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  سده نوزده ميالدی - ۵

رالی و های ليب نوزدهم، مفهوم رواداری در راستای انديشه سدهدر 
روشنگری، مبنی بر ضروت خودمختاری اخالقی در شکوفائی انسان، تکامل 

   يافت.

ی  هفرانسه و آمريکا مبانی فلسف ،قرار حکومت انتخابی در انگلستانبا است
 خواهی آزادی بخش الهامدموکراسی دردنيای جديد استحکام پذيرفت و  حکومت

اروپا در قرن نوزدهم و های سياسی و اجتماعی آسيا و  . نهضتشدهان ج در
ز اين سه کانون اصلی به تفاوت ا ،اول جهانی تا قبل از جنگ، بيستم اوائل قرن
البته در تاريخ روابط بين المللی بسيار ديده شده که در همين د. الهام گرفتن
های آزادی و  اند که با نهضت هائی مصدر کار بوده لتهای آزادی دو سرزمين
اند و به  وجود آمده به دشمنی برخاسته گر کشورها بههای ملی که در دي حکومت

کاری و بيدادگری دريغ  ها از هيچگونه تبه داختن اين نهضتمنظور بران
  اند.  نداشته

حکومت دموکراسی در قرن نوزدهم از جنبۀ بحث در فرضيات سابق 
ای مواجه  ی و تجربی تازهلمل آن با مسائل عانطباق اصو گذشت ودر اجرا و

در فرانسه الکسی دو  و جان استوارت ميل بنتام در انگلستان جرمیگرديد. 
دموکراسی تأثير فراوان  اصول توکويل در سير عقايد سياسی، خاصه اجرای

  .اند داشته

مفهوم تساوی اقتصادی که قبأل توسط متفکران و مؤسسات انقالب فرانسه 
بود در قرن نوزدهم نضج گرفت و تکامل آن در نهضت سوسياليسم  ه شد مطرح

بين الملل ديده می شود که فکر آزادی سياسی فرد  ظهور کرد. در تاريخ حقوق
در تعيين سرنوشت خود اثر مستقيم  يت و حق مللدر به وجود آمدن حق حاکم

اقتصادی هر دو می باشد.  داشت و حق حاکميت شامل آزادی سياسی و حاکميت
طرح  حاکميت اقتصادی به عنوان يکی از مهمترين اصول حقوق ملل در

، که در سازمان ملل متحد تدوين گرديده، گنجانده شده »قراردادهای حقوق بشر«
ملل بر منابع طبيعی خود حاکميت مطلق دارند و هيچ به موجب آن  .است
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را از اين حق اليزال و غير قابل انتقال آن محروم  کشوری نمی تواند ملتی
  .سازد

سير تاريخ دموکراسی نشان می دهد که قوام و ثبات حکومت ملی منوط به 
ملی و بقای آن در حقيقت نتيجۀ وجود اين  تکامل حکومت. است سه شرط اصلی

جا اين سه شرط اصلی جمع  ط اصلی و پيوند آنها با يکديگر است. هرشراي
  :نگرديد در آن ديار اصول دموکراسی رونقی نيافت

جنبش ز قدرت روحانی. اين امر با قدرت دولت ا جدائی نخستشرط 
های علمی که تصورات  گرديد و با ترقيات مادی و پيشرفت آغاز پيرائی دين

  ت تکميل شد. خدرهم فروري مدنمابعد الطبيعه را در سياست 

اری تج های به وجود آمدن طبقۀ متوسط مردم. اين امر با انقالب دومشرط 
داری که در به وجود آوردن طبقۀ متوسط و از  و دامنه ژرفو صنعتی و آثار 

رفتن اشرافيت بجای گذاشت تحقق يافت و طبقه متوسط به عنوان حافظ و  بين
  د.دموکراسی ظهور کر ستون حکومت

اجتماعی  بيداریو  هوشياریمردم به حقوق فردی و آگاهی  شرط سوم
به مسئوليت مدنی و سياسی و آمادگی آنها در دفاع از حقوق خود.  افراد نسبت

تعليمات عمومی و تربيت ملی و مدنی و ايجاد تشکيالت حزبی  اين امر با توسعۀ
  تأمين گرديد. 

