://www.nonresistance.org/docs_pdf/Tolstoy/On_Religious_Toleration.pdf
http://www.nonresistance.org/docs_pdf/Tolstoy/On_Religious_Toleration.pdf
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آزادشان سازد. ولی دهقانان به طرح او بدگمان شدند وخیال  تادهد  می را ارائه

 .كردند رداو را  هی در كار است و به همین جهت نقشئ كردند كه حقه

های تربیتی او  و شیوه ای درست كرد مدرسه دهقانانهای  بچه تولستوی برای

نروند و حتی وقتی در كالس  انقالبی بود. شاگردها حق داشتند ، كه به مدرسه

باط به هیچ ض، نظم انمعلمشان گوش ندهند. در مدرسه تولستوی س، به درهستند

توی ردان هیچ وقت تنبیه نمی شد. تولسوجه وجود نداشت و هیچ یك از شاگ

، تمام روز را با بچه ها كار می كرد و عصر كه می شد در خودش درس می داد

كرد و برای آنها قصه می گفت و با آنها آواز می  های آنها شركت می بازی

 خواند.

 های اوست: از گفته

، دریغا که هیچ کس در این خواهند بشریت را عوض کنند همه می

 اندیشه نیست که خود را عوض کند.

 

 : افشای گرگان در لباس میشک ایبسنهنری

 و شاعر( ١۸۲۸ - ١٩۰۶  Henrik Ibsenهنریک ایبسن )

 ،در نروژ و اروپا های سیاسی کشمکششدت  دوراندر  نروژی نویس نامه نمایش

مقاالت  ئی روزنامهدر یه کارگران شد و مدتی . عضو اتحادبود یسیاس فعالی

 را توقیف کرد  و آنحمله   روزنامه به پلیس . ولیکرد منتشر میسیاسی و هنری 

 . استثنای ایبسن، همه بازداشت شدندو کارکنان آن به 

نوشت و در آن ( Love's Comedy) «کمدی عشق»او اثری به نام 

« براند» در استهزا قرار داد.حرمت و پاکیزگی زندگی زناشویی را مورد 

(Brand) ارکان »کند.  قهرمان داستان همه چیز را فدای عقیده و ایمان خود می

داستان مرد گرگ صفتی است که خود  (The Pillars of Society« )اجتماعی

را به لباس میشی درآورده و با تظاهر به تقوی و پرهیزکاری، مایه فساد اجتماع 

 شود. می

، (An Enemy of the People) «دشمن مردم» ایشنامهنم ایبسن در

. شخصیت دکتر گیرد ها را نیز به باد انتقاد می روزنامه ،ضمن رد نظر اکثریت
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در دشمن مردم تا آن اندازه منطبق بر شخصیت  (Stockmann) استوکمان

دکتر و من درست با یکدیگر »نویسد:  ناشرش چنین می است که ایبسن به شخود

هماهنگیم. اما دکتر کمی لجوجتر از بسیار یم. در موضوعهای فراوان توافق دار

دکتر استوکمان درواقع همانند ایبسن یک پیشرو است که همواره  «من است.

 قصد مبارزه با اکثریت و دفاع از اقلیت را دارد.

ن آنتوهای واقعگرایانه در نمایشنامه نویسی را با الهام از  ایبسن روش

های  ها و افسانه وره اولیه آثار او برگرفته از اسطورهد رواج داد. چخوف

نروژی بود که به زبان منظوم و شاعرانه نوشته شده بود . این آثار اگرچه حال 

ها دیده  یی و صراحت در آنهای واقعگرا و هوای رمانتیک دارند ولی رگه

 . شود می

ر آن رشد صنعت و تغییر ساختار اقتصادی در قرن نوزدهم که سوداگری د

های خود سوق  در نمایشنامهکند، ایبسن را به سوی تغییرات اساسی  رشد می

ای خبری نیست،  ها و قهرمانان افسانه . در دوره دوم کار او از اسطورهدهد می

سازند. اوج این  های نمایشی او را می بلکه این مردم عادی هستند که شخصیت

 مشهود است. «دشمن مردم» روش در نمایشنامه 

بسن، نمایشنامه نویسی واقع گرا بود که در آثارش با نگاهی تیره و ای

بدبینانه به جهان و زندگی بشر اروپایی نگاه کرد و ارزش ها، سنت ها و 

ایبسن به دلیل  برد. آثار پرسشباورهای خشک و متحجر اجتماعی را زیر 

یاری آمد و بس ستیزانه اش به مذاق جامعه زمانش خوش نمی درونمایه های سنت

ایبسن در واقع واکنش انتقادی  «دشمن مردم»شوراند. نمایشنامه  را علیه او می

 او به جامعه محافظه کار و سنتی نروژ و نگاه بسته و محدود آنها به آثار اوست.

ارسطویی و از نظر درونمایه، های ایبسن از نظر فرم غیر  نامه نمایش

نسانی از دریچۀ بیان زندگی درونِی گرا و انقالبی بودند و در آنها روابط ا واقع

 فرد، نمایان می شد.

ستند. دکتر استوکمان که یگر می ایکدیدو برادر مقابل  «دشمن مردم»در 

رد. ت دایه بر واقعیقت دفاع می کند و شهردار شهر برادرش که تکیاز حق
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ی که شهر کوچک یهای طبی شهر است. حمام ها اختالف نظر آنها درباره حمام

ای قرار داده است  ژهیت ویاس با شهرهای اطراف منطقه در موقعیدر ق آنها را

ی قابل توجهی را برای شهر و ساکنانش می ید درآمدزاین موضوع نویکه هم

 دهد. 

ای را  ها، دکتر استوکمان جواب نامه ن حمامیدر آستانه بهره برداری از ا

ختار حمام هاست. شهای او درباره نوع سایجه آزمایافت می کند که حاوی نتیدر

جاد یت حمام ها از نظر ساختار به شکلی است که ایجه وضعین نتیبنا برا

ق انداختن استفاده یماری می کند، پس دکتر استوکمان خواهان به تعویآلودگی وب

 رد.یاز آنها می شود تا بازسازی الزمه در آنها صو رت بگ

ن یقد است که ان موضوع مخالف است، چون او معتیشهردار برادر او با ا

ن زودی ها ید است به ایشود که بع های شهر می اقدام سبب بی اعتباری حمام

شهر بتواند به شهرت کنونی اش برسد و از دکتر استوکمان می خواهد که 

ن موضوع با مخالفت دکتراستوکمان روبرو می شود و یماجرا را فاش نسازد. ا

د یاد دوران ساختار جدن تضین کشمکش شهرداراست. ایت برنده ایدر نها

زهای یاقتصادی عصر اوست. ساختاری که سبب توسعه است، ولی همزمان چ

 ارزشمندی را نابود می سازد.

ایبسن در زمان خود بسیار رادیکال بود و تحول تازه ای را نمایشی ادبیات 

مدرن سبب شد. تفسیر های موجود از اجرای آثار ایبسن،  نمایشنامهدر عرصۀ 

نو در هنرهای نمایشی بود. عصری که به اتمام نرسیده و همچنان آغاز عصری 

پویا و جستجوگر با وام گیری از آثار درام نویس بزرگ نروژی، به خلق آثاری 

 بدیع و متفاوت سرگرم است.

 

 عادت و اخالق مردم: روایت گرایی واقع
است.  (Idealism) گرایی پنداره ، نقطه مقابل(Realism) گرایی واقع

گرایی یعنی اصالت واقعیت خارجی. این مکتب به وجود جهان خارج و  واقع

همه موجودات و آنچه را که  یانگرا پندارهمستقل از ادراک انسان، قائل است. 

دانند و  کنیم، تصورات ذهنی و وابسته به ذهن شخص می در این جهان درک می

توانم بگویم  نمی کنم نباشم، دیگر معتقدند که اگر من که همه چیز را ادراک می
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ها از  ، اگر ما انسانگرایانه واقعکه چیزی هست. در حالی که بنابر نظر و عقیده 

 بین برویم، باز هم جهان خارج وجود خواهد داشت. 

در طول تاریخ به معانی مختلفی غیر از معنایی که گفته  گرایی واقع واژه

که در  دها، معنایی استها و کاربر است. مهمترین این استعمال شد، استعمال شده

در میان فالسفه مدرسی، جدال  است. ( رواج داشتهScholastic) فلسفه مدرسی

عظیمی بر پا بود که آیا کلی وجود خارجی دارد و یا اینکه وجودش فقط در ذهن 

 است؟

گرا و کسانی  کسانی که برای کلی واقعیت مستقل از افراد قائل بودند، واقع

دانستند  وجودی ذهنی و در ضمن موجودات محسوس میکه کلی را تنها دارای 

 شدند. خوانده می گرا پندارهو برای آن وجود جدا از جزئیات قائل نبودند،، 

گرایی و  های واقع های مختلف هنر مانند ادبیات نیز سبک بعدها در رشته

است. سبک گرا  پندارهدر مقابل سبک  گرا واقعبه وجود آمد و سبک گرایی  پنداره

گرایی یعنی سبک گفتن و نوشتن متکی بر نمودهای واقعی و اجتماعی. اما  قعوا

عبارت است از سبک متکی به تخیالت شاعرانه گوینده یا  گرا پندارهسبک 

 نویسنده.

خیال پردازی و فردگرایی  بر آن است کهرمان و نمایشنامه  در واقع گرایی

های زندگی و تشخیص درست  برد و به مشاهدٔه واقعیت رومانتیسم را از بین می

 گرایی واقعهدف حقیقی  پردازد. علل و عوامل و بیان تشریح و تجسم آنها می

های زندگی و تحلیل و شناساندن دقیق  تشخیص تأثیر محیط و اجتماع در واقعیت

سعی نویسندگان  است. به وجود آمده هایی است که در اجتماع معین شخصیت

تغییر و رشد خود را تشریح کنند و در این است که جامعه  واقع گرا

 موجود در جامعه را نشان دهند.های  شخصیت

از این روست که کار نویسنده در این مکتب به کار یک مورخ نزدیک 

عادت و اخالق مردم  کند و هنرمند درونکاوی می شود با این تفاوت که می

کمدی »و در  کند به این نکته اشاره می بالزاک کند. اجتماع خویش را بیان می

ها  با تنظیم سیاهٔه معایب و فضایل و با ذکر آنچه زاییدٔه هوس»گوید:  می« انسانی

و عشق هاست و با تحقیق درباره مشخصات اخالقی و انتخاب حوادث اساسی 



 ر غربد آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

293 

ها ممکن است به نوشتن تاریخی موفق شوم  خلق و توصیف شخصیتجامعه و یا 

 «.تاریخ عادات و اخالق جامعه»اند، یعنی  که مورخان از آن غافل بوده

 در فرانسه بالزاک، گوستاو فلوبر و استاندال گرا واقعایندگان بزرگ از نم

ی جیمس و در روسیه لئون تولستوی و نرچارلز دیکنز و هدر انگلستان 

اوژنی »، «بابا گوریو» توان نام برد. را می داستایوسکی وماکسیم گورکی

دوران »و « جنگ و صلح»، «یزرستاخ»، «آرزوهای بزرگ»، «گرانده

 روند. از آثار مشهور این مکتب به شمار می «کودکی

 

 (Millet François-Jeanفرانسوا میل   چینان )ژان خوشه

 

 : پشتیبان حقوق زنان و بردگانلوئیزا الکوت

نویسنده ( ١۸۳۲ - ١۸۸۸  Louisa May Alcottلوئیزا الکوت )

یی که برای کودکان به ویژه برای دختران ها که بیشتر به سبب داستان آمریکائی
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ادبیات کالسیک کودکان او از  «زنان کوچک»نوشته شناخته می شود و داستان 

ام در نگارش این داستان از خانواده و زندگی خود الهوت الک رود. به شمار می

کند.  داشتنی و دخترانشان را بازگو می ی دوست گرفته است، داستان یک خانواده

این رمان اهمیت عشق خانوادگی، وفاداری، نیکوکاری و وظیفه را  الکت در

 .دهد گی دختران در سده نوزدهم نشان میهمراه با جزئیات زند

ن فعال جنبش زنان ت از مخالفان برده داری و از طرفداراومی الک زالوئی

های فمنیستی را بیان  ایش اغلب اصالحات آموزشی و آرمانه بود و در نوشته

  می کرد.

 

 : رهائی علوم انسانی از یوغ علوم طبیعییلتاید لهلمیو
 مورخ،( ١٩١١ - ١۸۳۳ Wilhelm Dilthey) یلتاید لهلمیو

 یشناس جامعه گذاران انیبن از او. ست یآلمان لسوفیف و شناس روان شناس، جامعه

 توان ینم بود معتقد و کرد مخالفت سمیویتیپوز با یلتاید .رود یم شمار به یتفهم

 توسط بار نینخست کیهرمونت اصطالح. ختیر تجربه قالب در را یانسان علوم

 .رفت کار به او

 یانسان علوم خیتار در بار نینخست یانسان علوم یفلسف یادهایبن از بحث

 Introduction to the) «یانسان علوم بر مقدمه» کتاب انتشار با غرب

Human Sciences) مباحث به یلتاید اهنگ. شد مطرح ١۸۸۳ در یلتاید لهلمیو 

 به واکنش در که ردیگ یم قرار کیهرمنوت میپارادا لیذ در یانسان علوم فلسفه

 علوم استقالل و تیاهم تیتثب» زین را کتابش رسالت او. گرفت شکل سمیویتیپوز

 .داند یم «یفلسف تفکر در یعیطب علوم دگاهید شده لیتحم سلطه مقابل در یانسان

 و است کیهرمنوت حوزه در موسس دیشا و رگذاریثتا اندشمندان از یکی او

 مدرن کیهرمنوت مثلث اضالع از یکی عنوان به گادامر، و رماخریشال کنار در

 ادیبن را کیهرمنوت بار نینخست یبرا یلتاید. دیآ یم شمار به مطرح

 طرهیس از را علوم نیا کوشد یم و کند یم یمعرف یانسان علوم یشناخت روش

 .ندبرها سمیویتیپوز
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 ان،یآدم یها کنش بودن معنادار و یانسان کنش یها یژگیو به توجه با یلتاید

 وبر، ماکس. بود برده یپ یعیطب علوم و یانسان علوم موضوعات تفاوت به

 از یدیجد نوع توانست یلتاید از یریرپذیتأث با ،یآلمان شناس جامعه

 گرفت یم الگو یعیطب علوم از کمتر که گذارد انیبن را یشناس جامعه

 (.یتفهم یشناس جامعه)

 

 با خنده وخوشبینی: مبارزه با مشکالت زندگی مارک تواین

 ١۸۳۵ - ١٩١۰  Samuel Langhorne Clemensساموئل لنگهورن کلمنس )

شود،  (، شناخته میMark Twain) اش، مارک توین که بیشتر با نام قلمی

ین از وجود سه چیز ما در این سرزممی گفت نویسنده و طنزپرداز آمریکایی 

برخورداریم: وجدان بیدار، آزادی بیان و احتیاط الزم برای اینکه از دوتای اول 

 هرگز استفاده نکنیم!

کرد انسان را با خنده  مارک تواین طنزپرداز تیزبینی است که تالش می

منتقد پیگیر زندگی  او وخوشبینی در غلبه با مشکالت زندگی کمک کند.

نژادی و سیاست خارجی امریکاست. او در  ویژه تبعیض اجتماعی وسیاسی به

 A Connecticut« )یک یانکی اهل کانکتیکات در دربار شاه آرتور» کتاب 

Yankee in King Arthur's Court با طنزی گزنده تمدن اروپا و امریکا را )

 کند. طلبانه ایاالت متحده را رد می طلبانه و توسعه کند و سیاست برتری نقد می

 

 :نخستین بانوی پزشکگرت آندرسن زابتیال

 - ١٩١۷ Elizabeth Garrett Anderson) الیزابت گرت آندرس

 پیشپذیرفته نشدن زنان در دانشگاه،  به علت بانوی پزشک انگلیسی،( ١۸۳۶

. وی نخستین بانو (١۸۶۵موفق به اخذ دانشنامه شد )خود تحصیل کرد و 

 (.١٩۰۸شهردار انگلستان شد )
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 مردان شتر توسطیب یعلم یشرفتهایپ كه سیانگل خیتار از یدوران در

 یسنت معادله نیا بر بطالن اندرسون، خط گرت زابتیال گرفت، یم صورت

 زیزنان ن كه داد نشان سیانگل پزشك نینخست عنوان به خود یمعرف با و دیكش

موفق  یپزشك همچون یا دهیچیپ و حساس دانش در توانند یم مردان همچون

 تیموفق با كه دیآ یم شمار به سیانگل خیتار در زن نینخست گرت زابتیال شوند.

  .بگذارد سر پشت را یپزشك یایدن به ورود سخت امتحانات توانست

 به توجه پرچمداران از یكی عنوان به زن نیا از سیانگل معاصر خیتار در

 ادی یآموزش و یعلم مختلف یها عرصه در آنها شرفتیپ تیاهم و زنان حقوق

 وعالی  آموزش یها فرصت از استفاده ایبر زنان حق بر همواره او. شود یم

 داشت. دیتاك یعلم

 توسط یآزمون انجام از پس یالدیم ١۸۶۵ سال اندرسون گرت زابتیال

 نیا .افتی طبابت اجازه و شد دییتا پزشك عنوان به داروسازان و پزشكان انجمن

 ,Glynn) .رفت می شمار هب دوران آن سیانگل در مهم و یخیتار یدادیرو

۲۰۰۸) 

 

 : مبارزه برای آزادی رایچارتیسم

جنبشی سیاسی و اجتماعی برای  ( یا َمنشورگراییChartismچارتیسم )

« منشور مردم» که در ١۸۳۸ - ۴۸ی  دههو ایرلند شمالی در  بریتانیااصالح در 

(People's Charter of 1838 )ی خود را اعالم کردند.  های ششگانه خواست

ی مردان، برقراری رای  مهمترین آنها عبارت بود از: آزادی رای برای همه

 مخفی و برافتادن ِ شرط ِ مالکیت برای نمایندگان پارلمان.

 

 آرا: مبارزه برای سازگاری آلفرد فویه

تالش  ویفرانس فلیسوف( ١۸۳۸ - ١٩١۲ Alfred Fouilléeه )یآلفرد فو

 ها و مذاهب مختلف را باهم سازگار کند. جدی کرد تا رای
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متصور  ییتوان حّد و انتها یات نمیمعنو ین گمان بود كه برایه بر ایفو

و  یخواهریت، محبت، خیولسئچون حس م ییلت هایبر فض یگشت. و

 یتلق یق كماالت اخالقین صفات را از مصادیو ا اوان داشتد فریتاك یدوست نوع

 د.ینما یم

 

 موشکانه زندگی ناکامان: تصویر امیل زوال

های  نویسنده و یکی از چهره (١۸۴۰ -١٩۰۲    Émile Zolaامیل زوال )

و در تبرئه افسر ارتش  است فرانسه در آزادی سیاسی مبارزه برای کوشای

گرائی  طبیعتگذاران مکتب  او یکی از پایهنقش اساسی داشت .  «آلفرد دریفوس»

(Naturalism)  .اوضاع اجتماعیدر نمایاندن  کوشش یشدر نوشته ها او است 

 دارد.ه و افراد های جامع وحاالت و دگر گونی

. به نوشت های سیاسی مطلب می ، برای روزنامهشدن قبل از نویسندهزوال 

نفرتش را از ناپلئون سوم، که از موقعیتش سو  عنوان یک خبرنگار سیاسی

  د.نمو میمخفی ن ،کرد استفاده می

-روگن»ان های خود را زیر عنوان رمبیست جلدی سلسلۀ مجموعۀ  وی

تاریخ اجتماعی و »با عنوان فرعی  و (Les Rougon-Macquart) «ماکار

 Natural and social« )طبیعی یک خانواده در دوران امپراطوری دوم

history of a family under the Second Empire)  اجتماع را زیر

با  این نوشته ها در کند. گیرد و موشکانه زندگی ناکامان را روایت می بین می ذره

مسایل مربوط به محافل مالی و سیاسی،  بشریت از به آیندۀ روشن امید

بورژوازی، تجارت، کارگران، روستاییان، روسپییان، هنرمندان و نقاشان سخن 

در آثار وضعیت اجتماعی، فضا، محیط کار و مبارزه کارگران جایگاه . می گوید

 برجسته دارد.

مان غارت اموال ملت را در ز (La Curée) «مانده غذای پس»داستان در 

زمان امپراتوری دوم را با توصیفی  اسددهد و جامعه ف نشان میرا ناپلئون سوم 

 گذارد.  می ما گویا و تصویری رنگین پیش چشم
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زندگی فقیرانه و پر ( Le Ventre de Paris) «شکم پاریس»داستان در 

 دهد.  و صادقانه شرح می ژرفبینی  از رنج کاسبهای کم سرمایه را با واقع

به  (La Faute de l'Abbé Mouret) «گناه کشیش موره»در رمان 

معایب و  . در این داستانپردازد می و حکومت مذهبی گیتیانهد حکومت تضا

پروا  را بیگران  حکومتغرایز پست جامعه فاسد شده و سودجوییهای مفرط 

 سازد.  فاش می

به پیامد ویرانگر  (L'Attaque du moulin) «بحمله آسیا» ر رماند

مایه گرفته و توصیف ساده  ١۸۷۰از خاطرات جنگ پردازد. داستان  می جنگ

ای است که بر اثر جنگ دچار ویرانی و قتل و غارت شده  مناظر زیبا و عاشقانه

 بود.

 از یک  یتصویربا روایت زندگی یک روسپی  (Nana) «نانا» رمان

 . دهد ضعف و انحطاط طبقه باالی جامعه نشان می و ای تباه شده جامعه

زوال ، مقصود دیگ ثروتمندان استکه  Pot-Bouille «گدی»کتاب  در

ی ظاهراً مجللی را در یکی از  های پولدار، خانه برای هجو آداب و رسوم کاسب

ها برگزید و درون آن را در معرض تماشا گذارده است، دیوارها را شفاف  کوچه

ها و پخت و پز  دهساخته و رازها را از پشت آن بیرون کشیده و هیاهوی خانوا

روزانه و آمد و رفتهای فریبکارانه را نشان داده است. زوال به کسانی که در این 

شما دروغ محض »گوید:  کند و می کانونها ادعای نیکبختی دارند، خطاب می

این داستان نیز « شود. هستید و در دیگ شما چیزی جز کثافت و فساد پخته نمی

  اعتراض فراوان به همراه آورد.

بار کارگران  زندگی نکبت (Germinal) « ژرمینال»زوال با انتشار کتاب 

، کارگرانی که در زیر بار استخراج معدن خرد گذارد ما می معدن پیش چشم

برند، فساد بر  اند و با مزد ناچیز و گرسنگی، در وضع پریشانی به سر می شده

الکل و زن پناه روزی به  شود و از شدت تیره سراسر زندگیشان حکمفرما می

میبرند و به سبب آنکه اربابها قصد دارند که از مزدشان کسر کنند، به اعتصاب 

کشند و سرانجام بر اثر سرما و  آورند، چندین ماه از کار دست می روی می
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شود، به قوای انتظامی تسلیم  گرسنگی، اعتصابشان به شکست منتهی می

 گردند.  شوند و به دوزخ معدن بازمی می

 

 : مبارز پرشور حقوق زنانوست ببلآگ
 ،رهبر سیاسی ،( نویسنده١۸۴۰ - August Bebel١٩١۳ آگوست ببل )

 حزب سوسیال دموکرات آلمانگذاران  از بنیان یکی و سازمانگرو  پرداز نظریه

 یای که سندیکا در آلمان ممنوع بود سازمانگر مقاومت برا در زمانهکه  بود

انتقاد  یشدر بیرون مرزها آلمانا مداخله نظامی ، ببوددستمزد کارگران افزایش 

یکی از نقاط برجسته او توجه و تمرکزی است که روی مسائل مربوط  و کرد می

 به حقوق زنان دارد.

 ,Women in the Past, Present) ببل در زمینه حقوق زنان های کتاب

and Future & Women Under Socialism)  از کارنامه  مهمیبخشی

حتی در میان  در آن دوران تاکید او بر لزوم برابر حقوقی زنان و مردان. ستاو

رو بود، اما سرانجام تابوهای بسیاری شکست و  همفکرانش نیز با موانع روبه

 :بدل شد بخش مبارزان آزادی زنان و الهام مرجع های ، به کتابها این کتاب

وعی ها برای شمار کثیری از زنان ن برچیدن آشپزخانه در خانه

های بزرگ و جمعی روی  رهایی است. باید به ایجاد آشپزخانه

هایی که در آنها رنج دود خوردن و تحمل  آورد؛ آشپزخانه

شدن به چربی و دوده در کار نباشد؛  حرارت و آلوده

ترین امکانات تکنیکی و ماشینی باید  هایی که با پیشرفته آشپزخانه

تا کار به شدت نامطبوع و بیشتر به سالن شبیه باشند تا محل کار؛ 

به تفریح بدل  گیری که به دوش زنان گذاشته شده همگانی و  وقت

 …شود

زن در جامعه جدید به لحاظ اجتماعی و اقتصادی باید مستقل باشد 

و فارغ از سلطه هر اثری از اقتدار و استثمار. او همچون انسانی 

 اشد.آزاد باید همتراز مردان بایستد و حاکم سرنوشت خویش ب
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جنبش کارگری در بخش بزرگی از دوره خودش جنبشی مردانه بود. حتی 

بنیانگذاران آن یا کارورزان و کارگرانی مانند ببل بودند یا دانشورانی مانند 

ها زنان به گونه سیستماتیک امکان ورود  مارکس و انگلس. در همه این عرصه

نعتی نیز به عنوان نداشتند. حتی حضور فزاینده زنان در مشاغل کارگری و ص

 شد. تلقی می” کارهایی که اصوال به مردان تعلق دارند“هایی در  استثنایی

در زوریخ  ١۸۷٩که سال ” زن و سوسیالیسم“اثر معروف ببل به نام 

منتشر شد ورق را تا حدود زیادی برگرداند. این اثر گرچه بالفاصله در آلمان 

ر جهان پرآوازه ساخت و به مبنای ممنوع اعالم شد ولی به تدریج نام ببل را د

 تئوریکی برای تالش برای رهایی زنان بدل شد.

های کسانی مانند کالرا تسکین تالش برای تامین حقوق  چند سال بعد با تالش

در برنامه عملی که سال  ببل زنان در آلمان جنبه سازمانگرانه یافت.

” ران معاصرمسئله زنان و کارگران زن در دو“میالدی تحت عنوان ١۸۸٩

های یک حزب سوسیالیستی پیوند زد و  منتشر کرد میان جنبش زنان و سیاست

مطالبات مربوط به زنان را بیش از پیش در کانون توجه این گونه احزاب قرار 

 داد.

جانبه زنان در  از نخستین پیشقراوالن مبارزه برای آزادی همهببل  شک بی

سوسیال دمکراسی را به  او .استهای اقتصادی، اجتماعی و جنسی  عرصه

المللی بدل کرد و در عین حال، حقوق زنان  نیرویی اساسی در صحنه ملی و بین

 های اجتماعی دوران خویش قرارداد. را در مرکز توجه جنبش

 

 : سعادت فردی در گرو تعالی نوع بشرهارتمنادوارد 

فیلسوف  (١۸۴۲ - ١٩۰۶ Eduard von Hartmannن )اادوارد هارتم

 The Philosophy of the)« فلسفهٔ  ناخودآگاه» کتابنی در آلما

Unconscious)  در آن ادراک و اراده که  می داند« ودآگاهخنا»اصل وجود را

شود ادارک از اراده جدا و  هوش، مجرد و کامل است. وقتی نقصی پیدا می بی

ها متمایز می شود و در این شور و حرکت، اراده بر ادراک غالب می شود فساد

 کند. در جهان بروز می
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آن است که عقل و ادراک را با اراده به جنگ بیندازیم تا  لکچاره این مش

به نیستی و فنا یعنی آرامش شود و حالت ناخودآگاه اصلی بازگردد. تا  منجر

جای اینکه دنبال سعادت و  جهان به آن مرتبه از سعادت نرسیده است، ما به

است، باشیم باید در ترقی نوع بشر و جمع  خوشی فردی خود، که امری موهوم

بکوشیم و اگر خوشی و سعادت برای افراد باشد در این است که از خود بگذرد 

 د.شندیایو به دیگران ب

 

 گرائی : مروج پرشور کثرتجمیزویلیام 

( بنیانگذار مکتب ١۸۴۲ - ١٩١۰ William Jamesویلیام جیمز )

و نامتعین بودن همه  دگرگونین و پذیرش کثرت، سیالباشد.  می گرائی عمل

های  نسبت به همه جنبه -چیزها و یک دیدگاه واقع بینانه و مبتنی بر عقل موجود 

و معتقد بود که اگر فکر و در کانون تفکر او قرار دارد. ا -تجربه بشری 

ای مؤثر واقع شود، از نوع فکر و اندیشه واقعی است؛ و مادامی که سبب  اندیشه

در زندگی شود، پرمعنا و ارزشمند خواهد بود. از نگاه او، حقیقت ساز دگرگونی 

یک امر مطلق ثابت و تغییر ناپذیر نیست بلکه در اثر فعالیت انسان ابداع یا 

ایجاد می شود. عالوه بر آن، بین حقیقت و خیر پیوندی تنگاتنگ وجود دارد: 

 آنچه حقیقت است تبدیل به خیر می شود.

ر اخالقی است. او می خواهد روشی فلسفی را برای دغدغه نهایی او یک ام

 .زندگی و نیز انسانها ارائه دهد

 Varieties of Religious) «تجربه دینی گوناگونی»در کتاب  جمیز

Experienceتجربه کند که های اوست، استدالل می  ( که مجموعه سخنرانی

با الزام و  اگر چه این دیدگاه دینی متنوع است و موضوع تفسیر قطعی نیست.

( سازگاری دارد، منظور او pluralismگرائی ) تر معنوی به کثرت تعهد وسیع

این است که تعهد مذهبی یک امر شخصی است، موضوعی که او در مقاله دیگر 

این یاد می کند.  (The Will to Believe) «اراده ایمان آوردن»از آن به عنوان 

شته باشد: م بگیرد که به چه باور داش تصمیشود که برای خود مربوط به فرد می
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 مذهب احترام بگذاریم اگرما ماهیت باورهای مذهبی را درک کنیم، باید به آزادی

 ها با رواداری برخورد کنیم.  و با تفاوت

 

 ریزاندامگان: افشای نقش روبرت کخ

شناس  ( پزشک و باکتری١۸۴۳ - ١٩١۰ Robert Kochروبــِرت ُکخ )

ها  علت سیاه زخم باکتری است و علت بسیاری از بیمارینشان داد که  آلمانی

 . هستند( microorganismریزاندامگان )

اعالم نمود که عامل بیماری سل را شناسائی  نکخ رسم ١۸۸۲در سال 

است. این یک خبر خارق العاده بود که بسرعت در تمامی جهان پخش  کرده

گفتند و مسبب بیست  پید میگردید. سل یک بیماری معمولی نبود. به آن طاعون س

را  انبود که بیشتر نیز گریبان جواندرصد از کل مرگ و میرها در اروپا 

شناختند. با کشف باسیل کخ،  گرفت و درمان هم نداشت زیرا که علت را نمی می

های  آید و چرا بیشتر در محله اکنون مشخص گشته بود که این بیماری از کجا می

توان از گسترش آن  شود و نیز چگونه می می پرجمعیت و کم درآمد یافت

 جلوگیری نمود.

کخ بهمراه تیمی پزشکی از فرانسه در مصر بمبارزه با وبا  ١۸۸۳در سال 

باشد،  برخاست و در آنجا باکتری ویبریو را که عامل اصلی بیماری وبا می

پاچینی دوباره شناسایی کرد. این باکتری پیشتر توسط پزشکی ایتالیایی بنام فیلیپو 

یعنی تقریبا سی سال پیشتر از کخ کشف شده بود ولی به این  ١۸۵۴در سال 

 کشف اهمیتی نداده بودند.

 

 ها، دین و اخالق : نقد ژرف مقدسات، ارزشفریدریش نیچه

 و فیلسوف( ١۸۴۴ - ١٩۰۰  Friedrich Nietzscheفریدریش نیچه )

دین و فلسفٔه امروزی از مشهورترین عقاید وی نقد فرهنگ،  آلمانیبزرگ  شاعر

 او رااست. و اخالق بوده ها ارزشبر مبنای سؤاالت بنیادینی دربارٔه بنیان 
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ش و یدایِی او با پ شهیرِی اصلِی اندیرا درگیده اند، زیلسوِف فرهنگ نامیف

هاِی  ژه نظامیو ست، بهاهاِی بشری  خِی فرهنگیهاِی تار و دگرگونی  پرورش

خ و فرهنگِ اروپا ست و دانشورِی یدوخته به تار چهیشان. اگرچه چشِم ن اخالقی

ن یژه چیو ی، بهیایهاِی باستانِی آس نه است، اّما از فرهنگین زمیاو در اساس در ا

ژه در مقاِم یو ها فراوان اشاره دارد، به ست و به آنیخبر ن ز بییران، نیو هند و ا

باورِی مدرن  لی در برابِر عقیایآس‘ خردِ ’ها. او بارها از  همسنجِی فرهنگ

 .کند ش مییستا

انتقاد با لحنی گزنده از تلقی ارزش و ضد ارزش جامعه پیام محوری 

به منصه ظهور  پست مدرنیتهاست. این پیام با مرگ فراروایت در فلسفه  نیچه

است طوری که گاه  در اراده معطوف به قدرت نهفته ضدارزشو  ارزشرسید. 

خوریم اما  لت خواهی نمادین خود را میخود ما فریب ظاهر حقیقت طلبی و عدا

انگارٔه نیچه در رسالٔه  پیش داوری ارزشی ما در پس میل به قدرت قرار دارد.

چنین است: گناهکارِی انسان نه یک واقعیت، که تفسیِر یک « آرماِن زهد»

 (.١۳٩۰)نیچه،  واقعیت است.

ن ین تفكر و فلسفه سنت گراست. مهمترین منتقدیتر چه از سرسختین

ق یت عمیا ، شكاكیانه ، زبان گویل گراینی تحلیزبیمشخصات آثار و افكار او ت

ی شناخت علمی انسان است. به ید جدی در توانایز تردی، قدرت و ننینسبت به د

از او به یز از نیت قبل از هرچیچه كوشش انسان در راه شناخت واقعیده نیعق

كرد جهان شناسی یذا انسان در روشود. لیداری ناشی میابی به پایجه كار و دستینت

چه منتقد ینی كردن پرسشهاست. نیش بیخود در جستجوی ساده كردن و قابل پ

ن دركی است كه یری در شناخت و بررسی است. بر اساس چنیسرسخت آسان گ

ن و فرهنگ یك و دیزیكال از ذهنی بودن فلسفه و متافید و رادیچه به انتقاد شدین

، نییهای د م و آموزهیك از مفاهیچ یكشد كه ه ش مییرا پن باور یپردازد. او ا می

ن انسانها هستند یستند بلكه ایفلسفی و مرامی به خودی خود دارای ارزش مهمی ن

ز عمال ین انسانها نیاند. ا جاد كردهیكه به آنها ارزش داده و نظام ارزشگذاری را ا

ها  ردن بغرنجینی كیش بیقت و اخالق و قابل پیای جز ساده كردن حق زهیانگ

جاد دستگاه مفهومی یز ، خود در پی این انتقادات تند و تیچه پس از ایندارند. اما ن

محض است. او «  اخالق» و «  قتیحق» چه اصوال منتقد یرا نیست. زیای ن تازه
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كند كه در پشت  ی مییها زهیهمه كوشش خود را صرف افشاهٔ  انگ

چه و نگرش انتقادی او ین رو نیهای موجود نهفته است. از هم ارزشگذاری

كرد عمومی او یرا رویشود. زیته محسوب مین راه گشای مدرنیهمچون كارآمدتر

ها بطور كلی همواره در جستجوی نقد  بیگزاگها و فراز و نشیبا همه ز

قت نقش بزرگی در یق در حقین طرین شده است. او از اییش تعیارزشهای از پ

نسبی بودن ارزشهای بشری و و نشان دادن  ، تابو شكنیانسانیاهی ش آگیافزا

 (١۳٩۰)حیدریان، ، بازی كرد. مفهومی

ونان باستان عالقه شگرفی داشت. با وجود یر یچه به فرهنگ ، زبان و اساطین

ك داشت ، اما در رفتار خود تا یچه به دوران و افكار رمانتیدی كه نیانتقادات شد

رون شاعر بزرگ و نامور یانند لردباز میچه نیها بود. ن كیر رمانتیحدی تحت تاث

ست كه از یانگر بود و تصادفی نیك اشراف زاده طغیك در واقع یدوران رمانت

ان یاخالق گرا» ژه كانت و روسو را بعنوان یكسو فالسفه دوران روشنگری بوی

د. اما یورز رون و آثار او عشق مییداد ، اما به بایمورد انتقاد قرار م«  متعصب

ب ارزشهای دو یزی و تركیچه ، كوشش او برای در هم آمیرف نژگی شگیك وی

ش گر ابر انسان نه به معنای لغوی و یكسو ستایچه از یرا نیگانه است. ز

گر به فلسفه ، یزورمندی بلكه به معنای توانمند شدن انسان است و از سوی د

 ورزد.  قی عشق مییژه موسیات و هنر و بویادب

با وجود  کند تاکید میاولی یچه و ماكیان نیسه میمقا در برتراند راسل

توان در یادی می، شباهتهای زن دو متفكر وجود داردیان ایادی كه میزات زیتما

های خود را از تجربه عملی  شهیاولی اندیماك» سد: ینو افت. راسل مییان آنها یم

دی و پر یه پرداز تجریك نظریچگاه یگرفت و ه شگی و زندگی مییاست پیس

های خود  چه فردی دانش آموخته بود كه آموزهیبلند پرواز نبود. اما ن وسواس و

د. اما تشابه آنها یش كشیدی پیرا براساس مطالعه و دانش و تعمق فلسفی و تجر

ار یوندی بسیچه دارای هم پیزاتشان است. فلسفه اجتماعی نیشتر از تمایار بیبس

های هر دو آنها در  وزهد. آمار داریاولی در كتاب شهریهای ماك شهیكی با اندینزد

اری است. هر دو آنها یهای بس كییت دارای نزدیحی، اخالق و مسباره قدرت

 «  حی دارند.یكردی ضد مسیرو
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كند كه  ه مییی تشبین را به اژدهاید«  ن گفت زرتشتیچن» چه در كتاب ین

نی و یطی قرنها بر سرنوشت و تفكر انسان فرمان رانده است. اخالق د

ن ارزشها برای زندگی انسان در نظر گرفته همچون یی كه ایها ملدستورالع

نی و شناخت و تكامل انسان است. ین است كه مانع روشن بیجبری دروغ

ن و ارزشهای ناشی از آن ینش انسان ، دیت بین عامل اصلی محدودیبنابرا

 گذرد و نی مییر غلبه بر اخالق دیافتن از مسیت یباشد. راه انسان برای فرد می

«  ابر انسان» ره گشت و آنرا بدور افكند تا بتوان به ینی چین اخالق دید بر ایلذا با

كند كه  د مییچه تاكیق آمد. نینشی انسان عادی فایتهای بیل شد و بر محدودیتبد

ت به گردن او نهاده و همواره بر او یحیوغی كه اژدهای مسیرش یانسان بجای پذ

د: یل شود كه بگویری تبدید به شی، با«  ه....تو مكلف ب» فرمان رانده است كه: 

نی و گام نهادن در یش شرط گسستن از اخالق دین پین نخستیا«.  خواهم من می» 

ت یل شدن به فردیز برای تبدین نیت فردی و انسانی است. اما ایراه خالق

ر به كودكی یش نهاد و از شیگر به پیك گام دید یست. بایقهرمانانه كافی ن

نماد تولدی تازه و دست نخورده «  كودك معصوم» ل شد. چرا كه یدمعصوم تب

ن ییش تعیچ سنت و ارزش از پیاست. تولد تازه انسان به معنای آن است كه ه

ت كودك معصوم از هر گونه یت انسان نقش نه بسته است. ذهنیای بر ذهن شده

ن یوغی گسستن از ارزشهای دریت مبراست و لذا توانایحیلی مسیارزشهای تحم

د و یر ، نماد تردین شیش ساخته شده و ساده انگارانه را داراست. بنابرایو از پ

ابر » نی است ، اما هنوز به معنای یت و انتقاد از فرهنگ و اخالق دیشكاك

 ی قهرمانانه است. یست ، بلكه به معنای فردگرایشدن ن«  انسان

ردازد و آنرا علت پ ت مییحید از مسیچه در اكثر آثار خود به انتقاد شدین

ن بر انسان قدرتی نامربوط و نا به یداند. قدرت دیاصلی ركود و نزول انسان م

ن یگزید جایی كه باید بر افتد. اما در پاسخ به پرسش ارزشهایحق است و لذا با

 (Nietzche, 2001)ز. یچ چید: هیگو د مییچه با تاكی، ننی گردندیارزشهای د

كرد انتقادی او به جامعه و انسان است. یوت و رین پاسخی نشانه شكاكیچن

چه در واقع نه متوجه انسان و جامعه بلكه اخالق و یاما نگرش انتقادی ن

را «  ابر انسان» چه مفهوم ین نگاهی است كه نیارزشهای حاكم بر آنهاست. با چن

چه با گذار از مفهوم یت انسان است. نید بر فردیكشد كه مراد او تاك ش مییپ
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ا هر مفهوم مشابه در یدئولوژی و یا در این یعادی ذوب شده در د انسانهای

ر یغ«  قهرمانی» ت انسانی است كه در دوران او همچون نماد یجستجوی فرد

چه از نبود قهرمان در یشود. نیعادی و فراتر از ارزشهای عام بشری جلوه گر م

ا یه نوابغ و چه نین وجود قهرمان مورد نظر نیجامعه مدرن شكوه مند است. با ا

رومندتر ین«  خود بودن» اند كه انسان را در انسان بودن و  ها بلكه كسانی هیشوال

د یبرند. اما با ر سوال مییسازند و ارزشها و اخالق حاكم بر جامعه را ز می

چ یه ارزشهای رسمی و اخالق غالب اجتماع هیز علین ستیبخاطر سپرد كه در ا

دان معنی است كه انسان هرگز قادر به ن بیقت مطلقی وجود ندارد. ایحق

ابی یابی و راهیست. لذا تالش فرد انسانی برای خود یقت مطلق نیدسترسی به حق

ك است یكار تراژین پیك. اما همیكاری است تراژیپ«  ابر انسان» ده آل یبسوی ا

برد.  اند و از خود فراتر مییرو كه انسان را به منزلت قهرمانی فرا می

 (١۳٩۰)حیدریان، 

 

 : اصالح از طریق آموزش نه محدویت قانونیآگوست پالم

 ،سوئدی سوسیالیست(، ١۸۴٩ـ  ١٩۲۲  August Palmآگوست پالم )

بود که  سوئدکارگری در  سوسیال دموکراسیجنبش  ترویجفعال و تاثیر گذار در 

 گرایی راهبری کرد. این جنبش را به سوی اصالح

تحمیل محدویت بر شهروند را محکوم پالم ژرفن به انسان اعتقاد داشت و 

های او یکی از  اندیشه سازی تاکید داشت. کرد و بر آموزش و پرورش و آگاه می

 های دموکراسی و رفاه جامعه نوین سوئد است. بنیان

 

 زمانه ملتهبدر  خواهی یک انسان آرامش: آگوست استریندبری

استان ( د١۸۴٩ - ١٩١۲  August Strindberg) استریندبریاگوست 

پرکار از پیشگامان نوگرایی در ادبیات  و بزرگ کوتاه، رمان و نمایشنامه نویس

 سوئد بود. 
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کارگیری ماشین ظاهراً زندگی را  انقالب صنعتی در نیمه قرن هجدهم با به

ساده اما عمالً بسیار پیچیده کرد. پا به پای تحوالت سریع علمی و پیدا شدن 

ها رفع شد، اما  ای از نیاز و وسایل جدید، پاره های فلسفی تازه و افکار اندیشه

ها  وجود آمد که قبالً شناخته نبود. با تأسیس پی در پی کارخانه نیازهای دیگری به

ها دادند. این تحوالت  ها کم کم جای خود را به شهر و ازدیاد جمعیت، روستا

اعات ها ایجاد نکردند. اختر هرچند ضروری بودند، اما گشایشی فراخور نیاز

ها هم کار و هم بیکاری ایجاد کردند.  تازه و افزایش تولید و گسترش کارخانه

سادگی قابل حل نبود. در پیچ و  ای سر راه انسان قرار گرفت که به مشکالت تازه

ها و  ها و نیاز ای شکل گرفت که کیفیت درگیری خم این تحوالت انسان تازه

 هایش با گذشته فرق داشت. خواسته

تحوالت روح و روان و تجربیات خود را در گیر و دار زندگی  یراستریندب

 منتقل کرده است.  آیندهبه  یجلد ۵۵در قالب آثار ادبی پر حجمش

که انسان پیگیری احساس گناه  از جمله بهاستریندبرگ  «عید پاک» نمایشنامهدر 

 او. پردازد می، دیده می شودهای داستایوفسکی  در ادبیات جهان از جمله رمان

های  دهد. انسانی در گیرو دار بحران خواهی یک انسان ناآرام را نشان می آرامش

ای پر از حوادث و تحوالت پیچیده: نیمه قرن نوزدهم تا  زندگی، در زمانه

نمونه درخشانی نمونه آثار او  های پر تب و تاب قبل از جنگ جهانی اول. سال

بی که تناقضات و برای نشان دادن تحوالت زمانه؛ زمانه ملته است

 هایش سرانجام دو سال بعد از مرگ او به جنگ جهانی اول منجر شد. پیچیدگی

ای داشت و از جمله در محافل دوستانه  گرانه روحیه عصیان یاستریندبر

شیلر را با حرارت قرائت « راهزنان»قطعات انقالبی از نمایشنامه آزادیخواهانه 

افتاد و اغلب به واسطه همین  دینی در میکرد. با حکومت و نهادهای دولتی و  می

بار نیز به علت  گرفت. او یک کار قرار می ها زیر فشار محافل محافظه در افتادن

از ژنو به کشورش سوئد « ازدواج»هایش در رمان دو جلدی  تابوشکنی

فراخوانده شد و مورد محاکمه قرار گرفت. استریندبرگ به علت فشارهای 

باً یک سوم از عمرش را در خارج از موطنش، و بیشتر سیاسی و اجتماعی تقری

ها او با فالسفه و  سر برد. در همین جا در سوئیس، فرانسه، آلمان و اتریش به
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های ادبی و هنری زمانه آشنا شد و خود نیز مبتکر پیدایش  نویسندگان و جریان

 تر شد. ویژه در تئا ها به برخی از آن

روایت زندگی تاجران  با« ق سرخاتا»رمان معروف در  یاستریندبر

زبانی تند و تیز به  با« درسنامه فشرده برای بینوایان»در نمایشنامه  و استکهلم

 می پردازد. انتقاد از امور اجتماعی و سیاسی سوئد 

جامعه، انسان و خود  و بازبینی استریندبری تیزبین و پرکار به نقد

کاوی استریندبری در تکامل شکنی و کنج بینی، سنت شک واقع بی پردازد. می

 داشته است.اساسی  ذیری فردی و اجتماعی در سوئد نقشرواداری، نقدپ

 

 عدالت اجتماعی برآزادی فردی و اجتماعی  : تقدمادوآرد برنشتاین

و  ن( تئوریسی١۸۵۰ - ١٩۳۲ Eduard Bernstein ادوآرد برنشتاین )

الیسم تکاملی یا گذار سوسی مدار سوسیال دموکرات آلمانی، بنیان سیاست

مارکسیسم به اصالح گرائی  انقالب ،قهر و اراده بود. او با انتقاد از طلبانه اصالح

. اعتقاد داشت و تکامل تدریجی در امور جامعه و عدم ضرورت انقالب سیاسی

 Evolutionary) «: نقد و تاییدکتاب سوسیالیسم تکاملی»برنشتاین در 

Socialism: A Criticism and Affirmation ) به شیوه تدریجی و

  جویانه نیل به عدالت اجتماعی پرداخت. صلح

ال یف سوسیم و وظایالسیسوس یش شرط هایپ»ن در كتاب تایبرنش

شه ضرورت انقالب یاند( The Preconditions of Socialism)« دموكراسی

در آن است كه پس از انتشار  ژهین اثر بویت ایبرد. اهم پرسشر یرا ز یپرولتر

ست بود كه احكام آنرا یالین متفكر سوسین اولی، برنشتستیفست حزب كمونیانم

 یها ینیش بیل ها و پیاز تاو یاریبطور شفاف نقد كرد و آشكارا نشان داد كه بس

خ و یو درك نادرست از روند تار ییبر اراده گرا یفست نادرست و مبتنیمان

 است.  یه داریسرما
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ه یر فشار سرمایست كه طبقه كارگر زین کند منظورش آن تاکید مین یبرنشت

بهبود وضع طبقه كارگر  یرد. برایگ یا مورد استثمار قرار نمیست و ین یدار

، مبارزه  یكارگر یكایه و سندیل اتحادیر تشكیز نظیمسالمت آم یها د از راهیبا

 كار كرد. یپ یشهر یدر پارلمان و شوراها

« دموكراسیال یف سوسیظام و ویالسیسوس یش شرط هایپ»ان كتاب یدر پا

سد: ینو یكشد. او م یش میرا پ ینش تازه ایو ب یه هنجاریك نظرین یبرنشت

رد، یمورد نظر ماركس هم تحقق پذ یاگر بفرض محال انقالب پرولتر یحت»

 یك تمدن بدوی»جاد یجز ا یجه اینت« ایپرولتار یكتاتورید»ه یاصوال تحقق نظر

بهبود  یكار برایپ» سد:ینو ین میامه برنشتدر اد« ندارد.« تر و عقب مانده تر

ش رود. یپ یجی، مذاكره و به شكل تدر یقانون ید از راههایوضع طبقه كارگر با

است یس»ز بر واژه یكار مسالمت آمیحات مفصل خود درباره پین در توضیبرنشت

ن یو گام به گام است. برنشت یجیكند و مراد او مبارزه تدر ید میتاك« یاگونگین

ه یشرفته تر از سرمایك تمدن برتر و پینده ید نمایسم بایالیسوس»كند كه:  ید میتاك

 یو تكامل اجتماع یبلكه سازندگ یرانگریباشد و لذا تحقق آن نه از راه و یدار

ال ین جنبش سوسیاست كه برنشت یمهم یابین ارزیدر پرتو چن« سر است.یم

ن باور یدارد. او بر ایمسم بر حذر یبرالیه لیرا از اعالم جنگ عل دموكراسی

 یاعالم حضور م یه داریسم هر جا كه تنها بعنوان مدافع سرمایبرالیاست كه ل

 یاسیب سیك رقیهمچون  یكراسوال دمید مورد انتقاد سوسید بایكند، بدون ترد

ك یسم یبرالیسم و لیالیان سوسیست كه مین معنا نیبد ین رقابتیرد. اما چنیقرار گ

 یادامه منطق وارث قانونی و سمیالیسوساست ، بلكه  ینبرد همه جانبه جار

، نه تنها در توالی زمانی بلکه در اعتالی استسم یبرالیل یخیتار و سترگجنبش 

 (Evolutionary Socialism, Chapter III. )کیفیت معنوی آن نیز

درباره مفهوم و  دموكراسیال ین مواضع سوسیبرنشت یك پرسش مركزی

و  ین آزادیاست. برنشت یت آن در برنامه جنبش كارگریو اولو یگاه آزادیجا

شمرد و  یك میكراتوال دمیجنبش سوس یرا دو مولفه اساس یحقوق شهروند

د ینبا یاقتصاد یو برابر یعدالت اجتماع یدهد كه مبارزه برایهمواره هشدار م

در  ینیتفكر لن یه جوهر اساسین نظریش رود. ایپ یكردن آزاد یمت قربانیبه ق

ن درباره یبرد. برنشت یر سوال میدر برابر عدالت را ز یكردن آزاد یه قربانبار
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 یاقتصاد ینه كه برنامه هایهرآ» كند كه:  ید میتاك دموكراسیال یف سوسیوظا

و تكامل  یگردد كه آزاد یطیا شرایمشروط به تحوالت و  دموكراسیال یسوس

كشانده شود.  یمواضع نید به چنیهرگز نبا دموكراسیال یآن در خطر افتد، سوس

د مقدم بر یشه و همواره بایهم یقانون یهایت از آزادیو حما یحقوق شهروند

 « باشد. یاقتصاد یهرگونه تحقق چنان برنامه ها

 ین باوریاست. ا یهمواره مقدم بر رفاه اقتصاد ین آزادیبه باور برنشت

 اسیدموكرال یه پرداز سوسینظر یاز سو یسال پس از و ۷۰ب یاست كه قر

 و روزآمد شد.  یفرمولبند یق تریمدرن جان رولز به نحو دق

است كه درك ماركس از  ییستهایالین سوسین از نخستینها برنشتیعالوه بر ا

ن درك ماركس از ید قرار داد. برنشتیحزب طبقه كارگر را مورد انتقاد شد

 كوچك توطئه گر یرا همانند فهم گروهها یو عملكرد حزب كارگر یسازمانده

 د. ینام« گرا یبالنك»دانست و ماركس را 

كند كه  ید میتاك یبر نكات یستیالین درباره هدف اصالحات سوسیبرنشت

سد: ینو ین مینبوده است. برنشت یستیهرگز مورد نظر ماركس و جنبش ماركس

ت یو آموزش و حما یفرد ید آزادیبا یستیالیجنبش سوس یها ییهمه چاره جو»

جامعه منجر  یعموم یاست كه به آزاد ین اصالحاتیچن باشد... یاز فرد انسان

است كه دامنه آنرا در جامعه گسترش  یگر ارتقا و تكامل آزادیشود. بعبارت دیم

كار  ین ساعات قانونییآورد... بعنوان نمونه تع یشتر به بار میب یدهد و آزادیم

فروش  تیقت ممنوعیدر حق ین قانونیاست. چن یروزانه كارگران ، حداقل آزاد

 ین قانونیه دار است. تضمیش از حد مقرر به سرمایكار ب یرویروزانه ن

مادام العمر  یشخص یاستوار است كه مانع بردگ یساعات كار بر همان اصول

 « شود.یكار م یروین

و نشان دهنده  یمدرن از آزاد یبر درك یمبتن ین در باره آزادیدرك برنشت

 یاز آزاد یمدرن یجنبش چپ است كه تلقن متفكر یاوست. او نخست یشیآزاد اند

نشان داد  یستیالیشه سوسیرا در اند ید و راه تازه ایش كشیپ یو اجتماع یفرد

ست. تفكر و ین یكردن آزاد یقربان یبه معنا یكار در راه عدالت اجتماعیكه پ

ك یدئولوژیسم ایز اثبات كرد كه تحول از دگماتینرا نین ایبرنشت یزندگ

 یكتاتوریشه دیش در گرو كنار گذاشتن نه تنها اندیآزاد اند به چپ یستیماركس
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ز و یكار مسالمت آمیاز راه انقالب بلكه باور به پ یاسیا و كسب قدرت سیپرولتار

 از خشونت است. یعار

 

 جرم و جنایت اجتماعی های ریشه: کند و کاو در آکونیاروساریو 

نوی نویسنده و با( ١۸۵١ - ١٩۲۳ Rosario de Acuñaآکونیا )روساریو 

 هائی چون به موضوعاسپانیائی در نوشته هایش  آزاداندیش نمایشنامه نویس

 ، کودکان نامشروعامکان طالق ،الحاد، خرافات، ازدواج عرفی فاشیزم مذهبی،

 را مورد بحث قرار داد.ها  پرداخت و این پدیدهو اصالح قانون جزا 

( به مبارزه Love of Country« )میهن دوستی»نامه  آکونیا در نمایش

زنان به عنوان بخشی ار مبارزات دهقانان علیه سلطه ناپلئون بناپارت 

( به رفتار The Father John« )پدر روحانی جان»پردازد. در کتاب  می

 پردازد.  ریاکارانه روحانیت می

ها و شعرها، برای باال بردن سطح آگاهی  در آثارش، نمایشنامه  آکونیا

 کوشد. ی اجتماعی از جرم و جنایت میعمومی از ریشه ها

 

 ورزیدن : اثبات انسانیت از راه عشقاسکار وایلد

 Oscar Fingal O'Flahertieاسکار فینگل اُ. فاِلهرتی ویلز وایلد )

Wills Wilde ١٩۰۰ - ١۸۵۴ ،که به نام هنری اسکار وایلد معروف است )

 های کوتاه ایرلندی بود. نویس و نویسنده داستان نویس، نمایشنامه شاعر، داستان

گوید که انسان از طریق عشق  شاهزاده خوشبخت می  در داستان وایلد

 ش را ثابت کند و به زیبایی درونی برسد. یتتواند انسان یدن به دیگران میورز

هنرپیشه معروف تئاتر، پس از انتشار شاهزاده ( Ellen Terry)الن تری 

زیبا هستند  نهایت واقع ر عزیز داستانای به وایلدنوشت: اسکا خوشبخت در نامه

ومن به خاطر آنها ازصمیم قلب از تو سپاسگذارم. من از داستان بلبل و گل سرخ 

های این  های دیگر خوشم آمد. امیدوارم روزی یکی از داستان بیش از داستان
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های بد بخوانم وآنها  های خوب بخوانم. و یا شاید برای آدم مجموعه را برای آدم

 ب کنم.خو را

 :است وایلدهای  از گفته

دخواهی بخواهیم زندگی کنیم.  خودخواهی آن نیست که جوری که می

 خواهیم زندگی کنند. آن است که از دیگران بخواهیم جوری که ما می

 

 است دینی آینده جهان بی: ماری گویو ژان

( فیلسوف و ١۸۵۴ - ١۸۸۸ Jean-Marie Guyauو )یگو یمار ژان

 ینید یب»و « پاداش یف و بیتكل یاخالق ب» خودآثار عمده ردشاعر فرانسوی 

 .داردار ید بسیتاك یجمع یص و رفتارهایو خصا یجمع یبر زندگ« ندهیآ

ن انگاره است كه خود یبر ا یو آرمان انسان یاخالق یدر مفهوم زندگ یو

 یدارا یخواهگرید و یخواهریندارد. لذا خ یسازگار یبا زندگ نمطلق یخواه

بدان سبب است كه از رهگذر آن به  یت زندگیدرخور توجه است. اهم ت ویاهم

به محدود كردن و كاستن  یخواهو خودیر و منفعت برسد. به زعم گویخ یگرید

در كار نباشد مرگ ظهور خواهد نمود  یخواهد گشت. اگر جود و بخشش یمنته

ا با ات تنهیو ح یات نابود خواهد گشت. زندگیض حیاب جود و فیچرا كه در غ

در كمال  ین باور است كه كمال خودخواهیبر ا یو  ان دارد.یجر بخشش

ست یبا یبوده بلكه به ضرورت م یتواند انفراد یاست. لذا اخالق نم یرخواهیغ

دا یمعنا و مفهوم پ یتنها در عرصه اجتماع یرد. زندگیبه خود بگ یجنبه اجتماع

و  یجمع یذر زندگتنها از رهگ یخواهریو خ یم نوع دوستیكند. مفاه یم

 سر خواهد گشت.یم یگرخواهید

بر  یكه مبن یخواهگرید یعنین معتقد است كه حسن اخالق یو همچنیگو

ارزشمند است كه  یتنها هنگام یگر خواهید لت است.یف و تكلف نباشد، فضیتكل

 یالزمه زندگ یبه زعم و یگر خواهیرد. دیار و رغبت انجام پذیاخت یاز رو

ده ین عقیبر ا یباشد. و یق میت و لذا فاقد پاداش و تشواس یو اجتماع یجمع

ست بلكه یبندگان ن ینمود خو ین مییچه تبیاست كه رافت و شفقت آن گونه كه ن
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 ینه اظهار مین زمیدر ا یخواجگان است. و نً رت انسان مخصوصعت و فطیطب

افتادگان است.  یگرم برایك دستم در دست همقدمان است و دست دیمن »داشت: 

 «. میافتادگان دراز نما یلكه باك ندارم كه هر دو دستم را به سوب

بد، مخالف و  یعت و خویكو در جهت طبین ین باور است كه خویبر ا یو

 یزندگ یفردادِن تجاوز به حسن اخالق و هنجارهایك یباشد. و یعت میطب یمتناف

فر ید. كیانم یم یتلق یاجتماع یدفاع از آن و حفظ زندگ یبرا نرا صرف یاجتماع

و انتقام  ینه و غرض ورزیك یاز رو یستیرود نبا یكه به خطا م یدادن فرد

 یم یرا مذموم تلق یمغرضانه و شخص یفر هایك ین رو ویرد. از ایانجام پذ

 كند.