نديشمندان قرار گرفت و بر در قرن نوزدهم رواداری مذهبی مورد توجه ا
  ) باورهای مذهبی تاکيد شد.subjectiveماهيت خصوصی و ذهنی (

  

  آزادانديش ،نه کاتوليک: ويکتور هوگو
ترين شاعر سده  ) بزرگ١٨٠٢ - Victor Hugo١٨٨۵  ويکتور هوگو (

نوزدهم فرانسه و شايد بزرگترين شاعر در گستره ادبيات فرانسه و نيز 
آثار او به بسياری  .است رومانتيسمو بنيانگذار مکتب  نويس درام، نويس داستان

 های سياسی و هنری رايج در زمان خويش اشاره دارد. از انديشه
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  هوگو عقيده داشت که شاعر دو وظيفه دارد:
وسيلٔه آشکار ساختن احساسات  بازتاب دادن عواطف و احساسات جهانی به •

  و تاريخ. هم پيوستن صدای نسل بشر، طبيعت خودش، و به
  آموزش دادن و راهنمايی کردن خواننده •

بعد از وقوع انقالب نماينده مردم شد. او عليه  ١٨۴٨در سال ويکتور هوگو 
اجتماعی سخن راند و بعدها در مجمع قانونگذاری و  های عدالتی و بی ها اعدام

  مجمع وابسته به قانون اساسی انتخاب شد.

ه دليل داشتن عقايد آزاديخواهانه و ويکتور هوگو در زمان حياتش همواره ب
و حمايت قلمی و لفظی از طبقات محروم جامعه، مورد خشم سران  سوسياليستی

يد و تبعيد هرگز رغم فشارهايی چون سانسور، تهد دولتی و حکومتی بود و علی
خود دست نکشيد. او ابتدا به بروکسل و سپس به جزيرۀ جرزی و  از آرمانهای

گريزين که از جزاير دريايی مانش است، تبعيد شد. در آنجا در نهايت به جزيرۀ 
بود که به نوشتن دربارۀ نکوهش اعمال ظالمانٔه حکومت فرانسه ادامه داد و 
درنتيجه مقاالت مشهور او بر ضد ناپلئون سوم در فرانسه ممنوع شد. با اين 

  وجود اين مقاالت تاثير زيادی از خود به جای گذاشت. 

در زمينٔه نويسندگی به تکامل و پختگی رسيد و نخستين هوگو در تبعيد 
و  ناپلئون صغير تاب بينوايان، کتاب، کها افسانٔه قرننام  به خود یعار حماساش

 بينواياناو در بارٔه نگارش رمان  .بسياری آثار ديگر را در اين دوران نوشت
  .»ما خواهان جهان نوشته من اين کتاب را برای همٔه آزادی«است:  گفته

های سياسی را  تمام تبعيدی ١٨۵٩با وجود اينکه ناپلئون سوم در سال 
اما هوگو از پذيرش اين عفو سرباز زد زيرا پذيرش بخشودگی بدين  ،بخشود

معنی بود که او ديگر نبايد از دولت انتقاد کند. او پس از سرنگونی امپراتوری 
عضو مجمع به عنوان قهرمان ملی به پاريس بازگشت و  ١٨٧٠در سال 

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

از هوگو پرسيد که آيا کاتوليک  آمارگيریوقتی متصدی  ١٨٧٢در سال 
هوگو هيچگاه بيزاری خود  .»انديش هستمخير، من آزاد«ا نه او پاسخ داد: است ي
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فاوتی کليسا نسبت به ت را از کليسای کاتوليک ازدست نداد. اين انزجار به دليل بی
زير سلطٔه ظلم حکومت پادشاهی و شايد هم به خاطر قرار  مردموضعيت بد 

گرفتن بينوايان در ليست کتابهای ممنوعٔه پاپ بود. هنگام مرگ دو پسرش، 
به خاک سپرده  کشيش و صليبچارلز و فرانسوا، او اصرار داشت که آنها بدون 

  ط را برای خاکسپاری خود گذاشت. اش هم همين شر نامه او در وصيت .شوند

سياستمداری ليبرال و سالی  طلب بود ولی در ميان هوگو در جوانی سلطنت
فرانسه بود. پس از شکست  ١٨۴٨های برجسته انقالب  فعال شد. يکی از چهره

انقالب يکی از منتقدان برجسته کودتای ناپلئون بود و برای اين انتقاد به خيانت 
  سال در تبعيد زيست. ٢٠و نزديک  متهم شد

  

  ماهيت ذهنی باورهای مذهبی بر  : پافشاریرالف امرسون
) رهبر ١٨٠٣ - ١٨٨٢ Ralph Waldo Emersonرالف والدو امرسون (

گرايی رويکردهايی  ) است. مکتب تعالیTranscendentalismگرايان ( َتعالی
امعٔه در هنر، فلسفه و مذهب است که در اعتراض به وضعيت رايج فرهنگ و ج

يک روح آرمانی آمريکا در آغاز قرن نوزدهم شکل گرفت. اين مکتب به 
گرايانه اين وضعيت روحانی به وضعيت  . در باور تعالیداردباور  جهانشمول

بخشد که تنها با شهود فردی قابل ادراک است و نه با  تجربی جهان تعالی می
  روش مذاهب سنتی.

خردمند «تاکيد داشت و در مقاله  امرسون بر ماهيت ذهنی باورهای مذهبی
بيانئه روشنفکرانه آزادی «) او که به عنوان American Scholar» (آمريکايی
  ها می کند. شناخته شد، دعوت به انقالب در آگاهی انسان» آمريکا
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موجوديت خارجی بخشيدن به آگاهی  يعنیخدا : فويرباخلودويگ 
  درونی

فيلسوف )، ١٨٠۴ – ١٨٧٢  Ludwig Feuerbachلودويگ فويرباخ (
خدا  :از دانشگاه اخراج شد، چون می گفتبه خاطر مخالفت با مذهب  آلمانی

عبارت از موجوديت خارجی بخشيدن به آگاهی درونی خويش از بی نهايت. او 
ماده محسوس و قابل رويت را تنها واقعيت می دانست. او از شاگردان هگل بود 

ور شد و به اصالت حس و اصالت ماده های هگل د زودی از انديشه ولی به
 The Essence of( »جوهر مسيحيت«گرويد. کتاب مشهور او 

Christianity(  داشت. ر فيلسوفان و متفکرانبزيادی تأثير )١٩٨٧ 
Feuerbach,(  

  »جوهر مسيحيت« جلد کتاب
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  شدن زندگی دوست داشتن و دوست داشته: لذت ژرژ ساند

)، که بيشتر با نام ١٨٠۴ - ١٨٧۶  Amantine Dupin( آمانتين دوَپن
نويس  شود، رمان شناخته می  )George Sand( ژرژ ساند ،اش مردانه مستعار
نگار  طلب اجتماعی و خاطره نگار، اصالح نويس، روزنامه ، نمايشنامهرمانتيک

 فرانسوی بود.

که از آثارش برای  دٔه زن قرن نوزدهم فرانسه بودساند تأثيرگذارترين نويسن
ای از  تصوير کليشه . اوکرد استفاده می سوسياليستی های نديشهويج و آموزش اتر

ای بود  نخستين نويسندهو طبقات فرودست را تغيير داد. زنان، کارگران، دهقانان 
های خود به  که زندگی زنان، کارگران و کشاورزان و کودکان را در رمان

را ابداع کرد که فرم  ايیرمان روستای از رمان به نام  کشيد و گونه تصوير 
ی  های اجتماعی منطقه و رسوم و سنتهای شفاهی را داشت و آداب  داستان

را که با وقوع انقالب صنعتی به سرعت در حال ناپديد شدن بود  زادگاهش
  .(Rappaport, 2001) کرد روايت می

کشيد و در  پوشيد، در مجامع عمومی سيگار می های مردانه می ساند لباس
کرد که در آن زمان برای زنان پسنديده نبود. رفتارهای  وآمد می هايی رفت مکان

خالف عرف ساند و زندگی نامتعارفش در زمان خود منتقدان بسياری داشت. با 
و جهان اين حال اين زن شورشی در قلب زندگی روشنفکرانه و هنری فرانسه 

 ١٨١٢که از سال های ساند با افراد مختلف  نگاری مجموعٔه نامه. قرار داشت
نداشت) آغاز و تا پايان عمرش ادامه داشت در (زمانی که هشت سال بيشتر 

  (Sage, 1999) است. آوری شده جلدی جمع ٢۶ای  مجموعه

بيانگر  )١٨٣١( »سرخ و سپيد«، ژرژ سانداولين رمان منتشر شدٔه 
رغم  ای که زن را به اردادهای اجتماعیاست پرشور به قر اعتراضی
ای است برای زنی که همسرش  زند و دفاعيه ايش به شوهرش پيوند میه خواسته

های بعدی  مايه بسياری از نوشته کند. درون وجوی عشق ترک می را در جست
ساند نظير رياکاری ذاتی نهاد ازدواج، عشق ممنوع زن و مردی از دو طبقٔه 