نه ین زمیدر ا یخواهد بود. و ینید ینده جهان بین باور است كه آیو بر ایگو

انت و اخالق یقت بر دیه عنوان حقكه ب یدارد شبهات یدر كتاب خود اذعان م

تا مردم به اتحاد و  ان برداشته شودیست از میبا یگشته است م یمستول واال

را از عوامل مهم و بارز  یوجود اختالف و چند دستگ یل گردند. وینا یباور هم

 شمارد.  یجنگ و جدال بر م

  

 نژادیتبعیض  بدونگذار نخستین بیمارستان  بنیان: دانیل هال ویلیامز

( جراح ١۸۵۶ -  ١٩۳١  Daniel Hale Williamsدانیل هال ویلیامز )

. را انجام داد موفق قلب یجراح نخستین از یکیکه  تبار ییقایآفر یها ییکایآمر

 ضیتبع بدون مارستانیب نیاول ،(Provident) پرویدنت مارستانیب نیهمچن او

 .بنیان نهادرا  متحده االتیا در ینژاد

 

 انسان احساسات، افکار، تمایالت و خاطرات: راهی به یدفروزیگموند 

 وکاو  روان (١۸۵۶ - ١٩۳٩ Sigismund Freud) زیگموند فروید

احساسات، و در شناخت  بود کاوی گذار رشته روان پایه شناس اتریشی، عصب

 .های بلندی برداشت انسان گام افکار، تمایالت
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های ذهن  تأثیر انگیزهبه نظرفروید بسیاری از رفتارهای انسان تحت 

( است. افکار و خاطرات به Unconscious mind) یا ناخودآگاه ناهشیار

ناخودآگاه، به ویژه از نوع جنسی و پرخاشگرانه، ریشٔه اختالالت  ذهنخصوص 

ها و خاطرات  توانند با تبدیل اندیشه روانی هستند، و اینگونه اختالالت روانی می

 معالجات روان کاوانه، درمان شوند. ناخودآگاه به آگاهی از طریق 

ناخودآگاه مخزن احساسات، افکار، تمایالت و خاطراتی است که خارج از 

آگاهی هشیار ما قرار دارند. بیشتر محتویات ذهن ناهشیار ما غیرقابل پذیرش و 

ناخوشایندند، مثل احساس درد، اضطراب یا تعارض. به عقیده فروید، ذهن 

بخشد، هر چند ما از این  بر روی رفتار ما ادامه میناهشیار براثر گذاریش 

  تاثیرات نهفته و ناآشکار، آگاهی نداریم.

 

فروید یک ساختار عمودی و مرتبه ای برای ذهن ارائه داد: ذهن هشیار، نیمه 

 هشیار، و ذهن ناهشیار. که هر یک زیر سطح دیگری قرار می گیرند.

انتقاد داشت و در کتاب انیان عبربودن « خلق برگزیده»مفهوم به فروید 

پایه  ( ادعاهای بیMoses and Monotheism« )موسی و یکتاپرستی»

رن سیزدهم های موسی که ق کشد و نشان می دهد بین اندیشه یهودیان را به نقد می

و تورات که در قرن هشتم قبل از میالد توسط ربانان  قبل از میالد می زیسته

وانی ساخته اهای فر ها و اسطوره است و افسانهصد سال فاصله  هشتنوشته شده 

 کاتبان و ربانان در آن راه یافت.و پرداخته 
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ك مصلح یچون  ، از اودیگموند فروین در نامه خود به زینشتیآلبرت ا

د. یگو بقای تمدن بشری سخن می دوست و متعهد به اجتماعی و انسانی صلح

اروپا و تب جنگ خطاب به زم در یری فاشیگ و در اوج ١۹۳۲ن در سال ینشتیا

م كه برای یطلبم، بلكه صلح طلبی مبارزه جو من نه تنها صلح»د: یگو د مییفرو

ان برداشتن یاز م ز قادر بهیچ چیكنم. ه برقراری صلح با تمام وجود نبرد می

جبهه سرباز زنند. برای تحقق  ها خود از رفتن به ست، مگر آن كه انسانیجنگ ن

ست یا بهتر نیكنند. آ تی مبارز، تالش و كوشش مییاقلهای بزرگ، نخست  آرمان

ست، یآن باوری ن د تا در جنگ، كه بهیم رنج كشیمان داریآن ا در راه صلح كه به

د نوشته شود تا یهای درسی از نو با كتاب»د یگو گر مییدر جای د« نابود شد؟

های  یشداوریمی و ابدی و ساختن پیاختالفات قد جای دامن زدن به بتوانند به

ان نامه خود یو در پا« ای در نظام آموزشی ما بدمند مورد، روح تازه یب

ن، هر آن یست. جز ایتر از مسأله صلح ن ز برای من مهمیچ چیه»سد: ینو می

ست. اما یر ساخت جهان نییتغ دهم، قادر به م و هر آن چه انجام مییگو چه می

ها  د، ندائی كه اتحاد انسانرید ندای من بتواند در خدمت امری بزرگ قرار گیشا

 «.زند اد مییو صلح در جهان را فر

گر مورد ین جهان را از نگاهی دینشتیا د در جواب بهیگموند فرویز

ن كه مورد یداند از ا د خود را موظف مییدهد. قبل از همه فرو بررسی قرار می

 –ز ین عزینشتیآقای ا»ن قرار گرفته قدردانی و سپاسگزاری كند ینشتیخطاب ا

د كه یا دهینظر درباره موضوعی برگز دم كه شما مرا برای تبادلیوقتی شن

ز مهم و جالب است، با یگران نید برای دیت است و معتقدیتان حائز اهمیبرا

 «. ل موافقت خود را اعالم كردمیكمال م

شود  ن قائل است موجب نمیینشتید برای ایالعاده كه فرو ن احترام فوقیاما ا

رد و در موضعی مخالف او ین قرار نگینشتیال در موضعی مخالف اكه او كام

كند و  ها مطالعه می اساس روانشناسی انسان د جهان را بهید: فرویسخن نگو

د. او در جواب نامه یایوجود ب د بهیتی كه وجود دارد نه آن چه بایبراساس وضع

دا یزور خاتمه پ هها با توسل ب ان انسانیاصوال تضاد منافع م»سد: ینون میینشتیا

د از آن جدا بداند. یز خود را نباین است و انسان نیوانات چنیای حیكند. در دن می

شود كه  تضاد منافع افزوده می ز بهیده نیها اختالف عق ن كه برای انسانیگو ا
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آن راهكار  د كه خاتمه دادن بهینما ن مییرسد و چن ن حد از انتزاع مییباالتر به

شما از نسبت حقوق و قدرت »د یگو د مییگر فرویی دیدر جا«. طلبد گری میید

ن نقطه شروع بررسی ما است. اجازه دارم كه ینظر من بهتر د كه بهیا آغاز كرده

ض كنم...؟ امروز برای ما یواژه قدرت را با واژه زننده و خشن زور تعو

ن توا سادگی می ن همه بهیگر قرار دارند. با ایكدیحقوق و زور در تضاد با 

د ین كه فروی، با ا«د آمده استینشان داد كه اولی )حقوق( از دومی )زور( پد

دهای خود را ین امینشتیپاس احترام ا ن همه بهیداند با ا ر مییناپذ جنگ را اجتناب

جنگ  د بهیر دو عامل شایتأث»د: یگو ان نامه مییدهد و در پا صلح از دست نمی به

، یگری، نگرش فرهنگی و دیكی -ها آن م بهید ببندیطلبی خاتمه دهد و ام و جنگ

ن یتوان حدس زد كه ا و نمی -ندهیهای آ امدهای جنگیپرات و یترس موجه از تأث

 (١۳۸۳د ین و فروینشتایا)«. ی خواهد گذشتیها چ و خمیراه از چه پ

 

 مبارزه برای حق رای زنان: ِسلما الگرلوف

و  سوئدینویسنده (، ١۸۵۸ - ١٩۴۰  Selma Lagerlöf) ِسلما الگرلوف

 است. آکادمی سوئد اولین زن بود عضوو  ادبیاتدر  جایزه نوبلبرنده  زناولین 

پرشور مروج  ودارد تأکید  شهروندان بر مسئولیت شخصی آثار الگرلوف

او در مبارزه برای حق شود.  همه مشکالت پیروز میعشق است. عشقی که بر 

.و تعقیب یهودیان در (١٩١١فعاالنه شرکت کرد ) در سوئد رای زنان

 .محکوم کرد شدیدن را (١٩۳۰)آلمان

 

 ها واز پیشگام اصالح وضع زندان: بورنزتوماس موت آ

( ١۸۵٩ – ١٩۲۶ Thomas Mott Osborne) بورنزتوماس موت آ

در ها  ئی واز پیشگامان اصالح وضع زندانشخصیت اصالح طلب آمریکا

 امریکا بود.
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 بلکه هایى بزرگ نظریه اختننه سفلسفه : کارکرد ادموند هوسرل

 هاست توصیف دقیق ادراک ما از پدیده

از فیلسوفان مهم   (١۸۵٩ - ١٩۳۸  Edmund Husserlادموند هوِسْرل )

 و تأثیرگذار قرن بیستم و بنیانگذار پدیدارشناسی است.

سال در آنجا به  ١۶به دانشگاه گوتینگن پیوست و تا  ١٩۰١هوسرل در 

 ن و صورتبندى قطعى پدیدارشناسىین سالها به تدویطى ا ویتدریس پرداخت. 

ایده هایى مربوط به یک پدیدارشناسى »که حاصل آنها در کتاب  مشغول بود

( Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology) «محض

 و نوعى فلسفه پدیدار شناختى بیان شد. 

یستم اند: فرگه هوسرل و فرگه بنیانگذاران دوجریان عمده و اصلى قرن ب

الهام  ،از طریق آثارش و تأثیرى که بر راسل، ویتگنشتاین و دیگران گذاشت

 بخش جریان موسوم به فلسفه تحلیلى شد.

هوسرل نیز به واسطه آثارش و تأثیرش بر هایدگر، سارتر، مرلوپونتى و 

 دیگران جریان معروف به پدیدارشناسى را استقرار بخشید. 

عالیق فلسفى اش را از ریاضیات به  ١۸٩۰-١٩۰۰هوسرل طى سالهاى 

منطق و نظریه عام معرفت گسترش داد. تأمالت او در این باب در کتاب 

او منعکس ( Logical Investigations)( ١٩۰۰-١٩۰١) «تحقیقات فلسفى»

( Psychologismشد. هوسرل دراین اثر به نقد اصالت روان شناسى )

ه هاى منطقى مثل قضایا، کلیات و پرداخت. )اصالت روان شناسى همه پدید

اعداد را به حاالت یا فعالیت هاى روانى محض فرومى کاهد(. هوسرل معتقدبود 

که اشیا به نحوه هاى گوناگون برما نمودار مى شوند و اینکه فلسفه باید به 

 توصیف دقیق این ظواهر بپردازد.

ایدئولوژى ها فلسفه باید از ساختن نظریه هایى با مقیاس بزرگ و دفاع از 

خوددارى کند. فلسفه باید به کار تحلیل بپردازد، تحلیل و توصیف دقیق ادراک ما 

 از پدیده هاى ریاضى، موجودات زنده، اشخاص و امور فرهنگى... 
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قیم و سرراست ما با اشیا و یعنى پیوند و اشتغال مست -او بین نگرش طبیعى 

ف نگرانه اى که ما برپایه آن به یعنى دیدگاه ژر -جهان و نگرش پدیدار شناختى 

تحلیل فلسفى محتواى امورى مى پردازیم که ازطریق نگرش طبیعى برایمان 

 تمایز مى گذارد. -حاصل شده است 

( است که میان صور و انواع formal ethicsوظیفه اخالق صورى )

 theمتفاوت جوامع و جمعیت ها تمایز نهد و شکل جامعه و جمعیت اخالقى )

ethical community را تعیین کند. هوسرل در دو دست نوشته مهم در سال )

راجع به زندگى مشترک، میان سه شکل اجتماعى یا جمعیت  ١٩۲١

(community .تمایز مى گذارد )اجتماع و جمعیت عشق، اجتماعى است  -١

که در آن اهداف و تالشهاى هر فرد آن اجتماع، بخشى از اهداف و تالشهاى هر 

اجتماع است. اجتماع واقعاً اخالقى عشق اجتماعى است که همه  عضو دیگر

اجتماع  -۲اعضایش براى تحقق خویشتن حقیقى شان به یکدیگر کمک مى کنند. 

( یک اجتماع تاریخى است که کار accumulative productionتولید فزاینده )

هر عضو آن موجب افزایش ذخایر و منابع مشترک مى شود. مثال نخست و 

( دانشمندان generationalلى هوسرل در این موارد، اجتماع زاینده و مولد )اص

است. اجتماع دانشمندان متفاوت با یک اجتماع صرفاً زبانى است چون 

دانشمندان روابطى سازنده و نزدیک با یکدیگر دارند و در تعامل با یکدیگرند. 

و خواست مشترک اما آنچه این شکل از اجتماع فاقد آن است وجود یک اراده 

این اراده و خواست مشترک، سازنده سومین شکل اجتماع  -۳آگاهانه است. 

(از مرتبه اى باالتر را  personality aاست که ویژگى و خصلت شخصیتى ) 

دارد. این شخصیت هاى از نوع باالتر، بیش از مجموعه اى از اعضاى منفرد 

قى و آرمانى خودشان را دارند اجتماع هستند. آنها آرمان اخالقى و خویشتن حقی

و تحقق مشترک خویشتن حقیقى اجتماع است که اعضاى این اجتماع به آن 

فراخوانده مى شوند. هوسرل این هر سه شکل اجتماع را شکل اخالقى اجتماع 

محسوب مى کند. دومین شکل اجتماع، آشکارا مطابق است با پارادایم یا الگوى 

ویژگى هاى دیدگاه اخالقى اولیه هوسرل بوده  ( که ازproductionکلى تولید )

( اخالق در نوع دوم اجتماع، تولید rationaleاست. دلیل و مبانى منطقى )

حداکثر ارزشهاى عینى اى مانند حقایق علمى یا آثار هنرى است. نگرش اخالقى 

بعدى هوسرل را مى توان نقد این پارادایم یا الگوى تولید دانست. اجتماع عشق 
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ر مى رسد ایده آل ارتباطى متعلق به دیدگاه هوسرل راجع به اخالق به نظ

 معطوف به عشق و ارزشهاى عشق است... 

 

 بیندیش!ای  چاره ،بحث نکن: جان دیویی

امریکایی و از  فیلسوف( ١۸۵٩ - ١٩۵۲ John Deweyجان دیویی )

اش در باب سرشت  آرای انقالبی .( استPragmatismپیشتازان عمل گرایی )

 های فراوانی را به وجود آورد. سفه، آموزش، جامعه و سیاست بحثفل

ویژه بعد از حضورش در دانشگاه  شیکاگو در  به ١۸٩۰دیویی طی دهه 

آغار راهی قرار گرفت که شروعش منجر به فاصله گرفتن او از مابعدالطبیعه 

تا استبدادگرایی »روندی که دیویی در زندگینامه خود با نام  .آرمانگرایی شد

اصول »است. دیویی با تاثیر بسیار از به آن اشاره داشته «تجربه گرایی

ویلیام جمیز، به رد ادعای آرمانگرایان پرداخت که در آن با  «روانشناسی

 دانستند. را ذهن انسان میهای تجربی، دنیا  مطالعه پدیده

 ت. معتقددانس جان دیویی فلسفه را با تمام ماجراهای حیات آدمی همراه می

است. راه  گیر در پژوهش و جست و جویی آرزومندانه بود فلسفه یک فعالیت پی

ای نیست که همه ما در هر وقت قادر  این جست و جو راه آرام و مطابق با نقشه

ها  در تغییر و دگرگونی است، اندیشه نبه طی آن باشیم، زیرا در دنیایی که دایم

یکی از کلیدهای فلسفه « ونیتغییر و دگرگ»مدام در تغییر هستند. اصطالح 

 دیویی است.

 ،بحث نکن»لم درآورد. هدف دیویی این بود که فلسفه را به صورت یک ع

خالصه فلسفه دیویی است. فلسفه عملی برای شرکت در « بیندیش!ای  چاره

 های بزرگ است. دلیرانه و آزمایش کارهای

ه ارتباط میان های مربوط ب برخی بر این اعتقادند که دیویی پیشگام دغدغه

است.  مکتب فردگرایی لیبرال و فضای اجتماعی است که در آن فرد مورد توجه

بلکه به  (Richard Rorty) رورتی پیشگامدر حقیقت گاهی دیوئی نه به عنوان 

، فیلسوف کانادایی، (Charles Taylor)عنوان یک نویسنده مانند چارلز تیلور 
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گرا با شکلی  از خود یا سرشت اجتماع ن دکترینیمطرح است که تمایل دارد میا

را  خودآگاه از لیبرالیسم از نظر تاریخی و فرهنگی، ارتباط برقرار کند. دیوئی

دانند که در آنها دمکراسی مشارکتی و  بخش برای مللی می به عنوان منبعی الهام

رو فیلسوف و نظریه پرداز آلمانی ونق دارد و گاهی اوقات او را پیشمشورتی ر

 دانند. می( Jürgen Habermas)هابرماس  یورگن

(، ١۸٩۷« )عقاید آموزشی من»های آموزشی دیویی در کتابهای  تئوری

(، ١٩۰۲« )کودک و برنامه آموزشی»(، ١٩۰۰« )مدرسه و جامعه»

( معرفی شده. ١٩۳۸« )تجربه و آموزش»( و ١٩١۶« )دموکراسی و آموزش»

ی فرآیندهای اجتماعی هستند و دهد که آموزش و یادگیر دیویی پیوسته نشان می

در نتیجه مدرسه خود یک موسسه اجتماعی است که در آن اصالح اجتماعی 

تواند و باید شکل بگیرد. به عالوه، او باور داشت که دانش آموزان در یک  می

محیط آموزشی که به آنها اجازه تجربه و رابطه متقابل با برنامه درسی را 

آموزان باید امکان دخالت و همکاری در یادگیری  بالند و همه دانش دهد می می

 خود را داشته باشند.

های دیویی  های دموکراسی و اصالح اجتماعی پیوسته در نوشته ایده

شوند. او استدالل قوی برای اهمیت آموزش نه فقط  پیرامون آموزش مطرح می

به عنوان فضایی برای کسب دانش موضوعی، بلکه به عنوان فضایی برای 

کند. از این دیدگاه، هدف آموزش نباید صرفا کسب یک  دگیری زندگی ارائه مییا

های فرد و کسب  های از پیش تعیین شده، که باید تحقق کامل قابلیت سری مهارت

 گوید: ها برای منفعت جمعی باشد. او می توانایی برای استفاده از آن مهارت

سئول خود کردن و طوری آماده کردن کودک برای زندگی آینده یعنی او را م»

عالوه بر « هایش باشد. تعلیمش دادن که بتواند آماده استفاده کامل از تمام قابلیت

کند که  کمک به دانش آموزان برای تحقق کامل قابلیت هایشان، دیویی اذعان می

 :تغییر اجتماعی موثرندمدارس و آموزش در ایجاد اصالح و 

شریک شدن در آگاهی آموزش یک روش قانونمند کردن فرایند 

های فردی بر مبنای این آگاهی  تطبیق فعالیت اجتماعی است و

 اجتماعی تنها راه بازسازی اجتماعی است.
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هایش در مورد اینکه آموزش چیست و چه تاثیراتی باید بر  عالوه بر ایده

جامعه داشته باشد، دیوی عقاید دقیقی هم در مورد نحوه پیاده سازی آموزش در 

(، دیویی دو ١٩۰۲) «کودک و برنامه درسی»داشت. در کتاب  کالس درس

گذارد. طریقه  طریقه فکری اصلی و متعارض در مورد آموزش را به بحث می

به طور کامل روی  ناول بر مبنای برنامه درسی است و تمرکزش تقریب

موضوع درسی است که قرار است آموزش داده شود. دیویی معتقد است که 

روش عدم فعالیت دانش آموزان است. در این چهارچوب  ایراد اساسی این

است که باید پخته شود، او یک  کودک صرفا یک موجود ناپخته»بخصوص، 

ترین او معتقد است که برای موثر. «موجود سطحی است که باید عمق پیدا کند

آموزش، مطالب باید طوری ارائه شوند که دانش آموزان بتوانند بین اطالعات و 

ای قبلی خودشان ارتباط برقرار کنند و در نتیجه ارتباطشان با دانش ه تجربه

 جدید عمیق شود.

دیویی تصویری جدید نه فقط از آنچه در فرایند یادگیری باید اتفاق بیافتد، 

که از نقشی که معلم در این فرایند باید به عهده بگیرد ارائه کرد. به نظر او، 

کند که  ایستد و اطالعات را پخش می س میمعلم نباید کسی باشد که در جلوی کال

دانش آموزان منفعل آنها را جذب کنند. بلکه معلم بایدنقش راهنما و پیش برنده را 

 دهد: ( توضیح می١۸٩۷به عهده بگیرد. آنطور که دیویی )

های مشخص و یا  حضور معلم در مدرسه برای تحمیل کردن ایده

برای این است  بخصوص درکودک نیست بلکه های ایجاد عادت

کودک تجربه  که به عنوان یک عضو اجتماع تاثیراتی را که

کند که به نحو مناسب به  کند و به او کمک می کند انتخاب می می

 .دهد پاسخآنها 

شود که دانش  در نتیجه معلم تبدیل به همراهی در فرایند یادگیری می

مبحث را کشف کنند. این  مفاهیم هر نکند تا بتوانند مستقل اهنمایی میآموزان را ر

های تربیت معلم  مهای بسیار محبوب و پر طرفدار در برنا فلسفه تبدیل به ایده

 امروزی شده.
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های خاص و متفاوت با مدارس  مدارس مترقی آینده را واجد ویژگی دیوئی

هایی فعال هستند که در آن  داند در نظر وی مدارس فردا محیط زمانی خود می

های گوناگون شرکت دارند،  لیتا تعدادی معلمان در فعاهر روز شاگردان ب

زندگی غیر رسمی »لزاماً آکادمیک نخواهند بود و بدین ترتیب هایی که ا لیتفعا

ناپذیر سنتی  آموزش و پرورش متحجر و انعطاف»جایگزین « و سودمند

 .«شود می

 

 های کوچک تماشاگر بزرگ زندگی: آنتون چخوف

نویس و  ( داستان١۸۶۰ - ١٩۰۴  Anton Chekhovآنتون ِچخوف )

معموالً رویدادها از خالل  شهای در داستاننویس برجستٔه روس  نامه نمایش

« معمول»های داستان، که کمابیش با زندگی خانوادگی  وجدان یکی از آدم

 شود.  است، تعریف می بیگانه

گرایانه است و کرامت پایمال  چخوف انسانآثار  اساسی و تم اتموضوع

زیرین نام  و تم اتموضوعتوان  گیرد، از آن میان می بین می انسان زیر ذره شده

 :برد

 های ازدست رفته زندگی فرصت 

 فهمند آدمهایی که حرف همدیگر را نمی 

 حمله به ارزشهای غلط اما رایج اجتماع 

 تضاد طبقاتی 

  عدم مقاومت در مقابل شر و مهار خشم 

 ماهیت خوار کننده فحشا 

فاصله  «زنمایی ایدئولوژیکبا»به ویژه از  شهای داستان درچخوف 

ی مسائل مهم فلسفی و  نداشت، و هرگز درباره «دید حماسی» رفت وگ می

ورزید، اما هرگز به سبک  تاریخی چیزی ننوشت. او به لئو تولستوی ارادت می

او نزدیک نشد. ماکسیم گورکی را دوست داشت، اما از مضامین سیاسی دوری 

 ه روشنفکران و رسالت آنها باور نداشت.کرد، زیرا ب می
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اثری  «خشم و هیاهو»وجود ندارد؛ از  «های عظیم توفان»در کار چخوف 

مردم »دهد. گفته است:  نیست، همه چیز ساده و معمولی، همین پایین روی می

کنند و  روند، با زنشان دعوا می روند، به اداره می هیچوقت به قطب شمال نمی

نیافتنی چخوف در آن است که  ر دشوار، کمیاب و دستهن «خورند. سوپ می

چخوف، ) های آشنای او همه جا و در تمام اعصار حی و حاضر هستند. آدم

١۳۷۰) 

کار نویسنده این نیست که درباره مسائل بشری، دین »گوید:  ای می در نامه

بینی یا بدبینی اظهار نظر کند. وظیفه واقعی او این است که با  و خدا و خوش

های واقعی درباره این مسائل چگونه فکر  دقت و صداقت نشان بدهد که آدم

 «گویند. کنند و چه می می

دانست که بیماری سل در بدن او النه  سالگی می ۲۴دکتر آنتون چخوف از 

سالگی به رغم توصیه  ۳۰راند. در  کرده و ذره ذره او را به سوی مرگ می

فت، تبعیدگاه زندانیان و محکومان که پزشکان و دوستان، به جزیره ساخالین ر

شده،  نفرین  پس از بازگشت از جزیره کردند. در شرایطی وحشتناک زندگی می

دست باز  در مسکو به کار طبابت ادامه داد. مطب او به روی مردم فقیر و تهی

 بود، که برای دوا و درمان پولی نداشتند.

هی صرفا اخالقی داشت. دوستی چخوف، ساده و صمیمانه بود و پایگا انسان

او برای نیکوکاری و خدمت به همنوعان به مکتب و دکترین نیاز نداشت: در 

ای،  چه خوب بود اگر هر نفر از ما مدرسه»هایش نوشته است:  دفترچه یادداشت

گذاشت، تا زندگی او بی نام و  چاه آبی یا یک چیز سودمندی از خود باقی می

 «نشان در ابدیت گم نشود.

 

 : کشف حقیقت از راه داوری نه جنگار برانتینیالم

و سیاستمدار ( ١۸۶۰ - ١٩۲۵  Branting Hjalmarیالمار برانتین )

دموکرات که نقش کلیدی در ساختن رفاه و به رسمیت  سوسیالنگار  روزنامه

 شناختن حق درمان، کار، تحصیل و امنیت اجتماعی در سوئد داشت. 

( بود. او بر constitutional pacifist) گرا جوی قانون برانتین یک صلح

بر اصول عملی دادگستری استوار باشد، حقیقت در این باور بود که امنیت باید 
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مناقشات باید از طریق داوری نهادهای قضائی روشن شود، نه از طریق نبرد 

 برای بقا.

 

 : مبارز حقوق شهروندی و صلحجین آدامز

فیلسوف، جامعه شناس و  (Jane Addams ١۸۶۰ – ١٩۳۵جین آدامز )

برنده  مبارزات حق رأی زنان و صلح جهانی است. این بانوی نویسنده و رهبر

طول زندگی پربار خود نه تنها در راه به دست  در ،١٩۳١جایزه صلح نوبل 

آوردن حقوق زنان به جنگ و مبارزه پرداخت بلکه در راه احیای حقوق 

 ،قانون کار ،بیان و صلح جهانی کارگران، حقوق شهروندی عموم مردم، آزادی

  های خستگی ناپذیری انجام داد. نیزفعالیتکودکان و حقوق رنگین پوستان حقوق 

در کتاب زندگینامه این زن مبارز ( Louise W. Knight)« لوییز نایت»

تصویر چند بعدی و دقیقی از این « جین آدامز: روح جنبش زنان»با عنوان 

 اجتماعی به دست داده شده است. طلب اصالحفعال حقوق زنان، فیلسوف و 

 ١۸٩۷او در اوایل کار با جنبش حق رای که از سال »گوید:  می لوییز

کرد. در همین سال ها او نخستین سخنرانی خود را  میراهی آغاز شده بود هم

انجمن ملی حق رای برای »در رابطه با حق رای زنان ایراد کرد و بعد به 

های پیگیری را  ن تاریخ به بعد جین آدامز فعالیتز ایپیوست. ا« زنان آمریکا

های آزادیخواهی دوران او نیز گسترش  از کرد که به جنبه های دیگر جنبشآغ

 «یافت.

به عنوان رییس این انجمن به کار مشغول شد و  ١٩١١جین آدامز در سال 

او  با این عنوان به سراسر ایاالت متحده آمریکا سفر کرد. در این مسافرت ها

در مناطق مختلف به سخنرانی و ترویج حق رای زنان پرداخت. وقتی در سال 

باالخره حق رای زنان به صورت الیحه متمم در قانون اساسی آمریکا  ١٩۲۰

ثبت شد، جین به اتحاد زنان رای دهنده آمریکا پیوست تا بتواند زنان را با 

رباره نامزدهای حقوق تازه یافته خود آشنا ساخته و اطالعات الزم را د

 انتخاباتی و چگونگی اخذ رای و روند انتخابات در اختیار آن ها بگذارد.
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ای  زنان تنها گوشهکوشش های جین آدامز برای به دست آوردن حق رای 

تر این زن مبارز بوده است که از آن پس زندگی خود را  از فعالیت های بزرگ

ی کرد. از جمله ساختن وقف ایجاد سازمان های کمک رسانی محلی واجتماع

نخستین محل برای رسیدگی به امور مهاجرانی  (Hull House) «هال هاوس»

که به تازگی وارد خاک آمریکا می شوند و محلی برای آموزش این مهاجران 

در سرزمین تازه و کمک به آنها از جمله ایجاد امکانات تحصیلی و کاریابی در 

 سرزمین جدید.

را بیش از هر « جین آدامز: روح جنبش زنان»تاب مساله ای که نویسنده ک

چیز دیگر به موضوع این کتاب و شخصیت جین آدامز جذب کرده این واقعیت 

است که آدامز که در یک خانواده مرفه به دنیا آمده و رشد و پرورش یافته 

چگونه می توانست تا این حد برای حقوق همنوعان خود به ویژه طبقه 

و با چنان عشق و عالقه ای در راه به دست آوردن  کارگرارزش قایل شود

ها  باید مردم را شناخت تا دانست آن او معتقد بود که»حقوق اولیه آنان بکوشد: 

ترین راه  دارند و این به نظراو دموکراتیک چه نگاهی به جهان اطراف خود

های بشردوستانه بود. جین در سخت ترین شرایط و در  برای رسیدن به خواست

ای را که در  گی کرد تا بتواند گوناگونی جامعهیرنشین ترین محالت شهر زندفق

 «آن زندگی می کرد بهتر درک کند و فرهنگ و زبان آن ها را بفهمد.

این همان چیزی بود که جین آدامز را ازیک ایده آلیست رویا پرور به یک فعال 

 (,Knight 2005( مفید و موثرحقوق بشری تبدیل کرد.

 

 مبارزه برای آزادی است تاریخ : تاریج بشرکروچهبندیتو 

( فیلسوف، منتقد و ١۸۶۶ - ١٩۵۲ Benedetto Croceبندیتو کروچه )

 History) «یا داستان آزادیتاریخ »مدار ایتالیایی در کتاب مشهورش  سیاست

as the story of liberty) کند سیر حکومت دموکراسی در واقع  تاکید می

آزادی و  در خلع قدرت جباران و پیکار در تحصیل بشر است کوششتاریخ 

 .مساوات و کوشش برای شرکت مردم در ادارۀ هیئت اجتماع
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 : تاریج بشر مبارزه برای آزادی استلتونیهام سیآل

 به که است یزن نیاول( ١۸۶٩- ١٩۷۰ Alice Hamilton) لتونیهم سیآل

و  یشغل ایه باره بیماری در او. گشت منصوب هاروارد دانشگاه استیر

پژوهشی پیشگامانه و گسترده  شکن، معدن رنگسازی، سنگ کارگرانمسمومیت 

 .استیدن در یصنعت یشناس سم انگذارانیبن از یکی و کرد

 

تفکر  ، پژوهش، آزمایش،مشاهده: شناخت گیتی از طریق گرایی طبیعت

 و تفسیرهای اساطیری دینیهای  افسانه زدور ا هبینی، ب و واقع

که تنها قوانین و نیروهای  استفلسفی   (Naturalism) گرائی طبیعت

 به وجود و داند می در جهان فعالرا  )نه قوانین و نیروهای فرا طبیعی(طبیعت 

قوانین طبیعی است که بر ساختار این . باور نداردچیزی فراتر از جهان طبیعی 

و و رفتار عالم طبیعی حاکم است و کائنات مخلوق صرف همین قوانین است 

 آماج دانش کشف و انتشار بسامان قوانین طبیعی است. 

گرایی نخستین بار در آثار فالسفٔه پیشا  ها و فرضیات فلسفی طبیعت ایده

اهل یونیه دیده شد. یکی از اینان  (Pre-Socratic philosophy) سقراطی

اند زیرا نخستین کسی بود که به توضیح  تالس بود که پدر دانشش شمرده

پرداخت. این فیلسوفان  طبیعی بدون توسل به علل مافوق طبیعی رویدادهای

نخستین طرفدار اصول پژوهش تجربی بودند که بشکلی چشم گیر پیش درآمد 

 اند. گرایی بوده طبیعت

، الهیاتای متمایز از  به عنوان مشغله را فلسفهپیشاسقراطی  انفولسیف

ین متفکرانی بودند که نخست آنها. کردندآغاز  یونان باستاننخستین بار در 

شناختی، جهان را به روشی عقالنی توصیف  اسطورهکوشیدند تا به جای تفسیر 

 کنند، و برای ادعاهایشان دلیل ارائه دهند.

کوشش نخستین فیلسوفان برای شناختن جهان، از آن رو از سخنان 

ه و تفکر ها در تالش بودند تا از راه مشاهد شود که آن پیشینیانشان افتراق داده می
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توسل  و تفسیرهای اساطیری، و بی دینیهای  بینی، با دور انداختن افسانه و واقع

  و نیروهای نامحدود آنان، جهان را بفهمند. ها افسانهو  خدایانبه 

توان به تالس، فیثاغورس،  از جملٔه مشهورترین متفّکران پیش از سقراط می

اشاره نمود؛ که به ترتیب به هراکلیتوس، پارمنیدس، دموکریت و پروتاگوراس 

گری تعلّق  گرایی و سوفسطائی مکاتب ملطی، فیثاغوری، افسوسی، الئایی، اتم

 داشتند.

پیش  متمایز است. سقراطاما این جریان از جهتی دیگر نیز با فلسفٔه پس از 

های  کردند تا پدیده نگر بودند و تالش می از سقراط، فیلسوفان به طور کلی برون

ای افتاد. انقالب سقراط،  فلسفه با سقراط به مسیر تازهد. وضیح دهنجهان را ت

در فلسفه، اخالق را در کانون توّجه فلسفه قراردادن و تأکید  اخالقوارد کردن 

نگری،  ورزیدن بر فّن جدل و استدالل نظری است. و این کار به معنای درون

 انسان است.روی تافتن از جهان خارج و نظر کردن به انسان و خویشتن 

 (١۳۸۷ ،)رجینالد

مند از آراء متفکران مدرسی قرون  گرایی روش تأکید امروزی بر طبیعت

در پایان قرون وسطی جستجوی  خیزد. وسطی طی رنسانس قرن دوازدهم بر می

علل طبیعی وجه مشخصه فیلسوفان مسیحی و طبیعت گرا شده بود. گرچه وجه 

ل مداخله مستقیم الهی در کار مشخصه هر دو باز گذاردن در بروی احتما

طبیعت اغلب معاصران کم خرد خود را که بجای جستجوی توضیحات طبیعی 

حدود  -١۲٩۵گرفتند. ژان بوریدان )پس از  گشتند به تمسخر می پی معجزه می

احتماالً درخشان ترین استاد هنر »( کشیشی در دانشگاه پاریس بود که ١۳۵۸

توسط « علل طبیعی مناسب»ه جستجوی خوانده شده به مقایس« قرون وسطی

های شگفت انگیز نجومی به امر فراطبیعی  فالسفه با عادت عوام به بستن پدیده

-۸۲پرداخت. در قرن چهاردهم فیلسوف طبیعت گرا نیکول اورسم )حدود 

کرد در بحث  ( که رفت تا کشیش کاتولیک رومی شود چنین وعظ می١۳۲۰

جیهی برای توسل قدرت پروردگار، که هیچ تو»های گوناگون طبیعت  شگفتی

آخرین ملجاء ضعفاست، یا به اجنه و شیاطین، یا خدای متعال، چنانکه گوئی 
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گذارد نیست، بویژه در مورد معلولهائی که علتشان  مستقیماً بر این آثار تأثیر می

 «دانیم. را بخوبی می

قتی باال انه طبیعت در قرن شانزدهم و هفدهم ویعالقه به مطالعه طبیعت گر

ای نامیده  بیشتری توجه خود را معطوف آنچه علل ثانویه اندیشمندانگرفت که 

ای  الیلهکردند. گالیلئو گ ،گرفت جهان کار می سامان دادنشد که خداوند در  می

فشرد که  تازان ترویج فلسفه نو بر این پای می ( یکی از پیش١۵۶۴-١۶۴۲)

 «تابد. تحمیل شده سر نمیهیچگاه از اصول قانونی که بر او »طبیعت 

حین بررسی « توسل به نیروهای فراطبیعی»توجیه فلسفی برای از بین بردن 

را برای علوم  خداباوریهای عدم شرکت  جهان طبیعی را طرح ریختند. حالت

 ارائه دهند.

به  ولترو  فرانسیس بیکناز جمله  ای فالسفه، عصر روشنگریدر طول 

ه نیروهای فراطبیعی در پژوهش جهان طبیعی شرح توجیهات فلسفی رد توسل ب

زمین ، زیست شناسیآتی توانستند توضیحاتی برای  های علمی انقالبپرداختند. 

 گرایانه نبود. و دیگر علوم طبیعی ارائه دهند که ذاتاً یزدان فیزیک، شناسی

های  تالش کردند آموزه گروهی از نویسندگان فرانسه به رهبری امیل زوال

ها از یک سو با تشریح  هدات عینی در نویسندگی به کار بگیرند. آنعلمی و مشا

بهرگی ژرف کارگران و زنان و از  لمس جامعه و از آن میان بی گویا و قابل

سوی دیگر با انتقادات اجتماعی، هنر و ادبیات را در زندگی اجتماعی فعاالنه 

 شرکت دادند.

 

ضمیر در گاهانه جانبه، ژرف و آ همه کند و کاوئی: مارسل پروست

 انسانخودآگاه  نا

فرانسوی ی  ( نویسنده١۸۷١ - ١٩۲۲  Marcel Proustمارسل پروست )

« در جستجوی زمان از دست رفته»ئی و هفت جلدی  در رمان چهارهزار صفحه

(In Search of Lost Time) جانبه، ژرف و آگاهانه ضمیر  با شکافتن همه
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و امیال پنهانی و  ها ساسات، هوس، احهمه ابعاد درون انسانخودآگاه  نا

 شکافد. نظیری برای خواننده خود می شکل بی های ذهنی را به دغدغه

پردازد، بلکه از  نمی« داستان»این رمان چندان به تشریِح کالسیِک یک 

متأسفانه کتابم را با ضمیِر : »گوید اِن اصلی )پروست در جایی میوراِی داست

کر کردند، که به جای جستجوِی قوانیِن کلی، "من" شروع کردم و فوراً همه ف

یک تحلیِل «( من در حاِل تجزیه و تحلیِل خود، به معناِی انزجارآمیِز کلمه، بودم

و اوایِل  ١٩عمیِق ادبی، هنری، فلسفی و اجتماعِی جامعه فرانسه در اواخِر قرِن 

د( به شو قرِن بیسِت میالدی )آنچه در تاریِخ فرانسه جمهوری سوم نامیده می

 دهد.  دست می

پروست در این رمان به شرح زندگی و فضای فکری و اجتماعی اقشار 

پردازد.  سده بیستم میین تهای نخس باالیی بورژوازی و اشرافیت فرانسه در دهه

کنند و  بافانه و تظاهرآمیز زندگی می در مجموع در فضایی خیال این اقشار

 ت.ها تشریفات و ظاهرسازی اس دغدغه اصلی آن

 

منشی،  قلبی، بزرگ ضرورت آموختن نوعی خوش: برتراند راسل

 صدر و رواداری، برای تداوم حیات بشر روی زمین سعه
، فیلسوف(، ١۸۷۲ - ١٩۷۰  Bertrand Russellبرتراند راسل )

یکی  ،بریتانیاییطلب  و فّعال صلح جامعه شناس، مورخ، دان ریاضی، دان منطق

ضدخشونت  و یکی از پرشورترین مبارزانیستم از پیشتازان فالسفه در قرن ب

 تاریخ است.

ضد جنگ بود و به خاطر  ناپذبر پرشور و خستگی برتراند راسل یک فعال

های ضد جنگ در خالل جنگ جهانی اول از دانشگاه ترینیتی اخراج و  فعالیت

توان به راه  ماه زندانی شد. از اقدامات صلح طلبانه بعدی راسل می برای پنج

استبداد و  ،خواهی استالین تمامیت ازختن کمپینی ضد آدولف هیتلر، انتقاد اندا

 خفقان در شوروی، اعتراض علیه مداخله ایاالت متحده در جنگ ویتنام و
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تاسیس انستیتوی دفاع از صلح در و ای  سالح هسته خلع مبارزه برایهمچنین 

 . همچنین:اشاره نمود ١٩۶۳سال 

 را منتشر کردند. اینشتین-بیانیه راسل( ١٩۵۵)

 ( را برگزار کرد.Pugwash Conference) کنفرانس پاگواش( اولین ١٩۵۷)

 ای ( رییس موسس مبارزه برای خلع سالح هسته١٩۵۸)

 ای به مدت یک هفته زندان شد. های ضدهسته ( به دلیل مبارزه١٩۶١)

با و ، «دوستی و آزادی اندیشه آثار متعدد در حمایت از نوع»به پاس 

 جایزه نوبل، آزادی بیانو  انسان گراییآثاری شاخص در دفاع از  نگارش

  را از آن خود کرد. ١٩۵۰ادبیات سال 

قرن بیستم؛ و از  خداناباوربرتراند راسل یکی از مشهورترین فیلسوفان 

ای از نوشتجات وی در این  است. پاره منتقدان برجسته اعتقاد و عمل مسیحی بوده

 Why I Am Not a) «چرا مسیحی نیستم؟»ن زمینه در کتابی تحت عنوا

Christian )اند. جمع آوری شده 

گوید، مدعی  البته او همانگونه که در مناظره با فردریک کاپلستون می

توانایی در اثبات عدم وجود خدا نیست؛ اما چند سال بعد به کارگیری تمثیل 

دایانه)به جای سعی در تاکید بر دیدگاه بی خ( Russell's teapot)سماوی قوری 

 ندانم گرایی( نمود.

 Am I An Atheist Or) راسل در من یک خداناباورم یا یک ندانم گرا؟

An Agnostic?)  گوید: می ١٩۴۷در سال 

های فلسفی محض  به عنوان یک فیلسوف، اگر بخواهم برای شنونده

کنم چرا  سخن بگویم باید بگویم که خود را یک ندانم گرا توصیف می

کنم برهانی قاطع وجود داشته باشد که کسی بتواند اثبات  میکه فکر ن

 کند که خدایی وجود ندارد. 

از سوی دیگر اگر بخواهم بر فردی معمولی در خیابان اثری صحیح 

کنم که باید بگویم من یک خداناباور هستم چرا که  بگذارم فکر می

رم که توانم اثبات کنم که خدایی وجود ندارد مجبو گویم نمی وقتی می
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توانم اثبات کنم که خدایان هومری  همچنین به همانسان بگویم که نمی

 وجود ندارند.

اجتماع »داند به طوری که در کتاب  دین را ناشی از ترس می راسل

 گوید: خود می( Human Society in Ethics and Politics)« انسانی

شده و  یاست که باعث ترس و اضطرابش م دیده هایی را می انسان پدیده

توانسته ازعلم و  برای اینکه این ترس و اضطراب را آرام کند، نمی

ها که بعد منجر به پیدا کردن راه حلی مناسب و  شناخت واقعی پدیده

شده استفاده کند در نتیجه به جای عالج واقعه یک مسکن  منطقی می

است.  کرده کرده و به تعبیری دل خود را خوش می برای خود پیدا می

بااعتقاد به قضا و قدر نامالیمات زندگی را برای خود تعریف  مثالً 

کشیم در  و اینکه اگر ما اینجا سختی می بهشتکرده. یا با اعتقاد به  می

عوض بهشتی وجود دارد که در آنجا راحتیم نامالیمات زندگی را 

 است. کرده برای خود تحمل پذیر و توجیه می

درباره  (Power: A New Social Analysis« )قدرت»در کتاب 

 گوید: سیاستمداران می

کسب قدرت هرچه بیشتر، هدف حاکمان سیاسی بشری است همچنانکه 

قانون جاذبه، در اجسام، حاکم است... فقط با کشف این رمز که قدرت 

توان طومار  های مهم سیاسی است می طلبی، عامل تعیین کننده فعالیت

معاصر را توجیه و تفسیر  تاریخ تحوالت سیاسی بشری از باستان تا

عامل اساسی « انرژی»نمود... به همان ترتیبی که در علم فیزیک، 

مانند انرژی، دارای صور گوناگون « قدرت طلبی»ها است  پدیده

 است، تمّول، ارتش، مهمات جنگی.

 Human Society in Ethics« )اخالق و سیاست در جامعه »راسل در کتاب

and Politics) نویسد: می 

اگر انسان را معجونی از فرشته و حیوان بدانیم حقّاً درباره حیوان بی 

ترکیبی از فرشته و  -ایم پس چه بهتر است که او را  انصافی کرده

 شیطان بدانیم.
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 Has Man a) «ای هم دارد آیا بشر آینده»راسل در فصل آخر کتاب 

Future?)خود خواه، تا شود که پیشرفت علم با وجود این رهبران  ، یادآور می

کندی و خروشچف  ١٩۶١چه حد به مصائب بشر افزوده؛ به نظر او نزاع سال 

 است. ای نداشته تا نابود کردن همه ابناء بشر فاصله

 نویسد: او می

ای که در برابر جهان قرار دارد  ( مهمترین مسأله١٩۶١اینک )ژوئیه 

 بدینقرار است: 

ه مورد پسند کسی باشد؟ توان چیزی بدست آورد ک آیا از راه جنگ می

 گویند آری؛ کندی و خروشچف می

گویند نه. اگر این دو را  مردانی که از سالمت عقل، برخوردارند می

رسیم  قادر به تخمین احتماالت عقالنی بدانیم، ناگزیر به این نتیجه می

که هر دو نفر بر این امر که وقت خاتمه دادن به وجود بشر 

 د.است اتفاق نظر دارن رسیده

پرسد:  های راسل، خبرنگاری از او می در یکی آخرین آخرین مصاحبه

جناب لرد راسل، تصور کنید این فیلم، مانند طومارهای دریای مرده، توسط 

کنید ارزشمندترین پیامی که  نوادگان ما در هزاران سال آینده پیدا شود. فکر می

اید، بدهید،  ز آن آموختهتوانید به آن نسل در باره تجربه زندگی خود و آنچه ا می

 : گوید در پاسخ می راسل چیست؟

من مایلم در پاسخ به دو نکته اشاره کنم، یکی عقالنی و دیگری 

ها بدهم این است که وقتی  اخالقی. پیام عقالنی که مایلم به آن

کنید، تنها و  ای تعمق می کنید و یا در فلسفه موضوعی را بررسی می

ها در این فلسفه چه  ید این است که واقعیتپرسب تانتنها باید از خود

 هستند و چقدر حقیقت دارند؟ 

هرگز به خودتان اجازه ندهید که آنچه را دوست دارید حقیقت داشته 

از نظر  یتکنید حقیقت داشتنش برای بشر باشد، یا آنچه فکر می

فقط و  اجتماعی مفید است، شما را از مستقل اندیشیدن منحرف کند.

این پیام عقالنی بود که  ها چه هستند، نگاه کنید. که واقعیتتنها به این

 مایل بودم مطرح کنم.
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ی اخالقی که مایلم به آن اشاره کنم، بسیار ساده است. باید  اما مسئله

بگویم، عشق ورزیدن خردمندانه، و تنفر ورزیدن ابلهانه است. در این 

یکتر و دنیائی که در آن هر روز بیشتر و بیشتر به یکدیگر نزد

شویم، ما باید بیاموزیم که باید یکدیگر را تحّمل کنیم، ما  تر می  مرتبط

باید بیاموزیم تا با این واقعیت که دیگران ممکن است حرفهائی بزنند 

اید کنار بیائیم. ما تنها می توانیم با پذیرش ، بکه به مزاج ما خوش نیاید

هم زندگی کنیم، نه این واقعیت با هم زندگی کنیم، اگر قرار باشد با 

صدر  منشی، سعه قلبی، بزرگ اینکه با هم بمیریم. آموختن نوعی خوش

، برای تداوم حیات بشر روی این کره خاکی مطلقن و رواداری

 ضروری است.

 

 ای در لندن راسل و همسرش در یک تظاهرات ضد تسلیحات هسته
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 انساناراده معطوف به قدرت نابود کننده خالقیت فردی : توماس مان

که  نویسنده بزرگ آلمانی( ١۸۷۵ -١٩۵۵  Thomas Mannتوماس مان )

 سوئیساز آلمان به  به مهاجرت ناچارها مجبور به  و آزار نازی تعقیبدر در پی 

هایش با تشریح موشکافانه محیط خانوادگی و  در داستانو بعد امریکا شد، 

محور  منش تجارتاجتماعی آلمان نشان می دهد که چگونه اخالق، روحیات و 

های مان نسبت مستقیم  در روایت کند. داری خانواده را نابود می سرمایه

 شود. اندوزی و آز و پایمال کردن حقوق دیگران آشکارا نشان داده می ثروت

های سنت  آلود به روسوب هایش نگاهی انتقادی و طنز توماس مان در داستان

نهد. او  ئولیت فردی را ارج میهای نوین، زندگی بارور و مس دارد. او ارزش

 خالقیت فردی انسان می داند.را نابود کننده  اراده معطوف به قدرت نقد و آن

ره جنگ جهانی اول در آسمان اروپا دو برادر در یک شدن ابرهای تیبا نزد

افته یش که جای خود را در اردوی چپ ینریدو جبهه مقابل قرار گرفتند. ها

شروی اروپا جنگ را محصول جاه طلبی و آزمندی یان پسندگیبود، مانند تمام نو

ن دوران، یز می کرد. توماس مان در ایروهای کهن می دانست و با آن ستین

 ش داشت.یان جنگ طلب گرایشتر به اردوی راستگرایب

د که می تواند سلطنت یدگاهی ملی گرا، جنگ را فرصتی می دیاو از د

ا یل ژرمن احیتافته از ارزش های اصفرسوده آلمان را بر شالوده ای نو و بر

ر یتأث چهیش نیدریفرشه های ین سالها سخت از اندیکند. توماس مان که در ا

ت آلمانی" و رسالت های جهانی آن فکر یای "هویگرفته بود، به ضرورت اح

 می کرد. 

ادی نداشت. روابط یاست عالقه زیای سیاما توماس مان در اصل به دن

ت او را یز ذهن و خالقیش از هر چیده آدمی بود که پیچیپمتنوع انسانی و روان 

 مشغول می داشت. 

ک آدم یاو طی جنگ مجموعه مقاالتی نوشت به عنوان "تأمالت 

ش و ینریاسی"، که می توان آن را پاسخی دانست به برادرش هایرسیغ

ن یفه و نقشی برتر قائل بودند. توماس مان در ایات وظیسندگانی که برای ادبینو

سندگان و هنرمندان می یده داشت که نویاسی" عقیرسیقطع به عنوان فردی "غم
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فه یاری مردم و رشد فرهنگ عمومی جامعه کمک کنند، اما وظیتوانند به هش

 ست. یاست نیم در سیآنها دخالت مستق

ی یاری از افراد صادق درس هایامدهای فاجعه بار جنگ برای بسیاما پ

هن پرستانه شروع شده، یبا شعارهای واالی م آموزنده در بر داشت. جنگی که

و به ملت آلمان وعده سروری بر جهان را داده بود، جز ذلت و نکبت و ماتم 

 اورد. یزی به بار نیچ

ی و یشتر از سنت گرایهرچه ب( ١٩١۸ان جنگ )یتوماس مان پس از پا

ی و سندگان مترقیان نویگاه واقعی خود را در میسم فاصله گرفت و جایونالیناس

 انسان دوست به دست آورد.

سم یونالیال دموکرات آلمان، نشان داد که ناسیاستمدار سوسیس والتر راتناوترور 

آلمان اعمال قهر و خشونت را حربه اصلی خود برای کسب قدرت ساخته است. 

دار کننده بود. از آن پس او مدافع یداد برای توماس مان ضربه ای بین رویا

ک جامعه مدنی یر هر گام از ارزش های دموکراتپرشور جمهوری شد و د

 دفاع کرد. 

رانه جنگ و "معاهده یمار که بر ویدر کوران پرتالطم جمهوری وا

ورسای" شکل گرفت، آشکار بود که آلمان در آستانه آتشفشان بزرگی است که 

غات یروهای کهن جامعه، در تبلیاروپا از گدازه های آن در امان نخواهد ماند. ن

د به خفت و خواری ین و نو سخن می گفتند، که بایخود از نظمی آهن نیآتش

 ره سازد. یان دهد و آلمان را بر جهان چی"نژاد برتر" پا

ونال یر پرچم ناسیروهای دست راستی افراطی زین ١٩۳۰در آغاز دهه 

س سامانی تام گرا یرو گرفتند. هدف آنها تأسیسم متحد شدند و در آلمان نیالیسوس

ی و جنگ افروزی در خارج یودکامگی در داخل را با سلطه جوبود که خ

 ل می کرد.یتکم

 تلریآدولف هدن یل حکومت نازی و به قدرت رسیبا تشک ١٩۳۳در سال 

ر فشار قرار گرفت. در یشه آزاد در هر شکل و قالبی زیفرهنگ زنده و اند

موج  نیم تریخ بشر، عظین جشن کتاب سوزان" تاریآلمان در کنار "پرشکوه تر

 خواهان از کشور شروع شد. یفرار روشنفکران و آزاد

ان ین "طغین امواج این زمان توماس مان در سفر خارج بود. او که نخستیدر ا

شمار خود در یده بود، در سخنرانی های بیگری" را در آلمان دیجهل و وحش
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کشورهای گوناگون، نسبت به خطری هشدار می داد، که نه تنها فرهنگ آلمان، 

 د می کرد. یلکه سراسر تمدن بشری را تهدب

ه می کرد، که به درمانی یماری" تشبیک "بیسم را به یتوماس مان ناز

است خودداری می یازمند است. اما او از دخالت آشکار در سیدرازمدت ن

م با او یری مستقین المللی او، از درگیز، با توجه به مقام بید. نازی ها نیورز

 ز داشتند.یپره

ش سوم استفاده کرد. نازی ید از تمام افزارها برای مبارزه با رایتبع او در

ک شدن خطر نازی ها، که یت کردند. با نزدیاز او سلب تابع ١٩۳۶ها در سال 

به  ١٩۳۸د می کردند، مان به همراه خانواده در سال یمرز به مرز اروپا را تهد

 کا رفت.یآمر

سنده بزرگ به یمی گفتند نوورک در پاسخ به غوغای نازی ها که یویدر ن

آلمان پشت کرده و به آغوش "دشمنان آلمان" پناه برده است، با غروری بی 

 ن پاسخ داد: یان چنیپا

د سخت است، ولی زندگی در فضای مسموم آلمان سخت تر یتبع

زی از دست نداده ام. هرجا که من باشم، آلمان یبود. اما من چ

ود به همه جا حمل می همان جاست. من فرهنگ آلمان را با خ

 دارم و خود را تنها حس نمی کنم. ا رابطهیکنم. من با دن

را  و بی بی سییرادی از یپخش رشته گفتارها ١٩۴۰توماس مان از سال 

ن بار یخطاب به "شنوندگان آلمانی" شروع کرد. گفتارهای او که برای نخست

ع و سازنده داشت. یانه گرفته بود، در محافل آلمانی بازتاب وسیلحن مبارزه جو

 ن گفت:یکی از برنامه های خود چنیدر 

رحم و شروری که ین جنگ تمام شود. کاش آدم های بیکاش ا

ن روز انداخته اند، گور خود را گم کنند. آنگاه می یآلمان را به ا

توان بنای زندگی تازه ای را شروع کرد، می توان کثافت و 

نده آلمان را از نو یو آ رون جامعه زدود،یآلودگی را از درون و ب

ستی یگر و در همزیزی کرد، در تفاهم و آشتی با ملتهای دیه ریپا

ا ید؟ آین را نمی خواهیا شما همیشرافتمندانه با تمام مردم جهان. آ

ستی، از ید؟ می دانم: همه ما از مرگ و نیستیبا من همزبان ن

 م....یه شده ارانی و آشوب خستیو



 ر غربد آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

337 

ان جنگ جهانی دوم چندی نگذشت که یو پا ن روزولتیفرانکلبا مرگ 

د آمد یکا پدیاسی تازه ای در آمریط سیجنگ سرد دو اردوگاه تازه آغاز شد. شرا

روهای دست راستی همراه بود. در تمام سطوح جامعه یشروی و تهاجم نیکه با پ

ده های سنتی و محافظه کارانه شروع شد، که هدف اصلی آن یبازگشتی به ا

 ک و مترقی بود. یاز ارزش های دموکرات دور کردن جامعه

ه روشنفکران مترقی یهجوم همه جانبه ای عل سناتور جوزف مک کارتی

ش های یشان، به خاطر "گرایشروع کرده بود. تمام روشنفکران و آزاداند

کارزار "شکار جادوگران"  ی" در مظان اتهام قرار گرفتند.یکایضدآمر

گر و به یز مثل دهها هنرمند دیت و او نسرانجام دامان توماس مان را هم گرف

هانس س( و یشنامه نوی)نما برتولت برشتهن پرآوازه خود یدنبال دو هم م

ژه کنگره به یون ویسیبه کم «حاتیادای پاره ای توض»)آهنگساز( برای  سلریآ

 واشنگتن احضار شد.

ک مشاهده یهن خود از نزدیی را در میسم اروپایتوماس مان که عروج فاش

ن یا»ن موج تازه اختناق و سرکوب هشدار داد: یه بود، نسبت به خطرات اکرد

 «شتر است.یسم بیستها خطرش از خود کمونیز از کمونینفرت کور و جنون آم

ر از آرمانهای صلح، حرمت انسانی و عدالت یتوماس مان با دفاع پی گ

ان خته بود. سفر او به آلمید جبهه ارتجاع را برانگیاجتماعی، دشمنی شد

 ش به خشم آورد. یش از پیکا بیت آمریان را در حاکمیراستگرا

ن سالگرد تولد یستمیبرای شرکت در مراسم دو ١٩۴٩توماس مان در سال 

ان انتظار داشتند که او یهن خود شد. راستگرایعازم م گوتهشاعر بزرگ آلمان 

. تنها به بخش غربی آلمان سفر کند. اما او به هر دو بخش آلمان سفر کرد

برای من مناطق نفوذ وجود »ح او نتوانست محافل افراطی را آرام کند: یتوض

  «م شده.یندارد. من به آلمان سفر کردم، به تمام آلمان و نه تنها به کشوری تقس

ه یکا، علیکات و جوسازی محافل و مطبوعات دست راستی آمریتحر

کا را ترک و یآمرد که آنها ناچار شدند یی رسیتوماس مان و خانواده اش به جا

 س مهاجرت کنند.یگر به سویبار د

ای تنش آلود با  نی بود که پس از خاتمه جنگ رابطهسندگایتوماس مان از نو

د آمده بود، یهنانش نوعی کدورت و نقار پدیان او و هم میدا کرد. میهن خود پیم

 «گناه مشترک»نجا و آنجا از یسنده بزرگ ایکه به سادگی برطرف نمی شد. نو
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ر یتلر و جالدان زیات هیلمانی ها سخن می گفت و گاه تمام ملت را در جناآ

 ک می دانست. یفرمان او شر

 

 : عدم خشونت در حل مناقشات چون گاندیآلبرت اینشتین

دان زادٔه آلمان  ( فیزیک١۸۷٩ - ١٩۵۵ Albert Einsteinآلبرت اینشتین )

 به نیروی جاذبه خود اصو خ با انتشار نظریّه نسبیت عامو مهاجر به آمریکا 

. او دداد و تئوری جاذبه نیوتن را به یک مورد خاص تقلیل یخشمحتوای نوین ب

در بسط تئوری کوانتوم و  ثابت کرد ورا  (۲E=mc)ارزی جرم و انرژی  هم

 .ای داشت مکانیک آماری سهم عمده

قلمداد  سوسیال دموکرات وبشردوست  ،طلب اینشتین خود را یک صلح

ترین نگرش در  بینانه از نظر من نگرش گاندی روشن» و می گفت:کرد. ا می

. باید تالش کنیم تا با روحیه وی کارها را مداران زمان ماست ان تمامی سیاستمی

هایمان به خشونت متوسل شویم، بلکه  نبرد برای آرمان درانجام دهیم، نه آنکه 

 .«ها انجام دهیم باید این کار را به دور از تمامی پلیدی

از جامعه ، ١٩۴٩در سال  چرا سوسیالیسم؟ای با نام  اینشتین در مقاله

. او با است  اید بر آن فائق آمد نام برده، به عنوان منبع پلیدی که بیدار سرمایه

دیگر نقاط جهان مخالف  آلمان نازی و های خودکامه در اتحاد شوروی و رژیم

بود، و همواره از مزایای سیستم سوسیال دموکرات که ترکیبی از یک اقتصاد 

 .گفت ن میریزی شده توام با احترام به حقوق بشر بود سخ برنامه

. او یکی از دوستان نزدیک فعال بودامریکا  اینشتین در جنبش حقوق مدنی

نهضت »ست پل رابسون ریااو به همراه . بود( Paul Robeson)پل رابسون 

 .W. E. B) را بر عهده داشت . زمانی که دوبویس «پایان زجرکشی در آمریکا

Du Bois) ها شد،  متهم به جاسوسی برای کمونیست کارتی در دوره مک

. بالفاصله پس از آنکه دهداینشتین اعالم کرد حاضر است به نفع وی شهادت 

در . هود قرار گیرد این پرونده رد شدشاعالم شد اینشتین قرار است در جایگاه 

 .«ترین بیماری آمریکاست نژادپرستی بزرگ» :آنجا بود که اینشتین گفت

http://monthlyreview.org/2009/05/01/why-socialism
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های اینشتین داشت و  ای در مورد فعالیت صفحه ١۴۲۷ای  آی پرونده بی اف

از مهاجرت اینشتین به  ،کرد که به موجب قانون اخراج بیگانگان توصیه می

این اداره اینشتین  .ممانعت شودها در آلمان،  دن نازیپس از روی کار آم ،آمریکا

دانست که از  را متهم به اعتقاد به اصلی خاص و پیروی و تبلیغ و تدریس آن می

تی طلبی و ایجاد دول ومرج ایجاد هرج»ها، منجر به  اعتقاد دادگاه نظر قانون، و به

 . شد نامیده می «شد که تنها به اسم دولت می

هدف وی اطمینان یافتن از این  .با تولید بمب اتم موافق بوداینشتین ابتدا 

ارسال نامه خطاب به با . زودتر به سالح اتمی دست نیابد نکته بود که هیتلر

ی ، پیش از آغاز جنگ جهان١٩۳٩اوت،  ۲جمهور روزولت )به تاریخ  رئیس

ویق نوشته شده بود او را تش (Leó Szilárd) توسط لئو زیالرد ندوم، که احتمل

ای  . روزولت با ایجاد کمیتهای کرد ای برای تولید سالح هسته به آغاز برنامه

برای بررسی استفاده از اورانیوم به عنوان سالح به این نامه پاسخ گفت، و چند 

 جایگزین این کمیته شد .( Manhattan Project)سال بعد پروژه منهتن 

و تشکیل یک دولت  ای اما پس از جنگ، اینشتین برای خلع سالح هسته

 :مبارزه کرد جهانی

به وقوع خواهد پیوست، اما  سوم جهانی جنگ دانم چگونه من نمی

و سنگ به جنگ هم  دانم که مردم در جنگ جهانی چهارم با چوب می

 روند. می

 و برتراند راسل( Albert Schweitzer)اینشتین، به همراه آلبرت شوایتزر 

(Bertrand Russell)به  وای و بمب اتم مبارزه کردند. ا تهش هس، علیه آزمای

-عنوان آخرین اقدام عمومی خود، تنها چند روز پیش از مرگ، بیانیه راسل

را امضا کرد، که این اقدام وی ( Russell–Einstein Manifesto)اینشتین 

در مورد ( Pugwash Conferences)منجر به برگزاری کنفرانس پوگواش 

 علوم و امور جهان شد .

تئوری عام های علمی از جمله نگاهی به قوانین جاذبه نیوتن و  کامل اندیشهت

اندیشان فقط یک حقیقت دارند.  جزم و خاص اینشتین حقایق قابل بحث هستند.
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رو یک  همواره قابل بحث است، از این« حقیقت»برای یک پژوهشگر راستین 

این  رسد نظر میبه در نگاه نخست،  نظریه همواره بازبینی و اصالح می شود.

در واقع این دیدگاه بهبود و ژرفش دائمی  کند، اما دیدگاه دانش را غیرمعتبر می

 های جهان تضمین می کند. درک ما را از پدیده

کس  اندیش است. هیچ بزرگترین نقطه قوت دانش در این است که دانش ناجزم

ای  و فرضیه  انحصار حقیقت نهائی را ندارد. مرگ و بطالن در کمین هر نظریه

پژوه  از اینرو دانشکه جوابگوی تجزیه و تحلیل و آزمایش نباشد، نشسته است. 

 و دانشمند راستین، عمیقن روادار است.

 

 ها و فروپاشی تمدن گیری زایش، اوج راوی:اسوالد اشپنگلر

( فیلسوف آلمانی ١۸۸۰ - ١٩۳۶  Spengler Oswald) اسوالد اشپنگلر

 The Decline of the« )انحطاط غرب»سفی تاریخی و فل نویسنده کتاب

West) است. 

اشپینگلر اثر بزرگ و برجسته خود را در زمینه فلسفه تاریخ نگاشته و در 

های جهان را از ابتدای  کوشد تمدن تاریخی و اجتماعی می های آن با بررسی

کوشد مسیر مشخص تمام  پیدایش تا قرن معاصر تجزیه و تحلیل نماید. او می

های فرهنگها و تمدنهای کنونی را  ها را روشن سازد و از روی آن تحول فرهنگ

 پیش بینی نماید.

و  ، اوجبر این باور است که هر تمدن و فرهنگی دوران زایش اشپنگلر

کند. او این نظر  دیر یا زود سقوط میگیری  فروپاشی دارد و پس از دوران اوج

رسد که تمدن غرب دوران  می دهد و به این نتیجه را بر تمدن غرب انطباق می

 شکوفائی خود را از سر گذرانده و دوران سقوط آن فرا رسیده است.

نازیسم  (The Hour of Decision) «تصمیم زمان»اشپینگلر در کتاب 

خاطر  به.او همچنین از لیبرالیسم کند.  را نقد می ویژه اندیشه ضدیهودی آن را به

 کند. پذیرفتن نازیسم انتقاد می
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 نیست،زنده سوزاندن یک انسان، پاسداری از مکتب : تسوایگ ناستف

 قتل یک انسان است

اتریشی مبارز  ندهنویس   (١۸۸١ - ١٩۴۲ Stefan Zweig) تسوایگاستفن 

دوستانه  که با آثار انسان او ت و منادی صمیمی رواداری بود.سپیگیر ضد فاشی

. و پیروزی شتی نداشتاندیشی و فاشیسم سر آ رسیده بود، با جزم به شهرت خود

او با  .نامید« غروب انسانیت و خردگرایی»در آلمان را  ناسیونال سوسیالیسم

ها با نیرنگ و عوامفریبی بسیاری از مردم عادی  کرد که نازی تأسف مشاهده می

 اند. را با خود همراه کرده

دهد که جوانی او و  شرح می« جهان دیروز» هگون در کتاب رمان تسوایگ

ن او یکسره در خواب و خیال گذشت. آنها به چیزی جز هنر و ادبیات نسال هم

دادند، غافل از آن که ابرهای تیره شرارت و فاشیسم به آسمان اروپا  اهمیت نمی

 شد: نزدیک می

من و دوستان جوانم فکر و ذکری جز ادبیات نداشتیم، هیچ متوجه 

دهد.  ینبودیم که تحوالت سیاسی خطرناکی در پیرامون ما روی م

های زیبا نگاه ما را پر کرده بود، در حالیکه  ها و نقش کتاب

 رفت. دگی در زشتی و پلیدی فرو میزن

به اتریش سرازیر شدند،  «الحاق»هنگامی که نازی ها برای اجرای برنامه 

یکی از  تسوایگ استفندوست جایی باقی نماند.  برای روشنفکران پیشرو و انسان

 آتش سپرده شد. ثار آنها بههها نویسنده بود که آد

 The Right) «کاستیلو علیه کالونحق ارتداد: » در رمان تسوایگ استفن

to Heresy: Castellio against Calvin ) دوران، زندگی و شخصیت

وجدان » های مندانه توصیف کرد. این کتاب تحت عنوانهنر را سباستین کاستلیو

پور و  توسط سیروس آرین« کاستیلوکالون و قیام » و« : تسامح یا تعصببیدار

 عبدهللا توکل به فارسی ترجمه شده است.

روایت زندگی مردی است که در سده شانزدهم « وجدان بیدار»کتاب 

میالدی به مبارزه علیه انحراف کلیسا و ظلم و دروغگویی ارباب دین بر می 

را به  آنها که با تفسیری خشک و سختگیرانه از دین، ستمگری بر مردم .خیزد
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اند و همه زشتکاری هایشان را نیز به نام خدا و پیامبرخدا مسیح  اوج رسانده

 توجیه می کنند.

تان، اما خواستار بازخوانی ، بزرگمرد قهرمان داس«سباستین کاستلیو»

های دین و راه یافتن به حقیقت آنهاست. او اگرچه فکر خود را بی عیب و  آموزه

ه فکر ایستادگی علیه دنیاپرستی پاپ هاست و ظلم نقص نمی داند، اما از جوانی ب

 و جور آنها را که رنگ و لعاب دینی گرفته بر نمی تابد.

کاستلیو معلمی است فقیر که از همان آغاز به فرجام خود در مبارزه با 

با قدرت استبدادی آگاه است چرا که با دستی تهی مقابل کالونی ایستاده است که 

 او مه شهر را یکسره فرمانبردار کرده بود. امادهی خود ه قدرت سازمان

 کند. روشنگری آغاز می

ای پنهان و دردناک از  به جنبه «وجدان بیدار»در رمان  تسوایگ استفن

کند: کالون که خود پیشتر نهضتی آزادی  تاریخ روشنگری در اروپا اشاره می

تازه به شکلی  خواهانه علیه سلطه کلیسای کاتولیک شکل داده بود، خود به

پردازد و از قضا همانند پاپ، همگان را وادار به اعتراف  سرکوب آزادی ها می

نظامی که او شکل  به ایمان می کند و در غیر این صورت تهدید به تبعید. در

اند، همه باید منتظر هجوم ماموران حکومتی برای تفتیش عقیده  داده، همه متهم

ویان جواب پس دهند. شکنجه و اعتراف باشند و همه به طور منظم باید به بازج

گیری در این نظام همچنان رواج دارد و هنر و زیبایی، دشمن کالون و دشمن 

 خدا قلمداد می شود.

کالون که استاد اخالق است، ناگهان احساس می کند که وظیفه دارد مردم 

یا ی را تربیت و هدایت کند، و در این مسیر هر ناروایی را روا می شمرد. زندان

ای اعتراف، ضرورتی گریزناپذیر ی آنها بر تبعید کردن مخالفان و شکنجه

شود. آزادی اندیشه که نقطه شروع حرکت او و یارانش بود، اکنون که آنها به  می

 شود. تر از قبل آغاز می انی شاید سیاهقدرت رسیده اند، ممنوع می شود و دور

ه و حضور مردم در پاسداران حکومت کالون نه فقط از دعاهای حفظ شد

پرسند، بلکه حتی لباس زنان را هم اندازه می گیرند تا کوچک  مجالس مذهبی می

های شاد و ممنوعی  نین موی آنها را، و نیز بر ترانهو بزرگ نباشد، و همچ

خواهند که  دم در خیابان بخوانند. از همه مینظارت می کنند که شاید مر

ه شهر پر از آزادی را یکباره و به جاسوسی یکدیگر را بکنند، و فی الجمل

برند؛ و این  ی از استبداد و خودکامگی دینی میطرزی باورنکردنی، زیر سقف

 های دین خواهد از آموزه ین کاستلیو، آن را برتابد. او میچیزی نیست که سباست
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را تحقیر نکنند و ظلم و استبداد را با دین  ه کند که با آن مردمئارا وادارقرائتی ر

 .ند ندهندپیو

 فرازهائی از متن کتاب:

های آینده قرار گیرد، معنای  باید سرمشق نسل بیش از هر چیز آنچه می

دلیری اخالقی بی همتای کاستیلو است. زیرا آن گاه که کالون با 

های بی شمار، لزوم سوزانیدن و قتل سروه را بیان  سفسطه پردازی

و در برابر کالون این خواند  کند، کاستیلو، سروه را بی گناه می می

زنده در آتش سوزاندن یک »کند که:  سخنان جاودانی را فریاد می

انسان، پاسداری از مکتب نام ندارد و نام حقیقی آن، قتل یک انسان 

 «است.

دردا که آدمی پیوسته و هر بار از نو، بی حاصلی مبارزٔه یک تنه و 

جم سازمان یافته تنها متکی بر حقانیت اخالقی را در برابر قدرت منس

شود دستگاه حکومت را با  ای موفق می درمی یابد. هنگامی که عقیده

همٔه ابزار دقیق آن در چنگ بگیرد، کمترین ایراد به قدرت مطلق خود 

یازد و صدای  آورد و به وحشت آفرینی )ترور( دست می را تاب نمی

 کند و چه بسا خود او را نیز. هر مخالفی را در گلو خفه می

های بی شمار و  رمانان حقیقی بشریت کسانی نیستند که بر گورستانقه

دارند؛  های بربادرفتٔه مردمان، سلطنت گذرای خود را برپا می زندگی

بلکه همانا آنانند که با دسِت تُهی و بی هیچ نیرویی در مبارزه با قهر 

اند. چون سباستین کاستیلو در برابر کالون؛ در  کور از پا درافتاده

زاری برای آزادی وجدان و به خاطر فراز آوردن سلطنت انسانیت کار

 بر زمین.

آیندگان از خود خواهند پرسید: چه شد پس از آن که روشنای صبح 

یک بار بردمیده بود، ما دیگربار مجبور شدیم در ظلمت روزگار 

 بگذرانیم
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 کلیسای کاتولیک دشمن بشریت: ز جویسیمج

از که  ایرلندی ( نویسنده١۸۸۲ - ١٩۴١ James Joyce ) جیمز جویس 

 مردم و توانست از هایش به دشواری می در کتاب ولیکرد،  مهاجرتایرلند 

 .چشم پوشد مادریش زندگی سرزمین

بار بود: دولتی که  مرگ ایرلندحاکم بر این  سیاسی، اجتماعی و فرهنگیجو 

انگلیسی که در  اجنبی بود؛ کلیسایی -در پایمال کردن کشور -اسماً ایرلندی، اما 

های  گیرتر بود تا در انگلستان؛ کلیسایی کاتولیک که ایرلندی ایرلند، بسیار سخت

توانستند از آن خرده بگیرند یا در صدد برآیند اصالحش کنند، چرا  وفادار نمی

سوی  درست در آن ها کشیده بود. سختی - در مبارزه برای آزادی ایرلند -که 

تر و مطبوعاتش آزادتر  سوادش بیششت که جمعیت باها، بریتانیایی قرار دا آب

پردازی و ذوق و قریحٔه ایرلندی اشتیاق بسیار داشت.  بود و به سخن از ایرلند

گونه بود که نوابغ ایرلند دریای ایرلند را پیمودند و این جزیرٔه محبوب را  بدین

 ی جویس بر جای گذاشتند. «ها دوبلینی»دست و  برای روستاییان تهی

 A« )سیمای مرد هنرآفرین در جوانی» ی  نامه خودزندگیدر  یسوج

Portrait of the Artist as a Young Man) استفن دادالوس» از زبانخو» 

(Stephen Dedalus ) بحث و جدلی پرشور را به هنگام صرف شام

خانوادگی، در شب کریسمس، دربارٔه نقش کلیسای کاتولیک در مبارزٔه ایرلند 

 کند. تقالل، بازگو میبرای کسب اس

دادهای یك روز از زندگی بلوم با ثبت نه فقط حوادث و  جویس با شرح روی

ها و احساسات ناگفتٔه  یا اندیشه« وگوهای درونی گفت»ها، بلكه با  حرف

نه نخستین -گیرد. این  پیشی می« ادیسه»ی اصلی داستان، بر مولف  ها شخصیت

بود. « سیالن ذهنی»تفاده از تكنیك تكان دهنده ترین نوع اس -تجلی، بلكه

( برای تشریح ١۸۵۵« )های سباستوپل طرح»تولستوی این تكنیك را در كتاب 

 های پراكندٔه پراسكوخین در آستانٔه مرگ به كار گرفته بود.  اندیشه

فروید در برمالكردن رازهای ذهن « تداعی آزاد»وجه خود را به  او به هیچ

دانست؛ او روانكاوی فرویدی را با این اعتقاد كه  و گذشتٔه بیماران مدیون نمی
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تعبیر آتش به -بیش از حد بر نمادگرایی اختیاری و اغلب بی معنی استوار است 

های  كرد تا ذهن شمرد. جویس تالش می مردود می -و خانه به رحم« احلیل»

رق ای فا ها به گونه های ناگفتنی آن ها، احساسات وخاطره را با اندیشه« معمولی»

های اخالقی، توضیح دهد. بدین قرار، او  از منطق، دستور زبان یا كنترل

« رمان واقعیت گرایانه»كرد؛ او به  را با اغتشاش اندیشه بازگو می« واقعیت»

زد، زیرا دوربین خود را بر جهان درون به همان گونه  قدرها لطمه نمی آن

بیرون[. نتیجٔه این كار، ها]ی  ها و شنیدنی كرد كه بر دنیای دیدنی متمركز می

 ها بود.  ژرفا، جان و توان جدیدی در تصویر كردن شخصیت

به اعتراض دارند.  های پیچیده و تخیلی شخصیتنزدیکان و ومنتقدان به 

که -او  ها هدف ضمنی جا بود؛ زیرا آن ها نابه نظر جویس، همٔه این اعتراض

ها و  ات، اعمال، واژهها، احساس عبارت بود از ثبت توالی گسیختٔه اندیشه

بخش بزرگی از »گفت:  گرفتند. او می را نادیده می -هجاهای کلمات در خواب

گذرد که ممکن نیست به کمک زبان بیداری، دستور  هستی انسان در حالتی می

« و طرح پیش رونده، معنی و مفهوم پیدا کند.  زبان قاطع و خشک و زمینه

« گان فینه»کرد،  م بیداری توصیف میتخیالت ذهن آگاه را به هنگا« اولیس»

های ذهنی ناآگاه را در هنگام خواب فاقد کنترل شبانه، باز  تالش داشت آشفتگی

 سازی کند. 

نویسم، زیرا اگر بتوانم به  من همواره دربارٔه ایرلند می»گفت:  جویس می

 «ام. قلب دوبلین راه بیابم، به قلب تمام شهرهای جهان راه یافته

 -که آثارش را مطالعه کرده بود-روی از جامباتیستا ویکو جویس به پی

 انگاشت: ای می تاریخ را دوری چهار مرحله

 ، که در آن حکومت در دست کشیشان است؛ «دین ساالری»ـ  ١

است که در طبقٔه ممتاز به  ، که در آن حکومت در دست کسانی«اشرافیت»ـ  ۲

 اند؛   دنیا آمده

 ؛ و «دمکراتیک»ـ  ۳

رود.  ، که در آن دمکراسی در هرج و مرج تحلیل می«ج و مرج گراییهر»ـ  ۴

]تسلسل[، جامعه نظم جدید را در طریق  ricorsoبدین سان، در یک دوره 

 شود.  آغاز می -دیگر بار-شود و دور  جوید، دین ساالری بر قرار می مذهب می
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ت و نه هنر ادبی نسبتاً نوینی ارایه داد، اما نه فلسفٔه جدیدی داش یسوج

ویکو از تاریخ را گرفته بود و سرسختانه « دور»اعتقاد سیاسی روشنی. مفهوم 

کند. او خود را  گذشته را تکرار می -انتها ای بی به گونه-گرفت که آینده  نتیجه می

ها از  ترسید که دوبلینی داشته؛ می از مبارزٔه ایرلند برای کسب آزادی، کنار نگه

ها را با تمام  و بریتانیایی« ها پروشی»ها،  فرانسویآزادی سؤه استفاده کنند. 

توانستند آن کلمٔه رکیک چهار حرفی را  ها می کرد. بریتانیایی وجود محکوم می

توانستند او را  که در مورد پاپ به کار برده بود، بر او ببخشایند، اما هرگز نمی

 به دلیل کار برد همان واژه در مورد پادشاه خودشان عفو کنند.

که کلیسای کاتولیک دشمن بشریت است. در  یک چیز برای او روشن بود: این

در تصویر رقص « سرسه»بخش « پاپ به جهنم!»آورد:  فریاد بر می« اولیس»

کند و به  ای هجوآمیز تقلید می ها، مراسم کاتولیکی را به گونه کوبی فاحشه و پای

و مستمعان را در  دعا خوانی گروهی کشیش« دختران اروس»گیرد.  مسخره می

کشند و فرستادٔه پاپ نیاکان بلوم را به  به مسخره و هجو می« باکره»بخش 

 شمارد.  نامٔه مسیح در کتاب انجیل بر می صورت شجره

هایی از  با این تعبیرات هجوآمیز و استهزاها، نمادها و عبارات کاتولیکی، تکه

اش را  که جوانی -ها  آمیزی از یسوعی فلسفٔه اسکوالستیک و یادبودهای محبت

ای از دین و  درهم آمیخته است. ستایش گستاخانه -تحت تاثیر قرار داده بودند

عصر فحشأه از »پروا و دقیق از اروپای قرن بیستم چونان  مذهب و توصیفی بی

 دهد.  ، به دست می«گردد ای که کورمال کورمال درپی خدای خود می پا درآمده

جویس را به تبعید کشاند، تالش  -جنگ اول چون که هم-جنگ جهانی دوم 

نومیدانٔه او را برای یافتن معنی، بیش از پیش ناکام گذاشت. هنگامی که ارتش 

( خانوادٔه وحشت زدٔه جویس ١٩۳٩رفت )دسامبر هیتلر به سوی پاریس پیش می

پوی گریختند؛ و وقتی فرانسه تسلیم شد، به زوریخ پناهنده  -لو -ژران -به سن

 شدند. 

بسیاری از ناشران حاضر به  ،نوشت را اولیسوقتی جیمز جویس رمان 

معتقد بودند که این رمان خالف اخالق است و مذهب را به آنها چاپ آن نبودند. 

 ،آن را چاپ کند . حتی وقتی ناشری در آمریکا تالش کرد تااست سخره گرفته

دادگاه اب را بگیرند. نتشار این کتای سعی کردند با استفاده از دادگاه جلوی ا عده

که این هنر است و در هنر  تاکید نمود ،در این زمینه صادر کردکه حکمی در 
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با این حکم کتاب اجازه انتشار در  .وجود داردحق عبور از مرزها و انتقادها 

 امریکا گرفت.

 

: ایمان به خدای غیردینی برای غلبه بر غرائز حیوانی کارل یاسپرس

 انسان

و  پزشک روان(، ١۸۸۳ - ١٩۶٩  Karl Jaspersسپرس )کارل تئودور یا

معاصر و از نخستین کسانی است که از  گرائی هستییکی از معماران  فیلسوف

 استفاده کرد. ئیگرا هستیاصطالح 

استقالل فکری به عنوان دیگر ویژگی این فیلسوف آلمانی، باعث اختالف 

 .وی با رئیس دبیرستان و بعدها با اساتید دانشگاه شد

به سه گروه تقسیم  توان می از لحاظ اعتقادات دینی راً  گرا هستیفالسفه 

 :کرد

 به خدا و دین معتقدند. گرا هستی. فالسفه مذهبی: این دسته از فالسفه ١

و نه  ایمان دارندنه به خدا  گرا هستیاین دسته از فالسفه . فالسفه الحادی: ۲

 اعتقادی به دین دارند.

به خدا معتقدند اما دین  گرا هستیاین دسته از فالسفه دینی: . فالسفه الهی و غیر۳

 خاصی را قبول ندارند. کارل یاسپرس در این گروه جای می گیرد.

ایمان به خداوند به نظر یاسپرس باعث می شود که انسان بر غرائز حیوانی 

اش مانند زورگویی، جاه طلبی و ثروت اندوزی و لذت جویی و غریزه جنسی 

ایمانی که از آن سخن به میان می آید ایمان موردنظر ادیان نیست زیرا  غلبه کند.

اگرچه یاسپرس به ایمان و هدایت انسان به سوی خداوند معتقد است اما به دین 

اعتقاد ندارد. ایمان در نظر وی ایمان منهای وحی است. درادیان مبتنی بر وحی 

ز جانب خداوند نیز عالوه براینکه انسان به طرف خداوند حرکت می کند ا

کششی وجود دارد که بندگان را به طرف خود جذب می کند اما درایمان 

 موردنظر یاسپرس اراده انسان نقش اصلی را دارد.
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ترین اقشار  پناه ترین و بی هراس محروم: راوی موشکاف س کافکاتفران

 اجتماعی

ترین  ( یکی از بزرگ١۸۸۳ - ١٩۲۴  Franz Kafkaفرانتس کافکا )

که در جریان جنگ  شسه خواهر که زبان در قرن بیستم بود یسندگان آلمانینو

 ها جان باختند. های مرگ نازی جهانی دوم در اردوگاه

به استخدام یک شرکت بیمٔه ایتالیایی به نام  ١٩۰۷نوامبر  ١کافکا در 

Assicurazioni Generali  .درآمد و حدود یک سال به کار در آنجا ادامه داد

آید که از برنامٔه ساعات کاری ـ هشت شب تا  های او در این مدت برمی از نامه

 ١۵است. او در  کرده شش صبح ـ ناراضی بوده چون نوشتن را برایش سخت می

تری در مؤسسٔه بیمٔه حوادث  استعفا داد و دو هفته بعد کار مناسب ١٩۰۸ژوئیٔه 

کاری برای نان »ان کارگری پادشاهی بوهم پیدا کرد. او اغلب از شغلش به عنو

گاه کارش را  است. با این وجود او هیچ و پرداخت مخارجش یاد کرده« در آوردن

های پی در پی نشان از پرکاری او دارد. در همین  سرسری نگرفت و ترفیع

به دلیل کاهش تلفات جانی  ١٩۲دوره او کاله ایمنی را اختراع کرد، و در سال 

نفر در هر هزار نفر، یک  ۲۵ندن آن به کارگران در صنایع آهن بوهم و رسا

 مدال افتخار دریافت کرد.

های خصوصی که اثری هم در شناخت  به نوشتن یادداشت ١٩١۰کافکا از 

شخصیت و زندگی او به شمار آمد پرداخت و تا پایان زندگی آن را ادامه داد که 

ز آن، ترس از بیماری، تنهایی، شوق فراوان به ازدواج و در عین حال هراس ا

  های گوناگون خویش را در آن منعکس ساخته. کینٔه به پدر و مادر و احساس

گر نقض خشن حقوق فردی انسان است.  کافکا در آثارش روای و توصیف

ترین اقشار اجتماعی را روایت  پناه و بیترین  زجر، درد و هراس محروماو 

های  ن نظامدهد که محرومان جامعه نخستین قربانیا کند. او نشان می می

 ها هستند. های اداری فراگیر این نظام خواه هستند و دستگاه تمامیت
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های دگراندیش، حساس، صاحب اندیشه و  قهرمانان آثار کافکا شخصیت

 کند. توصیف می ها نخبگان جامعه هستند. او زجر ومحرومیت وپیگرد آن

 

 پرهیز برای رفاه : مبارزه خشونتفابیانیسمجنبش 

پدید  انگلستانیک جنبش سوسیالیستی است که که در   (Fabianismنیسم )افابی

متشکل شدند و از  فابیندر جامعه  ١۸۸۴آمد.هواداران این جنبش در سال 

 ه.ج.ولزو  گراهام واالس ،جرج برنارد شاو،سیدنی وبسردمداران این جنبش،

از  ها ،سوسیالیسم به عقیده فابین نیسم یک جنبش مسالمت جو است.افابی بودند.

طریق عکس العمل مسالمت جویانه و تدریجی جامعه در برابر مالکیت 

انحصاری و در نتیجه پیشرفت دموکراسی سیاسی و تطبیق اصول دموکراسی 

بر اقتصاد و توسعه مالکیت کلی و تغییر نظر نسبت به اخالق اجتماعی و 

 آید.  پدید می احساس مسئولیت در برابر منافع عمومی،

 

 ها لزوم نیل به صلح و تفاهم بین ملت :رنولدسونکالس پونتوس آ

 – ١٩١۶ Klas Pontus Arnoldsonکالس پونتوس آرنولدسون )

هوادار  ١٩۰۸و برنده جایزه صلح نوبل  سیاستمدار سوئدی نویسنده و( ١۸۸۴

 Seklernasها ) کاندیناوی بود. در کتاب امید قرنهای اسطرفی دائمی کشور بی

hopp )ها بحث می کند.  نیل به صلح و تفاهم بین ملت ونکیاز لزوم و چگ 

 

 جهانی شرط صلح پیشدنیای آزاد : نیلز بور

( ١۸۸۵ - ١٩۶۲ Niels Henrik David Bohrنیلز هنریک داوید بور )

 Ernest)ردکردن مدل اتمی ارنست رادرفورد  با فیزیکدان دانمارکی

Rutherford ) النک )و قوانین تابش ماکس پو ابداع مدل اتمی خودMax 

Planck ) مکانیک کوانتوم،  .بیستم مکانیک کوانتوم را بنیان نهاد نآغاز قردر
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بنیان فیزیک مدرن  (مکانیک و ترمودینامیک)تئوری نسبیت، فیزیک کالسیک 

 را تشکیل می دهند.

ٔه الكترونی فلزات كه یای دربارٔه نظر نامه با نوشتن پایان ١٩١١لز در سال ین

ح رفتار ماده در سطح اتمی بود یك درتوضیك كالسیزیهای ف یید آن بر نارسایتأك

قات بعدی ینامه آغازی بر تحق افت كرد. نوشتن آن پایانیدرجٔه دكترای خود را در

 او بود.

 Ernest)توسط رادرفورد  ١٩١۰ای اتم كه در سال  بور از الگوی هسته

Rutherford )سازد:ر را روشن یعرضه شده بود استفاده كرد تا نكات ز 

ك اتم از جمله جای آن در جدول تناوبی بستگی به یایی یمیخواص ش -١

 ش الكترونهای آن دارد.یآرا

 خواص پرتوزایی با هسته مرتبط است. -۲

های  كسان اما هستهیی كه دارای الكترونهای یزوتوپها متناظرند با اتمهایا -۳

 اند. جرمی متفاوت

ت شیمیایی یو هو ها الكترونه تعداد جیفروپاشی پرتوزا، بار هسته و در نت -۴

 دهد. ر میییاتم را تغ

ك عنصر، كه فشرده و یان عدد اتمی یوی پس از آن توانست به رابطٔه م

های موجود در  رود و تعداد الكترون شمار می ی آن بهیایمیای از رفتار ش خالصه

 برد. اتم پی

ز ی، سهمی نضمن ادامٔه كار برروی نظریٔه كوانتومی ١٩۳۰بور در دهٔه 

ای داشت. برداشت او از هستٔه اتم كه وی آن  ك هستهیزید فینٔه جدیبرد زم در پیش

ای  های هسته دهیه كرد، قدم مهمی در راه درك پدیتشب «عیای ما قطره»را به 

 ١٩۳٩ژه در درك نحؤه شكافت هستٔه اتم كه در سال یو اری شد. مدل او بهیبس

 دی داشت. یشد نقشی كل عملی

ز جنگ جهانی دوم، بور به منظور محدود ساختن خطرات جنگ پس ا

ای خطاب به سازمان ملل متحد  نامٔه سرگشاده ١٩۵۰ای در ماه ژوئن  هسته
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را به عنوان « ای آزادیدن»ك یش مبنی بر ایجاد ینوشت و درخواست خو

الملی تالش  ٔه صلح بینتكرار كرد وی پیش از این نیز در زمین شرط صلح شیپ

 د.کرده بو

 

 ایمان یبین ایمان و نمادها: تمایز پاول تیلیش

دان و فیلسوف  ( الهیات١۸۸۶ـ  ١٩۶۵ Paul Tillichپاول تیلیش )

قدرت گرفتن حزب نازی از مقام  با مسیحی (Existentialismگرایی ) هستی

از  . اومهاجرت کرد به آمریکا ١٩۳۳شد و در سال استادی دانشگاه برکنار 

 . می کندمند دفاع  رواداری مستدل و نظام

تیلیش بین ایمان و نمادهایی که ایمان با آن شناسائی می شود، فرق می 

گیرد که اگر ایمان را اصل بگیریم  گذارد و مانند عارفان بزرگ ایرانی نتیجه می

باهم جنگ نخواهیم کرد.  نیم، بر سر آنا درگیر نمادهای معرف آن نکو خود ر

 حافظ ما شبیه است: صدر سعه بهبسیار این اندیشه 

 عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت

 که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

 تو برو خود را باش ،من اگر نیکم و گر بد

 هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

 همه کس طالب یارند، چه هشیار چه مست

 مه جا خانه عشق است، چه مسجد چه ُکنِشته

خواند و می گوید که  او در جای دیگر دین را به گفتگو با منتقدانش فرا می

  اجازه عدمعمومی و از  افکار برکناری روشنفکران از سا ازیاری از اهل کلیبس

ن یبه نام دامر  نیاز اد یند. اما نبامان هستشاد بنیادینهای  پرسش آنها در طرح

ی  توانم از تجربه و من میاستفاده کنم،  آشناری یباشند. اگر بخواهم از تعب ماندشا

متوجه  نخستیشه سم است که همیاز فاش ن صورتییام، ینازی سخن بگو

از سر راه ای را  شهیهای ر د پرسشیچون با .شود خصومت با روشنفکران می

روشنفکر  منتقد هیخطر معنوی جنگ عل ،اسیین خطر سیمهمتر از ا بردارد. اما

http://people.bu.edu/wwildman/bce/tillich.htm
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 نی که نتواند در برابریاست. هر د به خرافه نید ل شدنیتبدن خطر یا ، واست

 .خرافه است ،تاب آورد روشنفکر منتقد بنیادی های پرسش

 

 زنانه :بیان شاعرانه احساساتنییآگوست ادلمیر

شاعرۀ ( ١۸۸۶ – ١٩١۴ Delmira Agustini) آگوستینیدلمیرا 

اوایل قرن بیستم آمریکای التین به شمار  ترین شعراییکی از بزرگ ای اوراگوئه

می آید. در دورانی که جهان ادب زیر سلطه مردان بود، دلمیرا از احساسات 

 مضمون هائی چون عشق، هوس و شهوت سخن گفت.  ازنوشت و  هزنان

 دلمیرا ده ساله بود که سرودن شعر را آغاز کرد وعالوه بر سرودن شعر،

کتاب »نخستین دفتر شعرش به نام  هم عالقه خاصی داشت.به موزیک و نقاشی 

شد. از دیگر شعر های اوست:  ، در بیست و یک سالگی او منتشر«سفید

 .«گلزار عشق»و  «های مستی جام»، «های بامدادی ترانه»

از  ١٩١۴ازدواج کرد اما این ازدواج دوامی نداشت و در  ١٩١۳ال سدر 

سال نداشت وچند ماهی  ۲۸ی که بیش از زمان در همان سال، .همسرش جدا شد

ماه پس از جدائی به  ، ویکش نگذشته بودشعر  بیشتر از انتشار چهار مجموعه

 کشته شد.  شوهرشدست 

 

 دیرینه هایارزش گسست ازجدید در  تمدن زوال: تی. اِس. اِلیوت

 Thomas Stearns) توماس استرنز الیوتبا نام کامل  تی. اِس. اِلیوت

Eliot  ١٩۶۵ - ١۸۸۸ )منتقد ادبی و ویراستار نویس نمایشنامه، شاعر ،

 Theoretical writingنویسندگی نظری و  نقد نویسیبریتانیایی در -آمریکایی

بهم پیوستگی است.  بوده Objective correlativeبهم پیوستگی عینی مدافع 

بلکه از باید نه از طریق بیان احساسات شخصی  هنربه این معنی است که  عینی

 راه استفاده عینی از نمادهای جامع و فراگیر خلق گردد.
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از  دارد حاکی ایدرونمایه« ویران سرزمین»الیوت،  منظومه مـهـمـترین

 داده از دسـت دیرینه هایپیوند خود را با ارزش که جدید در دنیایی تمدن زوال

 است. 

 

  ختار زبانسا  و تحلیل  شكافت: لودویگ ویتگنشتاین
( ١۸۸٩ - ١٩۵١  Ludwig Wittgensteinلودویگ ویتگنشتاین )

، فلسفٔه زبان، فلسفٔه ریاضیهای زیادی را در  قرن بیستم که باب اتریشیفیلسوف 

 .گشود فلسفٔه ذهنو 

را   ساختار جهان  خواست یم  ساختار زبان  لیو تحل  با شكافت  نیتگنشتایو

  راستا به  نیجدا كند. او در ا  و معنا را از مهمل  یر واقعیرا از غ  یو واقع  كشف

  توجه  جمالت  یها رساختیز  به  بلكه  نظر نداشت  زبان  یسطح  یها یژگیو

 داشت. 

 گوید كه منطقی می  ثابتهایرا « هنر»و « نید»، «اخالق«  نیتگنشتایو

  هایی امكان  به  محك  مفاهیم  این  هستند كه  مفاهیمی  ی رساننده  تصویر نیستند بلكه

  ی شود درباره نمی  اساساً   نیستند، چرا كه  و مطلق  ها قطعی حكم  كنند، اما این می

  نیدر ا  یگفت، هر كوشش  سخنشود  نمی  مفاهیم این ی در بارهگفت.   آنها سخن

 هستند.  یزندگ  آنها جزء امور مهم  هر چند كه  معنا است یب  باره

معنا را   یریتصو  ی هینظر  اش یفلسف  اتیح  دوم  ی ورهدر د  نیتگنشتایاما و

  آن  یمعنا را بر جا  یا ابزاری  یكاربرد  ی هیر معنا نظریتصو  یجا  رها كرد و به

  در جمالت  داند كه یم  یابزار  ها را در حكم واژه  هینظر  نیاو در ا نشاند.

  كه  ستین  یواقع  جهان  گر ساختید كنند. یدا میپ  مختلف  یكاربردها  گوناگون

  جهان  ی تفكر درباره  یساختار زبان، چگونگ  كند بلكه یم  نییرا تع  زبان  ساخت

ز یرا ن  و نگرش  شهیاند  ی كند، نحوه یم  فراهم  زبان  كه  یمیكند. مفاه یم  نیرا مع

 .زند یم  رقم

  جهان  یتهایرا، واقع  جمله  ییمعنا یه، مرز معنا و بیاول  ی هیر نظرد

  جهان  یتهایواقع  توسط  كه  ییمعنا  دوم  ی هینظر  كه  یكند، در حال یم  مشخص
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  است. زبان  یو موجود زبان  ممكن  یهایاز باز  قسم  كی  شود فقط یم  فراهم

كند. در  یر میرا تعب  جهان  كه  كه  است هایباز  نیدارد و هم  یمتنوع  یهایباز

ابزار.    به  دوم  ی هیشود و در نظر یم  هیر تشبیتصو  به  زبان  نخست  ی هینظر

تواند  یاما ابزار م  موجود است  واقع  در عالم  كه  است  یاتییانگر جزیر بیتصو

 باشد.  داشته  متفاوت  یكاركردها

و   است  فیو توص  حیتشر  یبرا  كه  هیا توجی  لیتحل  یبرا  نه  از نظر او فسلفه

  یزبان  یباز  كیگر ید  ر فلسفهیتعب  نیا  ندارد. به  نیا  یراو  یی فهیو وظ  نقش

د بتواند یبا  لسوفیست. فیبرخوردار ن  یی ژهیاز قواعد و  شود چرا كه ینم  محسوب

 د.یآ  لیگفتمانها نا  نقش  درك  نفوذ كند تا به  و رفتار مردم  عادات  داخل  به

 

 ام خنداندن ى و معجزهبشارتم آزاد ،رسالتم شادمانى: نیچاپل یچارل
 نیمشهورتر از یکی( ١۸۸٩ - ١٩۷۷ Charlie Chaplin) نیچاپل یچارل

 و نیتر محبوب از یکی برجستهٔ  آهنگساز نیهمچن و کارگردانان و گرانیباز

 .است نمایس خیتار و یالدیم ستمیب قرن هنرمندان نیبزرگتر

 بود او ناطق کامالً  لمیف نینخستکه  بزرگ کتاتوریددر فیلم  نیچاپل یچارل

 در لمیف نیا. کشد را به تصویر می یالدیم چهل دهه در یجهان نابسامان اوضاع

 کتاتورید نکل،یه دیآدنو یزندگ خچهیتار واقع در و ییاروپا یکتاتورید مورد

 ریدرگ را اروپا و زند یم ها یهودی کشتار به دست که است ایتامان یالیخ کشور

 .کند یم جنگ

 ادیز ها آن از که است یکارگران مورد در دیجد عصر یبایز لمیف موضوع

 شدن لیتعط با یول است آنان یکار ساعت شیافزا فکر در و کشند یم کار

 مجبور خود یزندگ گذراندن یبرا که هستند شهر در یادیز کارانیب ها کارخانه

 . شوند یم یدزد به

 آن در که ساخت یکسان یها رنج مورد در نیچاپلی طال ندگانیجوفیلم 

 کردن برگزار یبرا لمیف نیا در ریفق یچارل. بودند معادن در طال دنبال به زمان

 مشکالت دچار او دوستان و خود ٔ عالقه مورد دختر خاطر به شام یمهمان کی
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 یها نان رقص لمیف اوج نقطه. ندیآ ینم ها مهمان از کی چیه. شد یشمار یب

 در شینما به را اش العاده فوق غنبو آن در که است نیچاپل توسط ،یا استوانه

 .است نیچاپل توسط چکمه کی خوردن و پختن ،لمیف گرید اوج نقطه. آورد یم

 Joseph Mc) یکارت مک جوزف نام به یسناتور ١٩۵۰ سال حدود در

Carthy )تهیه کرد . آنها را به اتهام  هنرمندان و روشنفکران از باال بلند یستیل

 آن در زین نیچاپل یچارل نام. تحت تعقیب قرار داد یستیکمون های داشتن اندیشه

 به( Lime Light) تیال الم لمیف شینما نیاول یبرا که یزمان او. بود ستیل

 به نیچاپل بیترت نیا به. شد خبر با کایآمر از خود اخراج از کرد یم سفر لندن

- Corsier - Sur) یوو-سور-ریکورس در ١٩۵۳ هٔ یژانو از اش خانواده همراه

Vervey )بازنگشت کایآمر به ١٩۷۲ سال تا و کرد یزندگ سیسوئ کشور در. 

 نه هستم شهیهنرپ کی من: »کرد تاکید می ها اتهام جواب درهمواره  نیچاپل

 «مدار استیس

علیه هنرمندان و  یکارت مک ی کهمدارک شد مشخص ١٩۵۴ سال در

 به ،١٩۷۲ لسادر  نیچاپل یچارل. بود یجعل ،بود برده کار به روشنفکران

 او به هندل ارزشمند مدال و از او به گرمی استقبال شد و بازگشت بود کایآمر

 از اوست: .دیگرد اهدا

بشارتم آزادى و  ،من اگر پیامبر بودم رسالتم شادمانى بود

نه از جهنمى مى ترساندم و نه به … ام خنداندن کودکان معجزه

را و انسان  تنها مى آموختم اندیشیدن… بهشتى وعده میدادم 

 …بودن را 

 

 موجودشناسیدر برابر  وجودشناسی: پافشاری بر هایدگرمارتین 

 آلمانی فیلسوف( ١۸۸٩ - ١٩۷۶   Martin Heideggerمارتین هایِدِگر )

های بسیاری از  بر دیدگاه و پرداخت وجودای نوین به تامل درباره  با شیوه

 اثر گذاشت. اندیشمندان
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ترین  استادش ادموند هوسرل بود. از مهم هایدگر همواره تحت تأثیر

است. او در این ( Time and Being)های او در فلسفه اثر هستی و زمان  کتاب

است،  متافیزیکفلسفه غرب که به تعبیر هایدگر همان تاریخ  تاریخکتاب به نقد 

ای است که خود آن را  شناسی تازه است و در پی طرح افکندن هستی پرداخته

خواند؛ چرا که نزد او تاریخ متافیزیک، تاریخ غفلت از  بنیادین می شناسی هستی

وجود و افتادن در ورطه موجودانگاری است. مقصود هایدگر از این تعبیر آن 

است که تاریخ کنونی فلسفه، با خلط موجودشناسی و وجودشناسی، از شناخت 

 است. وجود به معنای اصیل آن بازمانده

ى مى دید. خطر این است که آنچه در آغاز هایدگر در تکنولوژى، خطر

ابزار و وسیله اى دراختیار انسان بود از کنترل آدمى خارج شود و زندگى 

کسانى را که ارباب آن بوده اند تحت سلطه و انقیاد خود درآورد و به آن شکلى 

 The)« پرسش در باب تکنولوژى»خاص دهد. هایدگر در بخش آخر رساله 

Question Concerning Technology ) به نظر مى رسد امیدهایى مى

ورزد اما حتى در آنجا نیز مسأله اخالق محل بحث واقع نمى شود. او مى نویسد: 

خطرى که انسان را تهدید مى کند در درجه اول از ماشین ها و تجهیزات بالقوه »

مهلک و خطرناک تکنولوژى نیست. تهدید بالفعل از پیش، اساس وجود آدمى را 

]ذخیره سازى و به صورت  (Gestell) وش خطرساخته است. نقش گشتلدستخ

منبع تولید و مصرف درآوردن همه چیز[ این است که مى تواند مانع از آن شود 

( اصیل ترى گردد و به این وسیله بتواند revealing) شفافیتکه انسان وارد 

ى و جمع آورى حقیقت واالترى را به تجربه دریابد. از این رو، وقتى ذخیره ساز

به قصد تولید ومصرف صرف، حاکمیت پیداکند، خطر در باالترین حد خود 

 « است.

 اما هایدگر فراموش نمى کند که این شعر هولدرلین را دراینجا نقل کند:

در  «اما هرجا خطر هست، نیروى نجات بخش نیز همان جا رشدمى کند.»

که به دید او مى تواند اینجاست که هایدگر از چیزى سخن به میان مى آورد 

انسان شاعرانه زندگى »راهى براى نجات بگشاید و آن هنر است، بویژه شعر. 

 «مى کند در زمین.
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 کند . کاو در پیشوائی مادی و معنوی طبقات: آنتونیو گرامشی

پرداز  ( نظریه١۸٩١-١٩۳۷ Antonio Gramsciآنتونیو گرامشی )

« پیشوائی»اطر تبیین مفهوم بیش از هر چیز به خ ایتالیایی مارکسیست

(hegemony.شهرت یافته است )  ها زندانی  به دست فاشیست ١٩۲۶او در سال

 شد و باقی عمرش را در زندان گذراند.

به مطالعه و نویسندگی  ود وضع نامساعد جسمی در زندانبا وج گرامشی

ن ادامه داد. نتیجه پژوهش های او که پس از سقوط فاشیسم در کتابی با عنوا

 ویژگی بنیادین منتشر شد. (The Prison Notebooks) «های زندان یادداشت»

نظریات گرامشی عبارتند از زیر سوال بردن جبر اقتصادی و رد ایده قوانین 

 تاریخ. 

ای نیستند که در  حائز اهمیت است قوانین شبه طبیعیآنچه برای گرامشی 

و جایگاهشان خویش، جامعه  ها از ان منشا اثرند، بلکه آگاهی انسانتکوین انس

شوند که در نتیجه  تاریخی تلقی می نها موجوداتی کامل در تاریخ است. انسان

تجربه زندگی اجتماعی نه تنها قادرند تاریخ خود را بسازند بلکه می توانند 

 طبیعت انسانی را نیز مدام شکل دهند.

ران روشنفک»از  یب لنیناحزاگرامشی در مخالفت با نظریه پردازان 

ای زمانیکه به  کند. هر طبقه ( دفاع میorganic intellectuals)« ارگانیک

دهد که تجربه واقعی آن  ای از روشنفکران را پرورش می رسد پیکره قدرت می

ها و  ا ایده)هم در فلسفه و هم در هنر( اعالم کرده و از این طریق ب طبقه را

زعم گرامشی، مارکسیسم  . بهن دیگر طبقات مقابله می کنندهای روشنفکرا ارزش

 این اصل محوری را فراموش کرده است.

پیشوائی مادی تحلیل و واکاوی مفهوم  در چنین بستری ست که گرامشی به

پردازد. طبقه غالب سرمایه دار نه صرفا از  می( hegemonyو معنوی طبقات )

بلکه با طریق تهدید به خشونت ) یعنی با بهره گیری از پلیس و نیروهای مسلح( 

عارف و معتبر، ارائه منسجم و قانع کننده افکار و تجربیاتش به مثابه اصول مت

ق نهادهای جامعه مدنی نظیر این کار از طری کند. بر جامعه حکومت می
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 ا و خانواده صورت می گیرد.ه ههای گروهی، کلیسا، مدرس رسانه

(۲۰۰۲Andrew & Sedgwick,) 

 

 تبار آفریقایی ائیانآمریک: مروج فرهنگ زورا هورستون

 پژوهشگر (١۸٩١-١٩۶۰ Zora Neale Hurstonزورا نیل هورستون )

 کوتاه، داستان ۵۰بیش از  کهآمریکایی  و نویسنده، شناس انسان،  مردم فرهنگ

 به خدا مان آنها چشم» رمانمنتشر کرد. از میان کارهایش  و مقاله نمایشنامه

مجموعه داستان عامیانه  ( وTheir Eyes Were Watching God) «بود

 .معروفند، (Every Tongue Got to Confess) «باید اعتراف کنندهمه »

 Harlem) هارلم دوره تجدد ادبی و فرهنگی با هورستونفعالیت 

Renaissance )را  امریکا روستایی جنوب تبار آمریکائیان آفریقایی فرهنگ  که

 .بودهمراه  ارج می نهاد،

 

 و روشنگری سنجشگری ،: خردورزیفکری روشن

خرد و نقاد است.  ( به معنی خردورز، صاحبIntellectualروشنفکر )

های  و روشنگری و با دغدغه سنجشگری، خردورزیروشنفکران با سالح 

ی به مسائل جامعه خود و محیط انسانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست

 کنند. گیری می اندیشند و موضع جهانی می

 زایش روشنفکری

ی معروف  ی روشنفکری دانست. جمله شاید سقراط را بتوان اولین نماینده

، اولین تجلی مهم عقل فلسفی «زندگی بدون آزمون ارزش زیستن ندارد»سقراط 

و تالش سقراط برای شناخت خویشتن انسان، یکی از نخستین حرکت 

 روشنفکری در تاریخ بشر باشد.

 Пётр Дми́триевичدر تاریخ معاصر، پیوتر بوبوریکین )

Боборы́кин( واژه روشنفکر )интеллигенция را برای نخستین بار در )

التحصیالن  محافل نوخاسته دانشجویان و فارغدر روسیه، به  ١۸۶۰سال 
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اطالق کرد که با بینشی انتقادی به جامعه روسیه، اصالحات  ها و ادبایی دانشگاه

تین دارد، روسی که ریشه ال نگریستند. این واژه تزار و مسائل دوران خود می

 ,Боборыкин) ۲۰١۲(های دیگر اروپایی راه یافت.  تدریج به زبان به

« خردمندانه»های متعدد خود، از جمله  بعدها بوبوریکین در رمان

(Поумнелبه ،)  توصیف شخصیت روشنفکر پرداخت. کتاب محبوب

رنیشفسکی ( اثر چ?Что делать« )چه باید کرد؟»روشنفکران روسیه ُرمان 

(Никола́й Гаври́лович Черныше́вский بود. این کتاب یکی از )

های سده نوزدهم میالدی است. نه تنها بر نسل جوان روسیه  ترین ُرمان پرخواننده

بلکه بر نسل جوان اروپای غربی نیز تأثیرات عمیق داشت. بهترین مأخذ برای 

 Отцы́ и« )ان و پسرانپدر»شناخت روشنفکران روسیه در این دوران، ُرمان 

де́ти( اثر ایوان تورگینف ،)Ива́н Серге́евич Турге́нев .است )

کرده دهه  های جدید جوانان تحصیل تورگینف در این کتاب درگیری نگرش

روسیه را با نسل گذشته به زیبایی تصویر کرده است. )تورگنیف،  ١۸۶۰

١۳۸۸) 

های آن  زد. دانشگاهجریان روشنفکری در اروپا در قرون وسطی جوانه 

دوره، محل تحصیل قشری از مردم بود که به طور نسبی از طبقه حاکم فئودال 

مستقل بودند. اما، روشنفکری به معنی مدرن آن نخستین بار در جریان محاکمه 

، خود را ١٩۰۶تا  ١۸٩۴های  ( در سالAlfred Dreyfusآلفرد دریفوس )

بود که به اتهام دادن اسرار به آلمان نشان داد. دریفوس یک افسر ارتش فرانسه 

، ( محکوم شد ولیThe Bermuda Islands« )جزایر شیطان»به حبس ابد در

 گناهی وی پیدا شد. پس از شش سال مدارکی دال بر بی

در جریان محاکمه مجدد دریفوس، افراد مافوق او از ترس تاثیر سوء تبرئه 

آمد، از ارائه  شمار می ملی بهسه که تجسم ارادۀ شدن او در روحیه ارتش فران

مدارک خودداری و یا مدارک جعلی ارائه کردند. همین سبب شد که دریفوس در 

تن از هنرمندان و  ۳۰۰محاکمه استیناف محکوم شود. امیل زوال و کلمانسو و 

به رئیس جمهور فرانسه « کنم من متهم می»ای با عنوان  نویسندگان آن دوره نامه

مشهور شد. این اقدامات منجر به « بیانیه روشنفکران» نام نوشتند که به 

 آید. ستین پیروزی روشنفکری به شمار مینشینی دادگاه نظامی گردید و نخ عقب
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اقدام روشنفکران فرانسه انعکاسی گسترده و جهانی یافت. چخوف، 

همه روشنفکران »ی بیانیه زوال نوشت:  نویس معروف روسی درباره نمایشنامه

 «. گیرند زوال را میاروپا طرف 

 

 تطور روشنفکری در تاریخ

مدافع بورژوازی در مقابل فئودالیسم و ارتجاع و  ١۸روشنفکران قرن 

های انسانگرایانه بورژوازی داشتند.  کلیسا بودند. آنها امید زیادی به وعده

های خود را در  جریانات روشنفکری در انقالب فرانسه تالش نمودند تا اندیشه

های سیاسی آن دوره بودند تالش  آزادی از عه دهند. این قشر که برآمدهجامعه اشا

 مداری، افکار الئیک و لیبرالیسم را در جامعه رواج دهند. نمودند انسان

در قرن نوزدهم با مشخص شدن بیشتر ماهیت بورژوازی، روشنفکران این 

 های جامعه بورژوازی سده برعکس روشنفکران سده پیش، به نقد نارسائی

 پرداختند.

در قرن بیستم محور اصلی افشاگری روشنفکران علیه جنگ و امپریالیسم 

 های جدی مطرح شد. بود. دراین دوره، رسالت روشنفکر در بحث

( و آلودگی محیط زیست، globalizationسازی ) در سده کنونی، جهانی

تری پیش روی  های مختلف، مشکالت گسترده ها، تبعیض در شکل جنگ

ها را تسهیل  های جمعی ارتباط با توده ن می گذارد. هرچند رسانهروشنفکرا

کرده، در مقابل توان تحمیق صاحبان زر و زور را نیز گسترش داد. رواداری 

 ترین چالش روشنفکران در دهکده جهانی با ارتباطات ژرف باشد. شاید مهم

 مسئولیت و تعهد

ت در یونان باستان مسئولیت شهروندی روشنفکر که با نقد سقراطی از قدر

ی معروف  آغاز شد، بار دیگر با شرکت روشنفکران در قضیه دریفوس و مقاله

تکرار شد و حیاتی نوین « کنم...! نامه به رئیس جمهور من متهم می»امیل زوال 

یافت. در حقیقت مقام روشنفکرـ شهروند و نقد او از قدرت با قضیه دریفوس و 

بعدی همگانی و ماهیتی جهانشمول به خود شجاعت اخالقی افرادی چون زوال 

 گرفت. 
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در  ١۸٩۸ژانویه  ١۳که در روز « کنم من متهم می»ی معروف امیل زوال  مقاله

 به چاپ رسید. Auroreروزنامه اُرور 

کند  اشاره می« عدالت»و « حقیقت»زوال در دفاع از دریفوس به دو مفهوم 

ری و جایگاه اخالقی و ی شروعی برای جنبش روشنفک که به عنوان نقطه

اگر حقیقت را زیر زمین پنهان »نویسد:  آید. زوال می اجتماعی آن به حساب می

شود که همه چیز را  شود و با چنان نیروی انفجاری آشکار می کنید، انباشته می

 «. کند با خود نابود می
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گوید که در برابر قدرت  امیل زوال از انفجار حقیقت و عدالت سخن می

، گفتمان روشنفکری از «بیانیه روشنفکران»تد. با حرکت زوال و ایس می

چارچوب ادبی و آموزشی و علمی فاصله گرفت و در قالب اندیشه انتقادی تبدیل 

گفت و  شد. از این پس حقیقتی که روشنفکر از آن سخن می« گفتمان حقیقت»به 

جهانشمول کرد، حقیقتی  ای اجتماعی و سیاسی آن را پیشه می در جهت مبارزه

بود. از اینرو، استقالل و اقتدار معنوی روشنفکران در رویارویی حقیقت با 

 (١۳٩۰، جهانبگلوقدرت شکل گرفت. )

 نقد روشنفکری

را به نقد کشیدند.  انبرخی اندیشمندان در قرن بیستم عملکرد روشنفکر

و « روشنفکری ضد روشنفکر»( با طرح Theodor Adornoتئودور آدورنو )

، بحث درباره «خیانت روشنفکری»( با کتاب Julien Bendaندا )ژولین ب

 را موشکافی و باز کردند.  انماهیت و عملکرد روشنفکر

)به معنای فردی ” Clerc“از مفهوم  ”Intellectual”ی  بندا در مقابل واژه

که در جست و جوی هدفی عملی نیست و به دنبال کسب علم و آفرینش هنری 

د. بندا معتقد است که روشنفکر باید در جست و جوی عقل و کن است( استفاده می

هایی چون ایمان و عشق و شجاعت و اهداف  حقیقت باشد و از ارزش

ی بندا تنها بدین گونه روشنفکران قادرند وجدان  ایدئولوژیک پرهیز کند. به گفته

 های جهانی اختناق و اقتدار را نقد بشریت باشند و با قرار گرفتن فرای ارزش

هایی جهانشمول، فراملی، فراتاریخی و  کنند. بندا روشنفکر را حامل ارزش

ها تعیین  داند و قابلیت نقد قدرت را در ارتباط با این ارزش فرافرهنگی می

 کند.  می

روشنفکر »( با ضرب مفهوم Antonio Gramsciآنتونیو گرامشی )

وشنفکر ی زوالیی ر ( و رد نظریهOrganic Intellectual« )اورگانیک

ی روشنفکران و قدرت آغاز کرد.  ی رابطه خودمختار، بحث جدیدی را درباره

)یعنی معلمان، کشیشان و کارمندان « روشنفکران سنتی»از نظر گرامشی میان 

جو  طلب و برتری ساالران( که به استحکام فرهنگ سلطه یا دیوان

(hegemonicکمک می )  از که بخشی « روشنفکران اورگانیک»کردند و
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ی مدنی بودند، تفاوت اساسی وجود داشت. از دیدگاه گرامشی روشنفکران  جامعه

توانند در مبارزه  جو را دارند و می اورگانیک قابلیت ایفای نقش ضد برتری

برای تغییر اجتماعی شرکت داشته باشند. گرامشی برخالف بندا معتقد به شرکت 

بود. او این شرکت فعال را ی عمومی  فعال روشنفکران در زندگی عملی و حیطه

 دید. همراه با آگاهی انتقادی روشنفکران می

( با اشاره به Michel Foucaultنیم قرن بعد از گرامشی، میشل فوکو )

را دوباره زنده کرد. « روشنفکر اورگانیک»ی  ایده« روشنفکر خاص»مفهوم 

ا فوکو معتقد است که روشنفکر به معنای اخص کلمه فردی است که خود ر

کند، زیرا مدافع حقیقتی کلی در برابر  ای آزاد و وجدان جهانی معرفی می سوژه

قدرت است. ولی اکنون چیزی به نام حقیقت کلی وجود ندارد و روشنفکر بیشتر 

  ,Foucault) ۲۰١۲(کند. در نقش یک متخصص عمل می

در مسائلی »است که « وجدانی شوربخت»از نظر سارتر، روشنفکر 

به همین دلیل روشنفکر با کسب آگاهی «. که به او مربوط نیست کند دخالت می

 ۲۰۰۴) کوشد تا آگاهی کلی برای همگان به دست آورد. از موقعیت خود می

(Azar, 

سازی از  برخی از منتقدان ژان پل سارتر معتقدند که او در دام اسطوره

وشنفکر قائل ای برای ر العاده و ویژه افتد و قدرت عقالنی فوق مقام روشنفکر می

 است. 