های  رمان شود. ساند در اجتماعی متفاوت و اصالح اجتماعی در اين اثر ديده می
را گسترش  جامعه آزاد) آرمان خود از ١٨٣٣( ِلليا) و ١٨٣٢( ولنتايناش  بعدی
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دربارٔه تالش  للياداد تا روابط اجتماعی و طبقات اجتماعی را نيز دربر بگيرد. 
ساند سمت و  نخستينهای  آورد عاشق باشد. رمان ست که هم برای يافتن معشوقی

های ساند بيشتر جنبٔه  ، رمان٣٠م دهٔه دارند. در نيمٔه دو فمنيستیسويی 
گرايانٔه  بازنمايی آرمان بعدیگيرند و در آثار متأخرترش  سوسياليستی به خود می

زندگی روستايی و توجه به افراد به حاشئه رانده شدٔه اجتماع نقش کليدی دارد. 
  اولين رمان ساند است که قهرمان آن کارگر يا دهقان است. ولنتاين

نوشت،  هايی که بر آنها نقد می قيمت نمايش برای تهئه بليط ارزانژرژ ساند 
های نمايش مختص  لباس مردانه به تن کرد. در آن زمان طبقٔه همکف سالن

مردان بود. از زمانی که ساند در مجامع عمومی شروع به پوشيدن لباس مردانه 
های  باسکرد، شهرت و آبروی او به خطر افتاد. توجيه ساند برای پوشيدن ل

های معمول  تر از لباس تر و ارزان ها بسيار باداوم مردانه اين بود که اين لباس
زاده در آن زمان بودند. عالوه بر راحتی، امتياز ديگری که لباس  يک زن نجيب

وگذار آزادانه در پاريس و  مردانه برای ژرژ ساند به ارمغان آورد، امکان گشت
نان ديگر (حتی زنانی از طبقٔه اجتماعی ساند) از ها بود که ز وآمد در دادگاه رفت

  حضور در آنها محروم بودند.

است:  در توضيح رفتار ساند آمده »دانشنامٔه فمنيستی ادبيات فرانسه«در 
ای که هم زنانه بود و هم مردانه  ساند در زندگی واقعی با برگزيدن هويت جنسی

های  دست، محدوديتهايی از همين  نمود و در آثارش با خلق شخصيت می
های پاريس  کرد. وقتی با لباس مردانه در خيابان اجتماع عليه 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 ميان منتقدان معمول بود، » نابغه«، اطالق صفت ١٨۴٠در دهٔه 
ای وجود نداشت.  وجه در ميان منتقدان همنوايی ن حال در نقد آثارش به هيچبا اي

های ساند را غير اخالقی  ها و پيرنگ داستان برخی از منتقدان شخصيت
دانستند. برخی ديگر نقد اجتماعی او و مواضع سياسی راديکالش را به چالش  می
د حتی نبوغ در کشيدند. بسياری ديگر را صرف وجود توانايی خلق، و شاي می
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کرد. منتقد مشهور فرانسوی، ژول ژانين، دربارٔه او  يک زن، گيج و سرگشته می
  »او کيست؟ زن است يا مرد، فرشته يا شيطان، تناقض يا حقيقت؟«نويسد:  می

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

  

  برابری اجتماعیتعادل در آزادی و لزوم : الکسی دو توکويل
) يکی از ١٨٠۵ - ١٨۵٩ Alexis de Tocquevilleالکسی دو توکويل (

دان، فيلسوف،  دان، حقوق مهمترين متفکران قرن نوزدهم فرانسه است. وی تاريخ
  شناسی و علم سياست امروزی بوده است. مدار و يکی از موسسين جامعه سياست

 تازی دارد. تحليل او درم مقام مماو در بحث فلسفۀ دموکراسی قرن نوزده
رساند. به نظر او بنيان  فکر و وسعت نظر او را می ژرفای برابری اجتماعی

 است و مأموريت دولت اين است که از بر برابری اجتماعی استواردموکراسی 
باشد را مرتفع  کيفياتی که منشاء عدم مساوات می نابرابری در جامعه بکاهد و

  سازد. 

. او بر ر حقوق فردی تاکيد داردبدشه جامعه نوين خ توکويل بر تضمين بی
ورزد. مبارزه در هر  برابری اجتماعی اصرار می بين آزادی ولزوم ايجاد تعادل 

  هر کدام از اين دو رکن دموکراسی نبايد ديگری را در سايه قرار دهد. 