 Raymondدو منتقد اصلی نگرش سارتری از روشنفکر، ریمون آرون )

Aron( و آلبر کامو )Albert Camusی خود  ( هستند که هر یک به نوبه

 کنند.  ی فلسفی خاصی بررسی می ی روشنفکر و قدرت را در قالب اندیشه رابطه

ی عاملی  منزله کامو در بحث با سارتر و طرفداران او از روشنفکر به

گوید و بر  ی همگانی سخن می اخالقی و نیرویی برای اعمال عدالت در گستره

این اعتقاد است که روشنفکر با شنا کردن در خالف جریان آب باید با 

هدف روشنفکری دفاع از خشونتی علیه کامو نظر به مبارزه کند.  نظری تنگ

های سیاسی  وی مطلقخشونت دیگر نیست بلکه داشتن حضوری اخالقی فراس

رسد که واقعیت  است. کامو با طرد روش شیطانی کردن دیگری به این نتیجه می
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های سریع از روی آن بگذریم. بنابراین از نگاه  تر از آن است که با داوری پیچیده

اندیشه ولی همزمان بازشناسی   کامو روشنفکری به معنای دفاع از آزادی

 باشد.  های آن نیز می محدودیت

ریمون آرون بود که در سال « روشنفکر سارتری»یکی دیگر از منتقدان 

نگرش ایدئولوژیک و افراطی « افیون روشنفکران»با چاپ کتاب  ١٩۵۵

ی شوروی نقد کرد. آرون روشنفکران چپ  روشنفکری چپ و انقالبی را درباره

ان در کند و معتقد است که آن می« دین سکوالر»را متهم به اعتیاد به استبداد 

کنند چشم  ضمن اینکه قدرت سیاسی در جوامع لیبرال و دموکراتیک را نقد می

بندند. از نظر آرون نقش  خود را بروی بدترین جنایات رژیم کمونیستی می

ی رستگاری جهانی نیست، بلکه مستلزم نوعی  روشنفکر امید بستن به ایده

استبداد بارها »ی آرون  گرایی سیاسی همراه با فراست اخالقی است. به گفته واقع

به نام آزادی تأسیس یافته و تجربه به ما ثابت کرده است که احزاب را باید از 

  ,Aron) 2001(«. روی اعمالشان و نه تبلیغاتشان قضاوت کرد

درتالش »گوید:  آرون در باره ناپیگری و تناقض روشنفکران افشاگرانه می

ها موشکافی  نقاط ضعف دموکراسیان که نسبت به برای توضیح رفتار اندیشمند

های بزرگ  یر نام دکترینکه ز و نسبت به جنایات بزرگ در صورتی می کنند

انجام شده باشد به دیده اغماض می نگرند، به واژه هایی مقدس برخوردم: چپ، 

   ,Aron) 2001( «انقالب، پرولتاریا.

 

 غات دولتیجدائی هنر و ادبیات از سیاست و تبلی :والدیمیر مایاکوفسکی

( ١۸٩۳ - ١٩۳۰  Mayakovsky Vladimirوالدیمیر مایاکوفسکی )

ای برای  ( روسی از اتخاذ هیچ وسیلهFuturism)گرای  آیندهنویس  شاعر درام

زد و برای مردم  ها قدم می انتشار افکار و آثار خود باک نداشت و حتی در کوچه

های جنگی داخلی در روسیه او به  در سال» کنند: خواند. حکایت می شعر می

خواند.  اشعار خود را برای سربازان می سنگرهارفت و در  های جنگ می جبهه

شتافتند. او با صدایی رسا و  محابا به جنگ می مردم از اشعار او الهام گرفته، بی
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خواند و مردم آن اشعار را فوراً  پرجوش و خروش در رادیو آثار خود را می

 «کردند... حفظ می

از سیزده جلد میراث ادبی مایاکوفسکی، دوازده جلد آن بعد از انقالب به 

است. او ادبیات منظوم و شعر را با واقعیت نزدیک کرده آن را در  وجود آمده

های معاصر گذاشت و تبدیل به سالحی برای مبارزه در راستای  خدمت نیازمندی

ها  برد اما بندٔه آن سیک لذت میاهداف خود نمود. مایاکوفسکی از اشعار کال

گفت: هنر باید با زندگی درآمیخته بشود. یا باید در هم آمیخته شود  شد. او می نمی

 یا باید نابود بشود.

هیجان در ترویج انقالب اکتبر کوشید.  مایاکوفسکی نخست با شور و

 نظری ایدئولوژیک را در برابر خود یافت. او اندک و تنگ کاغذبازی زودی به

لزوم جدائی هنر و ادبیات از سیاست و تبلیغات دولتی رسید و خواهان اندک به 

ها  در نمایشنامه او استقالل هنر و ادبیات در برابر نیاز تبلیغات دولتی شد.

طلب و تازه به دوران رسیده را  اندرکاران جاه واشعارش حکومت جدید و دست

 نقد کرد. 

از  الخروج ممنوع و طرد« خلق دشمن شماره یک»مایاکوفسکی با برچسب 

با سرخوردگی شدید هنری و سیاسی در اوج نبوغ هنری و  شدخاک شوروی 

  خودکشی کرد.

 

رشد  و جوانب خطرناک تکنولوژی پیشرفت: نگران آلدوس هاکسلی

 های کنترل نابهنجار تکنیک

( نویسندٔه بریتانیایی ١۸٩۴ -١٩۶۳  Aldous Huxleyآلدوس هاکسلی )

از نخستین نویسندگانی بود که نسبت و رود نقد مدرنیته به شمار می از پیشگامان

های کنترل  رشد نابهنجار تکنیک و به جوانب خطرناک پیشرفت تکنولوژی

 هشدار داد. 
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 Brave) «دنیای قشنگ نو» (Dystopian) پادآرمانی تخیلی-علمیرمان 

New World)   گذرد و می لندندر شهر  ۲۵۴۰که داستان آن در سال 

به آفرینش انسانها  مهندسی ژنتیککشد که در آن  را به تصویر می آرمانشهری

های از پیش تعیین شده منجر شده، نظام اخالقی جامعه با تشکیل  با ویژگی

و تولید مثل  خانوادهو نابودی کامل  فقرو  جنگحکومت جهانی و از میان بردن 

ت انگیزی اعتال یافته و به طرز حیر شناسی روانبه کلی پوست انداخته و دانش 

 ست. های غیر ضروری تنها هدف انسان ایجاد سعادت و از میان بردن رنج

شاد و سالم هستند و  ها انسانکشد؛ رمان دنیایی دو چهره را به تصویر می

و دوستی همه جا را فراگرفته، نیازهای  صلحزندگی مرفه و مجهزی دارند و 

رنج تا کمترین سطح کاهش یافته، ها به سرعت برطرف و محرومیت و  انسان

 به دست آمده. مذهبو  دانش، هنرها به قیمت قربانی کردن  اما همه این

های  فقر و جنگ به کلی ریشه کن شده و هر انسان با توجه به ویژگی

که  داروهاییهای مبتنی بر اصول روان شناختی و امکانات و  ژنتیکی، آموزش

کند و البته این  امالً احساس خوشبختی میگذارد ک در اختیارش می دولت جهانی

دستاوردهای شگفت انگیز با نابودی عناصری به دست آمده که نقطه محوری 

به کلی نابود  فلسفهو  فرهنگ، خانوادهدهند؛  هویت بشر امروزین را تشکیل می

زبان گویند )در جایی از داستان  سخن می زباناند، تمام افراد بشر به یک  شده

( تنها اثری که از آلمانیو  فرانسویشود. مثل  ک زبان مرده نامیده میی لهستانی

در برابر  Our Ford) فورد مابا لفظ  هنری فوردمانده در تقدیس  مذهب باقی

Our Lord  شود، هنر به سطحی نازل و  دهد( دیده می معنی می خدای ماکه

ده، بر روند شناسی و مهندسی ژنتیک خالصه ش به روان علممبتذل سقوط کرده، 

گیرد و خواندن بسیاری از آثار کالسیک  تولید دانش نظارت شدیدی صورت می

 و مذهبی ممنوع هستند. فلسفی، ادبیو مقدس علمی، 

را  رنجهمگی انسانها با تکنیکهای ژنتیکی و آموزشی لذت جویی و کاهش 

شود و  بی هیچ محدودیتی تشویق می روابط جنسیاند،  هدف خود قرار داده

شود. افراد  هش روابط جنسی ضدارزش و یک رفتار ضد اجتماعی شمرده میکا

 روند. می (Holidayتعطیالت )به  سوماً با مصرف داروی مخدری به نام 
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تواند فرایند تولد را به  است که انسان می پیشرفت فناوری به حدی رسیده

 -ان سازی کند. نظام سیاسی حاکم بر جه شکل مصنوعی و در مقیاس کالن شبیه

کند، با هدف  حکومت می« اشتراک، یگانگی، ثبات»که با شعار  -دولت جهانی 

گیری و  های تخم ها که در کارخانه ایجاد یک جامعٔه طبقاتی فرایند تولد انسان

کند و در نتیجه چند  شود را دستکاری می سازی در سراسر دنیا انجام می شرطی

شوند؛ آلفاها،  ها خارج می ارخانهعنوان محصول از این ک ها به گروه از انسان

بندی نزولی بر حسب هوش و کارآیی ذهنی و  ها. این رده بتاها، گاماها و اپسیلون

بندی داخلی  است و هر رده یک تقسیم تنظیم شده« تولیدشده»های  اجتماعی انسان

ها از نظر هوش و  بندی، آلفامثبت مثبت و منفی نیز دارد. بنابر این رده

های معمولی  جتماعی از همه برتر و واالترند و تقریباً شبیه به انسانهای ا ویژگی

 هستند.

و ایدٔه داشتن پدر و مادر همانند اعتقاد به خدا و  زایی زندهدر این جهان 

 آور است. است بلکه زشت و شرم دین، نه تنها منسوخ شده

و  است قرار گرفته -خداوند  -در جای خالق یکتا « فورد»در نظام حاکم، 

شان نام او را در جای نام خدا استفاده  خورند و در گویش مردم با نام او قسم می

بعد از »)مانند « بعد از فورد»کنند و حتی سالشماری این جهان بصورت  می

 شود. انجام می«( میالد مسیح

 سوماً و  آموزی خواب، سازی شرطیهای  گیری از شیوه دولت جهانی با بهره

شود. اصول  فوردی و رعایت مو به موی آنها مطمئن می از هنجار بودن اصول

شان مفید باشند، هر چه دارند با  خواهد که برای جامعه فوردی از همه می

دیگران به اشتراک بگذارند، از دین، عشق، اخالق، طبیعت و کتاب متنفر باشند، 

ت دم را غنیمرا بر هر چیز مقدم دانند،  طلبی لذتمرگ را عادی محسوب کنند، 

فکر و رفتار و زندگی کنند. « های توی بطری مثل بچه»و در یک کالم  شمرند

شفابخش هست که  سومایهرگاه هم که زندگی از حد تحمل خارج شد، 

برد. از این طریق است که ثبات جامعه و  ها را از یاد می اش سختی نشئگی

 (.١۳۷۸)هاکسلی،  شود. مصرف مداوم تضمین می

 



 ر غربد آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

368 

 محاکمات مسکو : افشایآندره بروتون

( شاعر، نویسنده، پیشگام ١۸٩۶- ١٩۶۶  André Bretonآندره بروتون )

ود و از باستالینیسم  مبارز پیگیر( Surrealism) گرا فراواقعو نظریه پرداز 

 .کردمسکو را محکوم  های نمایشی دادگاهنخستین کسانی است که در فرانسه 

 

 یکاحقوق مدنی در امر: مبارز اسلندا گود رابسون

( ١۸٩۶ - ١٩۶۵ Robeson Eslanda Goodeاسلندا گود رابسون )

های پل  همسر و مدیر برنامه ،یپیکارگر حقوق مدنی و نویسندٔه نامدار امریکائ

 رابسون بود.

امریکا متمرکز کرد.  اسلندا گود توجه و نگرانی خود را بر حقوق مدنی در

در مخالفت با فاشیسم در اروپا و تالش برای وادار کردن کنگرٔه آمریکا به 

( )شکنجه و اعدام و سوزاندن lynching-anti« )قانون ضد لینچ»تصویب 

( فعاالنه ١۸ضی چارلز لینچ در قرن برگرفته از نام قا –شخص بدون محاکمه 

 شرکت کرد.

گود و پل رابسون هر دو از حامیان دولت جبهٔه خلقی در اسپانیا بودند. در 

آوری پول برای بریگادهای  های داخلی اسپانیا، گود در زمینٔه جمع جریان جنگ

، گود و رابسون به شارلوت هالدین ١٩۳۸المللی فعال بود. در ژانویٔه  بین

(Charlotte Haldane دبیر ،)«در اسپانیا ملحق «کمیتٔه امداد به بستگان ،

 شدند.

، ١٩۴۵( در سال African Journey« )سفر آفریقا»پیش از انتشار کتاب 

شناسی اجتماعی در دانشگاه  به مطالعٔه انسان ١٩۳۶-۳۷های  گود بین سال

حاد شوروی ها در ات اقتصاد و علوم سیاسی لندن و در انستیتوی ملٌی اقلیت

 پرداخت.

با تشدید پیگردهای ضدکمونیستی توسط نیروهای ماورای راست در 

کمیتٔه رسیدگی به »هدف پیگرد « پل رابسون»و « اسلندا گود»آمریکا، 

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAgoode.htm
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAlynching.htm
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 House Un-American Activities« )های غیرآمریکایی فعالیت

Committee = HUAC قرار گرفتند، و وزارت امور خارجٔه آمریکا )

 شان را باطل کرد.  هگذرنام

گود و پل رابسون هر دو مخالف جنگ کره بودند. همچنین توجه مردم را 

( جلب کردند که  Harry S. MooreHarriet andبه قتل هَریت و هَری مور )

انجمن سراسری »ی تأسیس شعبٔه هایشان برا به خاطر فعالیت ١٩۵١در دسامبر 

 National Association for the« )پوستان برای پیشرفت رنگین

Advancement of Coloured People در فلوریدا « برک ریج هارت»( در

برک ریج در  تهار»کشته شدند. گود نوشت که هریت و هری مور در 

جا در  برک ریج همین های دوردست جنگ کره کشته نشدند، بلکه در هارت میدان

او نوشت که به قتل رساندن این دو ثابت کرد که « میمز فلوریدا کشته شدند.

ای ناآمریکایی شرور،  عده»اعتبار جهانی ایاالت متحد آمریکا از سوی 

 شد. تهدید می« پرقدرت، و فعال

های  کمیتٔه رسیدگی به فعالیت»وقتی که گود در برابر  ١٩۵۵در سال 

شما سفیدپوست هستید و من یک »ظاهر شد، به سناتورها گفت: « ناآمریکایی

اش در حزب کمونیست  گود عضویت« سیاهم، و این یک کمیتٔه خیلی سفید است.

 حزب از برابری نژادی را ستود.این حمایت   آمریکا را انکار کرد، ولی سیاست

 

 : ژرفش رواداریربرت مارکوزهه

( فیلسوف و ١۸٩۸ - ١٩۷٩ Herbert Marcuse) هربرت مارکوزه

به حد و مرز شناس آلمانی و از اعضاِی اصلِی مکتب فرانکفورت  جامعه

های  ترین پرسش از مشکلپردازد. تعیین حد و مرز رواداری یکی  رواداری می

« راواداری ناب» اتمارکوزه با ضرب اصطالحاست.  مربوط به رواداری

(Pure Tolerance و )«رواداری سرکوبگر( »Repressive Tolerance )

ت را نقد می کند و متذکر می شود که داری مبلغ آن اس روادارئی که سرمایه

خواهد، از جمله آزادی در غارت، آزادی  میق لسرمایه برای خود آزادی مط

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAmooreH.htm
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAnaacp.htm
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAnaacp.htm
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAnaacp.htm
http://www.marcuse.org/herbert/index.html
http://www.marcuse.org/herbert/index.html
http://www.marcuse.org/herbert/pubs/60spubs/65repressivetolerance.htm
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حد و حصر، آزادی در انحصار و سرانجام آزادی در سرکوب  استثمار بی

 ها.  آزادی

داری رشد یافتۀ اروپائی و  سرمایه مارکوزه در افشای ناپیگیری رواداری

برده است که نوآوری در  داری پیشرفته پی که سرمایهآمریکائی می گوید 

داری با  آوری و تولید تنها در فرهنگ باز و نوجو امکان دارد. سرمایه فن

که منفعت طبقه حاکم  گیری از تجربه فاشیسم و اجتناب از سرکوب مطلق درس

 نمی دمد و با ای« رواداری ناب»، بر شیپور داری را می تواند تهدید کند سرمایه

کند و از سوی دیگر  داری را تضمین می مشی از یک سو، منافع بلندمدت سرمایه

 کند. خنثی می برای دگرگونی های نیروهای مخالف را تالش

« رواداری سرکوبگر»مارکوزه با تصریح این نکته که نقد او از 

های دموکراتیک در کشورهای  دارانه مخالفت با دموکراسی و آزادی سرمایه

 گوید: ست، میپیشرفته نی

در مقابل تاثیر کیفی دگراندیشی  دموکراتیکواقعی که در رواداری موانع 

وجود دارد در مقایسه با اعمال یک دیکتاتور که ادعای آموزش حقیقت به 

مردم را دارد، به اندازه کافی نرم و قابل تحمل است. رواداری 

ی از هایش، در هر شرایط تحریفها و  دموکراتیک، با تمام محدویت

های زنده را فدای  های نسل ای که حقوق و آزادی شده گری نهادینه تحمیل

تر است. پرسش این است که آیا این تنها راه  کند، انسانی های آینده می نسل

 است. 

را  طرفی دولت انتقاد می کند و آن آل آن بی ری و ایدهامارکوزه از رواد

 رب می داند.طلب غ صرفا یک ابزاز دیگر از ایدئولوژی سلطه

 

 حقوق مدنی: مبارزه برای پل رابسون

( خواننده و هنرپیشه ١۸٩۸ - ١٩۷۶  Paul Robesonپل رابسون )

آمریکائی که در جنبش حقوق مدنی فعال بود. جنگ داخلی اسپانیا چنان او متاثر 

های تجاری خود دست کشید و زندگی خود را وقف مبارزه با  کرد که از فعالیت
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دالتی کرد. مبارزه او با امپریالسم، گرایش به چپ و انتقاد از ع فاشیسم و بی

 کارتی قرار داد. اقدامات دولت آمریکا او را در لیست سیاه مک

 

 وجدان اجتماعی: نویسنده با ارنست همینگوی

از   (١۸٩٩ - ١٩۶١  Ernest Hemingway) ارنِست ِهمینگوی

گذاران یکی از  از پایهو  ایاالت متحده آمریکانویسندگان برجستٔه معاصر 

 است.« نگاری ادبی وقایع»تأثیرگذارترین انواع ادبی، موسوم به 

و عده ای از روشنفکران  ینگویپس از آغاز جنگهای داخلی اسپانیا، هم

دو بار در جنگ  ِهمینگوی. پشتیبانی کردنداسپانیا  خواهان جمهوری ازآمریکا 

 . اسپانیا شرکت کرد

به نحو  یژگی. این ووجدان اجتماعی اوست گویهمین آثار یژگیو یکی از

 For Whom the) «ند؟نوازمرگ که را می  های ناقوس»در  بسیار روشن

Bells Tolls ) دهد نشان می است،در مورد جنگهای داخلی اسپانیا. 

 

 های ها و ناروایی قلم در خدمت مبارزه با نابرابری: برتولت برشت

 اجتماعی

نویس و  (، نمایشنامه١۸٩۸ - ١٩۵۶  Berthold Brechtبرتولت برشت )

نویس تئاتر  ترین نمایشنامه کارگردان تئاتر و شاعر آلمانی به عنوان برجسته

 تئاتر دراماتیک( است. در برابرروایی )

اند. اینها شعرهایی  ترین آثار او دانسته شعرهای نمایشی برشت را از مهم

های او شده و به  نمایشنامههستند که به صورت سرود، تصنیف یا ترانه وارد 

های موضوعی خاص یا برای غنا بخشیدن به موضوع و افزایش  مناسبت

پرده، موخره یا در میان متن  اثرگذاری، به صورت پیش درآمد، میان

آمیز هستند و زیر پوستٔه  اند. این شعرها اغلب طنزآمیز یا هزل شده آورده
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های  رسان ایده ننده داشته و پیامطبعانٔه خود مفاهیم بسیار جدی و آگاه ک شوخ

های برشت دربرگیرندٔه یک یا  نقادانه و اجتماعی برشت هستند. بیشتر نمایشنامه

 چند سرود، ترانه و شعر است.

ات و هنر به تعهد اجتماعی معتقد بود و قلم خود را در خدمت یبرشت در ادب

نگارش رشته ای با ی های جامعه نهاده بود. او یمبارزه با نابرابری ها و ناروا

 Epic)ی" ی"تئاتر روا ه گذاشت کهیاز مقاالت نظری، مکتب تازه ای در تئاتر پا

theatre )ک فاصله گذاری" و شکستن یاری "تکنین تئاتر به یخوانده می شود. ا

درام باز می  جانها و احساساتیشی"، تماشاگر را از غرق شدن در هی"توهم نما

ت موجود را نقد یدن می دهد، تا بتواند وضعیشیدارد، به او فرصت و توان اند

 کند. 

هن خود را ی( برشت م١٩۳۳م نازی در آلمان )یدن رژیبا به قدرت رس

خت، دانمارک و یشروی ارتش نازی گریترک کرد، کشور به کشور از برابر پ

 د.یکا رسیبه آمر ١٩۴١سوئد و فنالند را پشت سر گذاشت تا سرانجام در سال 

سال به  ١۵رشت، که خود گمان می کرد کوتاه مدت باشد، د بیدوران تبع

نش هنری کوشا و پربار بود و ین دوران ناآرام در آفرید. او در تمام ایدرازا کش

 اری نوشت. یآثار ماندگار بس

اسی تازه ای یان جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد، فضای سیپس از پا

روها و یه حساب آمد، نکا حاکم شد. داشتن افکار مترقی "جرم" بیدر آمر

ان افراطی به یروشنفکران چپگرا "عناصر دشمن" خوانده شدند. راست گرا

ه هنرمندان و یسرکردگی سناتور جوزف مک کارتی کارزار مخوفی عل

 سندگان مترقی به راه انداختند.ینو

حات" از جانب ی"برای ادای پاره ای توض ١٩۴۷اکتبر  ۳۰برشت در 

ی" به واشنگتن فرا خوانده یکایتهای ضدآمریدر فعال قیژه برای تحقیته وی"کم

 شد. 

او چند روز بعد ایاالت متحده را برای همیشه ترک کرد. پس از چندی 

 به آلمان شرقی رفت. ١٩۴۸اقامت در سویس، به سال 
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و اشعاری که پس از مرگ برشت منتشر شد، نشان داد روزانه ادداشتها ی

را به سوی نظامی سرکوبگر و  یستیکشورهای سوسیالکه او روند انحطاط 

این از مطالعه  ن،یافزون بر ا خودکامه با نگرانی دنبال می کرده است.

ن فروتنی و مهربانی، در برقراری یافت که برشت در عیادداشتها، می توان دری

رجوش بود. او خود را "شهروند جهان" می یار سرد و دیگران بسیرابطه با د

د که در ی"آلمانی" باقی مانده بود. در تمام دوران تبعدانست، اما در باطن سخت 

کشورهای گوناگون روابط اجتماعی گسترده ای برقرار کرد، همه جا تنها با 

 ان" رفت و آمد داشت و تنها با هموطنان خود معاشرت کرد. یدی"محافل تبع

ک دارد، در یوگرافیندگان"، که تا حدی جنبه اتوبی"به آ یبلند سه بند شعر

د به سر می برد، سروده است و آن یزمانی که در دانمارک در تبع ١٩۳٩ سال

نی ی)ترجمه علی امبرشت است ت نامه معنوی" یا "وصیث نفس یرا نوعی حد

 .:نجفی(

I 

 ره و تاری زندگی می کنم:یراستی که در دوره ت

 امروزه فقط حرفهای احمقانه بی خطرند

 دهد،اخم بر چهره نداشتن، از بی احساسی خبر می 

 ده است.یو آنکه می خندد، هنوز خبر هولناک را نشن

 ستین چه زمانه ایا

 ت استین جنایکه حرف زدن از درختان ع

 م!یزی نگفته باشین همه تباهی چیوقتی از ا

 کسی که آرام به راه خود می رود گناهکار است

 را دوستانی که در تنگنا هستندیز

 گر به او دسترس ندارند.ید

 من هنوز رزق و روزی دارم ن درست است:یا

 ن تنها از روی تصادف استید: ایاما باور کن

 ست از کاری که می کنم نان و آبی برسدیچ قرار نیه

 اگر بخت و اقبال پشت کند، کارم ساخته است.
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 ریم گفته اند: بخور، بنوش و از آنچه داری بهره بگیاز قد

 دیاما چطور می توان خورد و نوش

 ده امیرون کشیچنگ گرسنه ای بوقتی خوراکم را از 

 و به جام آبم تشنه ای مستحق تر است.

 ن حرفها باز هم می خورم و می نوشم.یاما با همه ا

 من هم دلم می خواهد از روی خرد زندگی کنم

 ف کرده اند:ین تعریمی آدم خردمند را چنیدر کتابهای قد

 ن عمر کوتاه رایاز آشوب زمانه دوری گرفتن و ا

 ری کردنبی وحشت سپ

 کی پاسخ گفتنیبدی را با ن

 ان سپردنیک به نسیکایآرزوها را 

 ن است خردمندی.یا

 د از من.ین کارها بر نمی آیاما ا

 ره و تاری زندگی می کنم. یراستی که در دوره ت

II 

 در دوران آشوب به شهرها آمدم

 داد می کرد.یزمانی که گرسنگی ب

 ان مردم آمدمیدر زمان شورش به م

 اد زدم.یراهشان فرو به هم

 عمری که مرا داده شده بود

 ن گذشت. ین چنیبر زم

 ان سنگرها خوردمیخوراکم را م

 خوابم را کنار قاتلها خفتم

 عشق را جدی نگرفتم

 عت دل ندادمیو به طب

 عمری که مرا داده شده بود

 ن گذشت. ین چنیبر زم
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 در روزگار من تمام راهها به مرداب ختم می شدند

 ه جالدان لو می دادزبانم مرا ب

 د داشتمیاد نبود، اما امیزورم ز

 که برای زمامداران دردسر فراهم کنم!

 عمری که مرا داده شده بود

 ن گذشت. ین چنیبر زم

 اد نبودیتوش و توان ما ز

 مقصد در دوردست بود

 ده می شد امایاز دور د

 دم.یمن آن را در دسترس نمی د

 عمری که مرا داده شده بود

 ن گذشت. یچنن یبر زم

III 

 دیرون می جهیندگان، شما که از دل توفانی بیآهای آ

 ده است.یکه ما را بلع

 دیوقتی از ضعف های ما حرف می زن

 ادتان باشدی

 د. ییزی بگویکه از زمانه سخت ما هم چ

 میش از کفشهامان کشور عوض کردید که ما بیاد آوریبه 

 م،یشتأس پشت سر گذایدانهای جنگ طبقاتی را با یو م

 آنجا که ستم بود و اعتراضی نبود.

 م:ین را خوب می دانیا

 زیحتی نفرت از حقارت ن

 آدم را سنگدل می کند.

 حتی خشم بر نابرابری هم

 صدا را خشن می کند.
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 میا کنین را برای مهربانی مهیم زمیآخ، ما که خواست

 م.یم مهربان باشیخود نتوانست

 دیدیاما شما وقتی به روزی رس

 اور انسان بودین که انسا

 درباره ما

 د! یبا رأفت داوری کن

در سراسر کشور  ١٩۳۳مه  ١۰رژیم آلمان نازی هشتاد سال پیش در 

مراسم مفصلی برای سوزاندن کتاب به راه انداخت. این برنامه تنها چند سال بعد 

 سوزی منجر شد. های آدم ها در کوره به سوزاندن انسان

سازی عمر دارد. از  نویسی و کتاب ه کتابسوزی در تاریخ به انداز کتاب

دوران باستان، در مشرق و مغرب، موارد بیشماری از سوزاندن کتاب یا شستن 

لوح و ورق به دالیل سیاسی و مذهبی ثبت شده است. بسیاری از فرمانروایان و 

فرهنگی و یا به خاطر ایمان راسخی که به یک  کشورگشایان یا از روی بی

 اند. ها و شستن الواح مکتوب فرمان داده تند، به سوزاندن کتاب"کتاب مقدس" داش

یافته هشتاد  اما مهمترین نمونه سوزاندن کتاب به صورت انبوه و سازمان

سال پیش در آلمان نازی روی داد. "حزب ناسیونال سوسیالیستی کارگری آلمان" 

مان ، یعنی تنها دو ماه پس از تصرف قدرت، به صورت همز١٩۳۳در دهم مه 

 سوزان برپا کرد. های گسترده کتاب در بسیاری از شهرهای آلمان برنامه

شود که این برنامه به ابتکار یوزف گوبلز، وزیر تبلیغات رژیم  گفته می

نازی و پیرو وفادار هیتلر، طراحی شده بود. او در ماه آوریل همان سال به 

منحط و غیراخالقی"  ستیز، های "آلمانی مأموران خود دستور داده بود که کتاب

 های عمومی و شخصی گردآوری کنند. ها و کتابخانه فروشی را از کتاب

کارمندان گوبلز لیست بلندی از هزاران کتاب تنظیم کردند و حکم دادند که 

های عمومی "پاکسازی" شوند، زیرا برای "نژاد آریایی و  باید از کتابخانه

ال این فرمان پیروان آدولف هیتلر فرهنگ واالی ژرمن" زیانبار هستند. به دنب

ها  ها و کتابفروشی در شهرهای بیشمار دهها هزار جلد کتاب را از کتابخانه

 های آتش خاکستر کردند. بیرون کشیدند و در تل



 ر غربد آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

377 

سوزان"  دار با جنجال و عربده در صدها "جشن کتاب های چماق دسته

 زانده شد.هزار جلد کتاب سو ۲۰شرکت کردند. تنها در برلین بیش از 

های ضربتی ویژه )اس اس( به نام "دانشجو"  مأموران گشتاپو و یگان

ها به آتش کشیدند.  ها بیرون ریختند و در میدان هزاران کتاب را از کتابخانه

واقعیت تلخی که امروز آشکار شده این است که بسیاری از استادان و 

سوزاندن کتاب شرکت های آلمان نیز، در عملیات وحشیانه  دانشجویان دانشگاه

دهد که صدها نویسنده و ناشر و کتابفروش داوطلبانه در  کردند. اسنادی نشان می

 آمیز شرکت داشتند. این کارزار جنون

ها آثار نویسندگان مارکسیست )مانند برتولت برشت و کورت  کتابدر میان 

ند شد، نویسندگان یهودی )مانند فرانتس کافکا و زیگمو توخولسکی( دیده می

اشتفان دوست مانند اشتفان تسوایگ، هرمان هسه،  فروید( و نویسندگان صلح

 هاینریش مان و توماس مان.هایم، 

نویسنده آلمانی وارد لیست "پاکسازی" شده بود. در کنار  ١۳١روی هم نام 

نویسنده خارجی نیز که امروز آثارشان بخشی از فرهنگ بشری  ۴۰آنها نزدیک 

به "پاکسازی" شدند: از جک لندن و رومن روالن  شود، محکوم شناخته می

 گرفته تا ماکسیم گورکی و اسکار وایلد.

 ( این ماجرا را دستمایه شعری ساخت:١٩۵۶ – ١۸٩۸برتولت برشت )

 به هنگامی كه فرمان نظام آمد

 د در حضور عامیكه با

 بار است انیبسوزانند تك تك هر كتابی را كه متن آن ز

 بردند سوی هیمه آتش می و هرجا گاوها با زور

 های مملو از كتاب و متن؛ گاری

 ها، شاعری بیچاره، خشكش زد نیبناگه شاعری از بهتر

 ست در فهرست آن آثار شایسته آتش،یكه نامش ن

 دیز بشتابیسراپا خشم سوی م

 ای در دست و با اندام لرزان نامه

 فغان برداشت سوی حاکمان آن مرد:

 نید ایمدار د من را، روا با منیبسوزان

 د!ید من را از قلم، من را بسوزانیندازیم
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 شما را دشمنم من هم، من را بسوزانید!

 د؟یزی من نوشتم كه مرا ناراستگو كردیمگر جز راست چ

 د!یدهم: من را بسوزان شما را حال فرمان می

در "جمهوری  ١٩۵۳ژوئن  ١۷ به قیام کارگریبرخورد دولت 

شرقی امید برپایی "آلمان بهتر" به آلمان به  برشت را کهدموکراتیک آلمان" 

. او با شعری کوتاه به سرکوب قیام واکنشی رندانه سخت دلگیر کردبرگشته 

 کوری، که زیر بار تعصبات و "ستنشان وجدان بیدار اونشان داد، که 

 :ئولوژیک" هنوز به خواب نرفته بوداید

 راه حل

 ژوئن ١۷به دنبال قیام 

 ه نویسندگانبه دستور دبیر اتحادی

 پخش شد در خیابان استالین

 ای که گفت این ملت اعتماد حکومت را از دست داده اعالمیه

 و اینک با تالشی دوچندان باید آن را به دست آرد

 اما بهتر نیست آیا

 که دولت منحل کند ملت را

 و برای خود ملتی دیگر برگزیند؟

 

شرط  منبع و، آزادی صرفاً یک ارزش نیست: هایکفریدریش 

 هاست ترین ارزش اخالقی

 ١٩٩۲ Hayek Friedrich August vonفریدریش آگوست فون هایک )

به خاطر دفاع از لیبرالیسم کالسیک و  ( اقتصاددان و فیلسوف سیاسی١۸٩٩ -

موفق به  ١٩۷۴شود. وی در سال  بازار آزاد و مخالفت با سوسیالیسم شناخته می

 دریافت جایزٔه نوبل اقتصاد شد.

ل خود یجامعه را طبق م یتواند نهادها یت متفکران معتقدند انسان میاکثر

دانند که  ین مین اعتقاد را ایدهد. آنها علت ار ییتغ ینیدن به هدف معیرس یو برا
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را  ن فکر را اشتباه و آنیک ایجاد کرده است. هاین نهادها را ایانسان خود، ا

م امور به یاز تقس ین اشتباه، ناشید ایگو یداند. او م یجامعه م یباعث فروپاش

نشده  یزی، مفهوم برنامه ریعیاست. منظور ما از طب« یمصنوع»و « یعیطب»

 ، امر ساختارمند است.یبدون نظم و ساختار، و منظور از مصنوع و

نکه ساختارمند و منظم هستند، اما یبا ا یاجتماع یک، نهادهایبه نظر ها

اند،  از افراد داشته یی عده یکه برا ینشده اند، بلکه به خاطر سود یزیبرنامه ر

نشده  یزیامه رن تکامل برنیا یها یدگیچیبردن به پ یاند. پ دا کردهیتکامل پ

دهد درک ما محصول تمدن است  ین نشان میتمدن از درک ما، خارج است و ا

ر آن، بنا ییتواند ما را در تغ یزان شناخت ما از جامعه نمین مینه سازنده آن. ا

نسبت به نظم  یکم یم که آگاهیهست یتیدوار کند. ما درون کلیمان، ام الیبر ام

ز یو ن یجامعه به صورت عقالن یشه بازسازیدن انیم. بنابرایموجود در آن دار

عام بر جامعه و  یرعقالنین نظم غیک ایجه است. هاینت یشه انقالب، بیاند

 یق قواعدیها از طر ن سنتیو ا -را که در آداب و سنن وجود دارد  آن ینهادها

نامد و آن را در  یم« نظم خودجوش» - کند یناشناخته، بر رفتار ما حکومت م

« یقانون آزاد»ن بار در کتاب یدهد. او اول یقرار م« یسطه سازندگسف»مقابل 

آن را « یو آزاد یقانون، قانونگذار»برد و بعد در  ین اصطالح را به کار میا

از انواع مختلف  یاز امور که در آن عناصر متعدد یحالت»کند؛  یح میتشر

، یا زمانی یمکانک بخش یبا  ییم با آشنایتوان یابند که می یبه هم م یچنان ربط

م که احتمال آنکه درست یه آن داشته باشیاز بق یآن کل را درک و انتظار درست

  «اد باشد.یباشد، ز

 یتواند نهادها یکه م یتیعقالن یکیت معتقد است؛ یک به دو نوع عقالنیها

ن یبرسند. ا یی ن شدهییش تعیکند تا به هدف از پ یزیرا برنامه ر یاجتماع

ت آن و منجر به یت بر اعتقاد به شناخت کامل جامعه و هدااس یت متکیعقالن

جامعه  یجیت که معتقد به تکامل تدریآن نوع عقالن یگریشود. د یسم میالیسوس

ال و اهداف یداشتن امت حاکم است، ین نوع عقالنیکه ا یاست. در جوامع

 اوقات رفتار یندارد. گاه یدن به اهداف، لزومیهمانند رس ییها مشترک و راه

وجود  آن به یرا در جامعه و نهادها یجین تکامل تدریخودخواهانه افراد، ا

 آورد. یم
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که باعث به وجود آمدن  یقواعد رفتار یستم هایک بر آن است که سیها

ما بوده اند و عمل  یشود، از گذشته وجود داشته و همواره الگو یک اجتماع می

آن  ین منافع، ماندگاریکه ا جاد کردهیرا ا ی، منافعییها گروه یطبق آنها برا

 یبرا یزیبه عنوان برنامه ر ییداشته است. اگر عده  یرا در پ یقواعد رفتار

ن قواعد یدر ا یریی، بخواهند تغیت معطوف به سازندگیعقالن یه نوعینده بر پایآ

ن آنها شکل یزمان، ب یرا که ط یکیستماتیو نهادها به وجود آورند، رابطه س

محافظه »ک که از یانجامد. ها ین به هرج و مرج میند که اکن یگرفته، مختل م

 یاجتماع ین نهادهاین امر معتقد است که ایخواندن خود ابا دارد، به ا« کار

ن یکنند، ا یکه در قالب آن عمل م یآنکه افراد یهستند، ب یره معرفتیذخ یدارا

 دانش را درک کنند. یمحتوا

ت جامعه را در دست دارند، یدا، کنترل و هیکه مقامات مرکز یدر جوامع

 ین مقامات دارند. در حالیاست که ا یه دانش محدودیها بر پا یزیهمه برنامه ر

 یکه نهادها یره معرفتیتوانند از آن ذخ یک جامعه آزاد، همه افراد میکه در 

خود،  یو مکان یط زمانیماندگار از گذشته دارا هستند، استفاده کنند و طبق شرا

 –ست ین افراد مشترک نیب نکه لزوم -دن به اهداف خود یرس یاز آنها برا

خواهد هر نوع نظم  یاست که م ییگرا ک مخالف آن نوع عقلیمند شوند. ها بهره

 ییگرا عقل»را  ییگرا ن نوع عقلیکند. او ا یزیر را کنترل و برنامه یاجتماع

 نامد. یم« ساختمانگر

 یکینظم خودجوش ها شناسانه معرفت یها انیبن

او دارد.  یفلسف یدگاه هایشه در دیاست و اقتصاد، ریک در سیات هاینظر

کانت است، در کتاب  یبر فلسفه انتقاد یاش را که مبتن ین اعتقادات فلسفیاو ا

شود،  یمطرح م یستم فلسفین سیکه در ا ییآورده است. مساله « ینظم حس»

جه اعمال خالقانه یتم، نیکن یاطراف درک م یایرا که ما از دن ین است که نظمیا

درباره جهان  یم که تصوریبرس یگاهیم به جایتوان یذهن ماست. در واقع ما نم

م در حد یتوان یم، و فقط می، داشته باشینیت و به صورت عی، در واقعیخارج

 م.یق کنیعقل در آن تحق ییتوانا
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ت مطلق امور در یا واقعید هدف علم و فلسفه کشف ذات یگو یک میها

داند. او استدالل  یده میفا یانبار و بین مفهوم را زیست. او ایآنها ن ظاهر یورا

ست، بلکه بر یمحض ن یحس یها بر داده یکند که درک ما از جهان مبتن یم

خود  یت و تجارب حسیکه ما در جهان واقع یرابطه با جهان استوار است. نظم

 بخش ذهن را به آن داده است. م، ساخت سامانیابی یم

وسته به یو پ یاست که ثابت و عموم یک ذهن انسان تابع قواعدیابه نظر ه

ن قواعد ناشناخته اند و در حوزه ناخودآگاه یرند. ایستند، بلکه تکامل پذیذهن ن

م، تحت یابی یم یشه خود آگاهیا اندیکه ما از قواعد عمل  یقرار دارند. در حال

از  ییجز یل انسانرشد عق»م؛ یریگ ید قرار میعملکرد قواعد فراآگاهانه جد

 «کند. ینیش بینده خود را پیشرفت آیتواند پ یچ گاه نمیرشد تمدن است... ذهن ه

ن شناخت، یر آن بر اساس ایین اساس شناخت نسبت به کل جامعه و تغیبر ا

است.  ی، تنها نقد درونیست و هر نقدیجامعه ممکن ن ییمحال است. نقد استعال

م، یرس یم یبه حوزه قواعد ناشناخت یوقت ذهن، ییه شناسایهمچنان که در نظر

به حوزه  یز وقتین یه اجتماعیم، در نظرید از کوشش در شناخت دست برداریبا

 م.ید در آنجا توقف کنیم، بایرس یدر قواعد و سنن م یمشابه

ل است که شناخت ما از ین دلیز به این یاجتماع یزیناممکن بودن برنامه ر

توان  یرا نم ین شناختیدارد. چن یرعلمیغ و یعمل ی، خصلتیاجتماع یزندگ

 ات حاکمه است، متمرکز کرد.یکه ه یدر ذهن واحد

 یآزاد

و نظر  یجیاست. آن تکامل تدر یک، آزادیها یاسیشه سیمحور اند

 یکند، محصول آزاد یخود مطرح م یکه او به عنوان اصول فکر یخودجوش

منبع و شرط ست... یک ارزش نیصرفاً  یآزاد»د؛ یگو یک میاست. ها

 «هاست. ن ارزشیتر یاخالق

چ ین است که هیاعتقاد دارد که معنا و مفهوم آن، ا یمنف یک به آزادیها

دن یشین اجبار، مانع از اندیرا ایرد زیفرد قرار نگ یدر مقابل آزاد یاجبار خارج
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دن به اهداف یرس یگران برایدر دست د یی لهیشود و او را به وس یآزاد انسان م

 کند. یل میشان تبد

عمل است، ربط « داشتن امکانات» یمثبت که به معنا یبه نظر او آزاد

به رابطه انسان ها با  نصرف یآزاد»ندارد.  یمنف یبه مفهوم آزاد یمیمستق

ظاهر  یگریو تجاوز به آن فقط در اجبار و سلطه د یگر اشاره دارد و تعدیکدی

تواند  یدر هر زمان که م انسان ین به آن معناست که امکانات مادیشود. ا یم

 «ندارد. یبه آزاد یمینش بزند، ربط مستقیان آن دست به گزیاز م

خود  یاسیشه سیدر اند یک به آزادیشود ها یکه باعث م یلیاز دال یکی

 یکه در رفاه اجتماع ین است که او معتقد است انسان به عواملیت بدهد، ایاهم

ن واداشتن افراد یکامل ندارد. بنابرادن به اهدافش موثر هستند، اشراف یاو و رس

دهند، عمل کنند، آن نظم  ینشان م یکه مقامات مرکز یینکه طبق الگویبه ا

افته، مختل و اجتماع را دچار هرج و مرج یزمان تکامل  یرا که ط یخودجوش

 کند. می

ق یاست که انسان ها را تشو یطیجاد شرای، ایهات آزادیگر از توجید یکی

 یبرا یدیجد ی، روش هایاجتماع یزندگ یده قواعد رفتارکند در محدو یم

ک ما یشود چون به نظر ها یشرفت دانش مین باعث پیا -دا کنند یانجام کارها پ

نده ثمربخش خواهد بود. یشه ها در آیم کدام اندیم که بدانیستیآنقدر خردمند ن

شرفت ید پجایا یمردم، برا یاریبس یمستقل و رقابت ید به تالش هاین بایبنابرا

 م.ینان کنید اطمیجد یها

ده است که یچیآنقدر پ یاز متفکران برآنند که جامعه امروز یی عده

 یباعث م یدگیچین پیاست و ا یآن در امور مختلف ضرور یبرا یزیر برنامه

ک معتقد است یها یم. ولینان کنیم به اعمال آزادانه افراد اطمیشود ما نتوان

از هر سازمان  یشتریبه مراتب ب یدگیچیپ ییانانشده، تو یزیجوامع برنامه ر

 شده دارند. یزیبرنامه ر

ن یبه طور مطلق از ب ینکه آزادیا یز اعتقاد دارد، براین نیک به ایالبته ها

 یقرار م یکه در مقابل آزاد یه کسانیاز زور عل یاز است که گاهینرود، ن

صار دولت است که ن زور در انحیک جامعه آزاد ایرند، استفاده شود و در یگ
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آن « عمل در محدوده قانون»ن ین آن را به کار برد. اید در محدوده قوانیبا

رآزاد یغ یی در جامعه ز دولت در جامعه آزاد با دولتیاست که وجه تما یزیچ

 است.

 قانون

 یفرد یک آزادیک هست. به نظر هاینزد ییو قانون رابطه  یان آزادیم

وجود ندارد. حکومت قانون از  یعه مدنمحصول قانون است و خارج از جام

 کند. یت میحما یفرد یآزاد

داند و آن را از حکومت  یجامعه م یک قانون را محصول تکامل اخالقیها

زمان و بعد از  ین نوع قانون که طیک جامعه قانونمند، ایکند. در  یجدا م

به  یطشود و رب ینه میار در ناخودآگاه افراد نهادیات بسیش ها و تجربیآزما

 حکومت ندارد، حاکم است. یدئولوژیا

را که  یحین نوع قانون لوایک دو نوع قانون وجود دارد؛ اولیشه هایدر اند

هستند، شامل  یو سازمان یادار یارهایکنند و مع یب میتصو یمقامات انتخاب

ن نوعند. دولت ین از ای، همه قوانیو دولت یک اقتصاد اشتراکیشود. در  یم

ن در یمع یرا به عنوان تحقق برنامه ها یو اقتصاد یاجتماع ، اموریاشتراک

دهد  ین اهداف به شهروندان خود دستور میل به این یرد و برایگ ینظر م

رفتار  یتوانند کامالً خودسرانه باشند و حت ین دستورات میچگونه عمل کنند. ا

مدن از آ یستیالیسوس یارهاین معیبا افراد داشته باشند. ا یار متناقضیبس

ت یحصول وضع یارها براین معیند. ایآ یرون نمیحکومت قانون سربلند ب

ل ین دلیشوند. به هم یم یطراح ینیل به هدف معین یاز امور، برا یخاص

طه یرا افراد را محدود به عمل کردن در حیبرند، ز ین میرا از ب یفرد یآزاد

ه افراد با هم ک یک جامعه انسانیکنند. در  یشده م یزیک سازمان برنامه ری

آنها انجام شود، مستلزم رفتار  یکه با هدف برابر یتفاوت دارند، هر اقدام

 نابرابر با آنهاست.

ک جامعه یک در ین نوع قانون، قانون جامعه آزاد است. به نظر هایدوم

ج مورد یهستند که به تدر یرفتار یقواعد کل یکسرین محصول یآزاد، قوان

ت هستند. یز حاکمیآن جامعه و ن یورد قبول اعضاآزمون قرار گرفته و اکنون م



 ر غربد آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

384 

مختلف داشته و باعث  یگروه ها یبوده که برا ین نفعین قوانیا یل وجودیدل

 یبرا ین، دستورات حکومتین قوانیآنها شده است. ا یجیشرفت تدریتکامل و پ

ط گوناگون، بر یکشف عمل منصفانه در شرا یست بلکه راه هایاداره جامعه ن

و  ین نوع قانون محصول آزادیحاکم بر جامعه است. ا ید رفتاراساس قواع

، انعکاس یحکومت یقانون ها ی، ولیفرد یت آزادیاخالق است و ضامن تمام

 کند. ین مییفرد را تع یت است و حدود آزادیت و حاکمیاکثر

، نظر خود را «یو آزاد یقانون، قانونگذار»ک در اواخر کتاب یاما ها

قواعد »ن کتاب از اصطالح یکند. او در ا یاصالح م یکم یدرباره قواعد رفتار

د، قواعد حاکم ین اصطالح جدید و منظور او از ایگو یسخن م« عادالنه یرفتار

 یگذارد و معنا یر میگر تاثیاست که بر افراد د یانسان یبر آن دسته از رفتارها

ل از هدف، بر عادالنه مستق ین قواعد رفتارین است که در جامعه آزاد که ایآن ا

 ن قواعد ندارند و از هر لحاظ آزاد هستند.یجز هم یدیچ قیآن حاکم است، افراد ه

 ینوع یاست. قانونگذار یتر از قانونگذار یمیک، قانون قدیده هایبه عق

که حاصل  ینیحکومت است. قوان یاست که از کارکردها یقانون ساز

 یاست که به خاطر تعلقن یک خطر بزرگ دارند و آن، ایهستند،  یقانونگذار

 یآمرانه م ین را به شکل فرمان هایکه قانونگذاران به حکومت دارند. آنها قوان

، دامنه یاز قانونگذار ین شکلیجه، چنی. در نتیانتزاع ینند نه قواعد رفتاریب

ب، افراد بدل ین ترتیرساند و به ا یرا به اداره کل امور جامعه م یاداره حکومت

 شوند. یردن مبه موضوع اداره ک

 مید و قدیاخالق جد

در شناخت  یشتریباعث شده است جوامع قدرت ب یم اجتماعلوشرفت عیپ

ن منجر ین قوانیدارد، داشته باشند. ا یآنها در پ یکه بقا و توسعه را برا ینیقوان

 یرا بر آن م« ریجامعه کب»ک نام یشده است که ها یاد جامعه انسانیبه رشد ز

و اخالق  ین سبب بازگشت انسان به زندگین قوانیکه ترک انیگذارد. با وجود ا

به آن معتقد  یاجتماع یاز اصالح طلبان آرمانگرا یاریشود، بس یم ییله یقب

 یکنترل شود و با اًلغا یک قدرت مرکزید توسط یند جامعه بایگو یهستند. آنها م

ک یم شود. به نظر هاین مردم تقسیمحصوالت آن ب یت خصوصیمالک
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ف یاست که تضع ییله یات قبیمجدد بر اخالق یسم صرفاً پافشاریلایسوس»

 «ر را فراهم ساخت.یبه جامعه کب یآنها، امکان دسترس یجیتدر

و  یرا که با آنها همکار یکسان یکه ما حت یدر جامعه بزرگ امروز

ست و آنچه به کار ین یعمل یی لهیات قبین اخالقیم، ایشناس یم، نمیکن یتجارت م

 هستند. ین کلیقواند، یآ  یم

بر جامعه  یی لهیقب یها از گروه یشرفت جامعه بشریک معتقد است پیها

ار یشه در گذشته بسیکه ر یی لهیات قبیر، تنها با کنترل و کنار گذاشتن اخالقیکب

 یی لهیز قبین غراید در مقابل این تمدن بایانسان دارد، ممکن است. بنابرا یطوالن

کرد. به  یگرفت و آنها را محدود م یده بود، قرار منه شیکه در وجود بشر نهاد

تمدن  یت هاین محدودیه ایل در انسان بوده که علین میشه این خاطر همیهم

 (١۳۸۷باتلر، ) سم خوش و خرم گذشته بازگردد.یالیان کند و به سوسیطغ
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 میالدی مسده بیست - ۶
نامیدند. « دوران نوین»سده را های آغازین این  اندیشمندان سده بیستم دهه

ها خوشبینانه امیدوار بودند نه تنها خلق و خوی انسان بلکه روابط انسانی  آن

های اجتماعی، سیاسی،  دگرگون خواهد شد. یک دگرگونی ژرف که همه عرصه

 ادبی و مذهبی را در خواهد نوردید.

ات، های حی آوری دستاوردهای شگرفی داشت که بر همه عرصه دانش و فن

 تاثیر گذاشت. ، ادبیات و هنرارتباطات، اندیشه

پرسش بنیادی قرن بیستم علل بروز دو جنگ جهانی ویرانگر، پیامدهای آن 

تشکیل سازمان ملل یکی از این و چگونگی پیشگیری از فجایع مشابه بود. 

 ها بود. تالش

 شناخته شد. آزادی در قرن بیستم، رواداری به عنوان بخش مهمی از نظریه

ند که برای دیگر بسیاری را به این نتیجه رسابار  تاریخ خونین قرن بیستم یک

روادی الزم و ضروری  های سیاسی، مذهبی و قومی، ایان بخشیدن به خشونتپ

 است.

اداری را بیش از پیش تدقیق و، مفهوم راندیشمندان پیشروی قرن بیستم

 توجیه کردند. های گوناگون ها و دیدگاه از جنبه را لزوم آنکردند و 

 

 ها برای جامعه رفاه : روایت تالش انسانیوهانسون-ایوار لو

نویسنده ( ١٩۰١ - ١٩٩۰  Johansson-Lo Ivarیوهانسون )-ایوار لو

، آثارش به زندگی، احساسات و حاالت روحی زحمتکشان یدی سوئدی در

  پرداخت. ها ها و کولی بازنشسته

هنی فردی و کم و بیش در دو الیه فردی، تمایل ذ یوهانسون-لو

گرا تالش آگاهانه اجتماعی، سیاسی و  ناخودآگاهانه تجربه انسان و الیه جامعه

 کند. فعالیت انسان را روایت میای  اتحادیه
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 خودکامگیدر  وانگریت تر از، بهساالری مردمدر  یتنگدست: کارل پوپر

-(، فیلسوف اتریشی١٩۰۲ - Karl Popper١٩٩۴ کارل ریموند پوپر)

د و آثار زیادی در یآ سده بیستم به حساب می یسی یکی از بزرگترین فیلسوفانگلان

هایش  است. پوپر به دلیل کوشش  فلسفه سیاسی و اجتماعی از خود باقی گذاشته

رایان( از طریق گ )اثبات در رد روش علمی طرفداران کالسیک مشاهده/استنباط

نش برآمده از قیاس و استدالل اش با دا پذیری تجربی، مخالفت پیشبرد روش ابطال

و دفاع از خردگرایی انتقادی، بنیادگذاری  افالطونی(-کالسیک )ارسطویی

گرانه در تاریخ فلسفه و دفاع نیرومندش از  نخستین فلسفه انتقادی غیر توجیه

لیبرال دموکراسی واصول انتقادگرایی اجتماعی که به نظر او امکان ظهور 

 شهرت دارد.جامعه باز را فراهم کردند، 

ش توسط ارتش نازی و یکسال پس از اشغال اتریعنی ی، ١٩۳۷در سال 

ن کشور به آلمان، کارل پوپر دعوت دانشگاه زالندنو را یمنضم شدن خاک ا

ان جنگ جهانی دوم به ید. وی در آنجا تا پاین کشور گردیرفت و رهسپار ایپذ

ن را عصر عروج توان آ ام که میین ایس مشغول بود و طی همیپژوهش و تدر

 The« )ی باز و دشمنان آن جامعه»د، دو اثر مهم خود یسم در اروپا نامیتاریتوتال

Open Society and Its Enemies ییخگرایفقر تار»( و( »The Poverty 

of Historicismی  د، به رشتهنساز اسی او را مییی فلسفه س ( را که شالوده

کند که آنها تالش او  ح مییدو اثر تصر نیر درآورد. خود وی در رابطه با ایتحر

های  شهیرا در مقابله با جنگ، در دفاع از آزادی و در مخالفت با نفوذ اند

ی  ی سهم او در فلسفه د به منزلهیدهد و با انه و اقتدارطلبانه نشان مییگرا تام

 خی قلمداد شود.یه خطر خرافات تاریاسی و هشداری علیی س سنجشگرانه

« ی سنجشگریخردگرا»ی فکری  ندهین نمایتر برجستهکارل پوپر را 

(Critical rationalismمی ) ش از آنکه به دنبال یی فکری، ب ن نحلهیدانند. ا

داند و به طرح  ک فلسفی باشد، خود را متوجه علوم تجربی مییمسائل آکادم

ی  شهیپردازد. خود پوپر معتقد است که اند است عملی مییهای واقعی س پرسش

ح و ساده طرح کند یی روشنفکران باشد، مسائل را صر ت همهید مشغولیبا فلسفی
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سان به کرات مورد یان و دشوارنویزد. دشوارگویی بپرهیگو دهیچیو از لفاظی و پ

کند که خود را  ه مییاند و وی آنان را به جادوگرانی تشب سرزنش پوپر واقع شده

تا همگان بپندارند که فلسفه اند  درپشت چادری از الفاظ پر طمطراق پنهان کرده

توان رموز آن را بر  ز و مذهب خردمندان است و نمییده و اسرارآمیچیزی پیچ

 مردم عادی آشکار ساخت.