توکويل نگران استبداد اکثريت است و بهترين راه پشتيبانی از آزادی را 
داند. خودگردانی محلی و شوراهای شهری را  ائی قدرت سياسی میتمرکززد

  داند. نيل به آزادی و مبارزه با استبداد میبهترين راه 

  

  حريم خصوصی: پشتيبان پيگير جان استوارت ميل
) متفکر بزرگ ١٨٠۶ - ١٨٧٣ John Stuart Mill( جان استوارت ميل

داری گذر به مفهوم نوين هايش راجع به روا بريتانيايی قرن نوزدهم انديشه
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رواداری است، که ديگر در بند مسئله هماهنگی مذهبی نيست و رواداری را 
 کند.  فقط به رواداری مذهبی محدود نمی

از نظر ميل رواداری جامعه مدرن بايد از عهده حل تضادهای فرهنگی، 
) که On Liberty» (در بارۀ آزادی«ميل در رسالۀ  اجتماعی و سياسی برآيد.

يکی مشهورترين استدالل برای توجيه رواداری در قرن نوزدهم می باشد، نشان 
های درگير است. ديدگاه ميل  دهد که رواداری در جامعه به نفع همه طرف می

  ) است و استدالل می کند:Utilitarianismسودگرائی (

عقيده واحدی داشتند و  –منهای يک نفر  –اگر همه افراد بشر 
اش با آن باقی بشريت مخالف بود، عمل اينان  دهتنها يک نفر عقي

زور خاموش کنند همان اندازه ناحق و  که صدای آن يک نفر را به
ناروا می بود که عمل خود وی اگر فرضًا اين قدرت را داشت که 

زور خاموش کند.... موقعی که جلو انتشار  بشر را به صدای نوع
شتر از صاحبان آن زور گرفته شد مخالفان خيلی بي ای به عقيده

اند  ای به زور خاموش کرده بينند زيرا اگرعقيده عقيده ضرر می
صحيح باشد در اين صورت همان کسانی که با آن مخالفند از اين 

اند.  فرصت گرانبها که بطالن را با حقيقت مبادله کنند محروم شده
ن هر تقدير زيا کنندگان آن باز به ای اشتباه باشد خفه اما اگر عقيده

گذاشتند از برخورد  اند چون اگر برخورد عقايد را آزاد می برده
  شود. تر ديده می تر و روشن هم، سيمای حقيقت زنده حق و باطل به

ها را در  تر خواهند بود اگر آن ميل نتيجه می گيرد که افراد خوشبخت
های خصوصی تحمل کنند و با تمايزها با رواداری برخورد شود و برای  تفاوت
و پيگيری  عه عمومن بهتر و سودمندتر خواهد بود اگر افراد را در جستجوجام

  خير و صالح خود با روش خودشان آزاد بگذارد.

او تنها زمان مجاز برای اعمال قهر را ممانعت از آسيب رساندن به ديگران 
  می داند:
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توان بر هر کدام از  پاس تأمين آن می تنها هدف موجهی که به
دن، حتی برخالف اراده وی، اعمال قدرت کرد افراد جامعه متم

  زدن وی به ديگران گرديد. اين است که مانع از زيان

ميل مفهوم حريم خصوصی را که در آثار جان الک و کانت به طور ضمنی 
های سياسی حق دخالت در  پرداخته شد، گسترش داد و تاکيد کرد که قدرت

د. ميل از نتاثيری ندارد، را ندارها و عاليق فردی که در زندگی ديگران  فعاليت
را برای توسعه علم و دانش  آزادی عقيده با حرارت و پيگيری دفاع می کند و آن

  داند. ضروری می

ميل هرچند خدمات ارزنده به تکامل دموکراسی، آزادی و رواداری کرد، 
هايش محدويت زمانی و طبقاتی او را منعکس می کند. او متاثر از  اما انديشه

اسروری از يک سو ملل عقب مانده، و از سوی ديگر کودکان، نوجوانان و اروپ
  بيماران روانی را از قلمرو رواداری بيرون می کند:

مانده را  های عقب به همين دليل می توان وضع آن دسته از جامعه
که در آن نژاد اصلی هنوز به درجه کافی از رشد عقالنی نرسيده 

کردن اقوام وحشی  ..برای ادارهاست از دايره بحث خارج کرد..
های مشروع و عادالنه است  حکومت ديکتاتوری يکی از روش

که هدف نهايی آن پيشرفت مردم باشد و وسايلی که به  شرط اين به
آماج  علت آن تأثير عملی که در رسيدن به کار برده می شود به

بخشد توجيه گردد. آزادی را به عنوان يک اصل حياتی  اصلی می
حدی  نمی توان به اوضاعی اطالق کرد که در آن مردم به هرگز

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

جان استوارت ميل وارث افکار بنتام و نماينده تمام عيار ليبراليسم انگليس 
ن نوزدهم بود. تحصيالت او در علوم طبيعی و عقلی هر دو بود. بهمي در قرن

نظری وسيع داشت. آثار ميل شامل بحث هايی در ی جهت در علوم اجتماع
اگوست کنت و  گرائی اثباتفلسفۀ  اصول اقتصاد، منطق، حکومت دموکراسی،

اعتقاد داشت که با  فلسفۀ سودگری بنتام است. شيفتۀ ترقيات علم طبيعی بود و
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تأمين  نی راانطباق اصول علوم طبيعی در امور اجتماع می توان سعادت انسا
ساخت. شاهکار اين حکيم در فلسفۀ سياسی بحث اوست درباره فرديت و اصول 

حکومت انتخابی. در اين بحث ثابت می کند که عزت مقام و حيثيت  آزادی و
شخصيت فردی اوست و شخصيت او تجلی نخواهد کرد  آدمی در نمو و شکفتگی

تحقق سعادت و حيثيت  آزادی نيست مگر در پناه آزادی. در هيئت 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
انتخابات ملی اين است که تمام افراد يعنی زن و مرد هر دو به تساوی در 

افراد در انتخابات تنها از حقوق کنند. ميل معتقد بود شرکت  انتخابات شرکت
تکاليف اجتماعی وی می باشد. در اصالح قانون  فردی او نيست بلکه از

و مردم طبقۀ سوم نيز حق شرکت در  انتخابات انگليس که بر اثر آن کارگران
  او سهم بسزائی دارد.  ،انتخابات را يافتند

  

  نيای نژادهای سياه و سفيد : اثبات يگانگیداروينچارلز 
شناس  زيست )١٨٠٩ – ١٨٨٢  Charles Darwinچارلز داروين (

در باره «با انتشار کتاب شناختی  بريتانيايی و واضع نظريه تکامل زيست
حيات انسان را را در يک ، )On the Origin of Species( »ها خاستگاه گونه

و  با دقت را های بسيار کهن قرار داد. او سازکار تکامل بستر تاريخی با ريشه
  توصيف کرد. کننده قانع شواهد

در ) James Moore( مور جيمزو )Adrian Desmond( آدريان دزموند
چنين نتيجه  )Darwin's Sacred Cause( »اهداف مقدس داروين«کتاب 
، هدف مقدسی را دنبال سازکار تکامل های داروين در پژوهشاند که  گرفته
نظريه  که دنده نشان میکتاب  ها در اين آن داری. کرد: مبارزه با برده می

ناشی  او داری درباره تکامل، از عقايد و تفکرات ضد برده داروينمنحصر بفرد 
ها و  شود که همه گونه شده است. از نظريه تکامل داروين چنين نتيجه گرفته می
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دارند و از يک » نيای مشترک«نژادهای انسانی، از سفيد تا سياه، يک 
   اند. خانواده

  
گذار سفالگری  گر بزرگ انگليسی و پايه مدال طراحی شده از جوسايا وجوود، سفال

آيا من يک انسان و «پرسد:  ای که زانو زده و می نقش بردهصنعتی، پدربزرگ داروين. 
  )?AM I NOT A MAN AND A BROTHER( »برادر نيستم؟

داری بود. او در سفر  داروين در همه جای جنوب امريکا شاهد برده
اش بر کشتی بيگل سوار بود؛ يک کشتی تدارکاتی که در سفرهای قبلی  دريايی

کرد و بعد از فروخته شدن نيز مالک جديد، دوباره به  ها را حمل می خود برده
ه داروين در سواحل اروپا از کشتی پياده ک همان کار روی آورده بود. هنگامی

  شدند. شد، تعدادی آفريقايی در غل و زنجير نيز از آن کشتی پياده می

ناخوشايندی را از  گزارش، ١٨۴۵سفر دريايی داروين در سال 
دهد. ولی بدترين  هايی که او شاهد بود يا درباره آن شنيده بود، بدست می شکنجه

برای او، شايد داستان اربابانی بود که » ندهکن های ناراحت رحمی بی«اين 
  کردند. های نافرمان و سرکش را به فروش کودکانشان تهديد می برده