ی سقراط  کطرف متأثر از فلسفهیی پوپر از  شهیص داد که اندیتوان تشخ می

ی معروف  ن جملهیی روشنگری است. ا ر فلسفهیگر تحت تأثیو از طرف د

ی تفکر پوپر نقش بزرگی  وهید در شیترد بی« دانم چ نمییی دانم که هم»سقراط: 

ی  ش مسألهیدایای به پ ن نظر است که حل هر مسألهیداشته است. پوپر بر ا

ی جهان بداند، معرفت او  شتر دربارهیگردد و هر چه انسان ب ای منجر می تازه

انی ینادانی انسان را پا تر است و لذا حیتر و صر داند آگاهانه نسبت به آنچه که نمی

 کند:  ان میین صورت بیی به ایبایی خود را در جمالت ز دهین عقیست. پوپر این

نی از یم، تخمیدوز کرانگی آسمان پرستاره نظر می هنگامی که به بی»

هان یم. اگر چه عظمت کیآور کرانگی نادانی خود به دست می بی

 «.ل آن استیالکی از دیست؛ اما یل نادانی ما نین دلیتر ژرف

زد، یخ ز بر مییی به ستیگرا ی اشکال تام مآبی و همه میپوپر در آنجا که با ق

ش نئوکانتی یژه در آغاز دارای گرایی روشنگری است. وی بو ر فلسفهیتحت تأث

اد کرده یت یلسوف آزادی و انسانیمانوئل کانت به عنوان فیجا از ا بود و همه

ورزد تا  ی روشنگری، به سهم خود تالش می ه بر روح فلسفهیاست. پوپر با تک

خی یی تار رند و به گفتهیات فاصله بگیی نظر رسنجشگرانهیرش غیها از پذ انسان

 ابند. یکانت، شهامت استفاده از خرد خود را ب

د یی معنوی انسانی است که همواره با هیخرد برای پوپر تنها مرجع و سرما

ز یپره« شمندانیابراند»و« ژهینهادهای و»ه و از واگذار کردن آن به یبه آن تک

م، یید عادت دفاع از بزرگمردان را ترک گویکند که ما با ح مییکرد. پوپر تصر

اری از آنان از راه تاختن به آزادی و عقل، خطاهای بزرگ مرتکب یچرا که بس

 هاست.  ی گمراهی انسان هیاند و تسلط فکری آنان هنوز ما شده
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در خدمت خودکامگان و  نهای خود عمل شهیاند پوپر متفکرانی را که با

نامد. در اکثر  می« امبران کاذبیپ»اند،  های جبار بوده راهگشای حکومت

ی نظری و  نهیچه در زم« مراجع فکری»و « امبران کاذبیپ»های وی،  نوشته

شوند و سرانجام در مقابل  ابی مییاست عملی، به دقت ردیی س چه در عرصه

نی یقت به صورت عیرند. به نظر پوپر، حقیگ عقل قرار می قاضی منتقد دادگاه

ان ید جستجوی مستمر آن در فرآروندی پایوجود دارد و هدف اصلی انسان با

 ر باشد.یناپذ

ک افالطونی در یاسی خود، طرح پرسش کالسیی س کارل پوپر در فلسفه

، طرح پرسشی «د حکومت کند؟یچه کسی با»نکه یمورد دولت را مبنی بر ا

ک در مورد یز مانند پرسش کالسین پرسشی نیی او چن دهیداند. به عق درست مینا

انه است و پاسخی یدی اقتدارگرایی شناخت و معرفت، مبتنی بر د سرچشمه

ز به یکی نیهای کالس ن پرسشی، پاسخین رو چنیطلبد. از هم ت گونه مییمرجع

ا در ی« فرزانگان»ا ی« د حکومت کنندیها با نیبهتر»همراه آورده است مانند: 

پوپر معتقد است که جای شگفتی «. د حکومت کندیت بایاکثر»ن حالت یبهتر

ن دست نه تنها با خود تناقضاتی به همراه یی از ایها ست که بعدها پاسخین

« داران هیا سرمایحکومت کارگران و »های مهملی چون  لیآورد، بلکه به بد می

 دهد.  ر شکل میییره تغیو غ

تر را  کند که بهتر است طرح پرسشی متواضعانه شنهاد مییپ نپوپر متقابل

م: ینکه بپرسیم و آن ایک افالطونی در مورد دولت کنین طرح پرسش کالسیجانش

م که یاسی خود را به صورتی سازمان دهیم تا نهادهای سیم بکنیتوان چکار می»

اقل ق را که فراوانند به حدیان وارد کردن حکمرانان بد و ناالیامکان ز

 «. ؟برساند

م به یتوان ادشده، هرگز نمییر در طرح پرسش ییپوپر معتقد است که بدون تغ

د به ین بایم. بنابرایای عقالنی در مورد دولت و مؤسسات آن نائل گرد هینظر

ن ی، ا«د حکومت کند؟یچه کسی با»ن مورد که یعوض پرسش افالطونی در ا

م یدهد بتوان حکومتی اجازه می کدام شکل»م که: یپرسش فروتنانه را مطرح کن
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زی برکنار یگری را بدون خونریا هر حکومت بد دیک حکومت زورگو و ی

 «. م؟یکن

ش، یسال پ ۲۵۰۰در آتن « کراسیودم»توان پی برد که  ب میین ترتیبه ا

د یافتن پاسخ به پرسش در مورد آنچنان شکل حکومتی که بایتالشی بود برای 

کراسی به معنای وی پوپر، دم دهیشود. اما به عق (tyrannyت )یمانع عروج جبار

کنند و  چ جا مردم حکومت نمییای است، چرا که در ه بندهیحکومت مردم، نام فر

ن نوع یتواند به بدتر ت به سادگی مییرا حکومت اکثرید هم حکومت کنند. زینبا

ا کراسی تنهوان ببرد. اما دمیکسره از میت را یل شود و حقوق اقلیت تبدیجبار

ی خود و تحت فشار مشکالت و  بندهیرغم نام فریشکل حکومتی است که عل

ن هدف را در مقابل خود قرار دهد که با وضع یهای عملی، توانسته ایدشوار

ز آزادی را در یش از هر چیت و بیهای عدالت، انسان دهین مشروط، ایقوان

ت ت، تا آنجا که مقدور است متحقق سازد. در هر صوریچارچوب قانون

سات ساختاری مانع شوند تا ین مشروط و تأسیها در تالشند که با قوان کراسیودم

 ت نبوده است.ین موفقین تالشها همواره قریت سربرآورد، اگر چه ایجبار

توان در  داند که آن را حتا می ی مییلی ابتدایپوپر، عشق به آزادی را تما

ص داد. اما آزادی در یوانات خانگی تشخیوانات و از جمله حیز حیکودکان و ن

د و شرط فردی، یق است با مشکالتی همراه است، چرا که آزادی بییی س گستره

ن مشکل را از یگر ناممکن است. کانت تالش کرد ایهای د ستی با انسانیدر همز

های فردی را فقط تا آنجا محدود  ید آزادین مطالبه حل کند که دولت بایق ایطر

ک اندازه یکند و همگان حتی المقدور به  جاب مییاها  ستی انسانیسازد که همز

ن راه حل و اصل کانتی یت آزادی خود متضرر شوند. از نظر پوپر، ایاز محدود

اسی الاقل از نظر مفهومی قابل حل است، اما ینشان داد که مشکل آزادی س

گذارد. چرا که ما اغلب  ار ما نمییاسی در اختیداری برای آزادی سیسنج

ا یی آزادی ضروری است و آ ا فالن اقدام محدود کنندهیم که آین کنییتع میتوان نمی

دار ید به دنبال سنجین منظور بایر. بدیا خیشود  ک اندازه شامل مییهمگان را به 

 تر بود. گری با کاربردی سادهید
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ن است: نظامی از یدهد، چن نه به دست میین زمیداری که پوپر در ایسنج

ن امکان عملی را یاسی آن به شهروندانش اینهادهای س اسی آزاد است کهینظر س

زی برکنار یت بتوان حاکمان را بدون خونریی اکثر بدهد که در صورت اراده

م حاکمان خود یم که بتوانیاسی آزادیگر ما هنگامی از نظر سیکرد. به عبارت د

ی ها کراسیون نظامی را که در دمیم. پوپر نام چنیزی برکنار کنیرا بدون خونر

ی باز،  ژگی جامعهین ویگذارد. مهمتر می« ی باز جامعه»غربی وجود دارد 

ت در آن یات علمی و شفافیادشده، رقابت آزاد بر سر نظریدار یعالوه بر سنج

ستی است که در آنها به یتاریی مقابل جوامع بسته و توتال است. جوامع باز نقطه

د یکاملی از عقای  های علمی، منظومه هیجای رقابت آزاد بر سر نظر

قت را دارد. در جوامع یک و فلسفی حاکم است که ادعای انحصار حقیدئولوژیا

انجامد و خشونت در حذف  انه، به نابودی منتقد نمییباز، روش نقد خردگرا

های مخالف و نادرست، نقشی ندارد. نقد عاری از خشونت،  هیات و فرضینظر

 د.یگشا راه را برای انکشاف خرد می

م ید از خود بپرسیکند که با ح مییکراسی غربی تصرومورد دم پوپر در

های  کییا نین نظام تا کنون دربر داشته چگونه است؟ آیکی و بدی که ایالن نیب

کراسی غربی ود: اگر چه دمیافزا چربد؟ او می های آن میین نظامی بر بدیچن

در ست و ین نظام ممکن نین نظام قابل تصور و از نظر منطقی بهتریبهتر

خی ین نظام از نظر تارید به آن انتقاد کرد، اما ایتوان و با ها می نهیاری از زمیبس

ست که ما ین امر به آن معنا نیم. ایاسی است که ما سراغ دارین نظام سیبهتر

کراسی غربی به نقد زنده است و وم. دمین نظام را مورد انتقاد قرار دهید اینبا

ن خطر یر دانست. ایی و بازگشت ناپذشگیتوان هم دستاوردهای آن را نمی

ن نظام به سرعت آنچه را که به دست آورده از یهمواره وجود خواهد داشت که ا

 دست بدهد.

کراسی و آزادی را با رفاه و وم دمیدهد که ما اجازه ندار پوپر هشدار می

غ ین تبلیم. خطای بزرگی است اگر برای مردم چنیریکی بگیی اقتصادی  معجزه

کراسی برای جامعه اعتالی اقتصادی به وآزادی برای همگان رفاه و دمم که یکن

همراه خواهد آورد. آزادی هرگز به معنای رفاه و خوشبختی تک تک انسانها 

اقت و ید به طور نسبی به لیادی به شانس و اقبال و شاین امر تا حدود زیست. این
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کراسی و وی دم ارهتوان درب گر وابسته است. آنچه که مییهای د لتیتالش و فض

اقت شخصی فرد را بر یر لین است که آنها تأثین حالت ایآزادی گفت، در بهتر

ل ین دلید آزادی را به ایسازند. لذا ما نبا رومندتر مییروی رفاه او تا حدودی ن

ل که خود آزادی ین دلیم، بلکه به ایم که از آن انتظار زندگی راحتی دارینیبرگز

ل داد. پوپر یتوان به ارزشهای مادی تقل ن را هرگز نمینمودار ارزشی است که آ

 شود که:  ادآور مییونان باستان را یلسوف یت فین سخن دمکریا

ک یزندگی تنگدستانه در دمکراسی، به زندگی متموالنه در »

 .«حکومت جبار برتری دارد، چرا که آزادی از بندگی برتر است

ا ین یم که اینین برنمی گزیبرای ااسی را یکند که ما آزادی س د مییپوپر تأک

را که تنها شکل انسانی یم زینیدهد، ما آن را برمی گز ز را به ما وعده مییآن چ

م یتوان سازد؛ تنها شکلی که در آن ما می ان افراد بشر را ممکن مییستی میهمز

م شد امکاناتی یا ما قادر خواهینکه آیم. اما ایت کامل خود را عهده دار شویمسئول

ش از یاری و پیم، به عوامل بسیگذارد متحقق ساز ارمان مییکه آزادی در اخت را

 همه به خود ما بستگی دارد. 

 

 ها عدالتی و ستایش همبستگی انسان بی نکوهش: بک جان اشتاین

 ئیآمریکا هنویسند( ١٩۰۲ - ١٩۶۸   Steinbeck John) بک اشتاینجان 

و سرخپوستان را جدی  ، مهاجراندهقانان، کارگران ها و احساسات ، رنجزندگی

روایت  اقتصاد جهانی رکود بزرگدوره  در بستر دوستانه و دقیق و انسان

از  یكیبینانه  ، حماسی یا طنزآمیز و لحنی واقعبا روشی تغزلی او .کند می

« ییكایسم امریال رئالیسوس» جنبش یندگان ادبین نمایتر ین و عالیبرجسته تر

 است.انه یزه جویو ست ینظر یسم هایال رئالیسوسمتمایز از 

ت یو حما یكوتاهش مصمم به جانبدار یها ین داستانهمان اول بك از یناشتا

ست یدهه ب یانیپا یاالت متحده سال های. در ایف و ناتوان استاز طبقات ضع

 یحاد اجتماع یها یو نابسامان یم اقتصادیعظ یر ورشكستگیكه درگ یالدیم
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طبقه  نیاز ا یار پرشمار بود و بخش انبوهیچ نداشتند بسیكه ه یبود شمار افراد

 دادند. یل میمزارع تشك یرا كارگران فصل

شرح زندگی افراد رنگارنگ و  (Tortilla flat« )تورتیال فلت»رمان 

فیدپوستهاست که با روحی جالب توجهی از جمله سرخپوستها، اسپانیاییها و س

در « کالیفرنیا»هیچ گونه قید و بند اخالقی در کلبه های چوبی جنوب  شاد و بی

بدبختی زندگی می کنند. واقع بینی به كار رفته در این داستان، میان فقر و 

 سازگار با سرشت مردمی بود که از داستانهای رمانتیک خسته شده بودند. 

منتشر  واقعگرائی یریبك، یک سلسله رمان اجتماعی با جهت گ نیجان اشتا

( In Dubious Battle« )نبردی مشکوک»كرد؛ از آن جمله می توان به رمان 

 اشاره کرد.  -که سرگذشت اعتصاب کارگران کشاورز مزارع کالیفرنیا بود  -

او با سفر به اروپا از کشورهای اسکاندیناوی و روسیه دیدن کرد و دانش ادبی 

بود به نام  یخود را تکامل بخشید. ثمره این سفر، نگارش مجموعه ا

را نسبت به  ( که احساس نویسنده A Russian Journal« )یادداشتهای روسیه»

 شهر مسکو و به طور کلی، کشور شوروی نشان می داد. 

از دو  (Of Mice and Men« )موشها و آدمها»در کتاب  بك نیاشتا

کشاورز، که یکی از آنها با وجود نیروی جسمانی فراوان دارای مغز ضعیفی 

-ت حمایت دیگری قرار وسته خود را تحیشود تا پ یاست و همین امر باعث م

دی خود را با مردم بک در این داستان به شیوه ای درخشان، همدر اشتایندهد. 

 کند.  محروم بیان می

( The Grapes of Wrath« )های خشم خوشه» در رمانبک  اشتاین

زندگی دهقان تهیدست به شهر مهاجرت می کنند ولی  انگیز از توصیفی هیجان

بهبود نمی بخشد.  ااین مهاجرت از زندگی دهقانی به کارگری زندگی آنها ر

رمان روایتی است از همبستگی و نبرد کارگران و رشد اگاهی آنهاست. در 

خانواده ای آواره و تیره روز بود. نویسنده در این اثر، امور عینی و ذهنی را 

« جاد»خانواده  یسفر طوالن یرمان ماجرادرهم آمیخته و شاهکاری پدید آورد. 

خودشان  یبرا ینیبه دست آوردن زم یت وجوا در جسیفرنیاز اكالهاما تا كال
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ت یدر محكوم شاهکاری استرمان  ن كار كنند.آ یكه بر رو ییاست ، مزرعه 

 .ها ی انسانش همبستگیو ستا یعدالت یب

 

 فعالیت سیاسی و هنری پیونددشواری : ادوارد آپوارد

نویسنده انگلیسی  (١٩۰۳ - Upward Edward  ۲۰۰٩ادوارد آپوارد )

( به تجربه خود در Ascent Spiral The« )عروج مارپیچ»نامه خود در زندگی

 پردازد. جنبش چپ و دشواری تلفیق فعالیت سیاسی و هنری می

 

 یخواه تمامیتو  تنگدستیامان با  : نبردی بیجورج اورول

  George Orwellبا نام مستعار جورج اورول  Eric Blairاریک بلر )

 که نگار، منتقد ادبی و شاعر انگلیسی نامه( داستان نویس، روز١٩۰۳ - ١٩۵۰

به پدیده فقر  یزندگی در محیطی طبقاتی در هند و انگلیس باعث نگاه ویژه و

هایی مؤثر از زندگی دشوار  های بسیار نوشته و در گزارش . او نقدها و مقالهشد

گاه غیرمستقیم تر و  گاهانتقاد کرده است.  او در آثارش زحمتکشان و محرومان 

 کشد. ( را به نقد میtotalitarian rule) خواه تمامیتهای  سیستم یحصر

فعالیت ادبی جورج اورول با دوران پرآشوب نیمه اول قرن بیستم گره 

خورده است. او شاهد دو جنگ جهانی، چند جنبش انقالبی و پیروزی فاشیسم در 

 اروپا بود.

به  ١٩۳۶ بسیاری از روشنفکران انقالبی اروپا در سالهمره اورول 

المللی" از جمهوری نوبنیاد در برابر  اسپانیا رفت و در "باریگادهای بین

ها زخم برداشت، و ظاهرا از  در جبهۀ نبرد با فاشیستاو ها دفاع کرد.  فاشیست

تر برداشت که هرگز التیام  آن زخم بهبود یافت، اما ذهن و تفکر او زخمی عمیق

 نیافت. 

های تحت حمایت "اتحاد شوروی" سخت  یستدر جبهۀ نبرد با فرانکو کمون

های پیرو استالین در برخورد  فعال بودند. اورول به تجربه دریافت که کمونیست
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های  ها و مارکسیست ها، تروتسکیست ها، سوسیالیست با مخالفان خود، لیبرال

 ها بیرحم و خشن هستند. ی فاشیست مستقل، به همان اندازه

یسم روسی، به این نظر رسید که "نوکران اورول پس از آشنایی با کمون

استالین" از شعارهایی مانند "انقالب کارگری و حکومت زحمتکشان" تنها برای 

 کنند.  کسب قدرت و سلطه بر دیگران استفاده می

اورول به این نتیجه رسید که زمامداران اتحاد شوروی )سابق( به آرمان 

. در اتحاد شوروی مشتی "مأمور اند "انقالب سوسیالیستی اکتبر" خیانت کرده

 کنند. های مردم حکومت می فاسد و مستبد" به نام حزب و طبقه، بر توده

رمان "مزرعه  ١٩۴۵جورج اورول پس از بازگشت به انگلستان، در سال 

حیوانات" )یا قلعه حیوانات( را منتشر کرد. در این اثر تمثیلی که با طنزی سیاه 

 کند.  ول با مرام و نظام استالین تسویه حساب میو رسواکننده نوشته شده، اور

حیواناتی که از جور صاحب مزرعه جانشان به لب رسیده، سرانجام قیام 

کشی پایان دهند و نظمی عادالنه در مزرعه  کنند تا به نابرابری و بهره می

 برقرار کنند. 

فاده اند، با زرنگی و سوءاست رهبران تازه که از میان حیوانات سر برآورده

گیرند و بر  باوری حیوانات، زمام امور مزرعه را به دست می از سادگی و خوش

شوند. آنها نوع تازه و شدیدتری از تبعیض و نابرابری را این  خر مراد سوار می

شود:  کنند. مرام آنها با این شعار بیان می بار با "شعارهای انقالبی" مستقر می

 «از آنها برابرتر هستند. همه حیوانات برابر هستند اما بعضی»

رود. او از نخستین  جورج اورول از پیشگامان نقد مدرنیته به شمار می

نویسندگانی بود که نسبت به جوانب خطرناک پیشرفت تکنولوژی هشدار داد. 

تواند از هر محاسبه و  های کنترل می اورول نشان داد که رشد نابهنجار تکنیک

کنار رمان "دنیای قشنگ نو" )نوشته در  ١٩۸۴رمان  تصوری فراتر رود.

های مهمی است، که به سبکی کافکایی، ابعاد  آلدوس هاکسلی( یکی از رمان

 کند. خواه را توصیف می هیوالیی یک حکومت تمامیت

های اورول کشف جنبۀ مهارگسسته و غیرانسانی  یکی از نوآوری

یسم، از های خودکامه با تقویت این مکان تکنولوژی ارتباطی است. رژیم

برند. رفتار و فعالیت  تکنولوژی برای کنترل هرچه بیشتر جامعه بهره می
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ترین زوایای حریم خصوصی آنها زیر نظارت دولتی قرار  شهروندان تا جزئی

 گیرد. می

انگیز است  ی بشر متمدن" به راستی رعب های سیاه اورول از "آینده کابوس

رل تام" بسیار مؤثر افتاد. افکار و های "کنت ی نظام و در شناخت کارکرد پیچیده

 بخش بسیاری از منتقدان "بغرنج مدرنیته" بوده است.  تصورات اورول الهام

 

 : روایت رنج مشترک سیاه و سفیدجیمز فارل

هایش زندگی  در رمان( ١٩۰۴ - ١٩۷٩  James Farrellجمیز فارل )

پوستان بلکه  رنگین دهد نه تنها  کند و نشان می کارگران و دهقانان را روایت می

 سفید پوستان تهیدست هم از تنگدستی رنج می برند.

 

 پذیری و مرگ انسان در استبداد شرح آسیب: دانیل خارمس
  Daniial Kharmsمشهور به دانیل خارمس )  دانیل ایوانویچ یواچف

گرایی و  نویس سبک فراواقع نامه نویس و نمایش ( شاعر، داستان١٩۰۵ – ١٩۴۲

 اتحاد جماهیر شوروی بود. ی دوران اولیهانگار  پوچ

( که در سال The Old Woman« )پیر زن»در داستان  دانیل خارمس

است که پلیس مخفی شوروی شوهرش نوشته شد با شرح زندگی زنی  ١٩۳٩

پذیری و مرگ  ت زندگی و شرح آسیبروای «پیر زن»دستگیر و اعدام کرد. 

هنری استبداد  دادگاهاین اثر «. ساعتی دارد که عقربه ندارد»زنی است که 

 استالینیستی است.

رامون یكامالً منحصر به فرد به جهان پ یدیل به عنوان طنزپرداز دیدان

 یایخارمس دن یایطلبد. دن یق از خواننده میعم یش، درك و تفكریدارد و نمادها

. ها هیو كنا هاب، ناآشنا، مرموز و سرشار از نمادیغر ییایهاست. دن یتشگف

پردازد و پشت  یخودش م هزمان یها یناهنجار یخارمس در آثارش به افشاگر

ه را آشكار یروس دورانآن  یمشكالت اجتماع یخوب اه و پوچگرا بهینقاب طنز س

 كند. یم

http://absurdist.obook.org/kharms/display.php?p=30


 ر غربد آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

398 

 

 انسان محکوم به آزادی است. :پل سارتر-ژان

 ندهنویس  و ( فیلسوف١٩۰۵ - ١٩۸۰  Jean-Paul Sartreل ساْرْتْر )پ-ژان

انسان محکوم » کرد که و ناکید میفرانسوی به آزادی بنیادی انسان باور داشت 

 .«به آزادی است.

دلهره وجود و  «تهوع»با نام  اش رمان فلسفی تکان دهندهسارتر در 

وی بیشتر عمر  است. شدهبیهودگی ذاتی هستی را، با جسارتی بی سابقه ترسیم 

اش کرد. سارتر معتقد  های اگزیستانسیالیستی خویش را صرف مطابقت دادن ایده

چنین، باور داشت که  اش را تعیین کند. وی هم بود که انسان باید خود سرنوشت

اجتماعی جامعه که از کنترل انسان خارج هستند، نقشی -نیروهای اقتصادی

  خاص دارند.حیاتی در تعیین مسیر زندگی اش

جنگ در یک کنفرانس مطبوعاتی به حمایت از آوارگان  ١٩۷٩در سال 

( پرداخت. در جایی دیگر از مبارزه مردم ایران علیه شاه Boat people) ویتنام

و آزادی زندانیان سیاسی و همچنین مبارزه مردم شیلی علیه دیکتاتوری پینوشه 

 طرفداری نمود.

که  نوول ابزرواتورجلد هفته نامه  یک هفته بعد از مرگ سارتر روی

سارتر به آن عالقه داشت و واپسین گفتگوهایش هم در آن منتشر شده بود، بر 

ای تیره تصویر درشتی از چهرٔه سال خوردٔه سارتر چاپ شد، و  زمینٔه سرمه

 ها آمد: زیر آن با حروف سفید واپسین عبارت کتاب واژه

ها ارزش دارد، و  اخته شده و برابر کل آنها س تمامی یک انسان، از تمامی انسان

 ش هر یک از آن با او برابر است.ارز

سارتر ادامه دهنده سنتی گرانقدر در سنت روشنفکری فرانسه است که 

ندگان ید و رومن روالن نمایل زوال، آندره ژیکتور هوگو، امیسندگانی مانند وینو

امی باال دارد، و هم ن سنت روشنفکر هم ارج و مقیگر آن بوده اند. در اید

ی ین. مرجعی آگاه است که حق ندارد در برابر نابرابری ها و ناروایفی سنگیوظا
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ر" شود و به ید "درگیت" بایهای اجتماعی خاموش بماند. او در هر "وضع

 ت وجدانی خود عمل کند. یمسئول

ده های فلسفی خود، که همواره با استنتاج های اجتماعی یسارتر به نشر ا

ان یشه همواره مدرن و سنت شکن، و در بیبود، پرداخت. او در قلمرو اند همراه

 وسته بی باک بود. یافکار خود پ

ت تام و مطلق دارد. او محکوم به زندگی یشه سارتر، انسان مرکزیدر اند

 ن سرور آن است. یی است که آن را انتخاب نکرده، اما برتریایدر دن

ن یاز قالب های ادبی بهره می گرفت. با ا ات فلسفی خود،یان نظریسارتر برای ب

 ح کند.یشتر تشریات خود را روشن تر و با کششی بیروش تازه می توانست نظر

ش سوم به فرانسه، سارتر لباس یدر جنگ جهانی دوم با حمله ارتش را

د، به جبهه اعزام شد و به اسارت در آمد. پس از فرار از اردوگاه یسربازی پوش

ست به مبارزه یوست و در صفوف رزمندگان کمونیمقاومت پران، به جنبش یاس

 با اشغالگران نازی پرداخت.

ه چپ گرای یان جنگ، خود را وقف نوشتن کرد، و نشریسارتر بعد از پا

خ مطبوعات یات تارین نشری"دوران مدرن" را منتشر ساخت، که از بانفوذتر

 فرانسه به شمار می رود. 

ات خود را ینگ بود که سارتر نظران بحث های داغ پس از جیدر جر

 ع منتشر کرد. یقل داد و در سطحی وسیص

دادهای مهم یاسی و فرهنگی، در برابر رویاو با نشر انبوهی از مقاالت س

اسی واکنش نشان داد، و با هر مقاله، در محافل فکری و یاجتماعی و س

 روشنفکری ولوله به پا کرد. 

برای تحقق آزادی است. انسان در برای سارتر نوشتن نوعی عمل اجتماعی 

ن "اجبار" بر یز از انتخاب است. آزادی او از همیشه و کنش اجتماعی ناگزیاند

ا، ین دنیزد. به گفته او: "انسان محکوم به آزادی است. انسان با آمدن به ایمی خ

 ی است که انجام می دهد."یمسئول تمام کارها
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به "تعهد" فرا نمی خواند، او سنده را یج است، سارتر نویبرخالف آنچه را

سنده در نهاد خود ید او نویز می داند. از دینوشتن را در ذات خود عملی تعهد آم

 ر" است. یو به اقتضای کنش اجتماعی خود "درگ

سم و یالیستانسیان اگزیشه و آثار او را میاری از منتقدان سارتر، اندیبس

 ده اند.یسم سرگردان دیمارکس

شه او بی گمان یشروان "چپ نو" دانست، اما اندیان از پد بتویسارتر را شا

 ک" ناسازگار است.یدئولوژیسم ایسم سنتی" و "کمونیبا "مارکس

سارتر با نوشتن رشته ای از مقاالت، به خفقان حاکم در اتحاد شوروی و 

ن تجاوز ارتش شوروی به یستی" آن سخت حمله کرد. او همچنیالیاقمار "سوس

به باد انتقاد  ١٩۶۸و اشغال چکسلواکی را در سال  ١٩۵۶مجارستان در سال 

 گرفت.

ر می داند؛ با یک را با آزادی انسانی مغایدئولوژینش ایسارتر اساسا ب

شنامه "دستهای یک سر سازگاری ندارد. نمایدئولوژیالت و تفکرات ایتشک

 ست است. یج در احزاب کمونیوه های رایدگاه ها و شیآلوده"، نقد د

ن ینکه متون فلسفی او در عالی ترین نبود. با ایفی برج عاج نشلسویسارتر ف

ابان بود. از یس می شد، اما خود او مرد کافه و خیسطوح آموزشگاهی تدر

ان معترض و کارگران اعتصابی خسته یگفتگو با روشنفکران ناراضی، دانشجو

 نمی شد. 

 ط موجود، در سرشت هر روشنفکرید سارتر، اعتراض و نفی شرایاز د

د، اما یز بنمایدگاه های او چه بسا افراطی و گاه جنجال برانگیواقعی است. د

 همواره سرشار از صداقت و بی باکی است. 

ن خود را با نژادپرستی، استبداد و یادیسارتر در هر فرصتی مخالفت بن

ت یقا حمایا و آفریی بخش ملی در آسیان می نمود. از جنبش های رهایاستعمار ب

بانی از یر دفاع کرد. به کوبا سفر کرد و به پشتیاستقالل طلبان الجزامی کرد. از 

تنام در برابر ارتش یون چپ گرا پرداخت. از مقاومت مسلحانه مردم ویانقالب

 ش کرد.یکا ستایآمر
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ت یان در همه جا و برای همه دفاع می کرد. او در حمایسارتر از آزادی ب

ست و یبانی از جوانان آنارشیپشتاز انتشار روزنامه های چپ گرای افراطی، 

ون ارتش سرخ در آلمان( فعاالنه پا به یستی )مانند فراکسیحتی جنبش های ترور

 دان گذاشت.یم

هنده باقی ماند، و یدار و ستیسارتر در سراسر عمر روشنفکری مسئول، ب

ز سنت شکن بود. یهنجارهای مسلط را رد کرد. او در زندگی خصوصی خود ن

سنده یمون دوبووار نویان عمر به رابطه ای باز و آزاد با سیپا تا ١٩۲٩از سال 

 ست ادامه داد. ینیفم

 

 و امید به آن افشای شوروی در دوران اوج خوشبینی: آرتور کوستلر

در جوانی  نویسنده( ١٩۰۵ - ١٩۸۳  Arthur Koestlerآرتور کوستلر )

پیوست، اما  حزب کمونیست آلمانبه  ١٩۳١بود و در  کمونیسماز طرفداران 

از حزب جدا شد و در باقی  مسکو فرمایشی های دادگاههفت سال بعد در بحبوحه 

تبدیل  از مخالفین استالینیسم و یکی از فعاالن ضد کمونیستعمر خود به یکی 

 شد. 

و  فاشیسمستلر دشمنی عمیق خود را با کو جنگ جهانی دومدر دوران 

از نویسندگان و  ای و عدهستلر ونشان داد. ک آلماندر  ها نازیحکومت 

 اروپاها باید به جنایاتی که در  نگاران آن زمان اعتقاد داشتند که رسانه روزنامه

افتد را انعکاس دهند تا از رشد آن جلوگیری کرده و افکار عمومی را  اتفاق می

 طلبان بشورانند.  علیه خشونت

مت کوستلر در افشای حکومت شوروی در دوران اوج خوشبینی به حکو

. او در آثارش از تحول فکری و تجارب شخصی خود و کوشیدشوراها 

رمان او ظلمت در کند.  سرگذشت دیگر قربانیان حکومت شوروی روایت می

به پرده آهنین و محاکمات فرمایشی در  (Darkness at Noonنیمروز )

 .پردازد شوروی دوران استالین می
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به  ،است ره به استالین آمدهکه به وضوح در اشا شخص اولجز  بهدر رمان، 

های کتاب به فرد خاصی در نظام  یا دیگر شخصیت روباشوفرسد که  نظر نمی

 نویسد: شوروی اشاره داشته باشند. جرج اورول در این مورد می

تواند تروتسکی، بوخارین، راکوفسکی یا هر یک از دیگر  روباشوف می»

 « یمی باشد.های قد های نسبتاً مردمی در میان بلشویک شخصیت

که شدن روباشوف در جنگ داخلی اسپانیا  ستلر در این کتاب به زندانیوک

کند. این در واقع تجربه  اشاره می بود، رفته خواهان کمک به جمهوریبرای 

است که چند سال پیش وقتی برای تهیٔه گزارش از جنگ به  شخصی خود نویسنده

نکو درآمده و در زندان انفرادی اسپانیا رفته بود به اسارت نیروهای ژنرال فرا

بازداشت بود. او سه سال پیش از انتشار ظلمت در نیمروز، خاطرات خود در 

( Spanish Testamentسلول انفرادی را در کتابی با نام وصیتنامه اسپانیایی )

دهد با فشارهای روانی ناشی از زندان انفرادی آشنا  منتشر کرده بود که نشان می

 بود.

خود و انتقادهای خود به تحول فکری « تاریکی در نیمروز» کوستلر در

درد و « کمیساریا رباشوف» با پرداختن به زندگی کند. کمونیسم را روایت می

 کند. رنج روشنفکران در رژیم شوروی را روایت می

 

 خواه نابودی و درماندگی انسان در نظام تمامیت: رکس وارنر

نویسنده و مترجم انگلیسی ( ١٩۸۶ - ۵١٩۰  Warner Rexرکس وارنر )

 نظامهایش به مسئولیت روشنفکران و نابودی و درماندگی انسان در  در رمان

 پردازد.  می و فاشیستی خواه تمامیت

( از زندگی یک دانشگاهی روایت Professor« )فسورپر»وارنر در رمان 

 کند. کند که با حکومت استبدادی و سرکوبگر مصالحه می می
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 کنونانپنداشتن پایدار  ،خوشبینی ابدی: وفردیتریش بونه

ش و ( کشی١٩۰۶ - ١٩۴۵ Dietrich Bonhoefferدیتریش بونهوفر ) 

ها اعدام شد. او وقتی در اردوگاه منتظر اعدام  متکلم آلمانی که بدست فاشیست

 بود، نوشت:

نپنداشتن وضعیت کنونی است، پایدار  ،جوهر خوشبینی ابدی

که دیگران  ای درهنگامه ط و امیدسرچشمه الهام، شور و نشا

بخشد تا سرش را باال  شدند. خوشبینی به انسان توان می تسلیم

 گیرد و آینده را طلب کند وآن را به دشمن واگذار نکند.ب

 

 مامور بودن و معذور بودن: زیر سوال بردن هانا آرنت
 کهنگار  (، فیلسوف و تاریخ١٩۰۶ - ١٩۷۵ Hannah Arendtهانا آرنت )

« مفهوم عشق از نظر آگوستین قدیس»له دکترای خود را در فلسفه با عنوان رسا

از دوران تحصیل در دانشگاه به بعد به یکی از بانفوذترین و  ،نوشت

 های آلمان بود. از مخالفان سرسخت نازی و ترین رهبران چپ آلمانفکر خوش

ندی ، هنگامی که هیتلر در آلمان قدرت گرفت، چ١٩۳۳هانا آرنت در سال 

هانا آرنت را پس از شعله ور شدن آتش جنگ  ،حکومت نازی به زندان افتاد.

از  واسوزی اعزام کرد اما  های آدم  های مرگ و کوره به اردوگاه ،جهانی دوم

به آمریکا مهاجرت کرد. هانا آرنت در آمریکا استاد کرسی و اسارت فرار 

ها و  دانشگاهیس در های سیاسی بود. او بیشتر وقت خود را صرف تدر نظریه

های مهم آرنت عبارت بود  در فلسفه سیاست کرد. دغدغه نوشتن آثاری

 از:خودکامگی، ماهیت شر و تضعیف مشارکت عمومی در روند سیاسی.

« عنصرها و خاستگاه حاکیمت توتالیتر»کتاب مشهور هانا آرنت با عنوان 

(The Origins of Totalitarianism) این کتاب ر شدشتمن ١٩۵١ر سال د .

مشهورترین و با نفوذترین نظریه پردازان دوران خود بدل و آرنت را به یکی از 

جایگاه او را چون یکی از  ،(On Violence« )قدرت و قهر»کتاب 

های  این اثر با رژیم پردازان بزرگ قرن بیستم، تثبیت کرد. آرنت در نظریه
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حساب  ظر سیاسی تسویهتوتالیتر ناسیونال سوسیالیستی و استالینیستی از ن

ان و محافل سیاسی جهان اندیشمندای در میان  است. این اثر بازتاب گسترده کرده

، نو و ساختاری ژرفداشت. هانا آرنت در این کتاب و در دیگر آثار خود نقدی 

، عرصه خودکامههای  ها و حکومت شناسی توده روان پیونداز مباحثی چون 

 دهد. ت با قدرت سیاسی به دست میعمومی و خصوصی و آزادی و فردی

« ارتگزارشی از ابتذال شر :آیشمن در اورشلیم »هانا آرنت در کتاب 

(Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil)  در

محاکمه شد، تحلیلی  اسرائیل، از سران نازی که در آدولف آیشمنتحلیل محاکمه 

هانا آرنت، آیشمن افسر  .دهد دست می به هولوکاستو  یهودستیزیجامع از 

های آدم سوزی یا کمپ های مرگ،  ارشد نازیست را به مثابه سازمانده کوره

آنگونه که اسراییلی ها او را متهم می کردند، نمی دید. بلکه آیشمن را به مثابه 

بر این عقیده بود که  اوپنداشت.  ای در دستگاه بوروکراسی نازی می چرخ دنده

د شریر نبوده، بلکه یک هیوالی مسئول و معذور بوده، او در کوران آیشمن خو

محاکمات، همه آنچه را که انجام داده بود پذیرفت، و مدعی بود که دستور را 

 اطاعت کرده و بنابراین احساس گناه نمی کند. مامور بوده و معذور.

 عالی هودیان را برانگیخت، اتهام آرنت به شورایینکته دوم که خشم 

همکیشان  علیه هودیان در آلمان و لهستان برای همکاری در پیوند با جنایتی

ها در سلب مالکیت یهودیان و گردآوری  خود بود. به گفته آرنت، آنان به نازی

قربانیان در یک محل و فرستادنشان به قطارها برای یک سرنوشت تاریک 

دیان در این کمک رساندند. او بر این باور بود که بدون کمک رهبران یهو

جنایت، رقم قربانیان )بین چهار تا شش میلیون نفر( غیرقابل تصور است. هانا 

 داند. در کل این داستان غم انگیز می کتهترین ن آرنت آن را بدون شک تاریک

کجا بود؟ به نظر آرنت، اشتباه اصلی آیشمان  آیشمن دراشکال  و اشتباه

اش به یک نظام فاشیستی بود،  گزاری صادقانه شناسی و خدمت همان وظیفه

و ملزم به  –جا بود که، به عنوان یک انسان آزاد، انسان محق  اشکال کارش آن

آزادی اندیشه، مهار خود را دست دیگران سپرد، از اندیشیدن برای خود دست  –

 کشید، و در نتیجه اطاعت از اوامر را جانشین آزادی اندیشه ساخت.
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  به فراموشی زد: او از ضعف حافظه آیشمان خود را فریفت، خود را

ی خود را «خطاها»خود را به خاطر داشت و « وظایف»برد،  اخالقی رنج می

ای برای بیدار کردن  به خاطر نداشت. گفته بود ندایی از بیرون نشنیده که انگیزه

گفت، خودش را به خواب زده بود، و کسی  اش باشد، اما دروغ می وجدان خفته

 شود، کسی که خودش را به خواب زده هرگز. ه بیدار میکه خوابیده همیش

تر، این  "هیوال اگر آن کسی است که رفتارش سراسر هیوالیی بوده، از آن مهم

هیوال نیست، اما هرکس  –هیچ انسانی  –کس  هیوالوارگی در نهاد او است، هیچ

 تواند به اعمال هیوالیی مبادرت ورزد." می –هر انسانی  –

های رایج، آرنت با عادی خواندن آیشمان، با انکار هیوال  برخالف برداشت

او نبود. به عکس، با ساده و سطحی   بودنش، به دنبال تخفیف جرم یا تبرئه

خواندن شر، با رایج و روزمره دانستن آن، با تاکید بر توانایی ما برای وفاداری 

ادر به ارتکاب ما را ق  ، نه فقط آیشمان که همه«اندیشگی بی»کورکورانه، برای 

 دانست. شرارت و البته مسئول آن می

« ولیت شخصی در دوران دیکتاتوریئمس» کتاب درهانا آرنت 

(Personal Responsibility Under Dictatorship)  ( ١٩۶۴)تالیف

. از بطن کند ارائه می در پیوند با استقالل اندیشه و داوری فردی نگرشی ژرف

های  اب قدرت بظاهر نامحتمل فرد در نظاماین تامل، تحلیلی درخشان در ب

مایه این  استبدادی و توتالیتر و موضوع شرارت در تاریخ ارائه شده است. بن

پردازد که چگونه یک فرد عادی در شرایط مشخص  کتاب به این موضوع می

تاریخی می تواند جنایتکارترین اعمال را انجام دهد که غیر قابل باور است. او 

یت اخالقی تک تک افراد در قبال اعمالی که شخصا انجام می با طرح مسئول

دهند، توجیه مامور بودن و معذور بودن را به زیر سوال می برد و اینگونه راه 

را برکسانی که قصد دارند افراد را به عنوان مهره، تنها قربانی قضا و سیستم 

 جلوه دهند، می بندد. 

ها و با پروپاگانداها، با  ایدئولوژیخواه با  های تمامیت این درست که، نظام

شان، تمام تالش خود را برای فریب  ساالری و با ماشین تبلیغاتی دستگاه دیوان
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بندند؛ اما، چنین فریبی تنها به شرط خودفریبی ما، به نام  دادن ما به کار می

 ، میسر خواهد شد.«اطاعت از اوامر»یا « انجام وظیفه»

از »تواند عالج کار باشد چون  هم نمیدر چنین شرایطی عذاب وجدان 

منظر اخالقی، این که احساس گناه کنیم و کاری برای پیشگیری از ارتکاب شر 

 «نکنیم همان اندازه خطا است که شری مرتکب شویم و احساس گناه نکنیم.

انگاشته، است که  ت ساده، اما عمیقاً نادیده آموزد این واقعی چه آرنت می آن

اش  تواند از مسئولیت شخصی ، نه معذور؛ هیچ ماموری نمیمامور مسئول است

مجریان و کارگزاران یک   معاف باشد؛ مسئولیت اخالقی اجرای اوامر با همه

 نظام سیاسی است.

 

 بکوشاستقالل  رایببرای رسیدن به آزادی، نخست : سیمون دو بووار

فیلسوف و  (١٩۰۸ - ١٩۸۶  Simone De Beauvoirسیمون دو بووار )

که نه تنها  استروشنفکر قرن بیستم  انترین زن مهم یکی ازفرانسوی،  ویسندهن

 در فلسفه و ادبیات، بلکه در مبارزات اجتماعی زنان نیز جایگاهی بلند دارد.

در زمانه ای که جامعه برای زنان، مرزهای محدود و معینی می شناخت، 

تحصیالت و فعالیت سیمون دو بووار یکی از نخستین زنانی بود که در زندگی، 

اجتماعی، از آغاز همپای مردان پیش رفت، نه برای آنکه هویتی مردانه بگیرد 

یا بندهای اجتماعی را سبکسرانه درهم بشکند، بل برای آنکه به زن هویتی تازه 

و مستقل بدهد. بیش از پنجاه سال فعالیت نظری و عملی او معطوف به این امر 

 تی مستقل در مقابله با دنیای مردساالر یاری دهد. بود که زنان را در یافتن هوی

  (Manifesto of the 343« )۳۴۳مانیفست »نام  ای اعتراضی به بیانیهدر 

 .به انجام سقط جنین اعتراض کرد ١٩۷١زن فرانسوی در سال  ۳۴۳همراه با 

 شد: متن بیانیه سیمون دوبوار این طور آغاز می

دهند.  سقط جنین انجام مییک میلیون زن هر ساله در فرانسه »

دهند،  کاری، خود را در شرایط خطرناک قرار می محکوم به نهان

ترین  در حالی که این عمل تحت نظارت پزشکی یکی از ساده
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روند. من اعالم  ها است. این زنان در حجاب سکوت فرو می عمل

ام. ما همانطور  کنم یکی از آنها هستم. من سقط جنین انجام داده می

واستار دسترسی آزاد به کنترل موالید هستیم، خواستار که خ

 «آزادِی سقط جنین هستیم.

سقط جنین در  ١٩۷۴با ادامه مبارزات این جنبش بود که سرانجام در سال 

 فرانسه قانونی شد.

آموزد که برای رسیدن به آزادی، باید  به زنان می شدر آثار همواره دوبوار

 ویژه از نظر اقتصادی بر پای خود بایستند.  نخست به استقالل دست یابند و به

نقد  دلیرانه به( The Second Sex« )جنس دوم»در کتاب  دوبوار

-ون ازدواج، مادری، روابط زنفرهنگی موجود )همچ و ساختارهای اجتماعی

پرداخت و از مفاهیمی مانند تعهد کورکورانه به زندگی زناشویی یا  مرد(

ا فداکاری در راه خانواده، تقدس زدایی کرد. وفاداری یکجانبه به همسر و ی

در جریان شکل گیری فرهنگ بشری و با رشد زمینه کند که  تاکید می دوبوار

های اجتماعی برتری مردان، مرد حامل و خالق فرهنگ، "سوژه" اصلی آن 

گشته و زن را به موجودی وابسته، به انسانی فرعی، به "دیگری" بدل کرده 

 است.

م" تصفیه حسابی رادیکال و سازش ناپذیر با تمام باورها و کتاب "جنس دو

پیش داوری هایی است که در طول قرون شکل گرفته و هدف آن توجیه سلطه و 

 سیادت مردان بوده است. کتاب افسانه برتری مردان را برای همیشه باطل کرد. 

جنبش تا  مبارزه زنان در راه برابری از آغاز قرن بیستم آغاز شده بود، اما این

پیش از "جنس دوم" از یک شالوده نظری استوار محروم بود، و این کتاب 

 کم در مقطعی مهم از مبارزات زنان، تا حد زیادی این نقش را ایفا کرد.  دست

پیام اصلی کتاب جمله ایست که شاید معروف ترین شعار در جنبش 

  «آدم زن به دنیا نمی آید، زن می شود!»فمینیستی باشد: 
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 خواهان سازی تمامیت ای بنیادین با همسان : مبارزهوژن یونسکوا

نویسنده فرانسوی  (١٩۰٩ - ١٩٩۴  Eugène Ionescoاوژن یونسکو )

 Theatre of the)بارزترین نماینده تئاتر پوچی  ،با اصلیت رومانیایی

Absurd ).است 

هایی که در جوامع اروپایی هنوز وحشت و جنون جنگ در  در سال

های یونسکو در کنار آثار ساموئل بکت و آرتور  ا زنده بود، نمایشنامهه خاطره

یونسکو گفته است به تئاتر  سبکی شد که "تئاتر پوچ" نام گرفت.  آداموف نماینده

معنایی زندگی را  توانست پوچی و بی نمایش بهتر می  روی آورد زیرا در صحنه

زند تا برای  ی دست مینشان دهد؛ این تناقض تراژیک در بشر که به هر تالش

هستی خود دلیل و معنایی بیابد، اما این تالش محکوم به شکست است و هرگز 

رسد، زیرا در اصل )چنانکه شکسپیر چند قرن پیش گفته بود(  به جایی نمی

اساسا هیچ معنایی وجود ندارد. هر معنایی برای زندگی در ژرفنای گنگی مرگ 

 بازد. رنگ می

کند، اما در  ر سطحی هموار و مالیم حرکت مینمایش اوژن یونسکو د

های ناشناخته، از خأل  ی زیرین از هول و اضطراب سرشار است؛ از دلهره الیه

درونی و تنهایی عمیق انسان مدرن؛ اما یونسکو "دلهره وجود" را نه با بغض و 

وار  دهد: "باید دیوانه غضب بکت، بلکه در لفافی از طنز و شوخی ارائه می

 آید!" ها کار دیگری از دستمان بر نمی ، چون ما بیچارهبخندیم

ترین کار یونسکو تفسیرهای سیاسی گوناگونی  معروف «ها کرگدن»برای 

دهد که حاضر نیست  ارائه شده است. اثر داستان مقاومت شخصیتی را نمایش می

 مانند دیگران، به کرگدن بدل شود. 

ست. سازی" دان از "همسان توان در برداشتی کلی انتقاد این اثر را می

محاسبه  مایل هستند بر مردمی همسان و یکدست و قابل خواه های تمامیت نظام

های مستقل را از میان بردارند و  کوشند انسان ها می حکومت کنند. این نظام

یونسکو که خود در  های متمایز آنها را در دیگ "وحدت" ذوب کنند. فردیت

آشکارا بدبینی خود را نسبت به   ت، در کرگدنجوانی به اردوی چپ گرایش داش

 کند. جنبش توده و "حرکت عوام" ابراز می
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 گرایی آزادی و كثرت: تاکید بر نیا برلیزایآ

نگار و  ، اندیشه( فیلسوف١٩۰٩– ١٩٩۷ Isaiah Berlinآیزایا برلین )

اش در بیشتر عمر مرهون دفاع از  پرداز سیاسی بریتانیایی بود. آوازه نظریه

یبرالیسم، گفتگوهای مهم و درخشان، حمله به تحجر، تعصب و تندروی سیاسی ل

 هاست. های قابل فهم در زمینٔه تاریخ اندیشه و نوشته

 ییگرا و كثرت یرا مطرح ساخته بود: آزاد یده اصلیدو ا نیبرل

(pluralism .)ن نكته كه در ید بر ایو تاك گرایی كثرتن اعتقاد به یدر ع او

گر یكدیشوند كه به  یافت می ییها ها، اصول و آرمان ارزش نانیحا یجوامع بشر

ت احترام متقابل یاموزند كه در كنار هم و با رعاید بیستند و افراد بایل نیقابل تحو

قائل نبود و بر عام  ییگرا یكنند به نسب یگر زندگیكدی یها شهیآرا و اند یبرا

 د.یورز ید میتاك یو معرفت علم یر آزادیها نظ ارزش یبودن برخ

خطای اصلی او چه  وحدت موضوعی آثار برلین از تمرکز مستمر او بر آن

 ی به گمان برلین لغزش اصلی اندیشه گرفت: دانست، ریشه می روشنگری می

روشنگری باور به این بود که حقیقت یکی است و آمال بشر در رویارویی با 

 گیرند. یکدیگر قرار نمی

گرایی در هر نظامی منجر به توتالیتاریسم  اعتقاد دارد که کمال برلین

بینی پذیر  گاه پیش تواند به کمال خود برسد، از این رو هیچ شود. انسان نمی می

ای از تضادهاست که برخی را  نیست. انسان خطاپذیر است، ترکیب پیچیده

 توان هماهنگ ساخت و برخی را نه. می

ای  ت که او در نوشتهترین کار برلین در نظریه سیاسی، فرقی اس معروف

میان  ١٩۵۸در سال  (Two Concepts of Liberty) «دو مفهوم آزادی»به نام 

 (liberty Positive) ثبتو آزادی م (liberty Negative) آزادی منفی

گذارد. بر طبق تعریف برلین، آزادی منفی )یا آزادی از(، به معنای تحمیل  می

نکردن مانع و محدودیت از طرف دیگران است و آزادی مثبت )یا آزادی 
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برای(، از سویی به معنای توان تعقیب و رسیدن به هدف و از سوی دیگر به 

 بل وابستگی به دیگران است. معنای استقالل یا خودفرمانی در مقا

داند که از قرن  برلین آزادی منفی را به مکتب سنتی لیبرالیسم مربوط می

هفدهم تا قرن نوزدهم در بریتانیا و فرانسه پدید آمد. اما آزادی مثبت از نگاه او، 

هم مفهومی مبهم است و هم دستخوش تحریف شده است. در این رابطه او معتقد 

هایی که دیگران را بر بشر مسلط  ستقالل از راه ترک خواستاست دستیابی به ا

کند، ممکن است کاری خوب باشد و در بعضی اوقات بهترین چاره، اما در  می

آورد که  هایی درونی و بیرونی پدید می کاهد و محدودیت واقع از آزادی انسان می

زادی نقش تدقیق معنی آاند. این نوشته در  در نهایت با آزادی فرد در تعارض

منتقدان معترفند که تمایزی که برلین بین دو مفهم آزادی منفی و  مهمی داشت و

  آغازی برای بحث دربارٔه معنا و مفهوم آزادی است.ٔ مثبت گذاشت، نقطه

 

 پوست بودن تاکید و افتخار بر سیاه: امه سزر
نویس،  شاعر، نمایشنامه( ١٩١۳ - Aimé Césaire  ۲۰۰۸اِمه سزر )

های مهم ادبیات فرانسه و از روشنفکران  و فعال سیاسی از چهره نویسنده

 .بودبرجسته ضد استعمار فرانسه در کارائیب و آفریقا 

ای را  میالدی در کنار تحصیالت عالی ادبی، نشریه ١٩۳۲سزر در سال 

منتشر کرد و در آن برای نخستین بار نویسندگان سیاه « دانشجوی سیاه»به نام 

های نگارش ادبیات سنتی را مورد نقد و بررسی قرار  ند شیوهتوانست پوست می

دفترچه بازگشت به »بود به نام میالدی با چاپ کتابی  ١٩۳٩دهند. در سال 

در آن برای نخستین ، زندگی و فرهنگ جزایر کارائیب است درباره که «زادگاه

که بر  خورد به چشم می (Négritude) «وارگی سیاه»بار واژه معروف وی 

  رور هویت سیاه پوستان تاکید دارد.غ

« دانشجوی سیاه»روزنامه  که در« وارگی سیاه»اساسا واژه 

(L'Étudiant noir) نفی غرب  تاکیدی است بر ،بیشتر معرفی شد

وقتی  های اروپایی و در نهایت نفی بردگی فرهنگی. استعمارگر، نفی ایدئولوژی

د وی پاسخ داد این عبارت به سئوال ش سزراز « وارگی سیاه»که درباره معنی 

 .وست بودن شخص و افتخار به آن استمعنی تاکید بر سیاهپ
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امه سرز با کلماتش به عنوان شاعر، و رفتارش به عنوان سیاستمدار، علیه 

امه سزر در آثارش به  مبارزه کرد.« وحشیگری»و « استعمار»، «داری برده»

ای به اروپا و آمریکا  مالحظههیچ   ، بی«ای درباره استعمار خطابه»ویژه در 

 کند.  متهم می« ها ریشه گوناگونی»حمله و غرب را به برکندن 

عالوه بر سیاست، امه سزر در ادبیات نیز جزو کسانی بود که هرگونه 

کردند و با خشم و قاطعیت، خواستار پیدایش  را رد می« بردگی فرهنگی»

 بر آن ادبیات استوار کنند. شان را نیز ادبیاتی مستقل بودند که آزادی سیاسی

 

: اعتراض به سرکوب کارگران در اوج کوری ایدئولوژیک اشتفان هایم

 روشنفکران چپ

 ی آلمانی شاعر و نویسنده( ١٩١۳ – Stefan Heym  ۲۰۰١اشتفان هایم )

 .افکارش را بیان کردجسارت و صراحت همواره با 

خت. در خالل از دست حکومت نازی به امریکا گری ١٩۳۳هایم در سال 

جنگ جهانی دوم، با اونیفورم افسری ارتش ایاالت متحده به اروپا اعزام شد و 

در عملیات  او در عملیات رهایی میهن خود از چنگال فاشیسم شرکت کرد.

بار ارتشیان آمریكا  جا که با رفتار خشونت شركت کرد. ولی از آن برلینتسخیر 

عی "توبیخ" و به اتهام "تبلیغ عقاید با مردم آلمان موافق نبود، به عنوان نو

 کمونیستی" به آمریكا بازگردانده شد.

هایم پس از جنگ ارتش را ترک کرد و در امریکا به کار نویسندگی ادامه 

داد. با نشر چند رمان هم در میان روشنفکران مترقی و چپ، جایی برای خود 

 کمونیسم قرار گرفت. باز کرد و هم در معرض هیستری آنتی

نها دو سه سال پس از پایان جنگ در امریکا دوران "شکار جادوگران" ت

کارتی برای  شروع شد و مأموران اف بی آی به تحریک سناتور جوزف مک

 هزاران هنرمند و نویسنده پرونده "فعالیت ضدامریکایی" ساختند.
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هایم نیز مانند هنرمندانی از قبیل چارلی چاپلین و برتولت برشت و توماس 

به همراه همسر امریکایی  ١٩۵۲صمیم به ترک امریکا گرفت. او در سال مان ت

 به اروپا مهاجرت کرد و برای سکونت به "جمهوری دموکراتیک آلمان" رفت.

نظامی که در آلمان شرقی شکل گرفته بود، از کارگران انتظار داشت که 

الش کنند، و برای رقابت با کاپیتالیسم، با تمام نیرو برای ساختمان سوسیالیسم ت

های آینده، فعال از رفاه و آسایش چشم  به خاطر سربلندی کشور و بهروزی نسل

دولت به طور رسمی به کارگران ابالغ کرد که  ١٩۵۳ژوئن  ١۶بپوشند. روز 

باید بدون دریافت حقوق و مزایا، ساعات بیشتری برای رشد و پیشرفت "خلق" 

 کار کنند.

صمیم واکنش نشان دادند. از اولین درنگ در برابر این ت کارگران بی

هزاران کارگر، به ویژه در بخش ساختمان و  ١٩۵۳ژوئن  ١۷ساعات بامداد 

صنایع، در اعتراض به افزایش ساعات کار، دستمزد پایین و باال رفتن قیمت 

 کاالهای ضروری دست از کار کشیدند.

 حوالی ساعات ظهر هزاران کارگر با راهپیمایی به سوی مقر حزب و

های خود را، که اینک رنگ سیاسی به خود گرفته  دولت در برلین شرقی خواسته

بود، فریاد زدند: تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری، آزادی بیان و اجتماعات و 

 با آلمان غربی... وحدت

پنج »دوران اوج کوری ایدئولوژیک روشنفکران چپ، در رمان در هایم 

های پرشور اعتراض  صحنه ( بهFive Days in June« )روز در ماه ژوئن

هایم اعتراض کارگران را نه . آنها پرداختکارگران و سپس سرکوب خونین 

طلبانه در راه عدالت و  ای حق یک "کودتای فاشیستی" بلکه همچون مبارزه

 "سوسیالیسم واقعی" تصویر کرده بود.

 زده در دوران کوری ایدئولوژیک روشنفکران چپ بود. روشنفکران حیرت

دیدند، ناتوان بودند. هایم یکی از معدود روشنفکرانی بود که به  تحلیل آنچه می

ماه ژوئن" رمان "پنج روز در  انتشاراعتراض به سرکوب کارگران پرداخت. 

، موجی تهمت و ناسزا علیه هایم به راه افتاد. او را از "اتحادیه در آلمان غربی

 شهروندی محروم کردند. نویسندگان" اخراج و از تمام حقوق و مزایای
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ها  و با زشتی بگیر، از آن کام نروی زندگی آغوش باز کبه : آلبر کامو

 نهای آن پیکار ک و پلیدی

به  که(. نویسنده، فیلسوف و ١٩١۳ - ١٩۶۰   Albert Camusآلبر کامو )

آثار مهم ادبی که به روشنی به مشکالت وجدان بشری در عصر حاضر »خاطر 

 The« )انسان طاغی»برندٔه جایزٔه نوبل ادبیات شد. او در کتاب  «پردازد می

Rebel) گرایی  نویسد که تمام عمر خود را صرف مبارزه با فلسفٔه پوچ می

(Nihilism )های فردی اعتقاد دارد. میقاً به آزادیاست و ع کرده 

سراسر زندگی کامو به یک معنا کشمکش با "جبر سرنوشت" بود، برای 

 (The Myth of Sisyphus« )افسانه سیزیف»محقق ساختن آزادی. او در 

 «هیچ سرنوشتی نیست که نتوان با تحقیر بر آن غلبه کرد.»نویسد:  می

معنا و مکرر زندگی  ناشی از سیر بیآلبر کامو پوچی یا بیهودگی هستی را 

داند: مقصود از این آمدن و رفتن هرگز روشن نخواهد شد. کامو فلسفه خود  می

 کند: را به یاری سرنوشت دردناک سیزیف در اساطیر یونانی توصیف می

ی کوهی باال  خدایان سیزیف را محکوم کرده بودند که تخته سنگی را تا قله

غلتید، و سیزیف ناگزیر بود  ار از فراز کوه پایین میببرد، اما تخته سنگ هر ب

 آلود را تا ابد تکرار کند. حاصل و عذاب بار دیگر آن را باال ببرد، و این کار بی

تواند با پوچی مقابله کند.  آلبر کامو بر آن است که انسان تنها با "طغیان" می

 «کنم پس هستم! طغیان می»ی معروف دکارت را به این شکل در آورد:  او گفته

توان "پوچی بنیادین هستی" را درمان  آلبر کامو اذعان دارد که با هیچ چیز نمی

 کرد، اما شاید بتوان از درد آن اندکی کاست. 