منتشر شد. هرچند داروين  ١٨۵٩در سال  »ها در باره خاستگاه گونه« کتاب
کس شک نداشت که  ای نکرده بود، ولی هيچ در اين کتاب به نسل بشر اشاره

يه قرار دارد. تی.اچ.هاکسلی که در مباحثات بر روی انسان در مرکز اين نظر
که اين نظريه به يکی  هنگامی«گرفت، گفت:  نظريه تکامل همواره جانب او می
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شدن نيای مشترک نژادهای سياه و سفيد منجر شد، او بسيار خوشحال بود؛ چون 
ار دينان قر توانست نشان دهد که آقای داروين در زمره راست برای اولين بار می

  ».دارد

  

  های تمام پلشتی: افشای نيکالی گوگول
نويسندٔه بزرگ   )١٨٠٩ - ١٨۵٢   Nikolai Gogolنيکالی گوگول (

و يکی از بزرگترين  ادبيات روسیگذار سبک رئاليسم انتقادی در  بنيان و روس
 طنزپردازان جهان است.

زندگی ) Mirgorod(ميرگورود  های کوتاه مجموعه داستان گوگول در
. اين نخستين بار بود که در کند ا روايت میپاافتاده و مبتذل مردم عامی ر شپي

شد و  می نمايانها  تودهادبيات روس نيروی هولناک زندگِی فاقد معنويت 
  گشت. های اجتماعی آن آشکار می ريشه

، دماغ(شامل داستانهای  داستانهای پترزبورگی ی مجموعه درگوگول 
) در مقام روايتگر شنلو  يادداشتهای يک ديوانه، یبلوار نفسک، کالسکه، پرتره

نمايد که عمق تضادهای اجتماعی موجود در شهر را به چشم ديده  شهرها رخ می
  و دريافته است.

عزمم را جزم کردم  بازرسمن در «نوشت:  نويسنده اتاعترافدر  گوگول
ان را به ش گرد آورم و يکباره همه ای مجموعههای روسيه را در  تا تمام پلشتی

روی صحنه رفت. برخی از آن استقبال  ١٨٣۶در سال  بازرس» تمسخر بگيرم.
کردند و از موفقيت آن به وجد آمدند و گروهی ديگر نويسنده را به هجونويسی و 

خواندند. اين اتهامات » ياغی خطرناک«افترا زدن به روسيه متهم کردند و او را 
قرار داد و او تصميم گرفت به خارج ها گوگول را به شدت تحت تأثير  و سرزنش

را که تازه  نفوس مردهبتواند کتاب » فراغت دوردستها«از کشور سفر کند تا در 
  نوشتنش را شروع کرده بود، به پايان برساند.

های شهر، تأثير  و در ميان آثار هنری نفيس موزه رمآرام در  نزندگی نسبت
نگارش جلد نخست  ١٨۴١ال خوبی بر وضعيت روحی نويسنده نهاد و او در س
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را به پايان برد و پس از بازگشت به روسيه آن را منتشر ساخت. در  نفوس مرده
فرد است، گوگول تصوير غمباری  اين منظومٔه منثور که در نوع خود منحصربه

داری را ارائه  از بحران اقتصادی، اجتماعی و معنوی نظام سرواژ و رعيت
داری را که تازه داشت در روسيه پا  سرمايهيت دهد و در همان حال، ماه می
، نويسنده و انديشمند روس، آلکساندر هرتسنسازد. به گفتٔه  ، آشکار میگرفت می

کاران همچنان به  ولی محافظه». ای بر سراسر روسيه انداخت لرزه«اين کتاب 
ها تأثير عميقی  کردند. اين بدفهمی چشم هجونويس و افترازن به گوگول نگاه می

وضعيت روحی نويسنده گذاشت و او را از لحاظ فکری و عقيدتی دچار  بر
  تزلزل ساخت.