های خود  رسد. آزادی ی کامو آدمی با طغیان به آزادی و خودآگاهی می در اندیشه

پذیرد. گفته شده که  می های خود را فروتنانه دارد، و محدودیت را دلیرانه پاس می

کامو عقیده  طغیان کامو پاسخی فلسفی نیست، بلکه تنها رهنمودی اخالقی است.

دارد که باید با شوقی وافر به روی زندگی آغوش باز کرد، از آن کام گرفت و 

 های آن پیکار کرد. ها و پلیدی دلیرانه با زشتی
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ه خود را از یاران را ١٩۵١کامو با انتشار رساله "انسان طاغی" در سال 

پیشین خود در مکتب اگزیستانسیالیسم جدا کرد. او به رهنمودهای ایدئولوژیک 

 دانست. ی "فردای بهتر" را فریب و دروغ سیاستمداران می بدگمان بود. وعده

کامو به "مصلحت" معتقد نبود. برای او اخالق و سیاست یکی بود. در 

ران نهیب زد که رؤیاهای های چپ، او به روشنفک دوران تسلط آرمان

خواه از چپ  های تمامت "ایدئولوژیک" تنها به یأس و ماتم منجر خواهد شد. نظام

 کنند. های واقعی به پا می های واهی، روی زمین جهنم ی بهشت و راست، با وعده

 

 های چک در دورانی سخت : تاریخنگار روان تودههرابال لیبُهوم
 نیتر برجسته از، (١٩١۴ – Bohumil Hrabal١٩٩۷ بُهومیل هرابال )

 یزندگ بر حاکم مناسبات و یروان یزندگ از که چک مدرن اتیادب ندگانینما

 معاصرش یمعنو خیتار بر داریپا و گویا یگواه کی یو آثار. نوشت یم مردم

 روان باالتر آن از و چک مردم روان یرسم ریغ خچهٔ یتار ینوع شآثار. است

 .تاس جهان یکجا هر در انیآدم

 آنجا در و شد کار مشغول باطله یکاغذها بازیابی کارگاه در زمانی هرابال

 و کوتاه یرمان هیرمایخم آن از که بود «ضاله یها کتاب» کردن ریخم او کار

 :شود یم آغاز نیچن داستان". اهویپره ییتنها" نام به آمد فراهم بایز

 صهق" نیا و هستم باطله کاغذ کار در که است سال پنج و یس

 کاغذ و کتاب دارم که است سال پنج و یس. است من" عاشقانه

 که ام کرده نیعج کلمات با چنان را خود و کنم یم ریخم باطله

 از یتن سه سالها نیا یط که ام درآمده ییها دانشنامه ئتیه به گرید

 ،یمردگان و یزندگان آب از پر هستم ییسبو. ام کرده ریخم را آنها

 بایز افکار لیس من از تا شوم خم سو کی به یکم است یکاف که

 دانم ینم که گرفته صورت ناخودآگاه چنان آموزشم. شود یجار

 فقط اما. شده یناش میکتابها از کدام و است خودم از یفکر کدام

 جهان و خودم با را ام یهماهنگ ام توانسته که است صورت نیا به

 .کنم حفظ گذشته سال پنج و یس نیا در اطرافم
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 که در، «تنهایی پرهیاهو»شخصیت اصلی رمان  ،هانتا ،فکر روشن-گرکار

 زند یم دست یبزرگ" به همان "اشتباه کند، کار می کارگاه پرس کاغذهای باطله

 ییها کتاب خواندن به یعنی زد، دست "۴۵١ تیفارنها" رمان در مونتاگ که

 شود یم دچار یدرد همان به هم او و کند نابود را آنها است قرار که پردازد یم

 کتاب ریناپذ یریس یولع و شور با. شود یم کتاب عاشق: شد دچار مونتاگ که

. کشد یم را آگاه و زنده یروح کتاب هر کردن نابود با که ابدی یم در خواند، یم

 روشن یآگاه نور با او کالم هر و تابد یم او قلب به تازه ینور یخواندن هر با

 آن کردن نابود به او که ردیگ یم فرا ییایدن را او وجود سراسر پس. شود یم

 .است شده مأمور

 اغلب خارج در و ریتکث خودنَشر شکل به چکسلواکی داخل در هرابال آثار

 مختلف یها زبان به و عیتوز و چاپ کانادا در ۶۸ یانتشارات سازمان توسط

 اجازهٔ  بدون کتاب که کردند یم دیق خارج چاپ یها کتاب مقدمهٔ  در. شد یم ترجمه

 کتاب مثال یبرا نشود سندهینو دردسر باعث مملکت در تا شده چاپ سندهینو

 به ١٩۷۷ سال به نوشته ١٩۷۶ تا ١٩۷۴ یها سال به هرابال «اهویپره ییتنها»

 در ١٩۸٩ سال به باالخره و خارج در ١٩۸۰ سال به پخشخودنَشر  صورت

 .شد چاپ چک

 

 های عدالتی بیبارزه با ، بدون مجهان به خودی خود: اریک هابسبام

 جای بهتری نخواهد شد،اجتماعی

ترین  از برجسته (١۷٩١ - Hobsbawm Eric ۲۰١۲) اریک هابسبام

 بود. معاصررادیکال مورخان و روشنفکران 

 :The Age of Revolution)عصر انقالب  جلدی چهار  در کتاب او

Europe: ١۷۸١–٩۸۴۸)عصر سرمایه ، (The Age of Capital: ١۸۴۸–

( و ١٩١۴–١۸۷۵ :The Age of Empireعصر امپراطوری ) ،(١۸۷۵

او . پردازد تاریخ قرن بیستم می به( The Age of Extremes) ها نهایتعصر 

ها و دولتمردان، که بر نیروهای  هایش نه بر زندگی شاهان، ملکه در کتاب

. کرد داد تمرکز می اقتصادی و اجتماعی که به رفتار سیاسی آنان جهت می
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او داری و از منتقدان جدی فجایع استالینیسم بود.  هابسبام، منتقد همیشگی سرمایه

اش  اجتماعی را محکوم کرد و به مبارزه های عدالتی هنوز هم باید بی»گفت:  می

 «ه خودی خود جای بهتری نخواهد شد.رفت. جهان ب

 

 اعالمیۀ حقوق مردم زحمتکش و استعمار زده

میۀ حقوق مردم زحمتکش و اعال»با انتشار  یاتحاد جماهیر شورودولت 

های ضداستعماری نقش  و پشتیبانی از جنبش ١٩١۸ در سال« زدهاستعمار

 بزرگی در آزادی این کشورها ایفا کرد.

و قدرت تازه نفس  هلند ،در حالی که انگلستان، اسپانیا، پرتغال، فرانسه

یچ هیر شوروی هاتحاد جما کردند، تالش می مستعمرات امریکا برای گسترش

 .پس گرفتن حقوق استعماری روسیه تزاری نکردبرای باز اقدامی

 

 ت و سودگرائیسیاس از هنر: پرهیز برادران سراپیون

 ١٩۲١( گروه ادبی که در سال Serapion Brothersبرادران سراپیون )

ها مدافع آزادی خالقیت  در توسط نویسندگان جوان شوروی تشکیل شد. سراپیون

ویا سودگرائی دوری  در آثارشان از هر گونه جانبداری سیاسیبودند و 

 کردند.  می

 

 ا نظریٔه عدالتبژرفش اندیشه رواداری سیاسی : لزوجان را

 طرح با ( فیلسوف آمریکایی١٩۲١ – John Rawls ۲۰۰۲لز )وجان را

های  . وی از چهرهژرفش بخشید را اندیشه رواداری سیاسییٔه عدالت یک نظر

نظریهٔ . اثر مشهور وی استٔه سیاسی و فلسفٔه اخالق در سدٔه بیستم نام فلسف هب

یکی از منابع کالسیک فلسفٔه سیاسی تلقی ( A Theory of Justice) عدالت

 شود. می
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عدالت اولین فضیلت برای نهاد »سد: ینو لز در نظریٔه عدالت میورا

رالز مقدم  عدالت از نظر«. اجتماعی است، همچنان که حقیقت برای نظام تفکر

عنوان یک ارزش مثبت تلقی  بر خوشبختی است. خوشی و کامیابی آنگاه به

شود که عادالنه بودن آن محرز باشد. عدالت چارچوبی است که افراد مختلف  می

 کنند. های مورد نظر خود را پیدا می گرفتن آمال و ارزش در آن فرصت پی

در وضع نخستین گوید  داند و می لز عدالت را تبلور انصاف میورا

(original position که تا حدی مشابه مفهوم وضع طبیعی است، آدمیان ،)

ناچار روی اصولی معقول و منصفانه  خواهند جامعٔه مدنی تشکیل دهند و به می

ها و تقسیم مزایای  کنند. نقشی که این اصول در تفکیک حقوق، تکلیف توافق می

 شود. فهوم عدالت نامیده میگیرد همان است که م اجتماعی برعهده می

 (سامان بر پایۀ دو اصل زیر شکل می گیرد لز جامعه نیکوبه نظر را

١٩۷١(Rawls, : 

ترین  وری از گسترده بهره هر کسی باید برخوردار از حق برابر -١

زمینۀ بنیادین آزادی باشد، حقی که همخوان با زمینۀ یکسان برای بقیه 

 است.

سان شکل داد: )الف(  ی و اقتصادی باید اینهای اجتماع به نابرابری -۲

ها و  بخردانه انتظار رود که به سود همگان بوده و )ب( با موقعیت

 روی همگان گشوده هستند.  هایی در پیوند باشند که به منصب

های اخالقی، اصول  طرفی در مورد ارزش راولز سعی می کند با بی

سبکی  از برای لزوم رواداری بهای راول نبرها رواداری سیاسی را تدوین کند.

گرایانه است و می کوشد به وحدت سیاسی و یک اندیشه عدالت در میان  عمل

 افراد گوناگون برسد.

 



 ر غربد آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

418 

 تکثرگرایی دینیژرفش رواداری با  :جان هیک

و نظریه پرداز تکثرگرایی  فیلسوف( ١٩۲۲ - John Hickجان هیک )

ول  و ویلفرد کنت اور توسط برای اولین باکه  (Religious pluralism)دینی 

 مطرح شد.( Wilfred Cantwell Smith)اسمیت 

 یا دو آتشه یحیاز او ـ به قول خودش ـ مس یك در جوانیه ییمطالعات ابتدا

در آن  یتعبد و یست اعتقادات خالصانه و از رویكه ل ییساخته بود، تا جا

 ن مدعاست: یا یایدوران گو

نش و هبوط انسان )آدم یاستان آفربودن كتاب مقدس، د یانیرش وحیپذ

 یخدا( ـ كه از مادر یهللا )پسر ناسوت به عنوان ابن یسیابوالبشر( ع

ر گناهان و یتطه ی( برایسیه كردن خود )عیباكره زاده شد، فد

او و عروج به آسمان و رجعت  یز جسمانیانسان، رستاخ یمعاص

 دوزخ و ...  نده، بهشت ویپرجالل او در آ

كه آنها را با  یات فوق شد ـ به شكلیك از نظریه یگردانیآنچه سبب رو

ن یق كانت ـ كه بعدها به همیق و عمیلعه دقاان كرد ـ مطیساده ب یمانیعنوان ا

 یات كانت مورد انتقاد قرار گرفت ـ و سنت فلسفیخاطر و متأثر بودن از نظر

 انگلوساكسون بود.

است  ینیا دین است یستن رایت تنها دیحیا مسیبا عنوان آ یا در مقاله یو

ح یت مسیخود و اعتقاد نسبت به حقان ییدگاه ابتدایان نسبت به دیگر ادیهمچون د

 سد: ینو ینگونه میت ایحین برتر بودن مسیو د یو تنها منج

گردد در آن روزها  یها به شصت سال قبل باز م نیاما همه ا

ان یدگر ایروان دیاز پ یچ فردیخودم ه یها شتر هم نسلیهمانند ب

ان جهان یگر ادیدرباره د یزیباً چیرا مالقات نكرده بودم و تقر

دانم،  یكردم، م یهم كه فكر م یار كمیدانستم و آن مقدار بس ینم

 .ش نبودیب یر مضحكیجز تصو
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ان كنار یر ادیدر قبال سا یحیات مسیحات الهینتوانست با تلو یسرانجام و

قت بود، پس یه او اعتقاد داشت حقد چرا كه بر اساس آن نوع نگاه اگر آنچیایب

 ست كاذب باشد. یبا یان میر ادیسا

د گفت: اكثر یدر كل عالم با ین واقعیك دیتنها با فرض وجود 

ن طور است؟ یا ایو فالح به دورند اما آ یا از رستگاریمردم دن

اند  ییقت نهایحق ین من دارایروان دیاگر گفته شود گروه من و پ

گر ادعا دارند ید ییگر در جاید یافرادرا یغلط است، ز یتفكر

 .نزد آنان است ییقت نهایحق

س فلسفه یرمنگام شد تا در دانشگاه آن شهر به تدریعازم ب ١٩۶۷ك در یه

ها  كیاجتماعات بزرگ مسلمانان، س یرمنگام دارایبپردازد. در آن زمان شهر ب

 یعباد یها نییدر آ ین اجتماعات و شركت ویك با ایه ییو هندوها بود. آشنا

 همانا. او بعدها نوشت:  یو یكرد فكریر روییها، همانا و تغ آن

ن فضاها یحضور من در مسجد و معبد به من فهماند كه آنچه در ا

ها  آدم یعنیافتد.  یسا اتفاق میافتد همان است كه در كل یاتفاق م

ت یواقع یذهن و وجود خود را به سو یها چهیتالش دارند، در

كه به همان اندازه خوب و  یتیند. واقعیبگشا یتر یمتعال یهال

ان یم یاست كه مستلزم درستكار بودن و مهروز یشخص

 هاست. آدم

 An« )نیر دیتعب» یتوان در كتاب و یك را میه یافته آرایشق تكامل 

Interpretation of Religion) یا هینظر «ندیر یتعب»ك در یمشاهده نمود. ه 

ن ید، او نام این نماییرا تب ینید یها دهیپد یارد تمامد ید كه سعینما یه میرا ارا

 نهد. یم «گرا ه كثرتینظر»ه را ینظر
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 : هنرمند مبارز ضد دیکتاتورییمرکور نایمل
هنرپیشه، خواننده  (١٩۲۰ - ١٩٩۴  Melina Mercouri) یمرکور نایمل

 غازآ و ١٩۶۷ در ونانی در ینظام یکودتا از پس بالفاصله و سیاستمدار یونانی

 وقت تمام مبارز کی و گذارد کنار خودرا یهنر تیفعال ها، سرهنگ حکومت

 سال هفت مدت به و شد جهان سطح در کیردمکراتیغ حکومت نیا ضد یاسیس

 و تبارها یونانی مرز، برون انیونانی از و رفت کشور به کشور و شهر به شهر

 ونانی از آن شهیدان که ونانی به یدمکراس دنیبازگردان به که خواست انیجهان

 ضمن کشور و شهر هر در مبارزه، نیا انیدرجر یو. کنند کمک است باستان

 که خواست یم مردم و محل مقامات از ،یسخنران جلسات و مصاحبه یبرگزار

 چند چنگ در دادگستری و فلسفه زادگاه و جهان یدمکراس گهواره ندهند اجازه

 که شد سبب «نایمل» ریگیپ رزاتمبا نیا. باشد ریاس هیفروما ینظام و سرهنگ

 نقشه و کند مصادره را اموالش و لغو اورا یونانی تیتابع ها سرهنگ حکومت

 یقدم کی در اتفاق برحسب که درآمد اجرا به ترور نقشه. بکشد اورا ترور

 . ماند زنده مرگ

 حکومت از انیجهان تنفّر بر ها، رسانه در قصد سوء نیا خبر انتشار

 یسو از بالفاصله که نایمل یونانی تیتابع لغو لحظه از. افزود سرهنگها

: بود نیا او اول شعار ینطق هر در شد، حیتقب و محکوم یجهان یها سازمان

 . «ُمرد خواهم هم یونانی و است آمده ایدن به یونانی نایمل»

 نیا ستیالیسوس حزب جانب از نایمل ونان،ی به یکراسودم بازگشت از پس

 سال هشت از پس یو. دیگرد انتخاب و شد پارلمان یگندینما نامزد کشور

 اریبس تالش و گرفت برعهده را ونانی فرهنگ وزارت یتصدّ  پارلمان تیعضو

 مبارزه سپس نایمل. شود شناخته اروپا یفرهنگ تختیپا عنوان به آتن که کرد

... و ونانی مرمر یها سنگ ها، مجسمه ؛یباستان آثار بازگرداندن یبرا را یعیوس

 همه ونسکوی جلسات در و آغازکرد انگلستان ژهیو به کشورها ریسا یها موزه زا

 راثیم به ییاعتنا یب یحت و بیتخر و سرقت تا بکاربُرد را خود یمساع

 . دیدرآ یالملل نیب جرم عنوان به است یمل تیهو که ملت کی یفرهنگ
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 یرمرکو نایمل نیتدف مراسم و جنازه عییتش در ١٩٩۴ سال مارس دهم در

 ونیلیم کی از شیب بود درگذشته سرطان یماریب از که ونانی فرهنگ ریوز

 نیا. بود ریچشمگ یدادیرو آتن شهر تیجمع به توجه با که کردند شرکت یونانی

 . است شده ثبت ستمیب قرن یاروپا مهم یخیتار یدادهایرو فیرد در جنازه عییتش

 

 روشنفکران نباید به مصلحت تن دهند: والتر ینس
شناس، منتقد ادبی و  زبان( ١٩۲۳ - Walter Jens  ۲۰١۳) التر ینسو

یکی از تاثیرگذارترین روشنفکران آلمان پس از جنگ دوم جهانی که در نهادینه 

وگوهای انتقادی همراه با مدارا، در آلمان پس از جنگ نقش  کردن فرهنگ گفت

های  ومتنخستین رمان ینس که اعتراضی به حک مهمی بر عهده داشته است.

 منتشر شد. ١٩۵۰در سال  که خواه تمامیت

کرد و بر آن بود که روشنفکران  والتر ینس در برابر قدرت سر خم نمی

های  را "وجدان بیدار جامعه" و حامی پیگیر ارزش نباید به مصلحت تن دهند. او

ینس با افزایش تسلیحات نظامی آلمان ، جنگ عراق،  خوانند. دموکراتیک می

آلمان مخالف بود و این مخالف خود را  ر قواعد نوشتاری و وحدت دوتغییرات د

همراه با همکارانی  ١٩۸۴او از روشنفکرانی بود که در سال   .نیز علنی کرد

های "پرشینگ" آمریکا در خاک آلمان  چون هاینریش بل علیه استقرار موشک

 به اعتراض دست زد.

 

 درت است.هر رابطٔه اجتماعی، یک رابطٔه ق: میشل فوکو

( فیلسوف، نظریه پرداز ١٩۲۶– ١٩۸۳  Michel Focaultمیشل فوکو )

های ژرف در  به پژوهش شناس فرانسوی تاریخ اندیشه، جامعه شناس و روان

 باره رابطه قدرت و معرفت پرداخت.

گری دربارٔه عینی بودن شناخت نخستین کسی است که از فرضیٔه روشن فوکو

کند بلکه  ن کرد که زبان، حقیقت جهان را بیان نمیاست. فوکو عنوا ید کرده خلع

 بازتابی از تجربٔه شخصی فرد است.
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کند که میان استفاده از زبان و  شناختی خود مطرح می او در مطالعات انسان

ای که زبان برای قدرتمندان و  قدرت، نوعی همبستگی وجود دارد، به گونه

-حمایت از پایگاه اجتماعی صاحبان امتیاز جنبٔه ابزاری دارد و در حفظ و

 کند. سیاسی آنها عمل می

نزد فوکو، وظیفٔه هرمنوتیک خلع از قدرت نهفته در ورای متنی است که 

خوانیم. در نتیجه، او نسبت به مضبوطات و اسناد تاریخی از آن دست که  می

اند و در واقع  شوند، چنین نظر دارد که همه ذهنی و تحریف شده عرضه می

ای که ما  کنند. رخدادهای تاریخی ینویسنده و خواننده را بازتاب مجهان بینی 

 کنیم، آنهایی است که در واقع با میل ما به قدرت تناسب دارند. ضبط می

گوید که هر رابطٔه اجتماعی، یک رابطٔه قدرت است. اما، او یاد آور  فوکو می

نظر او، قدرت در شود. از  شود که هر رابطٔه قدرت، الزاما به سلطه ختم نمی می

اجتماع مدرن، نظامی از روابط مبتنی بر دانش )شبکٔه دانش/قدرت( است که 

دهد. به این معنا که فرد، همزمان که شناخته  فرد را در درون خود جا می

شود و یا از درون خود را مطابق هنجارها و  شود )در دفاتر خارجی ثبت می می

کند( یا تحت نظام  و طبقه بندی می فهمد دانش تحمیل شده از سوی اجتماع می

شود  گیرد، مرئی می شناسی و یا آموزش قرار می هایی چون پزشکی، روان دانش

 (. ١۳۷۸گیرد )مراقبت و تنبیه،  و به این ترتیب، تحت سیطرٔه قدرت قرار می

قدرت، بدن افراد را نیز از طریق آموزش و نظم دادن به محیط زندگی تحت 

سیاستی -قدرت یا زیست-توان از زیست و به همین دلیل میدهد  تاثیر قرار می

ظر خود سازمان خواهد بر بدن اعمال شده و آنرا در نظم مورد ن حرف زد که می

 (. ١۳۸۴تاریخ جنسیت، دهد )

خواسته  گوید که قصد اصلی او، بررسی قدرت نبوده و می فوکو در نهایت می

گیری فرد به عنوان کسی که مسالٔه سوژه را بررسی کند. یعنی چگونگی شکل 

دهد )میشل  شناسد و البته، به نظر فوکو همزمان خود را تحت انقیاد قرار می می

 (.١۳۷۸فوکو فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک، 
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 از درک واقعیات سیاسی زیر بار تصورات ذهنی یناتوان: گونتر گراس

اش ساز و نق ( نویسنده، مجسمه١٩۲۷  Günter Grassگونتر گراس )

 .دارد های قوی سیاسی جنبهش کارهای، آلمانی

بات بر ( در شرایط اوجگیری دوباره التها۲۰١۲)آوریل ١۳٩١فروردین 

د ، شعر منثوری از گونتر گراس با عنوان "آنچه بایسر برنامه هسته ی ایران

نشده  ای اعالم های هسته با اشاره به بمب کهمنتشر شد ها  گفته شود" در روزنامه

، آنها را تهدیدی برای صلح جهانی خوانده است. او همچنین با کنایه ای آویو تل

قرار است یک زیردریایی جدید به اسرائیل بدهد، نوشته  آلمانطنزگونه به اینکه 

های نابودکننده را به جایی هدایت کند  باید همه کالهک»است که این زیردریایی 

 «که وجود یک بمب اتمی در آن ثابت نشده است.

عنوان  گوید که اسرائیل به می« حمله پیشگیرانه»در این شعر با انتقاد از  او

یک قدرت اتمی، صلح جهانی را که خود متزلزل است، به خطر انداخته است. 

ها( قرار است بمباران  کند که ملتی )ایرانی گراس از این حق ناروا انتقاد می

 ال ساختن بمب اتمی هستند.دنب شوند، تنها با این حدس و گمان که رهبران آن به

 The)« کنند دستان قیام را تمرین می تهی»  گونتر گراس، نمایشنامه

Plebeians Rehearse the Uprising ) به قیام کارگران و سرکوب خشن آن

خواند. نمایشنامه  میو آن را "یک تراژدی آلمانی" پردازد  می ١٩۵۳در ژوئن 

کند، که زیر  وشنفکران را ترسیم میآمیز این گونه ر وضعیت دشوار و تناقض

از درک واقعیات  تعصبات و "نابینایی ایدئولوژیک" ،بار تصورات ذهنی

 سیاسی ناتوان هستند.

 

 ای ان کشف ساختار مولکولی دی: همکاری در جیمز واتسون

( ١٩۲۸زادٔه  James Dewey Watsonجیمز دوی واتسون )

همراه فرانسیس کریک  ییدان و متخّصص علم ژنتیک آمریکا فیزیک زیست

(Francis Crick)( روزالیند فرانکلین ،Rosalind Franklin)  و موریس

 ای ان نقشی مهم در کشف ساختار مولکولی دی( Maurice Wilkins)ویلکینز 
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(DNA) ای که اساس انتقال موروثی و اطالعات ژنتیکی در  کرد. ماده ایفا

 رود. های بعدی به شمار می موجودات زنده به نسل

سطح ای و ساختارمارپیچ دوگانه درک حیات در  ان توضیح کارکرد دی

شناسی  شیمی و زیست های بزرگ زیست ممکن ساخت. پیشرفت را مولکوکی

منجر به درک ژرف بشر درباره علل امراض و  ١٩۶۰های  مولکولی در سال

 جدید شد. های پیدا کردن دارو و درمان

 

 امور کشورها در آمریکا نظامیمخالفت با دخالت : نوآم چامسکی
شناس، فیلسوف  زبان ( ١٩۲۸ زاده   Noam Chomsky)نوآم چامسکی 

-دستور زایشی با آمریکا منتقد سیاست خارجی ایاالت متحدهو  پرداز و نظریه

انقالبی در  (generative-transformational grammar) گشتاری

وی از ماهیت زبان و شناسی معاصر ایجاد کرد. تا پیش از نظریات  زبان

 .توسط انسان درک درستی وجود نداشت و زبان مادری چگونگی یادگیری زبان

دارد. که در زمینٔه کامپیلرها  علوم رایانههای متعددی نیز در زمینه  وی نوشته

 است. نظریات او مورد توجه

که  استقبال کرد، اما ترس او از این دیوار برلینچامسکی اگرچه از برچیدن 

 آمریکاصنعتی -پیچیدٔه نظامی ، مجموعه درهماتحاد جماهیر شورویفروپاشی با 

به دنبال دشمنانی جدید خواهد گشت تا وجود خود را موجه جلوه دهد، با اتفاقاتی 

آمیز این  که بعداً در جهان رخ داد تأیید شد. به نظر چامسکی اجرای موفقیت

 ای رسانههای  و شرکت کاآمریمیان دولت « اتحادی نامقدس»دار  برنامه وام

 است.

چامسکی در زمان جنگ ویتنام به عنوان منتقد اجتماعی سیاست خارجی 

آمریکا به شهرت رسید. نخستین اثر سیاسی مهم او کتاب قدرت آمریکا و 

( بود American Power and the New Mandarinsهای نوین ) ماندارین

اد به طبقه روشنفکران لیبرال نوشته انتق باره ماهیت و پیآمد جنگ ویتنام و که در

 شده بود.
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و توانایی همیشگی او  آمریکا امپریالیسمدرک چامسکی از ساز و کار 

 نظامیبه مخالفت او با دخالت  آمریکاهای  برای فهم دورنمای کلی سیاست

 تروریسمبر ضد  بوشچنین جنگ  و هم عراقو  افغانستان، کوزوودر  آمریکا

 منجر شد.

 John) جان پیلگرمیالدی چامسکی به همراهی  ۸۰و  ۷۰ های در دهه

Pilgerسخن  تیمور شرقیدر « پنهان»کشی  ( از معدود کسانی بودند که از نسل

 گفتند. 

وی به تمامی روسای جهمور آمریکا، حتی جان اف کندی که محبوبیتی 

ره تفکری دوبا»نگرد. او درین باب کتاب  باورنکردنی دارد، با دیدی انتقادی می

« به کاملوت: جان اف کندی، جنگ ویتنام و فرهنگ سیاسی آمریکا

(Rethinking Camelot: JFK, the Vietnam War, and U.S. 

Political Culture) است.  را نوشته 

چامسکی در بیانیه ای مشترک با برخی اندیشمندان آمریکایی، انگلیسی و 

از رسانه های  «۲۰١۲و غزه  نقش رسانه ها در نبرد اسرائیل»کانادایی درباره 

غربی به خاطر پوشش یکجانبه جنگ انتقاد کرد و این مسئله را غیر قابل قبول و 

ظالمانه خواند و از خبرنگاران خواست در اعتراض به استفاده ابزاری 

خبرگزاری های غربی از آنها، اعتصاب و از همکاری با این خبرگزاری 

 خودداری کنند. 

ین بیانیه از مردم غزه درخواست کرد، با استفاده از همچنین در ا چامسکی

امکانات موجود با همه مراکز خبری تماس بگیرند و واقعیت ها به طور 

ل یدر پس ظاهر بی طرفانه شرح مسا»منصفانه منعکس کنند. وی معتقد است:

 -از طریق گزارش های تلویزیونی، تحلیل های سیاسی یا اخبار رادیو -اجتماعی

ا و اصول ایدئولوژیکی ای نهفته است که وقتی آنها را افشا می پیش فرض ه

 «کنیم فرو می ریزند.

 



 ر غربد آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

426 

اگر مردم از صاحبان قدرت اطاعت نکنند آنها هیچ قدرتی : جین شارپ

 ندارند.

( استاد ممتاز بازنشسته دانشگاه ١٩۲۸زادٔه  Gene Sharpجین شارپ )

با هدف گسترش است نشتین گذار انستیتو آلبرت ای ماساچوست دارتموث و بنیان

خشونت با  های مقابله بی ، مطالعه و آموزش در زمینه استراتژیپژوهش

 کشی و جنگ. دیکتاتورها، نسل

جین شارپ در انگلستان و نروژ به مطالعات گسترده در زمینه مبارزه 

از » میان از آن ( پرداخت. آثار شارپNonviolenceپرهیز ) خشونت

( From Dictatorship to Democracy) «دیکتاتوری تا دموکراسی

های مبارزه در نقاط مختلف دنیا  ای در روش اثر قابل مالحظهای  صورت پایه به

 داشته است. 

 The) «سیاست مبارزه بدون خشونت»: عبارتند از آثار شارپ دیگر

Politics of Nonviolent Action) (١٩۷۳ ،)«عنوان یک  گاندی به

(، ١٩۷٩) (Gandhi as a Political Strategist) «استراتژیست سیاسی

 Social Power and Political) «قدرت اجتماعی و آزادی سیاسی»

Freedom) (١٩۸۰ ،)«دفاع مبتنی بر افراد غیر نظامی» (Civilian-Based 

Defense: A Post-Military Weapons System )(١٩٩۰ و ،)« کاربرد

 «نسیل آن در قرن بیست و یکو پتا خشونتی: تمرین قرن بیستم کنش بی

(Waging Nonviolent Struggle: 20th Century Practice and 21st 

Century Potential.) 

این است که قدرت یک پدیده یکپارچه، یکجا و  شارپکلید اصلی نظرات 

که خود را صاحب قدرت می دانند نیست. به نظر او  برگرفته از ذات کسانی

ر هر منطقه صرفنظر از ساختار سازمانی، به مردم قدرت سیاسی و یا قدرت د

آن منطقه مربوط می شود. باور او بر این پایه است که ساختار قدرت تکیه بر 

فرمانبرداران قدرت دارد. اگر مردم از صاحبان قدرت اطاعت نکنند آنها هیچ 

 قدرتی ندارند. 
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تقویت های  معتقد است تمامی ساختارهای موثر قدرت دارای سیستم شارپ

های  ها روش کننده و یا تهیج کننده فرمانبردارانشان )مردم( هستند. دولت

ها با  ای را بکار می گیرند تا مردم را فرمانبردار نگهدارند.این سیستم پیچیده

ای،  های نظارتی و حتی خصوصیات فرهنگی منطقه داشتن پلیس، قانون و سیستم

اشاره بر اینکه قدرت آنها یک پارچه و فرمانبرداری را به مردم القا می کنند. با 

هایی مثل حبس، جریمه، محرومیت و یا مقام، ثروت و  همیشگی است و یا روش

ها می شوند. جین شارپ ساختارهای  شهرت باعث حضور مردم در این سیستم

ها برای مردم  ای برای تغییر موثر دولت قدرت را نمایان می کند تا پنجره پنهان

 فراهم آورد.

 

بر بنیان زر و زور، بلکه  نه بر اساسوگوی  گفت :یگفتمانالق اخ

 استدالل

ای است که  ی فلسفی عنوان برنامه( ethics Discourse)اخالِق گفتمانی 

 Karl-Otto) اُتو آپل-طیفی از متفکران از جمله یورگن هابرماس و کارل

Apel)برای اخالق اند. صفِت گفتمانی  فیلسوف معاصِر آلمانی، پیش گذاشته ، دو

ی فلسفی هنجارهای اخالقی  که طبِق باوِر بنیادی این پروژه از آن رو آمده است

وگویی که در آن نه زر  عقالنی برگرداند، به آن چنان گفت توان به گفتمانِ  را می

 .برنده باشد پیش و نه زور، بلکه فقط استدالل

 

 ندازهبه همان اآزادتر  اطالعات روندهای تولید: هر چه هابرماس

 تر ممکن مشارکت حداکثری همه نیروهای اجتماعی

( از فیلسوفان و ١٩۲٩زاده  Jürgen Habermasیورگن هابرماس )

. است( School Frankfurt)معاصر و وارث مکتب فرانکفورت  شناس جامعه

شناسی، مدرنیته و تجزیه و تحلیل  های او بر روی شناخت تمرکز پژوهش

داری و سیاست روز آلمان به  فته صنعتی سرمایهتحوالت اجتماعی جوامع پیشر

 های همگانی است. ویژه با توجه به نقش رسانه
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بخش" و بهترشدن زندگی مردم معتقد است. تز  به "خرد رهایی هابرماس

ی همگانی" یا "فضای عمومی" او فضایی فکری و اجتماعی را  "گستره

را نقد کرده ومشکالت مدنظردارد که در آن مردم آزادانه شرایط اجتماعی خود

گذارند. به اعتقاد  گیری سیاسی تأثیر می را برشمرده و بر جریان تصمیم

ی نوزدهم میالدی "براثر افزایش  ی همگانی از اواخر سده هابرماس گستره

ها" و نیز "فروکش  های تجاری و بازرگانی و سودگرایی دارندگان رسانه فعالیت

 داری" رو به انحطاط است. کردن تمایالت انقالبی پیشین سرمایه

شهرت او بیشتر به ابداع اصطالح و تز گستره همگانی یا فضای عمومی 

است که فضایی فکری و اجتماعی را مدنظردارد که در آن، فعالیتهای آگاهی 

ای به ایجاد زمینه برای بحثهای اجتماعی و انتقادی و ظهور چیزی  بخش رسانه

 انجامد. داند، می می که او آن را برای دموکراسی بنیادی

شود  به نظر وی اطالعات )اکسیژن دموکراسی( در این گستره فرآوری می

تر و با مشارکت  ی این تولید، آزادتر و خردورزانهوهرچه فرآیندها و روندها

تر و  اعی باشد، مزایای دموکراسی واقعیحداکثری همه نیروهای اجتم

ای است که در آن مردم  ماعیشود. گستره همگانی فضای اجت تأثیرگذارتر می

آزادانه شرایط اجتماعی خودرا نقد کرده ومشکالت را برشمرده و بر جریان 

به نظر هابرماس گستره همگانی خاستگاه  گذارند. تصمیم گیری سیاسی تأثیر می

افکارعمومی است. گستره همگانی میانجی فضای خصوصی و فضای عمومی 

ت اجتماعی خردورزانه تر و شد مناسبااست و هرچه آزادتر و فکورانه تر با

 تر خواهد بود. انسانی

های  مایه بخش و بهترشدن زندگی مردم معتقد است. بن او، به خرد رهایی

شود که برای  فلسفی کار هابرماس و تعلقش به مکتب انتقادی باعث می

شناسی به جز تحلیل و تبیین، وظیفه ارائه راه حل و یاری رساندن به  جامعه

او را به اندیشمندی بزرگ و  نها، مجموع قایل باشد و همه این ن را نیزدیگرا

 کند: طور بیان می این پیوزیاست. این تفاوت را  متفاوت بدل نموده

هابرماس، از توجه زیادی که به او شده در شگفت است. برای او، 

زندگی فکری، بازی، شغل و پرورش هوش و استعداد نیست؛ بلکه 

است و همین احساِس انجاِم وظیفه  احساس انجاِم وظیفهقبل از هر چیز، 
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است. تنها  از طریِق جدیت اخالقی، بر تمام کارهای او سایه افکنده

ست که  بینی و توجیِه جامعه بهتر جهانی هدِف تحقیقاتی هابرماس، پیش

های بیشتری را برای نیکبختی و صلح و وحدت ممکن سازد.  فرصت

بق با نیازهای جمعی و نه منطبق با تر و منط ای عقالنی جامعه

سپتامبر در  ١١های خودکامه. هابرماس پس از فاجعه  قدرت

کند که در  وگویی مسئله ناهمزمانی تفکر و ابزار را مطرح می گفت

جوامع پیش و در حال گذار موجب خشونت و در نهایت تروریسم 

 (١۳۷٩)پیوزی،  شود. می

ها، هیچ راهی  مه شمول رسانهسرشت همه جایی و ه از نگاه هابرماسی،

برای شکل گیری و بالیدن تفکر انتقادی یا کنش انتقادی برای افراد باز نمی 

گذارد. وقتی قدرت برخورد انتقادی و سازنده ی افراد با دانش و اطالعاتی که از 

ل و منزوی در باال دریافت می کنند به یغما می رود، آنان به صورتی منفع

برند و روال ها مکرر روزمره را بدون تفکر می پذیرند  جهان به سر می زیست

 ن را صرفا ً طبیعتی ثانوی به شمار می آورند.آو 

 

 های ارزنده در باره رواداری پژوهش: برنارد ویلیامز

( فلیسوف انگلیسی ١٩۲٩ - Bernard Williams  ۲۰۰۳) برنارد ویلیامز

   ,Williams)1999 & 1996)های ارزنده در باره رواداری انجام داد. پژوهش

 

 شهروندان حقوق مدنی ناپذیر : مبارز سازشمارتین لوتر کینگ

 - ١٩۶۸ .Martin Luther King, Jrمارتین لوتر کینگ جونیور )

 .بود ( رهبر سیاهپوست جنبش حقوق مدنی ایاالت متحده آمریکا١٩۲٩

، زن سیاهپوستی که با بلند (Rosa Parks) درپی بازداشت رزا پارکس

دن از روی صندلی یک اتوبوس عمومی برای یک سفیدپوست زندانی شد، نش
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عنوان یک   کینگ جوان رهبری جنبش تحریم سیاهپوستان را برعهده گرفت و به

 فعال مبارزه با تبعیض نژادی در سرتاسر ایاالت متحده آمریکا شهرت یافت. 

لح ترین فرد جایزه ص عنوان جوان به ١٩۶۴مارتین لوتر کینگ در سال 

های مبارزاتی مارتین لوتر کینگ در دهٔه  نوبل را دریافت کرد. اوج فعالیت

در  ١٩۶۳و برای تصویب قانون حقوق مدنی بود. وی در سال  ١٩۶۰

گردهمایی بزرگ طرفداران تساوی حقوق سیاهان که دربرابر بنای یادبود 

د را سی برگزار شد، معروفترین سخنرانی خو آبراهام لینکلن در واشنگتن دی

ترین  انجام داد که از مهم (I Have a Dream)« رویایی دارم»نام  به

در این سخنرانی، که در آن  اوآید.  شمار می ها در تاریخ آمریکا به سخنرانی

شد، درباره آرزوی خود سخن گفت و ابراز  تکرار می« رویایی دارم»عبارت 

زندگی کند و تحقق امیدواری کرد که زمانی آمریکا طبق مرام و آرمان خویش 

سخنرانی انجام شده در پارک  ها را به چشم ببیند. مساوات و برابری ذاتی انسان

 واشنگتن دی سی:ملی 

که امروز در تظاهراتی کنار شما هستم که روزی در تاریخ ملت ما  از این

 ترین رخداد در راستای آزادی به ثبت خواهد رسید، خوشحالم.  به عنوان بزرگ

ی  ش، یک شهروند بزرگ آمریکایی که ما امروز زیر سایهیکصد سال پی

ی آزادی بردگان را امضا کرد. این فرمان پربار،  ایم، اعالمیه نمادین او ایستاده

ی سیاهپوست افکند که در  ها برده همچون فانوس دریایی، امیدی در دل میلیون

شب بلند بخشی بود که پایان  ی مسرت سوختند. سپیده امان بیداد می آتش بی

 داد. شان را نوید می بردگی

گذرد، اما هنوز سیاهپوستان آزاد نیستند.  امروز، یکصد سال از آن روز می

پس از یکصد سال، با تاسف باید اذعان کنیم که زندگی سیاهپوستان هنوز هم 

اسیر بند و زنجیرهای تبعیض و جدایی نژادی است. پس از یکصد سال، در 

ی  اه مادی آمریکا، هنوز سیاهپوستان در جزیرهی بیکران دریای رف پهنه

برند. پس از یکصد سال، سیاهپوستان در گوشه و  ی فقر به سر می دورافتاده

 یابند. ی آمریکا، زار و نزار، خود را تبعیدیانی در کشورشان می کنار جامعه
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آور را برمال کنیم. به یک  ایم تا این اوضاع شرم ما امروز در اینجا گرد آمده

. با مواعید خود را وصول کنیم« چک»ایم تا  عنا، ما در پایتخت کشور گرد آمدهم

ی استقالل، سازندگان جمهوری ما  نگارش متن مهم قانون اساسی و اعالمیه

ای را امضا کردند که هر آمریکایی وارث آن است. این سند تعهد کرده  تعهدنامه

یاهپوستان و سفیدپوستان آری، س - ها ی انسان ناپذیر همه است که حق جدایی

 برای زندگی، آزادی و شادمانی تضمین شود. - هردو

امروز این دیگر عیان است که آمریکا در پیوند با شهروندان رنگین 

پوستش در انجام این تعهدنامه کوتاهی کرده است و به جای احترام به این پیمان 

موجودی »ا عبارت ای داده؛ چکی که ب پشتوانه بی« چک»مقدس، به سیاهپوستان 

 برگشت خورده است.« کافی نیست

توانیم  ورشکسته شده باشد. ما نمی« بانک عدالت»توانیم بپذیریم که  ما نمی

در این کشور ناکافی باشد. از « فرصت»بپذیریم که موجودی خزاین بزرگ 

توانیم صاحب  ی آن می ایم تا این چک را نقد کنیم، چکی که با ارایه رو ما آمده این

ایم تا شدت  س آمدهقدملت شویم. ما همچنین به این مکان عداو آزادی و امنیت 

اضطرار موقعیت کنونی را به آمریکا خاطرنشان سازیم. امروز زمان آن نیست 

ن که وقت خود را صرف اقدامات تجملی مانند خونسردی یا تزریق داروی مسکٌ 

اقعی دموکراسی های و پیشرفت تدریجی کنیم. وقت آن رسیده است که وعده

ی  بدهیم. وقت برخاستن از تاریکی و گودال مهلک جدایی نژادی و گذار به جاده

های  روشن عدالت نژادی فرا رسیده است. امروز روز رهایی کشور از ریگ

عدالتی نژادی و کشاندن آن به زمین استوار برادری است. امروز وقت  روان بی

 ان خداست.ی فرزند تحقق بخشیدن به عدالت برای همه

کنونی برای کشور مصیبت به همراه  اریضطرااعتنایی به موقعیت  بی

خواهد آورد. تابستان سوزان ناخشنودی مشروع سیاهپوستان به پایان نخواهد 

آمد، مگر اینکه پاییز روحبخش آزادی و برابری جای آن را بگیرد. هزار و 

به روال معمول آغازی است. اگر کشور  کهنهصد وشصت و سه، پایان نه، بل

های خود را  سیاهپوستان الزم بود عقده»پنداشتند  خود بازگردد، آنهایی که می

، با ضربت خشنی بیدار خواهند شد. «اند خالی کنند و حاال دیگر خرسند شده
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مادامی که حقوق شهروندی سیاهپوستان به آنها داده نشود، آمریکا به آسایش و 

که آفتاب عدالت برندمد، گردبادهای خیزش  آرامش دست نخواهد یافت. تا زمانی

های کشورمان را خواهند لرزاند. اما سخنی هست که باید به مردم  همچنان پایه

در روند  :اند، بگویم. ی گرم ورود به کاخ عدالت ایستاده خودم که در آستانه

دست آوردن جایگاه مشروع خود نباید مرتکب کارهای نادرست شویم. بیایید  به

مان را برای آزادی، با نوشیدن جام تلخی و دشمنی رفع نکنیم. ما باید  تشنگی

 همواره مبارزات خود را در کمال عزت و انضباط به پیش بریم.

های جسمانی سقوط  ی نازل خشونت نگذاریم اعتراض خالق ما به مرتبه

توان روحانی  های باشکوه، زور بدنی را با کند. همواره تالش کنیم در بلندی

ای که جوامع سیاهپوست را فرا  جویی شگفت انگیز تازه گوییم. منازعه پاسخ

گرفته نباید ما را به بی اعتمادی نسبت به تمام مردم سفیدپوست رهنمون شود، 

زیرا بسیاری از برادران سفیدپوست ما، همانگونه که حضورشان امروز در 

ت ما گره خورده اند که سرنوشتشان با سرنوش اینجا شاهد این مدعاست، دریافته

ای با آزادی ما بستگی دارد. ما  اند که آزادیشان به گونه پیچیده است. آنها دریافته

 تنهایی بپیماییم. توانیم این راه را به نمی

داریم، باید عهد کنیم که همواره پیش خواهیم  که در این راه گام برمی همچنان

هواخواهان حقوق مدنی ها، از  توانیم به عقب بازگردیم. برخی رفت. ما نمی

ما تا روزی که سیاهپوستان قربانی « کی راضی خواهید شد؟»پرسند،  می

توانیم راضی شویم. تا روزی که  اند نمی رحمی پلیس وحشت غیرقابل بیان بی

های  ها و هتل های شاهراه های خسته از سفر ما نتوانند بستری در مسافرخانه تن

باشیم. تا روزی که تحرک اصلی ما فقط از  توانیم راضی شهرها پیدا کنند، نمی

توانیم  نشین بزرگتر است نمی های اقلیت نشین کوچکتر به محله های اقلیت محله

راضی باشیم. تا روزی که شخصیت و احترام فرزندان ما بسادگی با تابلوهای 

توانیم راضی باشیم. تا روزی که  شود، نمی زایل می« ی سفیدپوستان ویژه»

سی سی پی حق رای ندارند و سیاهپوستان نیویورک برآنند که  می سیاهپوستان

توانیم راضی باشیم. نه! نه، ما راضی  چیزی ندارند که به آن رای دهند، نمی

که عدالت مانند آبشار، و راستکاری چون  نیستیم و راضی نخواهیم شد مگر آن

ها و  رودی پرخروش جاری شوند. می دانم که برخی از شما به دلیل مصیبت
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های  اید. برخی از شما از سلول اید به اینجا آمده های سختی که تحمل کرده رنج

اید که در راه  اید. برخی از شما از جاهایی آمده تنگ زندان به اینجا آمده

اید. شما  های آزار و خشونت پلیس روبرو شده طلبی خود، ناگزیر با توفان آزادی

 قانه هستید.های خال ها و محنت کهنه سربازان رنج

با ایمان به کار خود ادامه دهید که رنج و عذاب ناخواسته موجب رستگاری 

 است.

سی سی پی برگردید، به آالباما برگردید، به کارولینای جنوبی  به می

های خود در  برگردید، به جورجیا برگردید، به لوئیزیانا برگردید، به محله

تواند  که این وضعیت میشهرهای شمالی کشور برگردید و مطمئن باشید 

 دگرگون شود و دگرگون هم خواهد شد.

ور شویم. خطاب من امروز با شماست،  ی ناامیدی غوطه نگذاریم در دره

های امروز و فردا رودررو هستیم، اما من هنوز  دوستان من، اگرچه با دشواری

رویای »های ژرفی در  هم رویایی دارم. این رویا، رویایی است که ریشه

 دارد.« کاآمری

خیزد و به معنای واقعی  پا می رویای من اینست که روزی این کشور به

ها برابر خلق  ما این حقیقت را که همه انسان»بخشد:  اعتقادات خود جان می

 «دانیم. اند آشکار و بدیهی می شده

داران  های پیشین و فرزندان برده رویای من اینست که روزی فرزندان برده

 های سرخ جورجیا کنار هم سر میز برادری خواهند نشست. تپهپیشین بر فراز 

سی سی پی، ایالتی که  رویای من اینست که سرانجام روزی ایالتی مانند می

ی آزادی و عدالت  سوزد، به واحه سوزد، در آتش تعدی می در آتش بیدادگری می

 بدل خواهد شد.

دگی رویای من اینست که چهار فرزند کوچکم روزی در کشوری زن

شان  ی شخصیت خواهند کرد که آنها را نه به سبب رنگ پوست، که با درونمایه

 داوری خواهند کرد.
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 من امروز رویایی دارم!

اش، با  رویای من اینست که روزی در آالباما، با آن نژادپرستان وحشی

چکد،  ی دهانش، عدم پذیرش مداخله در قوانین فرومی فرماندارش که از گاله

همین آالباما، پسرها و دخترهای کوچک سیاهپوست خواهند  آری روزی در

توانست چون خواهران و برادرانی دست در دست پسرها و دخترهای کوچک 

 سفیدپوست بگذارند.

 من امروز رویایی دارم!

ها و  ها باال خواهند آمد و تپه رویای من اینست که سرانجام روزی دره

ها راست؛  هموار خواهند شد و ناراستیها  ها پایین خواهند رفت، ناهمواری کوه

جالل خداوند آشکار خواهد شد و همه ابنای بشر با هم به تماشای آن خواهند 

 نشست.

برم. با این باور ما  این امید ماست. این باوری است که با خود به جنوب می

های ناامیدی سنگ امید بتراشیم. با این باور خواهیم  خواهیم توانست از کوه

هیاهوی ناسازگاری کشورمان را به همنوایی زیبایی از برادری بدل  توانست

کنیم. با این باور خواهیم توانست با هم کار کنیم، با هم دعا کنیم، با هم مبارزه 

کنیم، با هم به زندان رویم، با هم از آزادی دفاع کنیم، مطمئن از اینکه سرانجام 

 روز آزادی مان فراخواهد رسید.

رزندان خدا خواهند توانست سرود آزادی را با مفهومی نو روزی که همه ف

خوانم.  ای کشور من، ای سرزمین زیبای آزادی، برای توست که می»بخوانند. 

سرزمینی که پدران من در آن در گذشتند، سرزمین فخر زائران، بگذار از هر 

 «ی کوهساران زنگ آزادی به صدا درآید. گوشه

کشوری بزرگ تبدیل شود، این باید به حقیقت اما اگر قرار است آمریکا به 

های شگرف نیوهمشایر به صدا  بپیوندد. پس بگذارید زنگ آزادی از فراز تپه

های بلند نیویورک به صدا درآید. بگذارید  درآید. بگذارید زنگ آزادی از کوه

های الگینی پنسیلوانیا به صدا درآید. بگذارید زنگ آزادی  زنگ آزادی از بلندی
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های راکی کلرادو به صدا درآید. بگذارید زنگ  های پر برف کوه راز قلهاز ف

 های پرکرشمه کالیفرنیا به صدا درآید. آزادی از شیب

به صدا « استون جرجیا»های  نه تنها اینها؛ بگذارید زنگ آزادی از بلندی

 درآید.

 به صدا درآید.« لوکاوت تنسی»بگذارید زنگ آزادی از کوه 

سی سی  می»از هر کوهسار  - دی از هر تپه و خاکریزبگذارید زنگ آزا

 به صدا درآید.« پی

بگذارید زنگ آزادی به صدا درآید. و زمانی که چنین شد، زمانی که 

آنگاه که گذاشتیم زنگ آزادی از هر روستا  - گذاشتیم زنگ آزادی به صدا درآید

ست رسیدن آن و هر دهکده، از هر ایالت و هر شهر به صدا درآید، خواهیم توان

سیاه و سفید، یهودی  - روزی را جلو بیاندازیم که در آن روز همه فرزندان خدا

خواهند توانست دست در دست هم بگذارند  - و غیریهودی، پروتستان و کاتولیک

 و آن سرود قدسی قدیمی سیاهان را سردهند:

سرانجام آزادیم! سرانجام آزادیم! سپاس »

 «زادیم!خداوند متعال را، سرانجام آ

 را می توانید از پیوند زیر گوش کنید: مارتین لوتر کینگ متن سخنرانی

http://www.archive.org/details/MLKDream 

 

هایی که قدرت آنها بر کشتار و خونریزی  افشاگر رژیم: هارولد پینتر

 استوار است

، نویسنده( ١٩۳۰ - Harold Pinter  ۲۰۰۸)هارولد پینتر 

ریح صو منتقد  انگلیسی فعال سیاسیو  کارگردان، بازیگر، نویس نامه نمایش

جنگ عراق سخنرانی  سرسخت و مخالف و انگلیس سیاست خارجی آمریکا

http://www.archive.org/details/MLKDream
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ضبط کرد و به آکادمی که « هنر، حقیقت، سیاست»عنوان  را با خودجایزه نوبل 

 کند: ر شروع میرا این طو فرستادسوئد 

که چه چیز واقعی و  تشخیص بین این»نوشتم: ١٩۵۸در سال »

طور بین چیزی که  چه چیز غیرواقعی است سخت نیست، همین

درست است و چیزی که غلط است. الزم نیست چیزی درست 

تواند هم درست باشد هم غلط. اعتقاد دارم که این  باشد یا غلط، می

ت از طریق هنر، کاربرد دارد. تأکیدها هنوز هم در کشف واقعی

کنم ولی  بنابراین به عنوان یک نویسنده از این تأکیدها حمایت می

« درست چیست؟ غلط چیست؟»به عنوان یک شهروند باید بپرسم:

دولتمردان آمریکا باید چند نفر را بکشند تا به عنوان جنایتکار »

جنگی و قاتل شناخته شوند؟ صد هزار؟ ما برای ملت عراق 

نجه آوردیم، بمب آوردیم، کشتار بی هدف و بی دلیل آوردیم، شک

بدبختی و مرگ را آوردیم، و با این همه ادعا می کنیم برای ملت 

 «های خاورمیانه آزادی و دموکراسی را آوردیم

اسی یس  هیاند، درونما "صداها" را ساخته  هیرمایای که خم شنامهیپنج نما

دهند. مضمون محوری آنها افشای  می های ذهنی او خبر دارند و از دغدغه

های  میشنامه برشی است از ددمنشی رژیدستگاه سرکوب و اختناق است. هر نما

 خوکامه در سراسر جهان، در گذشته و حال. 

نتر "صداها" را مانند اثر جاودانی دانته، سفری به عالم دوزخ دانسته بود: یپ

سندی افشاگر از رفتار آشنای ایم."  "جهنمی که امروز همه با هم وارد آن شده

هایی که قدرت آنها بر کشتار و خونریزی شکل گرفته است. حاکمانی که  رژیم

ن اعتراض آنها را با یکنند و کمتر ن حقوقشان محروم مییتر ییمردم را از ابتدا

 دهند. شکنجه و کشتار جواب می

ت، با به همراه آرتور میلر نویسنده آمریکایی به ترکیه رف ١٩۸۵در سال 

تعقیب به گفتگو نشست و از حقوق کردها دفاع کرد. در اوایل  نویسندگان تحت 

به بمباران صربستان توسط نیروهای ناتو و به حمله به افغانستان  ١٩٩۰دهه 

 توسط نیروی هوایی آمریکا اعتراض کرد. 
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ای شعر "لشکرکشی به عراق" را محکوم  با مجموعه ۲۰۰۳پینتر در سال 

تبهکاری شیک و مدرنی دانست که امروزه دولتمردان ریاکار به کرد. جنگ را 

شوند. او "سوءاستفاده از  نام "دفاع از دموکراسی و حقوق بشر" مرتکب می

ها" را جنایتی تازه علیه تمدن خواند. در چند  حرمت از واژه زبان و هتک

 آمیز، جورج بوش رئیس جمهور ایاالت متحده را "جنایتکار" اکسیون اعتراض

 و تونی بلر نخست وزیر وقت بریتانیا را شریک جرم او دانست. 

 

سازوکار مخوف و خطرناک نظام : ریشخند اسالومیر مروژک

 خواه تیتمام
( ١٩۳۰ - Sławomir Mrożek ۲۰١۳اسالومیر مروژک )

چکسلواکی  ١٩۶۸در جریان انقالب  که است لهستانینویس و نویسنده  نمایشنامه

 شورویز حامیان این انقالب بود و به مخالفت علنی از ا بهار پراگمعروف به 

های کمونیستی اروپای شرقی پرداخت و به همین دلیل مجبور به  و حکومت

واقعیت اروپای شرقی پس از  مرژوک در آثار خود شد. فرانسهمهاجرت به 

موضوعات و  جنگ جهانی دوم را با سالح هجو و تمسخر به باد حمله گرفت

را  طنز سیاههای سیاسی و تاریخی ترکیب کرده و نوعی  قعیتتخیلی را با وا

 طرفداران زیادی دارد. اروپای شرقیآورد که در پدید 

رقیب "گروتسک سیاسی"  مروژک در تئاتر مدرن قرن بیستم استاد بی

هایی روشن و ساده، هم سازوکار مخوف و  است. تئاتر او با نمایش موقعیت

دهد و هم سرشت نامعقول و مسخره آن  شان میخواه را ن تیخطرناک نظام تمام

 را.

با ارائه نمایشنامه تمثیلی و هجوآمیز "پلیس" اثری  ١٩۵۸مروژک در سال 

ارائه کرد که بعدها سبک و اسلوب یگانه او شناخته شد. او در این نمایشنامه با 

دار، به هجو نهادهایی پرداخت که با ادعای  های غیرعادی و خنده خلق موقعیت

شوند و  اند، اما در عمل هم مایه عذاب دیگران می مت به شهروندان پدید آمدهخد

 اندازند. هم خود را به دردسر می
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نمایشنامه "تانگو" را منتشر کرد، که مشهورترین  ١٩۶۴مروژک در سال 

و شاید بزرگترین نمایشنامه اوست و "تمثییلی از انقالب" خوانده شده است. 

های نسل گذشته است.  جوان بر هنجارها و سنت درونمایه اثر طغیان نسل

اند، که  "تانگو" را در عین حال کاوشی در توهم آزادی در جوامع مدرن دانسته

 شود. چه بسا با پرخاشگری و خشونت همراه می

منتشر کرد، به  ١٩۶۰های کوتاهی که در دهه  مروژک با سری نمایشنامه

د. درام او پیامی ساده دارد: فرد های خودکامه شناخته ش عنوان هجوسرای رژیم

ها،  های عادی است؛ نه قدرت خودکامه در اصل آدمی معمولی و از جنس انسان

سازد.  های انسانی است، که از این فرد عادی، یک "جانور" می بلکه این ضعف

تر است، پس نباید از دست او  او از دیگران اندکی زرنگ تر، شیادتر و احمق

ید به سادگی به او خندید. البته شکی نیست که دیکتاتور عصبانی شد، بلکه با

 بیرحم و خطرناک است، اما از قربانیان هم جز تحمل آنها کاری ساخته نیست.

شود. این  در کارهای مروژک برداشتی تازه از میهن و زادوبوم دیده می

دانست و بیشتر عمر خود را در  نویسنده خود را به هیچ سرزمینی وابسته نمی

اجرت زیست. هیچ یک از آثار او به قلمرو جغرافیایی یا اقلیم سیاسی خاصی مه

 تعلق ندارند.

 

 عدالت تضمین حقوق افراد محور: رونالد دورکین

با  سوف امریکائیفیل( ١٩۳١زاده  Ronald Dworkin)رونالد دورکین 

کشد.  حقوق و اخالق را به چالش می های های خود، فلسفه حقوق و مقوله نظریه

مطرح « یحقوق ییگرا اثبات»و « یعیحقوق طب»كرد یا قبل از دورکین، دو روت

. کرد را معرفی« یریكرد تفسیرو» یعنیكرد سوم، یك رویوتیمكتب هرمنبود. 

و  ردف دایق و تألیل، تحقینه فلسفه و حقوق تحصین در هر دو زمیرونالد دورك

 آید.  مار میبه ش یریكرد تفسییا رو یك حقوقیوتیانگذاران هرمنیاز بن

قت یو حق یقت حقوقیان حقیدگاه در باره ارتباط میلسوفان حقوق از سه دیف

سخن « د باشدیآن گونه كه با»و « آن گونه كه هست»ان حقوق یم یعنی یاخالق

  :اند ان آوردهیبه م
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با  نتمام« یاستدالل حقوق»ورزد كه  یاصرار م یحقوق ییگرا اثباتدگاه ید

قانون  یزین كه چه چین اییتع ین رو برایدارد. از اارتباط  یرونیت بیواقع

از طرف مقامات، قانون اعالم شده  یزیم چه چینیبب یستیبا« صرفاً »است، 

هستند كه در چشم مردم به طور مشروع صاحب  یاست. مقامات مزبور آنان

 یخیتار یها تیتوان به واقع ین میاند. همچن شده یچنان اعالم یاقتدار الزم برا

م در گذشته صاحبان مشروع ینین معنا كه ببیاد شده مراجعه كرد، به ایس از جن

را  یگریز دیچ چیدگاه نخست هیاند. د را قانون اعالم كرده یزیقدرت چه چ

 یاخالق ین نظر اگر چه باورهایداند. طبق ا یالزم نم« قانون»ص یتشخ یبرا

اند  ر گذارندهیتأث یارند قانونگذیاد بر فرایار زیك جامعه به احتمال بسیج در یرا

نطور یوجود ندارد. هم یو اخالق یق حقوقیان حقایم یرابطه ضرور یول

 یباز یچ نقشی، ه«ستیچ»ن كه حقوق ین اییدر تع یاخالق یمالحظات انتزاع

 كنند.  ینم

است،  یعیحقوق طبه معروف یك قرائت از نظریدگاه دوم كه یبر اساس د

خواهد بود. تا آنجا كه، دست كم در  یاخالقناً همان استدالل یع یاستدالل حقوق

است و اگر  یقانون اخالق یها در هر جامعه ین تنها قانون واقعیادیامور بن

ند، آن قانون از اعتبار یمزبور برگز یرا برخالف قانون اخالق یقانونگذار قانون

مانند  یكتاتوریك نظام دی یحقوق ییستم ادعایدگاه، سین دیساقط است. مطابق ا

 ست. ین ی، اصالً حقوقیمان نازآل

به  نآن كه صرف یبه جا یدگاه سوم و از نظر دورکین، استدالل حقوقیدر د

ن یكند. ا یم« ریتفس»ند، آن را یخ حقوق بنشیا قضاوت در باره تاریف یتوص

گذشته است كه با  یحقوق یدوباره آرا یاز صورتبند یا دگاه به دنبال گونهید

ن یرا داشته و از باالتر« یمنطق یسازگار»ن یرشتیخ حقوق بیات تاریواقع

ن یمزبور عبارتند از قوان یخیات تاریبرخوردار باشد. واقع« یت اخالقیجذاب»

ن و یشیصادر شده توسط دادرسان پ یمصوب قانونگذاران گذشته، احكام قطع

ن گونه یرا بد یجامعه. حال اگر استدالل حقوق یاسیو س یاخالق یها سنت

 یل انتزاعیك تحلیا یو  یخیك تفحص تارین استدالل صرفاً یم، ایبدان« یریتفس»

آل عادالنه هستند، نبوده  دهیك ایمتناسب با  یا اصولین كه چه قواعد یدر باره ا

 از هر دو را در بر دارد.  یبیبلكه ترك

 بی طرفی اخالقی حکومت

های دورکین مربوط به مفهوم حق و ارتباط  بخش عمده از نظریه پردازی

وم است. به نظر او، حکومت باید در هین مردم و حکومت درباره این مفب
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خصوص آنچه می توان راجع به زندگی خوب گفت یا آنچه به زندگی ارزش 

بخشد، بی طرف باشد. از آنجا که شهروندان جامعه در برداشت هایشان از  می

ه ترجیح آنچه زندگی را ارزشمند می سازد متفاوتند، اگر یک برداشت را بر بقی

نهادهای حکومتی دهد با آنها برابر رفتار نکرده است؛ خواه به دلیل آن باشد که 

مرجح می دانند خواه شمار بیشتری یا گروه های قدرتمند  نآن برداشت را ذات

 جامعه چنین باوری دارند. 

. نقطه محوری در مدار است پی ترسیم نظریه عدالتی اساسا حق دورکین در

های اوست. از دید دورکین تضمین حقوق  مدارانه بودن تحلیل قاندیشه دورکین ح

افراد نقطه محوری عدالت و تضمین عادالنه بودن و در نتیجه اخالقی بودن 

سیستم است. به دیگر سخن تضمین حقوق بنیادین بشر، شرط اصلی تحقق عدالت 

از در جامعه است. آموزه اصلی در اندیشه او این است که تمام افراد جامعه 

حقوق بنیادین برابر برخوردارند. تا زمانی که نظام حقوقی در پی تحقق این 

گیری آن جهت گیری عادالنه است. در اندیشه اخالقی  آموزه اخالقی است، جهت

های  کنند و در ارزیابی ها به عنوان برگ برنده ایفای نقش می دورکین، حق

 اخالقی حرف آخر را می زنند.

ت اخالقی حق مدار، تاثیر این رویکرد اخالقی بر در بیان اجمالی نظریا

های حقوقی است.  های حقوقی، محوریت حقوق بنیادین بشر، در جهت گیری نظام

الملل، اداری و  بنابراین تمام شعبه های حقوق اعم از حقوق مدنی، جزا، بین

اساسی و... همه باید به سمت تضمین و حمایت از حقوق بنیادین بشر، جهت 

ایند. هدف و غایت نظام حقوقی باید تحقق عدالت باشد. عدالت در گیری نم

رویکرد اخالقی حق مدار در نهایت، در تضمین حقوق بنیادین بشر، محقق می 

شود. اسناد حقوق بشری، مقررات حقوقی، آراء قضایی همه و همه در واقع 

 های اخالقی انسان خواهد بود. متاثر از حق

 حق چون برگ برنده 

 Rights as« )حق چون برگ برنده»ای با عنوان  در مقالهدورکین 

trumpsل موجه ین معناى حق را برگى برنده می داند که در برابر دالی( بهتر

م و بطور كلى به دنبال منافع جامعه هستند. دورکین یریاسى بگیمات سیتصم

د به توان اى دانسته كه حكومت نمى هاى برنده ن را، به منزله برگیادیهاى بن حق

 و تحت عنوان مصلحت جمعى آنها را كنار بزند.  سادگى



 ر غربد آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

441 

هاى برنده، در  ن است كه آنها را برگی( اRightsن معناى حقوق )یبهتر

اسى كه هدف را براى جامعه بطور كلى یمات سیى تصمیهات مبنایبرابر توج

ن یه را داشته باشد، بدیك نشریم. اگر كسى حق انتشار یریكنند، بگ ان مىیب

ت نقض آن حق رفتار ست كه مقامات در جهیلى درست نیچ دلیست كه به همعنا

ن باور باشند كه با نقض حق مزبور وضع جامعه بطور كلى یبر ا كنند، حتى اگر

 شود.  بهتر مى

زى به نفع كل جامعه ین كه چه چیار گوناگونى درباره ایهاى بس هیالبته نظر

اسى ین كه هدف عمل سیباره اهاى گوناگون در هیعنى نظریاست وجود دارند، 

( در Utilitarianismانگارى ) -ه سود یه برجسته نظریك نظرید باشد. یچه با

رد هنگامى جامعه در وضع بهترى یگ هاى آشناى آن است كه فرض مى شكل

شتر یا بیتر باشند  ن خوشبختیانگیقرار دارد كه اعضاى آن جامعه بطور م

گرى درباره هدف یهاى گوناگون د هیبته نظرشان را برآورده سازند. الیها حیترج

ن ید بدیاسى بایك حق سیاست وجود دارند. تا حدى استدالل به نفع ین سیراست

رفته شده یها درباره اهداف مطلوب پذ هیك از آن نظریبستگى داشته باشد كه كدام 

اد ین بستگى داشته باشد كه حق ید به این معنا كه استدالل مزبور بایاست، بد

اسى حاكم شود. یمات سیى كلى براى تصمیه، مبنایخواهد بر كدام توج ، مىشده

ى مورد توجه ما شكلى از یه مبنایرم كه توجیگ ن را فرض مىیر ایدر بحث ز

شتر اهداف مردم در یسود انگارى است كه برآورده ساختن شمار هر چه ب

ه یظركنم كه ن ده است. فكر مىیبرگز استیزندگى شان را به عنوان هدف س

ر رسمى كه در یى است، دست كم به شكل غیه مبناین توجیمزبور هنوز پرنفوذتر

 هاى غربى حضور دارد.  یاست دموكراسیحال حاضر در س

اسى در صورتى موجه است یم سیك تصمیم كه یریپذ د مىین فرض كنیبنابرا

گرى یم دیسه با هر تصمیا در مقایتر سازد  كه قول بدهد شهروندان را خوشبخت

د ین، عملى سازد. فرض كنیانگیهاى آنان را، بطور م حیشترى از ترجیشمار ب

اد یار یه در واقع معیك نشریرى كامل از انتشار یم به جلوگیم كه تصمیپندار مى

هاى  حیت، شامل ترجیهاى اكثر حیها و ترج كند، چرا كه خواست ن مىیشده را تام

تر از  نیت كنند، سنگیخود را هداد زندگى یگران باین كه چگونه دیآنان درباره ا

 ه است.ین و خوانندگان آن نشریهاى ناشر حیها و ترج خواست

 یو رفاه اجتماع یحق برابر

رمنصفانه و رفتار برابر در مقابل قانون یض غیاز تبع یآزاد یعنی یبرابر

 یرفاه اجتماع یها و ضمانت« حقوق»ر متقابل یتأث یو بر اساس قانون. بررس
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رسد كه به عدالت  یبه منصه ظهور م یا در جامعه ید كه برابركن یق میتصد

ازمند ین جامعه نین ای. همچن متعهد است یو كرامت انسان ی، دموكراس یاجتماع

 یه اصلی. توج است یبرابر یبه سمت مفهوم ماهو یشكل یها حركت از ضمانت

وات ب اهداف برابر و مسای، تعق دولت یرفاه یها تیاز فعال یاریگسترش بس

 یدر خدمات اجتماع یعموم یها نهیق هزیتوان از طر یبوده است كه بنابر آن م

 .  افتیدست  یاز برابر یبه نوع

است كه  ییها شمارد؛ اول حق ن دو گونه حق را برمییدر این زمینه دورك

، دوم  انیب یاز آن برخوردار شوند مانند آزاد ید به طور مساویافراد با یتمام

برخورد كرد  ید در مورد آنها با شهروندان به طور مساویبا است كه ییها حق

ها  ن حقیت ای، اما بنابر ماه شوند یشهروندان برابر در نظر گرفته م یعنی

 . گنجند ین مقوله میدر ا یرفاه یها توان رفتار نابرابر با افراد داشت كه حق یم

نات در ع ثروت و امكایرسد كه مشكل باز توز یه به نظر مین توجیبا ا

تنگاتنگ با  یوندیتوان در پ یع را می. مساله باز توز شود یدولت رفاه حل م

از  یتیحما یها استیجه سیكه در نت یضیتبع یكه به معنا« ض معكوسیتبع»

خط  یعنی« ض مثبتیتبع»ا یشود  یت اعمال میگروه اكثر یه اعضایها عل تیاقل

ض یاز تبع یان متمادیكه سالت یاقل یها ض سازنده به نفع گروهیاعمال تبع یمش

 .  ز دانستیاند ن در رنج بوده یمنف

 هایی پیرامون نافرمانی مدنی پرسش

ز است و خوب و بد بودن یك چیقانون بودن » دورکین جمله معروفی دارد:

با این دیدگاه وی «. ست(یتوان گفت قانون بد، قانون ن ینم یعنیگر )یز دیآن چ

دازد و در این زمینه سه مثال و پرسش طرح پر به مواجهه قانون و مردم می

 کند: می

فرض کنید قانونی تصویب شود که پناه دادن به بردگان فراری را جرم  -١

ا این قانون، چگونه برخورد نمود؟ اگر بداند. در این صورت، باید ب

ای که به دنبال آزادی طبیعی خویش به فرار دست زده است به فردی  برده

ن شخص با پشتوانه همین قانون موظف است برده را به پناه ببرد، آیا ای

انجام این کار سر باز زند و مرجع قانونی بازگرداند؟ و یا نه باید از 

 رسان آزادیش شود؟  یاری
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های حقوقی رنج  و تبعیض که به دلیل رنگ پوست از نابرابریسیاهانی  -۲

د؟ و یا شهروندان ها، چگونه باید برخورد نماین برند در برابر این قانون می

آمریکایی که به جنگ آمریکا و ویتنام اعتراض دارند، چه باید بکنند؟ آیا 

 در زمان جنگ مجاز به قانون شکنی می باشند؟ 

های آمریکایی در اروپا که  ردم مخالف برپایی و استقرار موشکآیا م -۳

اندیشند این کار بسیار نابخردانه و خطرناک است و به زیان صلح و  می

 شکنی دارند؟  ر اروپا تمام خواهد شد، حق قانونآرامش د

گیرند،  جای می «نافرمانی مدنی»درباره سه پرسش باال که در جستار 

تر این  داند. آسان می «اخالق بنیاد» نافرمانی ای از ت را نمونهدورکین مثال نخس

که وی معتقد است در این نمونه، قانون انجام کاری خالف وجدان بشری و 

 یراخالقی را خواستار است. دراین سان، دورکین قانون شکنی را روا می داند.غ

 ید. دراین جاآ به میان می «عدالت بنیاد»درباره مثال دوم، سخن از نافرمانی 

قانون در پی نقض امری عادالنه بر آمده است ونه دستوری اخالقی. پیداست که 

های عادی  د تمامی راهدراین صورت اشخاص بایاین دو از یک گوهر نیست. 

های قانونی طی  شان، از راه ای تغییر برنامه های مورد اعتراضسیاسی را بر

از بین  های عادی سیاسی امید موفقیت را آنان نباید تا زمانی که این راه کنند.

شکنی بزنند. همچنین باید در این باره از دو نوع راهبرد  نبرده اند، دست به قانون

یبی کمک گرفت. در راهبرد ترغیبی اصل و اساس گفتگو با ترغیبی و غیرترغ

طرف دیگر است تا او را ناگزیر به شنیدن سخنان و استدالل های خویش و 

درنهایت دگرگونی برنامه غیرعادالنه نمود. اما در گام بعدی، اگر راهبرد 

ترغیبی دستاوردی نداشت و کامیاب نبود باید از راهبرد غیرترغیبی، با باال 

 دن هزینه اجرای قانون و پدید آوردن دردسر در پی اعتراض برآمد. بر

داند تنها  می «سیاست بنیاد»درباره مثال سوم که دورکین آن را نافرمانی 

کند. به دیگر سخن، چنانچه به سیاستی اعتراض  راهبرد ترغیبی را سفارش می

رترغیبی نباید سان، از راهبرد غی خردانه می نماید، معترضان به هیچشود که ناب

اض تنها باید در چارچوب قانون اعتر هره بگیرند و قانون را نقض کنند.ب

 گیری شود.  پی
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 : رواداری مسئله بزرگ دورانل والزرایکم

به  فلیسوف امریکائی( ١٩۳۵زاده  Michael Walzerوالزر ) مایکل

نژادی می  ها، تبعیض واداری، جنگبسیاری از مسائل بزرگ دوران مثل ر

 دازد. پر

های مختلف و رویکردها  نمونه «درباره رواداری»والزر در کتاب 

در دوران باستان او از راواداری  ناگون به رواداری را شرح می دهد.گو

المللی، مثل  جامعه بین معاصررواداری در امپراتوری چند ملیتی رم، در دوران 

بحث می کند.  حدهسوئیس، جامعه ملی مثل فرانسه، جوامع مهاجر مثل ایاالت مت

(1997(Walzer,  

 

 امید با تاریخ هم قافیه شود: در آرزوی روزی که شیموس هینی
شاعر و نویسنده   (١٩۳٩ - Seamus Heaney ۲۰١۳شیموس هینی )

توجه به  جایزه نوبل ادبیاتو برنده  ایرلند شمالیمعروف اهل کشور 

و دگرگون کردن آنها و های کهن و کشاندن آنها به شکلی به دنیای جدید  اسطوره

 های شعر اوست. همچنین توجه به زبان امروز انگلیسی از ویژگی

شعر هینی شعری ساده، صمیمانه و مهربان است و فراتر از مرزهای 

ای شگرف حال و  نشیند. کالم او به گونه ها نیز به دل می بومی، در دورترین اقلیم

که هینی خود روستازاده بود و هوایی "خاکی" و روستایی دارد، شاید بدان جهت 

 پدرانش پشت در پشت، کشتگر بودند، برادران و خواهران پرشمارش نیز.

در ایرلند شمالی در روستایی در نزدیکی بلفاست به  ١٩۳٩هینی در سال 

دنیا آمد. برخالف سنت خانوادگی، به شهر رفت، معلمی پیشه کرد و چنان که 

زند" قلم به دست  ی که زمین شخم میخود در شعری گفته است، به جای "بیل

گرفت تا اندیشه و احساس آدمیان را زیر و رو کند. اما باز در شعر او پیوسته 

 رسد. بوی خاک و علفزار به مشام می

گذران پرتپش روستا، حس رشد و باروری، نفس کشتزارها و مزارع با 

طراوتی رنگین، های شعر او با شادابی و  شعر او عجین است. ایماژها و استعاره
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های کهن فرا روییده  یکسره از دل زندگی روستایی، از ژرفای باورها و افسانه

 است.

های شعر مدرن  شناسان از واالترین نمونه شعر هینی را منتقدان و ادب

دانند، برای او اما مهم آن بود که شعرش بر دل مردم ساده بنشیند،  انگلیسی می

 شعله امید برفروزد.در آنها شور زندگی برانگیزد و 

شیموس هینی همواره نسبت به تاریخ پررنج و درد دیار خود حساس بود. 

در شعر او اگر پیامی  گفت. در هر فرصتی از زندگی نابسامان مردم ایرلند می

های خود را به  بینی دور شوند، دل باشد این است که به مردم هشدار دهد از کوته

ا بهتر بفهمند. او در حسرت فرا رسیدن هم نزدیک کنند تا زبان یکدیگر ر

 ایست که "امید با تاریخ هم قافیه شود". آینده

 شعر "افشاگری"

شیموس هینی به مناسبت دریافت جایزه ادبی نوبل، سخنرانی پرمایه و 

زاده به فارسی برگردانده است. او  بلندی ایراد کرد که متن کامل آن را صفدر تقی

های  ه به عنوان "افشاگری" خواند که تمام شناسهدهند در سخنرانی شعری تکان

 شود: هنر او در آن بازتاب دارد. متن این شعر در زیر نقل می

 آمدم! توانستم سوار بر سنگی آسمانی می اگر می

 دارم، دار گام برمی های نم در عوض میان برگ

 ی پاییزی، های ریخته ها، کرم میان پوسته

 کنم قهرمانی را در ذهن مجسم می

 که در باتالقی

 اش را چونان سنگ قالبی هدیه

 کند. برای درماندگان پرتاب می

 چگونه سروکارم به اینجا کشید؟

 های من غالبا به توصیه

 اندیشم دلنشین و رنگارنگ دوستانم می

 هایی که از من بیزارند. و مغزهای سندانی آن

 نشینم و اندوه پرمسئولیتم را همچنان که می
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 .کنم سبک سنگین می

 برای چه؟ برای گوشی شنوا؟ برای مردم؟

 گویند؟ برای آن چه پشت سر می

 بارد باران از میان درختان توسه فرو می

 اش ی خفیف برانگیزنده همهمه

 کند ها را زمزمه می ها و فرسایش افول

 و با این همه، هر قطره یادآور

 گونه است. های الماس مطلق

 من نه در بندم، نه خبرچینم،

 ام، آدمی بالغ و موبلند و رونیمهاجری د

 ام. بامالحظه؛ یک سرباز چوبی

 که از کشت و کشتار گروهی گریخته است

 ی درخت واز پوست و تنه

 گیرد و هر بادی را رنگ و رویی دفاعی می

 کند. وزد احساس می که می

 ها آنها که با دمیدن این جرقه

 برای گرمایی ناچیز، هشدار

 ی ، گل تپندهی عمرشان را یک بار در همه

 اند. دار را از دست داده ستاره دنباله

 

جدا کردن ذهن و جسم، عقالنیت و احساس خطا : آنتونیو داماسیو

 .است

یکی از ( ١٩۴۴زاده    Damasio Antonioآنتونیو داماسیو )

های گستره در باره  ترین متخصصان مغز و اعصاب است که پژوهش برجسته

ها  شناسانه آن های زیست نیت انسان و بنیاناحساسات، عواطف و عقالرابطه 

 کرد.

 «اشتباه دکارت: احساسات، خرد و مغز انسان»نام  او کتابی به

(Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain)  در
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نوشت و در آن استدالل می کند که  ( دکارتDualismانگاری ) نقد دوگانه

 خطا بود.و جسم، عقالنیت و احساس  انگاری و جدا کردن ذهن دوگانه

(Damasio, 2005) 

 

 : دلهره دائمی بشریتای هسته هایافزار جنگ

نقطه عطفی  (١٩۴۰ - ١٩۴۵) بمب اتمی گسترشتوسعه و پروژه ساخت، 

 Bigدانش )کالن و آغازشیوه پژوهش دانش محسوب می شود در تاریخ تکامل 

Science .دیگر پروژه یک پژوهشگر  دانشاین پروژه نشان داد، ( می باشد

آسا برای شناخت  های غول نیست، اکنون هزاران پژوهشگر به کمک ماشین

پژوهشگر مدرن از جمله به کنند.  های طبیعی و اجتماعی همکاری می هپدید

بخش آن یک  تاب( که شCERNتلسکوپ مرکز پژوهش فیزیک ذرات اروپا )

 مجهز است. کیلومتر طول دارد،

همجوشی یا  شکافتحاصل از  انرژیای از  هسته هایافزار جنگدر 

ها در طول تاریخ تنها  این سالح شود. برای تخریب و کشتار استفاده می ای هسته

 مورد استفاده قرار گرفت. ایاالت متحده آمریکادو بار توسط 

آغاز گشت. در این  نازیها در جهت ساخت بمب اتمی در آلمان  اولین تالش

از اساتید دانشگاه هامبورگ به توان بالقوه  پل هارتکام دوران، شیمیدانی به ن

امکان  ١٩۳٩فوریه  ۲۴نیروی اتمی برای کاربردهای نظامی پی برد. وی در 

ای به عنوان یک سالح با توان تخریبی نا محدود را طی  استفاده از انرژی هسته

رای دنبال این امر گروهی ب ای به وزارت جنگ در برلین اطالع داد. به نامه

فیزیکدان برجسته آلمانی به  وارنرهایزنبرگتحقیق در این رابطه تشکیل شد و 

 ای گشت. طور غیر رسمی سرپرست تیم تحقیقاتی آلمان برای ساخت بمب هسته

رئیس  روزولتطی نامه معروف خود به  آلبرت انیشتیندر همین زمان، 

می را گوشزد به تولید بمب ات نازی جمهور وقت آمریکا خطر دستیابی آلمان

با هدف تحقیق در  پروژه منهتنکرد. متعاقب این اخطار روزولت دستور ایجاد 

 این رابطه و تولید بمب اتمی را با همکاری کشور انگلستان صادر کرد.
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اما تیم آمریکایی  .موفق به تولید بمب اتمی نشدند نازی آلمان پژوهشگران

در  ١٩۴۵ژوئیه  ١۶ر ای شد که د موفق به ساخت عملی اولین بمب هسته

 ای موسوم به ترینیتی در نیومکزیکو آزمایش شد. ناحیه

از نیروی هوایی آمریکا ، بمب افکن ١٩۴۵آگوست  ۶به فاصله کوتاهی در 

دقیقه به  ۸:١۵پایگاهی در جنوب اقیانوس آرام به پرواز در آمد و در ساعت 

وشیما ژاپن را بر شهر هیر( Little Boy)وقت محلی، بمب موسوم به پسرک 

منفجر ساخت و بدین ترتیب نام کشور ایاالت متحده آمریکا را برای همیشه در 

ار جمعی در تاریخ تاریخ، به عنوان تنها کشور استفاده کننده از سالح کشت

 . بشریت ثبت نمود

کیلوگرم اورانیوم استفاده شده بود، از  ۶۴که در طراحی آن از  پسرک بمب

متری سطح زمین با شدتی  ۵۸۰و در ارتفاع  متری رها شد ٩۶۰۰ارتفاع 

منفجر شد. ( TNT) نیتروتولوئن ماده منفجره تری هزار تن ١۵معادل با انفجار 

مجموع تلفات اولیه و کشته شدگان ناشی از عوارض این انفجار را بالغ بر 

آگوست انفجار بمب مرد چاق  ٩زنند. سه روز بعد در  نفر تخمین می ١۴۰۰۰۰

(Fat Man )نفر انسان دیگر  ۷۴۰۰۰شهر ناگازاکی ژاپن موجب کشتار  در

کرد،  شد. این بمب که از پلوتونیوم به عنوان ماده شکافت پذیر استفاده می

 ایجاد کرد.  تی ان تیکیلوتن  ۲١انفجاری به شدت 

پس از پایان جنگ دوم جهانی دانشمندان در آمریکا به تحقیق در رابطه با 

اولین آزمایش  ١٩۴٩آگوست  ۲٩در  شوروی .ادندای ادامه د تسلیحات هسته

رقابت تسلیحاتی بین شروع شد و جنگ سرد .تمی خود را با موفقیت انجام دادا

 .سابقه یافت شدتی بیآمریکا و شوروی 

 شود: ای به پنج قسمت تقسیم می های هسته منطقه انفجار بمب

 -۴مایی منطقه آسیب شدید گر -۳منطقه تخریب کلی  -۲منطقه تبخیر  -١

 منطقه آسیب شدید باد و آتش.  -۵منطقه آسیب شدید انفجاری 

در منطقه تبخیر درجه حرارتی معادل سیصد میلیون درجه سانتیگراد 

آید و هر چیزی، از فلز گرفته تا انسان و حیوان، در این درجه  بوجود می

 شود. گیرد بلکه بخار می حرارت آتش نمی
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ا شعاع پنجاه کیلومتری وجود دارد و موج آثار زیانبار این انفجار حتی ت

ها دالر تجهیزات  تواند میلیون انفجار آن که حامل انرژی زیادی است می

های مخابراتی را به چندی آهن  ها و یا سیستم الکترونیکی پیشرفته نظیر ماهواره

 پاره تبدیل کند و همه آنها را از کار بیندازد.

ای است . پس از انفجار تا  ای هستهه اینها همه آثار ظاهری و فوری بمب

های طوالنی تشعشعات زیانبار رادیواکتیو مانع ادامه حیات موجودات زنده  سال

 شود. های نزدیک به انفجار می در محل

کنفرانس شصت و دومین مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در  بان کی

 ٩تاریخ  کرد که تا اعالم مکزیکو سیتیای سازمان ملل در  های هسته سالح

  بمب اتمی در جهان ساخته شده است. ۲۰۰۰۰حدود  ۲۰۰٩ سپتامبر

( به چین، امریکا، روسیه، فرانسه، انگلستان) حق وتوکشورهای دارای 

تا کنون به فناوری این  اسرائیلو شمالی  کره ،پاکستان، هندعالوه کشورهای 

  اند. جنگ افزار دست یافته

ای از همان آغاز  ی جنگ افزار هسته ترس بشریت از نیروی ویران کننده

و  آلبرت شوایتزراینشتین، به همراه ای تبلور یافت.  در جنبش خلع سالح هسته

ای و بمب اتم مبارزه کردند. اینشتین به عنوان  ، علیه آزمایش هستهبرتراند راسل

را  اینشتین-بیانیه راسلآخرین اقدام عمومی خود، تنها چند روز پیش از مرگ، 

در مورد علوم  کنفرانس پوگواشرد، که این اقدام وی منجر به برگزاری امضا ک

 و امور جهان شد.

 

http://www.pugwash.org/reports/pic/57/council-statement-farsi.pdf
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ازماندگان انفجار بمب مصدومان و ب

 مایروشیدر ه اتمی

 ١۶۰انفجار بمب اتمی در هیروشیما با بیش از 

 ١٩۴۵هزار کشته و مجروح در سال 

 

 ؟رواداری تقوا است: آیا داوید هیید

 ( پژوهشگر فلسفه سیاسی و اخالق١٩۴۵ David Heydداوید هیید )

های گسترده در باره رواداری کرده است. او به ویژه به ارتباط بین  پژوهش

سش پاسخ سعی دارد به این پراو  رواداری و تقوا و پرهیزکاری پرداخته است.

 ,Heyd) دهد آیا رواداری یک تقوا است و اگر هست چه جور تقوائی است.

١٩٩۶) 

 

 اعالمیه جهانی حقوق بشر

 Universal Declaration of Human)اعالمیه جهانی حقوق بشر 

Rights ) مورد تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار  ١٩۴۸در سال
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سیاسی هر انسان، به عنوان عضوی گرفت و در آن حقوق اقتصادی، فرهنگی و 

 از خانواده بشری به تفصیل بیان شده است.

کند،  انسان دارای حق است. نفس انسان بودن هر کسی را دارای حقوقی می

ای  حقوقی مستقل از تعلق او به فرهنگ و ملتی خاص. این اصول چون پایه

یعنی نه حقوق  شوند، نه حقوق این بشر یا آن بشر، هستند حقوق بشر نامیده می

 مسلمان، مسیحی یا یهودی، سیاه، سفید، زرد یا سرخ ایرانی، عرب یا آلمانی،

انسان را در برابر افرادی که  ،بلکه حقوق بشر در معنایی مطلق. حقوق بشر

کند. با پایبندی به حقوق  می تظاظلم یا آسیب رساندن به او را دارند، حف قصد

شود. اساس اعالمیه  امش امکان پذیر میها در صلح و آر بشر همزیستی انسان

حقوق بشر این ایده است که تمامی انسان ها از بدو تولد آزادند و حقوقی برابر 

 دارند.

سازمان ملل متحد پس ازتأسیس خود با نظر به فجایع فاشیسم و جنگ 

ا در دستور کار خود گذاشت. جهانی حقوق بشر ر  جهانی دوم تدوین اعالمیه

Eleanor ) از کارشناسان گوناگون به ریاست الئونور روزولت ای مرکب کمیته

Roosevelt) سندی را تنظیم کرد که در آن حقوقی را که هر انسان در هر ،

کجای دنیا باید از آن برخوردار باشد، رسماً خطاب به تمامی مردم جهان اعالم 

 شود.  ه میی جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد نامید کرد. این سند، اعالمیه می

 ی حقوق بشر گفته است:  الئونور روزولت درباره

های کوچک  شود؟ از مکان اجرای حقوق بشر از کجا آغاز می»

توان  ها آن قدر کوچک هستند که نمی نزدیک به خانه. این مکان

های کوچک  ی جهان پیدا کرد. اما همین مکان ها را در نقشه آن

هاست: محله،  ان انسانبخشی از جهانی هستند که متعلق به جه

هایی  مدرسه، دانشگاه، کارخانه و محل کار یا اداره از جمله مکان

ها و ارزش  هستند که هر مرد، زن و کودکی حقوق، فرصت

 «کنند. وجو می برابر خود را جست

 شوند: در اینجا به طور خالصه برخی از مفاد این اعالمیه بیان می

 دند و حقوقی برابر دارند.. تمامی انسان ها از بدو تولد آزا١
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. باید با تمامی انسان ها رفتاری یکسان داشت، مگر آن که دلیلی برای ۲

 رفتار متفاوت وجود داشته باشد. 

 . تمامی انسان ها حق زندگی با آزادی و امنیت را دارند.۳

 . برده داری ممنوع است.۴

 . هیچ کس نباید شکنجه شود. ۵

ها اجرا  ی آن صادق است و باید در مورد همه ها . قانون برای تمامی انسان۶

 شود.

 . قانون از همه ی انسان ها یکسان حمایت می کند.۷

ی  ی دادگاه حق همه های عادل و رفتار منصفانه . رجوع به دادگاه۸

 هاست. انسان

 . بازداشت نامنصفانه و بی دلیل ممنوع است.٩

 است.ه ی علنی حق تمامی انسان . برخورداری از محاکمه١۰

ها اصل بر بی گناهی است، مگر آن که خالف آن  . در مورد تمامی انسان١١

 ثابت شود.

ی خصوصی دیگران را مورد تعرض قرار  . هیچ کس حق ندارد حوزه١۲

 دهد.

 ها حق دارند محل زندگی خود را تعیین کنند.  . تمامی انسان١۳

 هاست. ه کشوری دیگر از حقوق مسلم انسان. پناهندگی ب١۴

 ها از داشتن حق ملیت برخوردارند. . تمامی انسان١۵

 ها از حق ازدواج و تشکیل خانواده برخوردارند. . تمامی انسان١۶

 ها صادق است.  . حق دارایی برای تمامی انسان١۷

 ناپذیر است. خدشه  ها ین و باورها برای تمامی انسان. آزادی د١۸

 است.ه یان و عقاید از حقوق تمامی انسان. آزادی ب١٩

 ها هستند. ها از حقوق انسان . آزادی اجتماعات و تشکل۲۰

ها حق دارند از دموکراسی و تعیین جمعی نوع حکومت  . تمامی انسان۲١

 برخوردار شوند. 

 . حق امنیت اجتماعی از جمله حقوق بشر است.۲۲

 . هر انسان بالغ حق دارد برای کسب درآمد شغلی داشته باشد. ۲۳

 هاست.  ات فراغت و تفریح حق تمامی انسانق. استفاده از او۲۴

 ها از حق داشتن سرپناه و خوراک برخوردارند.  . تمامی انسان۲۵

 . حق آموزش از جمله حقوق بشر است.۲۶

. حقوق مولفان و پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری باید به رسمیت ۲۷

 شناخته شود.
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 د.نه را دارای آزاد و عادال . هر انسان حق زندگی در جامعه۲۸

و باید از حقوق و آزادی یکدیگر  ول اندئها در برابر یکدیگر مس . انسان۲٩

 دفاع کنند.

 ها را از دیگران سلب کند. یچ کس حق ندارد این حقوق و آزادی. ه۳۰

 آموزش و پرورش می گوید اعالمیه جهانی حقوق بشر به صراحت ۲۶ماده 

، رواداری و دوستی میان تفاهم حسنترویج »یک حق همگانی است و باید هدفش 

باشد. یک نگاه به ماده نشان « های نژادی و یا مذهبی گروهها و تمام  تمام ملت

ی اعالمیه  های روادارانه کردن اندیشه می دهد که ما چه فاصله عظیمی تا عملی

 جهانی حقوق بشر داریم و چه کار عظیمی در پیش رو است.

 

 ق بشرنابرابری جنسی و حقو: ایریس یونگ

( پرفسور علوم ١٩۴٩ - Iris Marion Young ۲۰۰۶ایریس یونگ )

انجام  حقوق بشرنابرابری جنسی و  ای درباره های ارزنده پژوهش کهسیاسی 

 داد.

 

 زمین روی بخشنامۀ صلح در

با صدور  ١٩۶۳بارش در سال  گذشته تاریک و جنایتکلیسای کاتولیک با 

از  (Peace on Earth  =in Terris Pacemصلح در روی زمین )  بخشنامه

( قدم بزرگ در راه پذیرش Pope John XXIIIسوی پاپ جان بیست و سوم )

رواداری برداشت و مخالفت خود را از کاربرد اجبار دولتی برای تحمیل 

حق  ،در این بخشنامه پرستش خدا از روی وجدان باورهای مذهبی اعالم کرد.

« خطاکار»و « خطا»که بین در بخشنامه تاکید شد  است. شناخته شده هر انسانی

به راه راست روزی که هر خطا کاری ممکن است  فرق قائل شد. از آنجائیباید 

 از جمله خطاکاران احترام گذاشت. ،ها به همه انسان باید ،هدایت شود

 در چهار بخش تنظیم شده است: بخشنامه پاپاین 

بشر و بشر می پردازد و شامل حقوق  رابطه افراد و نوعبه  نخستبخش 

 می شود. ها انسان وظایف اخالقی

 بخش دوم به رابطه بین انسان و دولت و اختیارات جمع اختصاص دارد.

http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem_lt.html
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 که بایدرا وظایف دولت و حقوقی ها و  بخش سوم به لزوم برابری ملت

 می پردازد. کند،رعایت 

هم پیوسته  ها، که منجر به ایاالت به بخش پایانی بر لزوم روابط بیشتر ملت

. بخشنامه پاپ با درخواست کمک از ، تاکید می کندکننده شود هم یاری و به

ها در عرصه سیاسی و  های جهان به غیرمسیحیان و غیرکاتولیک کاتولیک

 اجتماعی پایان می یابد.

 

 : رواداری و مذهبسوزان مندوس

( پژوهشگر علوم سیاسی که   Susan Mendusسوزان مندوس )

عرصه ویژه تحقیق او  ای در باره رواداری انجام داد. های گسترده پژوهش

مشکالت  و تروریسم و رابطه بین مذهب ،رواداری به عنوان یک مفهوم فلسفی

 ١٩۸۸,١٩۸٩ ,١٩۸۵, ۲۰۰۸, ۲۰۰٩) است. کمال و درستی در سیاست

Mendus,)  

 

 واداری، آزادی و عدالتر: هورتنجان 

های  ( پژوهشگر فلسفه سیاسی که پژوهش  John Hortonجان هورتن )

 ۲۰۰۳ & ١٩٩۲) ای در باره رواداری، آزادی و عدالت کرده است. گسترده

(Horton,  

 

 های گسترده در باره رواداری پژوهش: پرستون کینگ

سی که پژوهشگر فلسفه سیا( ١٩۳۶زاده  Preston King) پرستون کینگ

 (,١٩۷۶King) رده در باره رواداری انجام داد.های گست پژوهش

 

 : هنر در خدمت صلحجوآن بائز
( خواننده نامدار و ١٩۴١  Joan Chandos Báez) جوآن چاندوز بایز

نویس موسیقی فولک آمریکایی و فعال  اسطوره ای موسیقی فولک و ترانه

پردٔه نظرات  جتماعی ضد جنگ است. وی به سبک متمایز خواندن و بیان بیا

http://www.york.ac.uk/politics/our-staff/sue-mendus/
http://www.joanbaez.com/
http://www.joanbaez.com/
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بایز بارها به دخالت آمریکا در جنگ  اش مشهور است. دوستانه سیاسی انسان

آمیز نژادی اعتراض کرد. او در مبارزه برای دفاع از  ویتنام و قوانین تبعیض

  گرایان نیز مشهور است. حقوق همجنس

 Civil Rightsفعال در جنبش حقوق مدنی) به طور ١٩۶۲در سال 

Movement)  آمیز  آمریکا شرکت کرد و در اجراهای خود به قوانین تبعیض

 نژادی آمریکا اعتراض کرد.

در ایران  حقوق بشرالمللی مدافع  های بین با گروه ١٩۷۷جوان بائز در سال 

های باد»در آلبوم « آهنگ مرغان دریایی»همکاری داشت و حتی در ترانه 

و شاه ایران »تاخته بود و عبارت  محمدرضا شاه پهلویخود آشکارا به « خلیج

ای که شعرش را  را در ترانه« کشد کودکان را در برابر چشمان والدینشان می

 خود گفته بود، نیز خوانده بود.

را به « We Shall Overcome»بائز ترانٔه  ۲۰۰٩سال  ژوئن ۲۵در 

حمایت از جنبش مدنی مردم ایران بازخوانی  همراه چند خط شعر فارسی، در

 یوتیوببرروی -اش ضبط کرده بود که در خانه-ای از ویدئوی آن را کرد و نسخه

 اش قرار داد. گاه شخصی و وب

سایتش با رنگ سبز نقش بست، از جنبش  ین با پیامی که در وباو همچن

آمیز و مدنی مردم ایران حمایت کرد و به آنان درود فرستاد. او با  مسالمت

 کلماتی سبز نوشت:

به مردم ایران: جهان با دیدن شما به قدرت رفتار غیر 

آمیز پی برد. ما آن را در غرش سکوت شما می شنویم و  خشونت

بینیم، آن گاه که آرام رو در روی رعب و  ما میدر چشمان ش

تان  آورد و فداکاری نشینید. شجاعت شما به شوقمان می دهشت می

ام تا شاهد این  شود. چه سعادتمندم من که زنده الهام بخشمان می

تان روانه  جنبش باشم. دعاهایم، عشقم و حمایتم را به سوی

 کنم. می
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 شدن رواداری در دوران جهانی: گلن نوی

های گسترده در  ( فلیسوف سیاسی که پژوهش  Glen Neweyگلن نوی )

به برابری نژادی و جنسی، تعصبات و باره رواداری نموده است. او 

می پردازد. با مطرح کردن  های قومی و فرهنگی داوری، احترام به تفاوت پیش

( globalizationشدن ) احترام به چندفرهنگی ماهیت رواداری در عصر جهانی

 (Newey, 1999( را تدقیق می کند. )homogenizationسازی ) و یکسان

 

 پناهندگان  وضع  به  مربوط  نامه پیمان

   پناهندگان  وضع  به  مربوط  ونیكنوانس

 (28، ژنو)1951  هیژوئ 28  مصوب

   مقدمه

 متعاهد  معظم  یها طرف

 10در   بشر كه  قحقو  یجهان  هیمتحد و اعالم  منشور ملل  نكهیا  نظر به

د یرا مورد تأك  اصل  نیـ ا  است  دهیرس  یعموم  مجمع  بیتصو  به 1948دسامبر 

  یهایو آزاد  یبشر  از حقوق  ضیتبع  د بدونیافراد بشر با  هیكل  اند كه قرار داده

 برخوردار گردند.  یاساس

  پناهندگان  وضع  به  نسبت  مختلف  متحد در مواقع  ملل  سازمان  نكهینظر به ا

و   یبشر  از حقوق  یتا برخوردار  است  دهیو كوش  داده  ار نشانیبس  یعالقمند

 كند.  نیتضم  پناهندگان  یبرا  ممكن  شكل  نیتر عیرا بوس  یاساس  یها یآزاد

  وضع  به  مربوط  یقبل  یالملل نیب  یها موافقتنامه  است  مطلوب  نكهینظر به ا

اسناد و   نیا  گردد و حدود شمول  نیو تدو  نظر قرار گرفتهدیمورد تجد  پناهندگان

  یدیجد  موافقتنامه  لهید بوسیآ یم  بعمل  آنها از پناهندگان  طبق  كه  یتیحما  زانیم

 ابد.ی  و توسعه  بسط

  العاده فوق  تعهدات  یپناهندگ  اعطاء حق  جهیدر نت  است  ممكن  نكهینظر به ا

  یمسائل  بخش  تیرضا  جاد گردد و لهذا حلیكشورها ا از  یبعض  یبرا  ینیسنگ

  است  شناخته  تیرسم  را به  آن  یالملل نیب  و وسعت  تیمتحد خصوص  ملل  كه

  نكهیبا  یدواریابد ـ با ابراز امی  تحقق  یالملل نیب  یهمكار  بدون  نخواهد توانست
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  كه  یتا آنجائ  پناهندگان  مسئله  و بشر دوستانه  یاجتماع  جنبه  یبا شناسائ  دول  هیكل

 دولت ها نشود.  نیب  تشنج  موجب  مسئله  نیدارند بكوشند تا ا  در امكان

بر   دار نظارت عهده  پناهندگان  یمتحد برا  ملل  یسر عالیكم  نكهیبه ا  با توجه

  با علمباشد و  یم  از پناهندگان  تیحما  به  مربوط  یالملل نیب  یها ونیكنوانس  یاجرا

  به  ید بستگیآ یم  بعمل  مسئله  نیا  حل  یبرا  كه  یمؤثر اقدامات  یهماهنگ  نكهیبه ا

 دارد.  یسر عالیها با كم دولت  یهمكار

 اند: . . . . نموده  ر موافقتیز  بشرح

 توانید بخوانید: نامه را در سایت زیر می متن کامل پیمان

http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-refugees.htm 

 

حکایت اختناق، ترس و فساد حکومت استبدادی را د ر : هرتا مولر

 قالبی نو

 نویس مقالهو  شاعر، نویسنده( ١٩۵۳  Herta Müllerهرتا مولر )

شد به دلیل عدم همکاری با پلیس  جایزه نوبل ادبیاتبرنده  آلمانی تبار رومانیایی

خود مترجمی و شغل معلمی  ١٩۷۰در دهه  نیکالی چائوشسکومخفی حکومت 

 را از دست داد. 

نوبل ادبیات به »کرد  اهدای جایزه را این گونه توجیه کمیته نوبل ادبیات 

ساده دورنمای زندگی  نثرو  شعرگیرد، کسی که با تمرکز بر  هرتا مولر تعلق می

سخنگوی هیئت « است. ا که زندگی شان مصادره شده به تصویر کشیدهکسانی ر

به خاطر مقاومت شجاعانه او در برابر  ضمن قدردانیداوران جایزه نوبل 

گوید که  مولر از مسائلی حیاتی سخن می» :گفت ،کمونیستی رومانی دیکتاتوری

 « ارزش مبارزه دارند.

 The King Bows) شد"ک کند و می هرتا مولر در کتاب "شاه تعظیم می

and Kills)  را درباره اختناق موجود در رومانی منتشر کرد. این کتاب شامل

 نه مقاله انتقادی علیه حکومت چائوشسکو و تجربیات فردی وی است. 

http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-refugees.htm
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 Everything I Possess) او در "هر آن چه از آن من است با خود دارم"

I Carry With Me) حت نظام کمونیستی در از اختناق، سرکوب و تبعید ت

فرار از اختناق با حسرت از دورانی که بدون آزادی سپری  رومانی می گوید.

قسمتی از "هر آن چه از  شده است تصویری است که او از غربت ترسیم میکند.

آن من است با خود دارم" به این شرح است: "آن چنان عمیق و برای مدتی بس 

هرگز نمی توانم با کلمات خود را باز کنم. طوالنی خود را درسکوت بسته ام که 

تنها هر بار که زبان می گشایم به گونه ای دیگر درسکوت دوباره خود را جای 

 میدهم."

 Oskar) کتابش را با الهام از داستان دوست شاعرش اسکار پاستیور این

Pastior) زندانی بود برشته تحریر در آورد که سال ها در اردوگاه کاراجباری. 

لر از زبان قهرمان داستان که یک جوان هفده ساله است از زندانی می نویسد مو

که کمتر کسی می توانست ازآن جان سالم بدر ببرد ولی اگر زنده میماند مرده 

 یعشق نمی توانست پذیرای هیچمتحرکی بیش نبود پیر و درهم شکسته که دیگر 

 باشد.

، حسرت دیکتاتوریم با نوشتن تجربیاتش از زندگی در نظا هرتا مولر

می گوید که هرگز نمی است و  را به موضوعات زندگی تبدیل کرده آزادیبرای 

تواند زندگی گذشته خود را بدست فراموشی بسپارد و شاید همین خشم او از 

فراموشی بی عدالتی های رژیم گذشته است که او را بر آن داشته تا او هم چنان 

 استبدادی را د ر قالبی نو تکرار کند.حکایت اختناق، ترس و فساد حکومت 

 

 شناسانه جان الک در باره رواداری معرفت  نقد دیدگاه: جرمی والدرون

( استاد حقوق و ۳۵٩١زاده  Jeremy Waldronجرمی والدرون )

جان الک در  شناسانه معرفت  ای از کمبود دیدگاه ندهنقدهای سازفلسفه که 

والدرون می گوید استدالل الک بر یک فرض باره رواداری ارائه کرد. 

. ، بنا شده استزور و اجبار تحمیل کرد غلط که باورها را نمی توان به

تر از آن  شناسانه ضعیف معرفت روش والدرون همچنین استدالل می کند که

ک محدویت اخالقی در باره تهدید و اجبار ارائه کند. است که بتواند ی

تواند باور راستین و قلبی ایجاد کند، اما یک نظام  هرچند تهدید و اجبار نمی

http://its.law.nyu.edu/facultyprofiles/profile.cfm?personID=26993
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ای ندارد. یک رژیم  مستبد و ناروادار به ایجاد باور راستین و قلبی عالقه

 فرمانبرداری و اطاعت ذینفع است. در تضمین فقط اقتدارگرا

شناسانه زمانی مفید است که برای فرد  ون نقد معرفتوالدر به نظر

باور راستین و قلبی به حقیقت یک ارزش سیاسی و اخالقی جدی باشد. یک 

شناسانه برای لزوم رواداری باید تاکید کند که نه فقط تحمیل  استدالل معرفت

تعهد باور راستین و قلبی نه تنها ناشدنی و ناممکن است، بلکه همچنین باید 

 ,Waldron) تین را بر پیروی و فرمانبرداری صرف ارج نهد. راس

1991) 

 

   ینژاد  ضیتبع  هر نوع  رفع  یالملل نیب  پیماننامه

 ( یشمس ۳۰/۸/١۳۴۴ با  )مطابق  یالدیم ١٩۶۵دسامبر  ۲١  مصوب

 متحد ملل  سازمان  یعموم  مجمع

 قرارداد:  نیعاقد ا  دول

  هیكل  یو تساو  یذات  تیثیح  بر اصول  یتنمتحد مب  منشور ملل  نكهیا  نظر به

منفرداً و مشتركاً با   اند كه متحد متعهد شده  عضو ملل  دول  هیو كل  یافراد انسان

  قیو تشو  توسعه  یعنیمتحد   ملل  یاز هدفها  یكی  به  لین  یبرا  سازمان  یهمكار

  بدون  همگان  یبرا  یاساس  یهایبشر و آزاد  حقوق  به  یو واقع  یجهان  احترام

 ند.ینما  اقدام  ا مذهبیو   ا زبانی  ا جنسیز نژاد یتما

  یافراد انسان  هیكل  دارد كه یم  بشر اعالم  حقوق  یجهان  هیاعالم  نكهیا  نظر به

د بتوانند از یشوند و با یمتولد م  و حقوق  تیثیح  از لحاظ  كسانیطور آزاد و   به

  تیثیاز ح  خصوص  ز بهیتما  بدون  هیاعالم  در آن  مندرج  یهایو آزاد  حقوق  هیكل

 برخوردار شوند.  تیا ملیو   نژاد و رنگ

  هیدارند عل  و حق  برابر بوده  قانون  شگاهیافراد بشر در پ  هیكل  نكهیا  نظر به

برخوردار   قانون  كسانی  تیاز حما  ضیتبع  به  كیتحر  و هر نوع  ضیتبع  هر نوع

 شوند.
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  را كه  یضیو تبع  كیتفك  یها روش  هیمتحد استعمار و كل  ملل  نكهیا  ظر بهن

و   نموده  موجود باشد محكوم  كه  یو در هر محل  هر شكل  دارد به  همراه  به

كشورها و   به  استقالل  یاعطا  به  راجع ١٩۶۰دسامبر   چهاردهم  مورخ  هیاعالم

و   عیسر  ختم  ( لزوم یعموم  مجمع  پانزدهم  دوره ١۵١۴  )قطعنامه  مستعمره  ملل

 . نموده  د و رسماً اعالمییاستعمار را تأ  د و شرطیق یب

 ١٩۰۴  متحد )قطعنامه  ملل ١٩۶۳نوامبر   ستمیب  مورخ  هیاعالم  نكهیا  نظر به

  رسماً لزوم  ینژاد  ضیتبع  هر نوع  رفع  به  ( راجع یعموم  مجمع  جدهمیه  ـ دوره

و   یتیرا در سراسر گ  ینژاد  ضاتیمظاهر تبع  و همه  اشكال  هیكل  عیسر  رفع

د قرار ییرا مورد تأ  یانسان  شخص  تیثیح  به  و احترام  تفاهم  نیتأم  لزوم  نیهمچن

 . داده

نژادها   نیب  بر اختالف  یمبتن  و تفوق  ادتیس  هیفرض  نكهیا  به  نانیبا اطم

و   بوده  و خطرناك  رعادالنهیغ  یو از نظر اجتماع  عمالً مردود و اخالقاً محكوم

د ییباشد با تأ ینم  هیتوج  قابل  یعمل  از لحاظ  و نه  ینظر  از لحاظ  نه  ینژاد  ضیتبع

  شهیا ریو   بر نژاد و رنگ  یمبتن  جهات  افراد بشر به  نیب  ضیتبع  نكهیمجدد ا

و   بوده  ملل  انیز در میآم سالمتو م  دوستانه  در برابر وجود روابط  یسد  یقوم

را در   اشخاص  آهنگ  هم  یستیهمز  نیو همچن  ملل  نیب  تیو امن  دارد صلح  امكان

 سازد.  مختل  دولت  كی  داخل

  جمع  قابل  یبشر  جامعه  یها با آرمان  ینژاد  وجود موانع  نكهیا  به  نانیبا اطم

 . ستین

  یاز نواح  یهنوز در برخ  كه  ینژاد  ضیخطر از مظاهر تبع  با احساس

  یا تنفرنژادی  یبر برتر  یمبتن  یحكومت  یها استیز از سیو ن  مشهود است  جهان

امحاء   یبرا  ر الزمیتداب  هیاتخاذ كل  به  مصمم  یوجدان  كید ـ وتفكیآپارتا  لیاز قب

و   یریگ شیپ  به  و مصمم  ینژاد  ضیمظاهر تبع  یو تمام  اشكال  هیكل  عیسر

نژادها   نیب  تفاهم  حسن  لیمنظور تسه  ـ به  ینژاد  یها هیها و رو هیبا فرض  مبارزه

آزاد   ینژاد  كیو تفك  ضیتبع  اشكال  هید كلیاز ق  كه  یالملل نیب  جامعه  كی  یبر مبنا

 باشد.
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  مصوب  و حرفه  در مورد شغل  ضیتبع  رفع  به  با تذكر مفاد قرارداد مربوط

با   مبارزه  به  قرارداد مربوط  به  و با توجه ١٩۵۸  كار در سال  یالملل نیب  زمانسا

  یتیو ترب  یو علم  یفرهنگ  سازمان  از طرف  كه  میتعل  نهیدر زم  ینژاد  ضیتبع

 . دهیرس  بیتصو  به ١٩۶۰  ونسكو( در سالیمتحد )  ملل

  هیكل  رفع  به  متحد راجع  ملل  هیمقرر در اعالم  اصول  یاجرا  به  لیبا تما

  راه  نیدر ا  یر عملیتداب  عیاز اتخاذ سر  نانیاطم  و حصول  ینژاد  ضاتیتبع  انواع

 نمودند.  ر موافقتیز  شرح  به

 توانید بخوانید: نامه را در سایت زیر می متن کامل پیمان

http://www.unic-ir.org/hr/convenant-elimination.htm 

 

 سازمان ملل مصوباتبرخی 

و  سازمان ملل کوشیده است بسیاری از حقوق انسانی را قانونی کند

. شوربختانه به علت ضمانت نمایدکشورهای عضو را به پیروی از آنها تشویق 

چشمگیری نداشته است، اما  جهنتی ها و قراردادها نامه انماجرائی نداشتن این پی

های جدی تهیه شده و ترویج آن می تواند به  این متون با دقت و با پژوهش

نامه و آدرس متن  چینی از این پیمان کمک موثر نماید. دست ها خودآگاهی توده

 ها را اینجا می آورم: کامل آن

 ١٩٧٩ه زنان یض علیه اشکال تبعیکل منعون یکنوانس

http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-women.htm 

http://www.un-documents.net/a34r180.htm 

 

 ١٩٨٤نده کنریحقا تی یانسانریا مجازات خشن، غیکنجه و رفتار ش منعون یکنوانس

http://www.unic-ir.org/hr/hr40.pdf 

 

http://www.unic-ir.org/hr/convenant-elimination.htm
http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-women.htm
http://www.un-documents.net/a34r180.htm
http://www.unic-ir.org/hr/hr40.pdf
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 ١٩٨٨ا زندان یت همه افراد در هرگونه بازداشت یمجموعه اصول برای حما

http://insanhaqi.blogfa.com/post-9.aspx 

http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r173.htm 

 

 ١٩٨٩ون حقوق کودک یکنوانس

http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-child.htm 

 

 ١٩٩٢، نژادی، مذهبی و زبانی یهای مل تیه حقوق افراد متعلق به اقلیانیب

http://www.unic-ir.org/hr/hr24.pdf 

http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm 

http://www.unic-ir.org/hr/Booklet_Minorities_Farsi2.pdf 

 

 ١٩٩٣ه زنان یه حذف خشونت علیاعالم

http://www.unic-ir.org/hr/hr35.pdf 

http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm 

 

 جمعی دسته مذاکره و دادن سازمان حق ونیکنوانس

http://www.unic-ir.org/hr/association2.pdf 

 ١٩٩٩ه زنان یض علیه اشکال تبعیون حذف کلیکنوانس یاریپروتکل اخت

http://www.unic-ir.org/hr/hr43.pdf 

http://www.un-documents.net/a54r4.htm 

 ١٩٨١ دهیعق ای نید یبرمبنا ضیتبع و تعصب اشكال یمامت حذف هیالماع

http://www.unic-ir.org/hr/hr26.pdf 

http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r055.htm 

http://insanhaqi.blogfa.com/post-9.aspx
http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r173.htm
http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-child.htm
http://www.unic-ir.org/hr/hr24.pdf
http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm
http://www.unic-ir.org/hr/Booklet_Minorities_Farsi2.pdf
http://www.unic-ir.org/hr/hr35.pdf
http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
http://www.unic-ir.org/hr/association2.pdf
http://www.unic-ir.org/hr/hr43.pdf
http://www.un-documents.net/a54r4.htm
http://www.unic-ir.org/hr/hr26.pdf
http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r055.htm
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 سده بیست و یک میالدی - ٧
مبارزه برای نیل به کرامت واالی انسان و یک جامعه و جهان روادار 

راهی دراز تا یک  ردهای جدی داشته است، اما هنوزهرچند در غرب دستاو

 جامعه جهانی روادار در پیش است. 

های اجتماعی  سده بیست و یک، دوران تکنولوژی اطالعات و رسانه

(Social mediaامکانات گسترده )  ای برای گفتگو و مبارزه با سانسور و

انه اداررو که راه را برای برخورد ر در اختیار انسان قرار داده استبانحصار خ

 تر کرده است. آسان

در خود را  های غربی تالش و پژوهش اناندیشمندان وانسانگرائی

و تحمل این  شود رواداری و تالش می اند های زیر متمرکز کرده عرصه

 .آزادی دگراندیشان و دگرباشان بیش از پیش تامین شودهای قانونی شود و  پدیده

 

 عرصه محلی:

روابط و برخوردهای متقابل در عرصه محلی چقدر روادارانه است؟ 

کردن موسیقی، سیگار کشیدن در  مناقشات چون رعایت همسایگان هنگام گوش

 های و فعالیت های شهر، تظاهر یاباناماکن عمومی، تظاهرات و راهبندان در خ

 و دگرباشان همجنسگرائی

 

 عرصه ملی:

 های مختلف در جوامع مذاهب وفرهنگها،  با پذیرش مهاجران از ملیت

آموزش در خانه و مدارس مذهبی،  :اروپائی مسائل جدیدی بروز کرده است

است.  تنبیه بدنی و روحی کودکان. مراسم مذهبی که با قربانی حیوانات همراه

افزار و موسیقی و  های پستی، آزادی یا عدم آزادی پخش و انتشار نرم ازدواج

. از کهولتناشی کتاب. کمک به خودکشی برای خالصی از درد یا ناتوانی 

 کورتاژ.
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 :المللی عرصه بین

های کمر  و قرض المللی به ویژه روابط کشورهای غنی و فقیر روابط بین

 المللی اعتنائی ژه روابط کشورهای که به قوانین بینالمللی به وی شکن. روابط بین

روابط اسرائیل وفلسطین، های کشتار جمعی،  ندارند ویا اقدام به ساختن سالح

روابط بین کشورهای چون چین وتایوان و تبت، روسیه وچچن، امریکا، عراق، 

 (Mendus, 2008تروریسم و مذهب )Gerson, 2006) ) افغانستان.

 

 ان،کودک فروش و دیخردرباره  کودك حقوق نامه مانیپ یالحاق پروتكل

 انکودک ینگار هرزه و انکودک یخودفروش
 حاضر، پروتكل عضو یکشورها

 یاجرا و کودک حقوق نامه مانیپ اهداف به شتریب یابیدست یبرا هستند متوجه

 هک است زم ال ٦۳ و ٥۳ ،٤۳ ،۳۳ ،۲۳، ،١۲ ،١١ ،١ مواد جمله از و آن مفاد

 و دیخر مقابل در کودک از تیحما تا رفته فراتر عضو یشورهاک اقدامات

 د،ینما نیتضم زین را ینگار هرزه و کودکان یفروش خود ،کودکان فروش

 در تیحما یبرا کودک حق ،کودک حقوق نامه مانیپ هک هستند متوجه زین و

 خطرناك او یبرا هک یارک هرگونه انجام و یاقتصاد استثمار هرگونه مقابل

 ،یروان ،یجسم رشد ای او یمت سال یبرا ای شود، کودک آموزش مانع ای و باشد

 شناسد،یم تیرسم به را باشد انباریز کودک یاجتماع ای یق اخال ،یمعنو

 فروش قصد به کودکان یالملل قاچاق شیافزا و تیاهم متوجه قیعم ینگران با

 هستند، کودکان ینگار هرزه و کودکان یخودفروش ،کودکان

 به کودکان هک بوده یجنس یگردشگر یها وهیش تداوم و گسترش گرانن قاً یعم

 فروش و دیخر شیافزا باعث ماً یمستق آن و هستند آن خطر معرض در ژهیو

 گردد، یم کودکان ینگار ه هرز و کودکان یخودفروش ،کودکان
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 در شتریب دختر، کودکان جمله از خاص، ریپذ بیآس یها گروه هک اند فته ایدر

 استثمار انیم در دختر کودکان نسبت و هستند یجنس استثمار خطر معرض

 باشد،یم شتریب مراتب به یجنس شدگان

 یهایفناور ریسا و نترنتیا در کودکان ینگار هرزه به یدسترس شیافزا نگران

 نترنت،یا در کودکان ینگار هرزه با مبارزه یالملل نیب نفرانسک و هستند نینو

 در نفرانسک نیا توافق بخصوص و شد، رگزارب نیو شهر در ١٩٩٩ سال در هک

 غیتبل و یاراد تملك واردات، مخابره، صادرات، ع،یتوز د،یتول تیمجرم مورد

 یهمكار تیاهم بر و خواندیم فرا را یالملل نیب سطح در کودکان ینگار هرزه

 ند،ینما یم دیکتأ نترنتیا صنعت و ها دولت نیماب كترینزد

 یخودفروش ،کودکان فروش و دیخر بردن انیم از لیتسه یبرا هک معتقدند

 با مقابله یبرا جامع كردیرو كی اتخاذ به دیبا کودکان ینگار هرزه و کودکان

 نابرابر ساختار ،یاقتصاد ضیتبع فقر، ،یافتادگ عقب جمله از آن مؤثر عوامل

 مهاجرت آموزش، مبودک ده،یپاش هم از یخانوادهها ،یاقتصاد - یاجتماع

 بزرگساالن، مسئوالنه ریغ یجنس یرفتارها ،یتیجنس ضیتبع ،یشهر- ییروستا

 پرداخت، کودکان قاچاق و مسلحانه یها یریدرگ آور، انیز یسنت یرفتارها

 یخودفروش ،کودکان فروش و دیخر یتقاضا استنک یبرا معتقدند نیهمچن

 تال یعموم یآگاه بردن باال یبرا آه است زم ال کودکان ینگار هرزه و کودکان

 بهبود و ریدرگ یطرفها تمام انیم در یجهان یهمكار تیتقو نیهمچن و شود، ش

 است، تیاهم حائز یمل سطح در نیقوان یاجرا

 و ،کودکان از تیحما یبرا مناسب یالملل و یحقوق ابزار نیتأم بر دیکتأ با بین

 نهیزم در یهمكار و کودکان از تیحما درباره هه ال نامه مانیپ جمله آن از

 ییربا کودک یمدن جوانب درباره الهه نامه ن مایپ ،کشورها نیب یاندگفرزندخو

 تیرسم به مربوطه، نیقوان ،ییقضا جوانب درباره الهه نامه مانیپ ،یالملل نیب

 به مربوط اقدامات و نیوالد تیمسئول با ارتباط در یهمكار و تیتقو شناختن،

 منع درباره ارک یالملل نیب سازمان ۲۸١ شماره نامه مانیپ و کودکان از تیحما

 همه تیحما از ،کودک ارک اشكال نیبدتر بردن انیم از یبرا یفور اقدام و
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 یبرا هک است یگستردها تعهد دهنده نشان هک کودک حقوق نامه مانیپ از جانبه

 شدند، بیترغ دارد وجود کودک حقوق از یبانیپشت و شبردیپ

 فروش و دیخر از یریگجلو یبرا برنامه مفاد یاجرا تیاهم از یگاهآ اب

 ارکدستور و هیم اعال و کودکان ینگار هرزه و کودکان یخودفروش ،کودکان

 مقاصد یبرا کودک از یجنس استثمار هیعل بر یجهان نفرانسک در هک اقدام یبرا

 اتخاذ دیگرد برگزار استكهلم شهر در ١٩٩٩ سال اوت ١۳ تا ١۲ از هک ،یتجار

 تیاهم به خاص توجه و ،یالملل نیب ینهادها یها هیتوص و ها میتصم ریسا و شد

 ،کودک متوازن رشد و تیحما در مردمان همه یفرهنگ یارزشها و ها سنت

 :هک ردندک موافقت ریز اصول مطابق

 توانید بخوانید: متن کامل پروتکل را در سایت زیر می

http://www.unic-ir.org/hr/hr44.pdf 

 

ثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در یم یاریمقاوله نامه اخت

 جنگ

 (١۳۸۰بهمن  ۲۳) ۲۰۰۲ه یفور ١۲مقاوله نامه،  ییقدرت اجرا

 ن مقاوله نامه: یعضو ا یدولتها

ثاق حقوق کودک و تالش در جهت تحقق یت کامل از میشبرد و حمایپ یبرا

ت حقوق کودک که ید دوباره به رعاییدر تاگسترده آن و حفاظت حقوق کودک. 

ادامه بهبود  یو درخواست برا یاد آوریاست و  یژه ایمستلزم حفاظت و

سرشار  یطیض و در محیشرفت و آموزش آنها بدون تبعیت کودکان در پیوضع

کودکان  یله جنگ برایکه بوس یو اضطراب یت. بخاطر آشفتگیاز صلح و امن

شرفت کودکان یدار و پیت پایصلح و امن یدت آن براج دراز مید و نتایایبوجود م

ان آور است. جهت محکوم کردن جنگ که آماج آن کودکان هستند و در یز

محافظت شده  ین المللین بیله قوانیکه بوس یم بر مواضعیمخالفت با حمالت مستق

که عموما کودکان در آنجا حضور دارند مانند مدارس و  یاند و مکانهائ

ژه در مورد یرم، بو ین المللیب ییبا توجه به اساسنامه دادگاه جزا مارستانها،یب

سال و استفاده آنان در  ١۵ر یکودکان ز یسیو نام نو یری، سرباز گیجرائم جنگ

http://www.unic-ir.org/hr/hr44.pdf
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 یت اجرایشود. با توجه به تقوی، جرم محسوب مین المللیو ب یداخل یجنگها

کودکان در جنگها ش حفاظت یاز مبرم به افزایبر ن یثاق حقوق کودک مبنیمواد م

را  یسالگ ١۸که سن  یثاق، انسانیو منازعات مسلحانه. با توجه به ماده اول م

نکه سن بلوغ از نظر حقوق یشود مگر ایتمام نکرده است، کودک محسوب م

حقوق  یارینکه مقاوله نامه اختین شده باشد. با اعتقاد به اییکمتر تع یدولت یجار

از اقدامات  یکین اقدام را یدهد و ایش میاکودک، سن افراد را در جنگها افز

 داند.یه جهت حفظ منافع کودکان میاول

ب سرخ و هالل احمر در یصل ین المللین کنفرانس بیست و ششمیبا توجه به ب

 یموثر ید گامهایمتخاصم در جنگ با ینکه دولتهایبر ا ی، مبن١٩٩۵دسامبر 

ا بعمل آورند. با سال در جنگ ر ١۸ر ین عدم شرکت افراد زیدر جهت تضم

 ١٩٩٩کار، ژوئن  ین المللیثاق سازمان بی، )اعضاء ( میهمگان یاستقبال از را

استخدام  یت فوریرش حذف کار کودکان و ممنوعیبر پذ یمبن ١۸۲شماره 

د گروهها و دستجات یت شدیجنگها. با توجه به محکوم یکودکان برا یاجبار

کودکان  یری، آموزش و بکارگ، در استخدامیحکومت یروهایمسلح و جدا از ن

که با علم و  یت افرادیز محکومیجنگ در درون و برون مرزها، و ن یبرا

بر تعهدات هر دولت عضو در  یادآوریشوند. با یم ین اعمالیمرتکب چن یآگاه

در مواقع جنگ. با اصرار  ین المللیبشردوستانه ب یبه مقررات حقوق یبندیپا

ض در جهت اهداف و یکه بدون تعصب و تبعن مقاوله نامه یمواد ا یبراجرا

و اسناد مربوط به حقوق  ۵١اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، ماده 

ه احترام کامل به یت بر پایط صلح و امنیبه شرا یادآورین شده است. با یبشر تدو

بشردوستانه  ین حقوقیاسناد و قوان یت عملیاصول مندرج در منشور و رعا

گانگان ینها توسط بیژه در خالل جنگها و اشغال سرزمیکان بوحفاظت کود یبرا

ژه یاجات ویکودکان و احت یو جنس ی، اجتماعیت اقتصادیبا شناخت به وضع

آنها  یریکودکان در مواقع استخدام و بکارگ یریب پذیز با توجه به آسیآنها و ن

ه ن مقاوله نامه است. با توجه بیدر جنگها و مخاصمات که مخالف مواد ا

شود کودکان در جنگها یکه سبب م یاسیو س ی، اجتماعیات اقتصادیضرور

 یبرا ین المللیب یهایت همکاریاز مبرم در جهت تقویابند. با اعتقاد به نیحضور 

 یابیو باز یو روان یط جسمانیشرا یایز جهت احین مقاوله نامه و نیا یاجرا

ق به یستند. با تشوجنگها ه یکه قربانیژه کسانیکودکان بو یسالمت اجتماع

که در  یبرنامه هائ یشرکت در اجتماعات جهت انتشار و اطالعات و آموزشها

کودکان و کودکان  یژه براین مقاوله نامه است، بویمواد ا یارتباط با اجرا

 جنگها  یقربان

 . . . .  رفته اند:یر را پذین مقاوله نامه( مواد زیعضو ا ی)دولتها
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 در سایت زیر بخوانید:را  مقاوله نامهمتن کامل 

http://www.unic-ir.org/p2unic.php?pg=19 

 

 : اثبات علمی بنی آدم از یک گوهرندژنوم

سال کار فشرده، پژوهشگران ژنوم انسان را  ١۵پس از  ۲۰۰۵در سال 

 ف کردند.ژن کش ۳۰۰۰توصیف کردند. پژوهشگران بیش از 

 ای است با معانی زیر: ژنوم واژه

گویند.)کل محتوای  به کل محتوای ژنتیکی یک سلول، ژنوم آن سلول می -١

و میتوکندری ( Chloroplasts)ژنتیکی شامل دی ان ای هسته، کلروپالست 

(mitochondrion )باشد می. 

 :ژنتیکی یک موجود زنده.برای مثال محتوای -۲

)یا یکی از انواع هر  سلول باکتری کروموزوم در یک)الف( 

کروموزوم اگر بیش از یک نوع وجود داشته باشد. به عنوان مثال هر 

 (.Vibrio choleraeدو کروموزوم بزرگ و کوچک در 

 در یک ویریون. RNAیا  DNAمولکول )ب( 

که همراه با تعدادی پالزمید هستند برای مثال  کروموزوم)ها()پ( 

 .Buchneraکوچک در باکتری  کروموزوم و دو پالزمید

 در یک سلول یا ویریون. )متفاوت( ها همٔه ژن -۳

ذخیره شده است با یک کتابخانه به  DNAمی توان ژنوم انسان را که در 

 صورت زیر مقایسه کرد:

 کتاب )کروموزوم( است ۴۶کتابخانه شامل  -١

 صفحه )ژن( دارند ۳۳۴۰تا  ۴۰۰کتابها بین  -۲

میلیون حرف )نوکلئوتیدهای  ۲۵۰تا  ۴۸ین هر کتاب دارای ب -۳

A,C,G,Tاست ) 

 است میلیارد حرف تشکیل شده ۶بیش از  بنابراین کتابخانه در مجموع از -۴

 کتابخانه در درون یک هسته سلول به اندازه یک نقطه کوچک قرار دارد -۵

http://www.unic-ir.org/p2unic.php?pg=19
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همه سلولهای بدن ما در  نتقریبکتاب(  ۴۶یک کپی از کتابخانه )تمام  -۶

 .داردقرار 

http://www.unic-ir.org/hr/hr63.pdf 

 

 یبوم مردمان حقوق درباره متحد ملل سازمان هیاعالم

 یبوم مردمان حقوق درباره ای قطعنامه ۲۰۰۶متحد در ژوئن  ملل سازمان

 آمده است: قطعنامهدر  .و بر حق متفاوت بودن تاکید کرد تصویب کرد

 ،یعموم مجمع

 تعهدات یاجرا به دیام و متحد، ملل منشور اصول و مقاصد از یرویپ به

 منشور، با مطابق شورهاک شده رفتهیپذ

 در هستند، كسانی و برابر گرید مردمان همه با یبوم مردمان هک نیا دیتائ با

 را خود باشند، متفاوت که این برای مردمان همه حق شناختن تیرسم به نیع

 باشند، احترام مورد متفاوت یافراد عنوان به و آورند، شمار به متفاوت

 هک ها، فرهنگ و تمدنها یغنا و تنوع به مردمان همه هک نیا دیتائ با نیهمچن

 نند،ک یم مساعدت دهند، می لیتشك را بشر نوع مشترك راثیم

 مدافع ای بر، یمتك یها روش و ها یاستگذاریس م،یتعال همه هک نیا شتریب دیتائ با

 یقوم ،ینید ،ینژاد یها توتفا ای یمل خاستگاه یمبنا بر افراد ای مردمان یبرتر

 از اعتبار، یب یحقوق نظر از ،یساختگ یعلم نظر از نژادپرستانه، ،یفرهنگ ای

 هستند، ظالمانه یاجتماع نظر از و سرزنش، و تیمحكوم قابل یاخالق نظر

 ضیتبع نوع هر از دیبا خود حقوق اعمال در ،یبوم مردمان هک نیا مجدد دییتا با

 باشند، رها

 تیمالك سلب و استعمار جمله از جه،ینت در یبوم مردمان هک نیا از ینگران با

 نیا به و اند، برده رنج یخیتار یعدالت یب از خود منابع و ها نیسرزم ها، نیزم

 عالئق و اازهین براساس توسعه به نسبت خود حق ژه،یو به اعمال، از بیترت

 اند، شده داشته باز خود

 مردمان یذات حقوق از تیحما و احترام به مبرم ازین شناختن تیرسم به با

 ها، فرهنگ از و آنان یاجتماع و یاقتصاد ،یاسیس یساختارها از هک ،یبوم

 ها، نیزم به نسبت آنان حقوق ژهیو به ها، فلسفه و ها خیتار ،یمعنو یها سنت

 شود، یم یناش آنان منابع و ها نیسرزم

 مردمان حقوق از تیحما و احترام به مبرم ازین شناختن تیرسم به با نیهمچن

 با وسازنده سودمند باتیترت ریسا و ها نامه موافقت معاهدات، در هک یبوم

 شده، دییتا شورهاک

http://www.unic-ir.org/hr/hr63.pdf
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 یبرا خود دادن سازمان حال در یبوم مردمان هک تیواقع نیا از استقبال با

 یتمام به دادن خاتمه منظور به و یفرهنگ و یاجتماع ،یقتصادا ،یاسیس یارتقا

 هستند، دهد، رخ هک جا هر در یوبگرکسر و ضیتبع اشكال

 و خود یزندگ بر موثر تحوالت بر یبوم مردمان نترلک هک نیا از نانیاطم با

 و نهادها ساخت خواهد قادر را یبوم مردمان آنان، منابع و ها نیسرزم ها، نیزم

 و توسعه از و نندک تیتقو و حفظ را خود یهاسنت و هافرهنگ موسسات،

 آورند، عمل به تیحما شانیازهاین و آرزوها با مطابق آنان شرفتیپ

 یسنت یها روش و ها فرهنگ دانش، به احترام هک امر نیا شناختن تیرسم به با

 ند،ک یم مكک ستیز طیمح درست تیریمد و عادالنه و داریپا توسعه به یبوم

 به یبوم مردمان یها نیسرزم و هانیزم ردنک یرنظامیغ مساعدت بر دیکتا با

 نیب دوستانه روابط و یهمدل ،یاجتماع و یاقتصاد شرفتیپ و توسعه صلح،

 جهان، مردمان و هاملت

 داشتن به نسبت یبوم جوامع و ها خانواده حق ژهیو به شناختن تیرسم به با

 با متناسب خود، انکودک رفاه و میعلت آموزش، پرورش، یبرا مشترك تیمسئول

 ان،کودک حقوق

 باتیترت ریسا و ها، نامه موافقت معاهدات، در شده دیتائ حقوق هک نیا به توجه با

 جمله از ها، تیوضع یبرخ در ،یبوم مردمان و شورهاک نیب سودمندوسازنده

 است، المللی نیب های یژگیو و ها تیمسئول ، عالیق ها، ینگران

 باتیترت ریسا و ها نامه موافقت معاهدات، هک نیا گرفتن نظر در با نیهمچن

 یمبنا هستند، آن شگرینما و ندهینما آنان هک یا رابطه و ، سودمندوسازنده

 هستند، شورهاک و یبوم مردمان نیب مستحكم یتکمشار

 یاجتماع ،یاقتصاد حقوق یالملل نیب ثاقیم ، متحد ملل منشور هک نیا به اذعان با

 از یرویپ به مردمان همه هک ن،یو اقدام برنامه و هیاعالم نیهمچن ،ینگفره و

 توسعه ، آزادانه و نندک یم نییتع را خود یاسیس تیموقع و وضع آزادانه آنها

 نییتع حق یادیبن تیاهم نند،ک یم دنبال را خود یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد

 نند،ک یم دیتائ را آنان سرنوشت

 توان ینم هیاعالم نیا در یعامل چیه از هک ذهن در امر نیا داشتن خاطر به با

 با مطابق هک خویش، سرنوشت نییتع حق از مردمی چیه ردنک محروم یبرا

 برد، سود شود، یم اعمال الملل نیب حقوق

 هیاعالم نیا در یبوم مردمان حقوق شناختن تیرسم به هک نیا به نانیاطم با

 بر را، یبوم مردمان و مربوطه شورک نیب یهمكار بر یمبتن و هماهنگ روابط

 حسن و ضیتبع عدم بشر، حقوق به احترام ،یساالر مردم عدالت، اصول یمبنا

 داد، خواهد ارتقا تین
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 مردمان درباره خود تعهدات یتمام موثر یاجرا و یرویپ به شورهاک قیتشو با

 بشر قوقح به هک ییآنها ژهیو به ،یالملل نیب مصوبات و اسناد براساس هک یبوم

 مربوطه، مردمان با یهمكار و مشورت با اند، گرفته برعهده است، مربوط

 و جیترو امر در تا دارد مداوم و مهم ینقش متحد ملل سازمان هک نیا بر دیکتا با

 ند،ک فایا یبوم مردمان حقوق از تیحما

 و جیترو ،ییشناسا یبرا جلو به یگرید مهم گام هیاعالم نیا هک نیا به اعتقاد با

 تیفعال توسعه و گسترش در و یبوم مردمان یها یآزاد و حقوق از تیحما

 است، نهیزم نیا در متحد ملل نظام مربوطه یها

 از ضیتبع بدون دارند حق یبوم افراد هک نیا مجدد دیتائ و شناختن تیرسم به با

 و شوند، برخوردار الملل نیب حقوق در شده شناخته تیرسم به بشر حقوق همه

 رفاه ت،یموجود یبرا هک هستند یجمع دسته حقوق یدارا یبوم مردمان هک نیا

 است، یضرور و الزم مردمان عنوان به آنان املک و یضرور توسعه و

 از و منطقه به منطقه از یبوم مردمان تیوضع هک نیا شناختن تیرسم به با

 و یا همنطق و یمل یها یژگیو تیاهم هک نیا و ندک یم فرق شورک به شورک

 رد،یگ قرار توجه مورد دیبا گوناگون یفرهنگ و یخیتار یها نهیشیپ

 و اریمع عنوان به را یبوم مردمان حقوق درباره متحد ملل سازمان هیاعالم

 احترام و تکمشار هیروح با تا ندک یم اعالم ریز بشرح رسما تیموفق ضابطه

 :شود اجرا و یریگیپ متقابل

 وانید بخوانید:ت متن کامل قطعنامه در آدرس زیر می

 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_Persian.pdf 
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 چالش های غرب برای آینده رواداری - ٨
اروپا ان تاکنون، هرچند با تالش همه جانبه و دیرپا، از یونان باست

، اما هنوز در عرصه نهادینه کردن رواداری داشتهدستاوردهای چشمگیری 

 پاسخ هستند.ها منتظر  بسیاری از پرسش

با ویژه  هباست.  عرصه سیاست را به شدت ناروادار کرده ،بازگشت دین

اسالمی ی  امعوج زقدرت گرفتن مسلمانان با دیدگاه قشری در بسیاری ا

 داد. ادارنه بشریت به شدت مورد تهدید قراردستاوردهای رو

جانبه نظری، سیاسی و  عرصه سیاست که با مبارزه همه به بازگشت دین

مدرن  گرای کثرتی  رواداری در جامعه روشنگری از حکومت جدا شده بود،

مشکالت حقوقی متعددی را در  های جدی روبرو کرده است و با چالش را کنونی

ی مدنی مبتنی بر حقوق شهروندی باعث شده است. ادیان،  تضاد با قوانین جامعه

های  ی حقیقت مطلق را دارند. برخی قرائت بویژه سه دین ابراهیمی، داعیه

دگراندیشی و دگرباشی  ، برابری زنان و مردان،متعصب دینی راه را بر آزادی

ی  جامعهشوند که یک  می هایی  مانع از بهره بردن از آزادی واند  سد کرده

 داند. میخود جامعه  وهروندی حق مسلم عضش

 د:نهای زیر باش شاید پرسش ها ترین پرسش مشکل

 های ناروادر چگونه باید برخورد کرد؟ با دسته  

  هاست و هر جامعه روادار از  از یک سو حق طبیعی انسانکه اقداماتی با

یک عده  هایآن پشتیبانی می کند و از سوی دیگر ضد اعتقادات و باور

  است، چگونه باید برخورد کرد؟ دیگر

 دیگران  و حتی حق حیات که اعتقادات آنها آزادی ها ها و فاشیست با مسلمان

 رفتار شود؟ روادارانه چگونه باید ،سلب می کندرا 

که با گروه هائی جامعه روادار اگر بخواهم پرسش نخست را بازتر کنیم: 

 ؟ اعتقادت نژادپرستانه دارند چگونه باید رفتارکند

و هم  رسش دوم را بازتر کنیم: با پدیده هائی چون سقط جنیناگر بخواهم پ

چگونه باید برخورد کرد؟ از یک سو هر کس حق دارد گرائی  جنس
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ضد باورهای مذهبی وی دیگر کورتاژ ستصمیم بگیرد کی مادر شود و از 

 است. المسجمله مسیحیت و ا بسیاری از ادیان از آن

ت گسترده امنیتی از یک سو، مهاجرت وسیع از گسترش تروریسم و فعالی

بسیار  را ماهیت حریم خصوصیبه کشورهای غربی، تعریف  ها یجهان سوم

وسایل ارتباط  خواهان کنترل وسیع و همه جانبه ها دولتپیچیده کرده است. 

. پرسش این است: حریم خصوصی هستندجمعی و مکالمات تلفنی و اینترنتی 

 را برای امنیت عموم بشکند؟ تواند آن چیست و دولت تا کجا می
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 ها گیری برخی نتیجه - ٩

در جریان بود  سدهای است که چند  شکل گیری روادری در غرب پروسه

ها،  ه دارد. در این تالش احزاب، گروهآن ادام ژرفشهم( و هنوز شانزد)از قرن 

 . داشته و دارندونقش اندیشمندان، رهبران سیاسی و مذهبی بسیاری سهم 

کاری  گیری و ژرفش رواداری در غرب، شکل نبه روندابررسی همه ج

کاری دقیق و جدی و برنامه ریزی شده  که سازمانی بزرگ با تقسیم است سترگ

طلبد. در نبود این تشکیالت  های مختلف را می ی پژوهشگران عرصهو همکار

ندیشمندان اهای فردی باید با کمک و راهنمائی خوانندگان و سازمان یافته، کار

با بی صبری، منتظر هرگونه راهنمائی، تکمیل و  من تکمیل شود. از اینرو،

 حح شما هستم.یتص

روند شکل گیری رواداری در غرب از رواداری محدود فردی به سوی 

این روند هرگز تمام نمی ژرفتر می شود.  ،یک روادری اجتماعی و نهادینه

گذارد. ولی،  این حرکت دائمی می سائل تازه پیششود. زندگی جوشان هر روز م

مهم این است که توجه کنیم که این جریان به دیدگاه و روشی روادارانه مجهز 

بدون خشونت، ارعاب و حذف دیگران به بحث مسائل اجتماعی را است که 

 کند. تالش میحل  راهیافتن گذارد و برای  علنی می

رفاه، پیشرفت علمی و بدون استثنا، تمام جوامعی که رنگ آرامش، آسایش، 

فنی و کرامت انسان را، چه در تاریخ، چه در زمان ما، دیده اند، یک رواداری 

مذهبی، سیاسی و فرهنگی بر آن حاکم بوده است. آسایش، رفاه و پیشرفت تنها 

در جوامعی عملی شد که سعه صدر، تحمل دگراندیش و کار و تولید پیگیر در 

صورت گرفت. جوامع  در آن جوامع آرامش کسب شده در سایه رواداری

 فقر فراگیر نصیبی نداشتند. فساد و نظر جز فرار اندیشمندان و تنگ

نظری مذهبی، سیاسی و فرهنگی در سراسر تاریخ ایران پررنگ  تنگ

است. مغان زردشتی، سنیان قبل از حکومت صفویان، و شیعیان پس از تسلط 

رگونه اندیشه جدید، انتقادی و صفویان تا کنون، با انحصار قدرت و حقیقت، ه

مخالفت را با خشونت در نطفه خفه کردند. تسامح و سعه صدر در جامعه ایران 
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هرگز تمرین نشده است از اینرو مردم ما با شیوه گفت و شنود و سازندگی ناآشنا 

در حرکات تخریبی بدون  و بسیج شدن هستند و بیشتر آماده سازمان یافتن

ها  جتماعی آن و منافع خود هستند. اینجاست که ستایش تودهبرآورد پیامد سیاسی ا

ها  های مخرب آن نظری و چشم پوشی از تنگبه صفات قهرمان و از جان گذشته 

کاری از پیش نمی برد. یک کار دراز مدت و پیگیر و خستگی ناپذیر جهت 

، از سوی روشنفکران و ها و اعماق جامعه رسوب تساهل و رواداری در توده

 الزم و ضروری است. ها، ب و انجمناحزا

در کشورهای عقب مانده روشنفکران و بخشی از مردم در گفتار سعه 

خاطر  صدر و تساهل را می ستایند ولی در عمل تنگ نظر و متعصب هستند. به

یک دیدگاه نادرستی که در بخش بزرگی ازروشنفکران خاورمیانه وجود دارد، 

 شود.  ها قلمداد می وهین به اعتقادات مذهبی تودهها ت نظری مذهبی توده انتقاد تنگ

نظری  رو کاری جدی در جهت کند کردن شمشیرهای جهل و تنگ از این

احمد،  های تحمیقی نویسندگانی چون جالل آل ها صورت نگرفته و با نوشته توده

صدر، عبدالکریم سروش و  مهندس مهدی بازرگان، علی شریعتی، ابوالحسن بنی

نظری  کوشند بدون برخورد با تنگ یسندگانی که می کوشیدند ومیاصولن همه نو

، برخورد انتقادی ماندگی این مذهب، به آن سیمائی امروزین بدهند شیعی و عقب

 است. جدی نشده

های انتقادی بسیار نادری که نسبت به مذهب در  از سوی دیگر با نوشته

های اندیشمندانی  وشتهنبا ایران شده با سکوت و گاه خصمانه برخورد می شود. 

علی  مسعود انصاری، الدین شفا، علی دشتی، شجاعاحمد کسروی، چون 

 است. میرفطروس و دیگران با توطئه سکوت برخورد شده

یک سو و شمشیر دموکلس  دیدگاه نادرست ازانتقاد از نارسائی مذهب از

یه گیری یک سیستم نقد پرتوان عل تکفیر از سوی روحانیون شیعه، مانع شکل

و  های در سطح رو ما شاهد نوشته نظری اسالم شده است. از این نارسائی وتنگ

باره  درراسل « چرا مسیحی نیستم»و یا  فویرباخ« جوهر مسیحیت» معادل

 نیستیم. ایران اسالم در
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های تابناک تساهل و مدارا در افکار این یا آن  هرچند ما شاهد اندیشه

ها از محدوه اندیشمندان و  هرگز این اندیشه اندیشمند در تاریخ ما هستیم، ولی

است.  ها سرایت نکرده و به نیروی مادی در جامعه ما بدل نشده بزرگان به توده

هاست و دیگری سوء استفاده  علت آن یکی جدائی و دوری اندیشمندان و توده

قشریون از اعتقادات توده در جهت منافع خود می تواند باشد. ازاینرو قدرت 

پذیز است تا قدرت مدارا و  تر بسیج ستیز و تخریبی مردم ما راحت-یشدگراند

 ها.  سازندگی آن

در جوامعی که تسامح و تساهل حاکم است دو پدیده برجسته است: 

باورمندان به مذهب آزادانه بدون هیچ ترس و اجبار ویا چشمداشت مادی به 

هب در چارچوب مداران باورمند به مذ خود می پردازند. سیاست داینیایش خ

همدوش دیگران بدون اعمال تضعیق به دیگران در ساختمان  روادارجوامع 

 جامعه شرکت دارند.

توده  ،ایران رواداری در عنصر عمده در روند شکل گیری و ژرفش چهار

 ها هستند. و احزاب و سازمان ، روحانیونمردم، روشنفکران

نداشته  راستین را مردم ایران هرگز امکان تمرین دموکراسی و رواداری

های تنگ نظرانه شیعی که خود را تنها  از سوی دگر با اندیشهاست. این مردم 

بندگان مومن خدا و تنها مقیمان بهشت می دانند و دیگران را دوزخی، کافر 

 ونجس، مسموم هستند. 

به طور جدی بنیان تنگ نظرانه اسالم و به ویژه شیعی را روشنفکرانی که 

اکبر سعیدی  علیعلی دشتی، احمد کسروی، بسیار نیستند. کشیدند به نقد 

از جمله  الدین شفا، مسعود انصاری، علی میرفطروس شجاع ،سیرجانی

همواره از رسوب اندیشه های روادارنه از یک سو،  ها هستند. پرکارترین

اندیشمندان و وشنفکران ایرانی در جامعه جلوگیری شده است. )نگاه کنید به 

از ، به همین قلم(. رانیا ادب و فرهنگ به رواداری در زده شتاب نگاهیکتاب: 

های  داری و دموکراسی سالارو جنبش الئیک، سوی دیگر، دستاوردهای ناچیز

کرانی مثل فبعد از انقالب مشروطیت از خاک در چشم توده ها ریختن روشن

علی شریعتی، ابوالحسن بنی دکتر مهندس مهدی بازرگان، جالل آل احمد، 



 ر غربد آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

478 

این روشنفکران به جای نقد در، عبدالکریم سروش، ... صدمات جدی دید. ص

ن آبه تهطیر  گرائی کوبیدند و بر طبل تعصب و مذهب های شیعی، تنگ نظری

های ورداهای غربی، دست ا تاکید بر عملیات ضد مردمی دولتب پرداختند.

ه را را زیر عالمت سوال بردند و ورا در غرب ها سکوالر و دمکراتیک توده

ند شدن م )جالل آل احمد سعادت بهره ردند.برای تنگ نظری شیعی خمینی باز ک

ولی بنی صدر، بازرگان و سروش پاداش این  اشتداز الطاف خمینی و اسالم ن

 مار در آستین پروردن را در یافتند.(

ها و جوانان ریختند. از یک سوی جهت  دو سو خاک در چشم تودهآنها از 

از انی جدائی دین و ایدئولوژی و دولت گام برداشتند. سالم جه حرکت عکس

با مخدوش و مخلوط کردن غربزدگی و همه آنچه در غرب مثبت و سوی دیگر 

دستاورد مردم در غرب بود، و زیر سوال بردن هر آنچه از غرب می آید، مانع 

بدین سان بود که این روشنفکران  جدی در ژرفش آگاهی توده ها و جوانان شدند.

تمامی دستاوردهای پنج قرن روحی دوباره دمیدند و  ،الشه حکومت دینی در

 نادیده گرفتند.را مبارزه مردم غرب 

جوی غرب و  طلب و سیتره برتری های دولت عملکرد ها مذورانه بین آن

های مردم، روشنفکران و اندیشمندان انسانگرای غرب عالمت عالمت  خواست

ها را به حساب  ها، بوش لرها، ریگانها عملکرد هیت تساوی گذاشتند. آن

جهل عوام را ژرفا  هها گذاشتند و از این را شارپ اسپینوزها، سارترها و جین

 .ه بودمتصف کردند که بوئی از آن نبرد یبخشیدند و اسالم را به صفات

مسلمان، و به ویژه روحانیون شیعه، در طول هزار و چهار صد روحانیون 

تلطیف زوایای خشن اسالم و روادار کردن آن  در راهسال، هیچ قدم جدی 

ها با امکان اجتهاد، در صورت داشتن اراده پیشرفت،  آن اند. برنداشته

 با گسترش تنگ نظری کلیسا، زادئی شیعه گام بردارند. توانستند در خرافه می

تکاپو و تالش همه جانبه کرده اند تا این تنگ  روحانیون مسیحتبخشی از 

. ولی از تالشی این گونه در شودا با آن به طور جدی مقابله نظری تلطیف و ی

 حسن جهان اسالم خبری نیست. به امید اینکه تالش برخی روحانیون چون

یوسفی اشکوری و محسن کدیور و روشنفکران مسلمانی چون عبدالکریم 
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سروش و اکبر گنجی به جریانی نیرومند تبدیل شود، درجامعه رسوب کند، و بر 

 تاثیر کند.توده ها 

هیچگاه در ایران امکان تمرین دموکراسی، بکارگیری  ها احزاب و سازمان

اند. به علت برداشت غلط از  توان خود برای تبلیغ و ترویج رواداری نداشته

حقوق اکثریت در ایران، به دست آوردن اکثریت همیشه جواز سرکوب اقلیت 

 درک شده است. 

وامع اسالمی و به ویژه شیعه، های بزرگ ج ترین چالش یکی از عمده

گسترش و اعمال رواداری در تفسیر قرآن است، که اکثریت روحانیون ادعای 

انحصار آن را دارند )تعداد روحانیون اسالمی روادار از انگشتان دست تجاوز 

که  اعالم اینو  اروپائی در قرن شانزدهم های ترجمه انجیل به زبانبا  نمی کند(.

به  ،ن لوتریاز سوی مارت به میانجیگری کلیسا نیاز ندارد های مقدس فهم کتاب

مسیحیت راستین پایان داد.  های مقدس و شناخت فسیر کتابانحصار کلیسا در ت

و هیچ بلند  در این زمینه در جهان اسالم کوچکترین گامی برداشته نشده است

ر روحانیون اسالمی تا کنون ه. نظری از روحانیون اسالمی دیده نشده است

را تکفیر  آن اند و مروجان  حرکت مدارامحور را مخالفت با اسالم معرفی کرده

منافع روحانیون مانع این کار است و یا اسالم در رواداری نازاست آیا )اند.  کرده

 بحث دیگری است که تحقیقی دیگری می طلبد.(

رواداری، کرامت انسان و فردگرائی مکمل همدیگرند. شوربختانه 

ه مثابه شناخت حقوق فرد در برابر جمع و جامعه در ایران بد فردگرائی ب

معرفی شده است. احزاب به پیروی از برنامه سیاسی و اندیشه رهبران سیاسی 

 تاکید داشتند و دارند و فضائی برای فردگرائی باز نکردند.

سازی، کار و  ها آماده شاید ساختن اتوموبیل و هواپیمای تکنیک غرب سال

باشد. ولی تحمل همدیگر و اتخاذ یک روش روادارانه را می توان تمرین الزم 

همین امروز شروع کرد. چه بسا این جو روادارانه ما را توانمند به ساختن آن 

 اتوموبیل و هواپیما کند.

پیش  تا رسوب دادن جدی رواداری در اعماق جامعه ما کار سترگی در

هدیدی برای دینداری مومنان تا تفهیم این مطلب که رواداری هیچ ت روی است.
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 ر همگان امکان اجرای فرایض خودانیست، بلکه برعکس، در یک جامعه رواد

بهرمند شدن از و ارتباط برقرکردن با خدای خود بدون هیچ تهدید و تکریم و یا 

تک تک ما، هنرمندان، رهبران سیاسی، رهبران  دارند. را پاداش و مزایا

. آستین را باال یمکار بزرگی در پیش دار سیسیا مذهبی، سازمان ها و احزاب

 و فرزندانت دست به کار شو! تخودبزن برای ساختن یک جامعه روادار برای 

تنها راه آزمون شده اجتناب از خشونت سیاسی و مذهبی و باز کردن راه 

برای شکوفائی همه جانبه انسان و نیل به کرامت انسانی رواداری است. هر جا 

د شکوفائی جوانه زد و برعکس هرجا تعصب و قشریگری رواداری جاری ش

چنگال های خود را بر گلوی آزادی فشرد، فقر، جهل و فساد دامنگیر شد. در 

ما در این کره است.  و در حال ژرفش بسیاری از جوامع رواداری ریشه دوانده

ای جز راواداری نداریم. این  خاکی با نظرات و باورهای گوناگون چاره

 به قول نظامی گنجوی:رانجام روزی جا می افتد، ضرورت، س

 پریرو تاب مستوری ندارد           در ار بندی سر از روزن در آرد
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 یاد آوری ضرور
های مطرح شده در کتاب  ها و شخصیت ها، نهادها، جنبش رویدادها، اندیشه

فشرده مطرح شده است. درباره بسیاری حق مطلب به خوبی ادا نشده است. 

ها با ژرفای  هر یک از آنکارهای آینده های بعدی این کار و  چاپوارم در امید

 پژوهش شود. شایسته بررسی و

سازمان بزرگ با  مطرح در این کتاب یک اتموضوع ی شایسته ی مطالعه

ش این کتاب را کردم که نگارطلبد. در شرایطی جرات  امکانات زیاد می

از خوانندگان خواهش می کنم اگر رو نایشوربختانه این سازمان وجود ندارد. از 

تاثیر داشته  غرب رواداری در تاریخ و فرهنگ تکاملدر که ی شخص یا جنبش

منتی بر گردن  هم د کهنننگارنده را مطلع ساز نشده، یو در این نوشته از آن یاد

 پایگیری رواداری در جامعه ما خواهد بود.روشنگری و کمکی به هم نگارنده و 

. دبرایم بنویسی را راجع به کتابمی شوم که نظرات خود  بسیار خوشحال

 با نگارنده می توانید از طریق پست الکترونیکی زیر مکاتبه کنید:

ahad.ghorbani@gmail.com  

 ن بزنید، آخرین ویرایش کتابمو فیسبوک کنم سری به وبگاه  توصیه می

 .شماستدسترس آنجا در 

http://ahad-ghorbani.com/ 

www.facebook.com/ahad.ghorbani 
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 ر غربد آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

482 

 

 

 



 ر غربد آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

483 

 کتابشناسی – ١۰

 ها کتاب

 فارسی

دموکراسی. تهران:  نظری به سیر فلسفۀ آزادی و اصول (.١۳۴۰آدمیت فریدون )

 انتشارات سخن

 نشر مرکز. :تهران .ساختار و تأویل متن (.١۳٩۰) بابک ،احمدی

. چاپ اول. عبدهللا توکل برگردان. کالون و قیام کاستلیون .(١۳۷۶)  تسوایگاشتفان 

 .مرکزتهران: نشر 

پور. تهران: نشر  سیروس آرین برگردان. وجدان بیدار(. ١۳۷۶استفن تسوایگ )

 فرزان روز. پژوهش

حسن صفاری. تهران: نشر  برگرداندر ستایش از دیوانگی.  (.١۳۷۸) اراسموس

 .فرزان روز

ی  بررسی روانشناسانه چرا جنگ؟ (.١۳۸۳) گموندید، زیآلبرت و فرون، ینشتایا

 نشر آبی.: تهران. خسرو ناقد. برگردان نینشتایآلبرت آای از  با مقدمه. ی جنگ دهیپد

فریدون  برگردان .اندیشه های سیاسی و اقتصادی هایک. (١۳۸۷) باتلر، ایمون

 .تفضیلی. تهران: نشر نی

 . تهران: خوارزمی.نجف دریابندری . برگردانمتفکران روس(. ١۳۶١برلین، آیزیا )

محمدعلی اردبیلی. (. رساله جرایم و مجازاتها. برگردان ١۳۸٩) بکاریا، سزار

 .تهران: نشر میزان

مهری آهی. تهران: نشرعلمی  برگردان. پدران وپسران. (١۳۸۸تورگنیف،ایوان )

 وفرهنگی.

(. یورگن هابرماس. ترجمه احمد تدین. چاپ اول. تهران: ١۳۷٩پیوزی، مایکل )

 نشر هرمس

 .تهران: نشر مرکزماکیاولی و اندیشه رنسانس (. ١۳۷۸) رامین ،ولجهانبگ

ن سروژ استپانیان. . برگردامجموعه آثار چخوف )دو جلد((. ١۳۷۰چخوف، آنتوان )

 تهران: انتشارات توس.

(. از افالطون تا همینگوی: بازخوانی زندگی و آثار ١۳٩۰حیدریان، محسن )

 ورزان بزرگ. گوتنبرگ، سوئد: نشر دوستی. نویسندگان و اندیشه

. چاپ دوم. تهران: نخستین فیلسوفان یونان(. ١۳۵۷الدین ) شرف، شرف -خراسانی

 بی.های جی شرکت سهامی کتاب

 دهخدا، علی اکبر. لغت نامه. تهران: دانشگاه تهران.
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. ترجمٔه عبدالحسین آذرنگ. تاریخ فلسفه غرب(.  ١۳۸۷هالینگ دیل ) ،رجینالد

 تهران: انتشارات ققنوس.

مصطفی  برگردان .اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر. (١۳۸۰) سارتر، ژان پل

 (.١۳۴۴، خستن)چاپ  چاپ دهم .انتشارات نیلوفر . تهران:رحیمی

 .کتاب زمان. تهران: ادبی یها مکتب. (١۳۶۵) سیدحسینی، رضا

ای: هرمنوتیک، تبارشناسی و  فلسفهٔ علوم اجتماعی قاره .(١۳۸۷ِشَرت، ایُون )

 نشر نی :تهران .هادی جلیلی برگردان .نظریهٔ انتقادی از یونان باستان تا قرن بیست و یکم

دهقانان چك. تهران: انتشارات  یجنبش انقالب هوس و  انی(. ١۳۵۷ز )ی، پرویاریشهر

 توكا

و  یاسید سیآزادی فرد و قدرت دولت: بحث در عقا .(١۳۴۴محمود ) ی،صناع

. تهران: های آنان ای از نوشته دهیل با ترجمه گزیاستوارت م اجتماعی هابز، الک،

 ن.یگوهرخای فرانکل

. سوئد: نشر عرفانی-لهیاندیشیدن فلسفی و اندیشیدن ا (.١۳۸٩) فشاهی، محمد رضا

 باران.

 هرمس سیر حکمت در اروپا. تهران: (. ١۳۸٩فروغی، محمدعلی )

 تهران: نشرنیلوفریدهللا موقن. . برگردان ی(. فلسفه روشنگر١۳۷۰رر، ارنست )یكاس

سلطانی.  الدین ادیب (. سنجش خرد ناب. برگردان میرشمس١۳۶۲کانت، ایمانوئل )

 تهران: امیرکبیر.

 . ترجمٔه آزیتا یاسائی. تهران: انتشارات ققنوس. رنسانس(. ١۳۸۴مز آ )کوریک، جی

ی دکتر  . نمایشنامه در پنج پرده. ترجمهناتان خردمند(. ١۳۸۶گوتهولد، افراهیم لسینگ )

 هادی مرتضوی. تهران: نشر قطره.

. تهران: یا هللا مراغه . ترجمه رحمتدر اروپا یر آزادیس(. ١۳۴۷، هارولد )یالسك

 ، چاپ اولیبیج یها كتاب

. ترجمه کریم شیرزاد گلشاهی، تهران: نشر ای در باب تساهل نامه.  (١۳۷۷) الک، جان

 نی.

ی  رجمه. تعقاید سیاسی از افالطون تا هابرماس خی. تار(١۳۸۴) لیدمان، سون اریک

 سعید مقدم. تهران: نشر اختران.

ی  . ترجمهیتهنی مدر د اندیشهتاریخ عقایه، . در سایه ی آیند(١۳۸۷) لیدمان، سون اریک

 سعید مقدم. تهران: نشر اختران.
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 ه جهانی حقوق بشریمتن اعالم: ١پیوست 
 (١٩۴٨دسامبر  ١۰)ه جهانی حقوق بشر که یاعالم

 باچهید

بر و ی و حقوق برای بشر و کرامت ذاتی تمام اعضای خانوادهت یثیی حیجا که شناسا از آن

 ؛ر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان استیناپذ سلب

ده که وجدان یجامای ان انهیر حقوق بشر به اقدامات وحشیقده گرفتن و تحیجا که ناد از آن

ده آزاد، و از ترس یان و عقیافراد بشر در ب ش جهانی که در آنیدایاند و پ بشر را بر آشفته

 ؛ن آرزوی بشر اعالم شده استیتر الیو فقر فارغ باشند، ع

ت شود تا انسان به یت قانون حمایجا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکم از آن

 ؛داد و ستم مجبور نگرددین بر ضد باین چاره به طغیعنوان آخر

 ، ق شودید تشویان ملت ها بایجا که گسترش روابط دوستانه م از آن

ت و کرامت و یثیمان خود را به حقوق اساسی بشر و حیا، جا که مردمان ملل متحد از آن

تحد اعالم و ، دوباره در منشور ملل مو برابری حقوق مردان و زنانارزش فرد انسان 

ن اوضاع زندگی یاری رسانند و بهتریشرفت اجتماعی یاند که به پ عزم خود را جزم کرده

 ؛نده به وجود آورندیرتو آزادی فزارا در پ

ت جهانی و مؤثر حقوق بشر و یاند که رعا های عضو متعهد شده ولتجا که د از آن

 ؛ن کنندیکاری سازمان ملل متحد تضمهای اساسی را با هم ادیآز

ن تعهد یامل اها برای اجرای ک ن حقوق و آزادییمشترک در مورد ا جا که برداشت از آن

 ؛ت را داردیکمال اهم

ا آرمان مشترک تمام مردمان و ر ق بشره جهانی حقویاعالم نیا مجمع عمومیاز اینرو، 

ه را همواره در نظر ین اعالمیی افراد و تمام نهادهای جامعه ا تا همه کند اعالم میها  ملت

 ها را ن حقوق و آزادییت ایاری آموزش و پرورش، رعایبکوشند که به داشته باشند و 

ها  اجرای جهانی و مؤثر آن ی ویشناسا، المللی نیی ملی و ب ندهیر فزایگسترش دهند و با تداب

ی که در یها نیان مردم سرزمیچه در مان خود مردمان کشورهای عضو و ی، چه در مرا

 ن کنند.ی، تأمها هستند قلمرو آن
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 ١ی  ماده

ت و کرامت و حقوق با هم برابرند. یثیشوند و از لحاظ ح اده میتمام افراد بشر آزاد ز

 ای برادرانه رفتار کنند. هیگر با روحیکدیا د بیهستند و باهمگی دارای عقل و وجدان 

 ٢ی  ماده

ن، یث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دیژه از حیو زی، بهیگونه تما چیه بی تواند هر کس می

ا یا اجتماعی، ثروت، والدت ین منشاء ملی یچن ، و همگریی د دهیا هر عقیاسی یی س دهیعق

مند  ه بهرهین اعالمیدر ا کر شدههای ذ ی آزادی گر، از تمام حقوق و همهیت دیهر وضع

 گردد.

ن المللی یا بیی ی، قضااسیید که مبتنی بر وضع سیه عمل آضی بیچ تبعید هیعالوه نبا به

، ن مستقلیا سرزمین کشور ینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه ایا سرزمیکشور 

 ه باشد.ت آن به شکلی محدود شدیا حاکمی، ر خودمختار باشدیا غیت یمومیحت قت

 ٣ی  ماده

 ت شخصی دارد.ی، آزادی و امنهر فردی حق زندگی

 ۴ی  ماده

و ستد بردگان به هر شکلی : بردگی و داد ا بندگی نگاه داشتید در بردگی یاکس را نب چیه

 ، ممنوع است.که باشد

 ۵ی  ماده

ز یآمریا تحقیا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحت مجازات ید شکنجه شود یکس نبا چیه

 رد.یقرار گ

 ۶ی  ماده

 ت شناخته شود.یاش در همه جا به رسم ت حقوقییهر کس حق دارد که شخص

 ٧ی  ماده

سان قانون ت یکیضی از حمایچ تبعیه دارند بی همه در برابر قانون مساوی هستند و حق

، و ی حاضر باشد هیضی که ناقض اعالمیمقابل هر تبع. همه حق دارند در برخوردار شوند



 ر غربد آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

497 

مند  کسان قانون بهرهیت ی، از حمادیضی به عمل آین تبعیه برای چنکی کیر تحربر ضد ه

 گردند.

 ٨ماده ی 

ن یا قوانیدر برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کنند ـ حقوقی که قانون اساسی 

های  ی مؤثر به دادگاه شناخته است ـ هر شخصی حق مراجعه تیگر برای او به رسمید

 رد.ملی صالح را دا

 ٩ی  ماده

 د کرد.یا تبعی، حبس فید خودسرانه توقیکس را نبا چیه

 ١۰ی  ماده

، منصفانه طرف ش در دادگاهی مستقل و بییکه دعواهر شخص با مساوات کامل حق دارد 

ی که یهام جزاا هر اتی، ادگاهی درباره حقوق و الزامات وین دیدگی شود و چنیو علنی رس

 رد.یم بگی، تصمبه او زده شده باشد

 ١١ی  ماده

ود تا هنگامی که در گناه محسوب می ش کاری متهم شده باشد، بی ( هر شخصی که به بزه١

، ن شده باشدیزم برای دفاع او تأمهای ال نیای علنی که در آن تمام تضم ان محاکمهیجر

 مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد.

عملی که در موقع ارتکاب آن، به موجب  ا انجام ندادنید برای انجام دادن یکس نبا چی( ه۲

چ ین هیچن ، محکوم نخواهد شد. همشده است المللی جرم شناخته نمی نیا بیحقوق ملی 

ی  ع ارتکاب جرم به آن تعلق می گرفت، دربارهدتر از مجازاتی که در موقیمجازاتی شد

 کسی اعمال نخواهد شد.

 ١٢ی  ماده

های  کس مداخله چیا مکاتبات هیگاه  اقامت ی،، امور خانوادگد در زندگی خصوصیینبا

ن یحمله شود. در برابر چن ا به شرافت و آبرو و شهرت کسییرد یخودسرانه صورت گ

 ت قانون حق هر شخصی است.یی ، برخورداری از حمایها ها و حمله مداخله

 ١٣ی  ماده
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ه خود را گا ر آزادانه رفت و آمد کند و اقامت( هر شخصی حق دارد در داخل هر کشو ١

 ند.یبرگز

ا به کشور ی، از جمله کشور خود را ترک کند ( هر شخصی حق دارد هر کشوری ۲

 ش بازگردد.یخو

  ١۴ی  ماده

، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری ب و آزاری، تعق( در برابر شکنجه ١

 گر را دارد.یاز پناهندگی در کشورهای د

ا در اثر اعمالی یاسی یر سیثر جرم عمومی و غب واقعاً در ای( در موردی که تعق ۲

 ن حق استناد کرد. یتوان به ا ها و اصول ملل متحد باشد، نمی مخالف با هدف

  ١۵ی  ماده

 تی داشته باشد.ی( هر فردی حق دارد که تابع ١

 ت محروم کرد. یر تابعییا از حق تغی، شیت خوید خودسرانه از تابعیکس را نبا چی( ه ۲

  ١۶ی  ماده

گر ین با همدیا دی، تی، ملث نژادیتی از حیوچ محدیه ( هر مرد و زن بالغی حق دارند بی ١

ی و هنگام انحالل آن، زن و یل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشویی کنند و تشکیزناشو

 شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند.

 رد.یزن و مرد صورت گ ی ت کامل و آزادانهید با رضای( ازدواج حتماً با ۲

مند  ت جامعه و دولت بهرهید از حمایعی و اساسی جامعه است و بای( خانواده رکن طب ۳

 شود.

  ١٧ی  ماده

 ت دارد.یا به صورت جمعی حق مالکیی ی( هر شخص به تنها ١

 ت محروم کرد.ید خودسرانه از حق مالکیچ کس را نبای( ه ۲

 ١٨ی  ماده

ن حق مستلزم آزادی ی: امند شود ن بهرهی، وجدان و دشهیاندهر شخصی حق دارد از آزادی 

ها  نی، عبادتی، در قالب آموزش دا اعتقادین ین آزادی اظهار دیا اعتقاد و همچنین یر دییتغ
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ا ی، به طور خصوصی ا به صورت جمعییی ینی به تنهایها و مراسم د نییو اجرای آ

 .عمومی است

 ١٩ی  ما ده

د ین حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقایان دارد و ایو بده یهر فردی حق آزادی عق

، به تمام افت و انتشار اطالعات و افکاریم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریخود ب

 ان و بدون مالحظات مرزی آزاد باشد.یل ممکن بیوسا

  ٢۰ی  ماده

ز یآم ای مسالمته ل اجتماعات، مجامع و انجمنی( هر شخصی حق دارد از آزادی تشک ١

 مند گردد. بهره

 چ اجتماعی مجبور کرد.ید به شرکت در هیکس را نبا چی( ه ۲

  ٢١ی  ماده

ا به وساطت یماً ی( هر شخصی حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، مستق ١

 د.ی، شرکت جوانی که آزادانه انتخاب شده باشندندگینما

 ابد.یه مشاغل عمومی کشور خود دست ط برابر بی( هر شخصی حق دارد با شرا ۲

د در انتخاباتی سالم ابراز شود ین اراده بای: ای مردم، اساس قدرت حکومت است ( اراده ۳

ت مساوات و با رأی ی، با رعاد عمومییرد. انتخابات بایکه به طور ادواری صورت می پذ

 ن کند.یای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأم قهیا به طریمخفی 

  ٢٢ی  ماده

اری یت اجتماعی دارد و مجاز است به یهر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امن

، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای المللی ، حقوق اقتصادی نیمساعی ملی و همکاری ب

الت و منابع هر ی، با توجه به تشکت خود رایی شخص ت و کرامت و رشد آزادانهیثیحفظ ح

 ، به دست آورد.کشور

 ٢٣ی  ماده

ط منصفانه و ی، شراندی، کار خود را آزادانه برگز( هر شخصی حق دارد کار کند ١

 ت شود.یبخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بی کاری حما تیرضا
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 رند.ی، مزد مساوی بگضی، در مقابل کار مساوییچ تبعیه ( همه حق دارند که بی ۲

افت دارد که یبخشی در تینه و رضا( هر کسی که کار می کند حق دارد مزد منصفا ۳

ن کند و در صورت لزوم با یت و کرامت انسانی تأمیثیاش را موافق ح زندگی او و خانواده

 ت اجتماعی کامل شود.یل حمایگر وساید

ا یل دهد و یه تشکیگران اتحادی( هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با د ۴

 وندد.یهای موجود بپ هیبه اتحاد

  ٢۴اده ی م

ت معقول ید از محدودیژه بایح دارد و به وی، فراغت و تفرهر شخصی حق استراحت

 مند شود. بهره افت حقوقیالت ادواری با دریها و تعط ساعات کار و مرخصی

 ٢۵ی  ماده

ن سالمتی و رفاه خود و ی( هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأم ١

دمات های پزشکی و خ ث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبتیژه از حیو اش ، به خانواده

، ماریی، بکاری ن حق دارد که در مواقع بیی؛ همچناجتماعی ضروری برخوردار شود

ش یی خو گری که به عللی مستقل از ارادهیا در تمام موارد دیری ی، پوگیینقض عضو، ب

 مند گردد. هن اجتماعی بهری، از تأمامرار معاشش را از دست داده باشدل یوسا

ی  ژه برخوردار شوند. همهی( مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت و ۲

ت ی، حق دارند که از حمابی ازدواج زاده شده باشندا یکه در پی ازدواج  کودکان، اعم از آن

 کسان بهره مند گردند.یاجتماعی 

 ٢۶ی  ماده

، و ند شود. آموزش و پرورشم ورش بهره( هر شخصی حق دارد که از آموزش و پر ١

. آموزش ی اجباری استیگان باشد. آموزش ابتداید رایه بایی و پایدست کم آموزش ابتدا

د با تساوی کامل برای یابی به آموزش عالی بای د همگانی شود و دستیای با فنی و حرفه

 .مند گردد د بنا به استعداد خود از آن بهرهر باشد تا هر کس بتوانیهمه امکان پذ

ت یت رعایت انسان و تقویی شخص ی همه جانبهید شکوفای( هدف آموزش و پرورش با ۲

، تفاهم د به گسترش حسنیآموزش و پرورش باهای اساسی باشد.  حقوق بشر و آزادی
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ز به گسترش ینی و نیا دیی های نژاد ها و تمام گروه ان تمام ملتیری و دوستی میدگرپذ

 اری رساند.یصلح  متحد در راه حفظ های ملل تیفعال

گران حق ی، بر دوزش و پرورش برای فرزندان خود( پدر و مادر در انتخاب نوع آم ۳

 تقدم دارند.

  ٢٧ی  ماده

ک گردد و از یم و شری( هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع سه ١

 مند شود. د آن بهرهیشرفت علمی و فوایژه از پیهنرها و به و

ا هنری خود ی، ادبی ت منافع معنوی و مادی آثار علمییدارد از حما( هر کس حق  ۲

 برخوردار گردد.

 ٢٨ی  ماده

المللی باشد که  نیی اجتماعی و ب ی در عرصههر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظم

 ن و عملی سازد.یه را به تمامی تأمین اعالمیهای ذکر شده در ا حقوق و آزادی

 ٢٩ی  ماده

دارد که رشد آزادانه و همه فی بر عهده یای وظا قط در برابر آن جامعه( هر فردی ف ١

 ی او را ممکن می سازد. جانبه

ی یها تیهای خود فقط تابع محدود ری از آزادییگ ره( هر کس در اعمال حقوق و به ۲

گران و برای یی و مراعات حقوق و آزادی های دیقانونی است که صرفاً برای شناسا

ای  ظم عمومی و رفاه همگانی در جامعهی اخالقی و ن ادالنهات عیضت مقتیرعا

 ک وضع شده اند. یدموکرات

ها و اصول ملل متحد اعمال  برخالف هدفد یچ موردی نبایها در ه ن حقوق و آزادیی( ا ۳

 شوند.

  ٣۰ی  ماده

ت ی، جمعچ دولتیر شود که برای هید چنان تفسیی حاضر نبا هیک از مقررات اعالمیچ یه

های مندرج  ن بردن حقوق و آزادییدی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از با فری

 ا به عملی دست بزند.یتی انجام دهد یه فعالین اعالمیدر ا
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