های خود را در راه خدمت به حقيقت از  گاه کرد تکيه گوگول که احساس می
دهد، برای يافتن آرامش و اتکای معنوی به مذهب روی آورد. او اميد  دست می

ر مساعد خوانندگان را سرانجام نظ نفوس مردهبسياری داشت که با تمام کردن 
نسبت به خود جلب کند. گوگول در بخش دوم اين اثر قصد داشت نوزايی روسيه 

را نمايش دهد و اشرافزادگان واال و دارای افکار مترقی را به تصوير بکشد. 
ولی طرح او عملی نشد و اثر فاقد يکپارچگی ظاهری و درونی بود. گوگول در 

را سوزاند و چند روز بعد  نفوس مردهدوم  يک لحظٔه سرخوردگی دستنويس جلد
  به خاک سپرده شد. مسکواز دنيا رفت و در 

ای است با قريحٔه استثنايی. تأثير او بر نويسندگان پس از  گوگول نويسنده
جانبه است. گوگول جايگاه شيؤه رئاليسم انتقادی را در ادبيات  خود عظيم و همه

محور «يه به وجود آورد که محکم کرد و سمت و سويی در ادبيات روس
  نام گرفت.» گوگول

  

  شارضای خاطر تزار و پاداشبرای  ، نههنر برایهنر : ینسكيبل
ب و ي) اد١٨١١ - ١٨۴٨  Belinsky Vissarion( ینسكيون بليساريو

آار نقدنگاران قرار  ی، راهنمایسيه آه نظرات او در باره نقدنوينقدنگار روس
 است گرفته
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ساخته در  ینيات روس را وارد عصر نويخود ادب یاآه با نقده ینسكيبل
و  یواقع یه به گونه ايده داشت که تا روسيبود آه عق یك متفكر انقالبي ن حاليع

رد و به باقی اروپا ملحق نشود يقرار نگ يیاروپا یجرگه آشورها همه جانبه در
 افت. ينخواهد  یرشد و توسعه فرهنگ

د يشه و استعداد را بايشوند. اصحاب اند یند زنداينبا ديعقا ینسكيد بليبه تأآ
د يآنان استفاده ببرد. هنر را به خاطر هنر با آشف آرد، پرورش داد تا جامعه از

 ینسكين اندرز از بليپاداش او. او  دنبال آرد، نه ارضای خاطر تزار و مرحمت
آن، احساس آن، درك آن و  ش از به دست گرفتن قلم فكريپ«به جا مانده است: 

  .»!سيبنو تس با تمام وجودسپ

را  یده و نظريـ عق یرداستانيو غ یداستان گفته است: آتاب ـ ینسكيبل
د تا آن را بخوانند. يبه مردم بگو د آن را آشف ويآند آه نقدنگار با یمطرح م
ار يك جامعه بسي یخود برا ك نقدنگار منصف و ماهر در آاريت ين، اهميبنابرا

ات و صنعت يادب است. بدون نقدنگار خوب، یراد و وجود او الزم و ضرويز
شامل  را یبعدًا قاعده نقدنگار ینسكيك آشور رشد نخواهد آرد. بلي یسيآتاب نو

ناقد  یشود. و ید نقد و بررسيات هم بايات هم آرد و نوشت آه مطالب نشرينشر
  .دينام» ناظر جامعه«مطبوعات را  مطالب

 .شديعقااز  است یا مجموعه ،»نامه به گوگل« ینسكيبل اثرن يتر معروف
  ترين دوران تزاری مدافع پرشور آزادی وحقوق انسانی بود. در تاريکاو 

  نيکوالی گوگول خطاب به ی بلينسکی نامه: خيانت به روشنايی

ای  هگوگول، که بلينسکی نبوغش را ستوده بود، جزو ١٨۴٧در
های کهن  ضدغربی، وخواهان بازگشت به شيوه و یمنتشرکردسخت ضدليبرال

 داران و ها وزمين تجديد حيات معنوی سرزمين سرف ری واالی پدرس جامعه
راحل بيماری جانکاهش ی صبربلينسکی لبريزشد، ودرآخرين م کاسه تزارشد.

  است: که به روشنايی خيانت کرده ای نوشت وگوگول را متهم کرد ازخارج نامه
به عنوان  ، دروغ ودغل راتازيانه ه کمکوقتی که زيرپوشش دين، وب
  کنند نمی توان خاموش نشست. حقيقت وفضيلت تبليغ می

ا ، که بی شوری که يک انسان با همه ،دارم را دوست می ، من توبله
ی سربلندی  ومايه، اميد وافتخار پيوند خون به کشورش وابسته است
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راه آگاهی وتکامل وپيشرفت را دوست  در ويکی ازرهبران آن کشور
 ....می دارد...روسيه رستگاری خودرا درعرفان يا زيبايی پرستی 

ای آموزش وتمدن وفرهنگ دستاورده نمی بيند، بلکه رستگاری را در
(چون به قدرکافی  روسيه نيازی به موعظه ندارد بيند. انسانی می

روسيه به  ،.... دبه دعا هم نيازی ندار موعظه گوش کرده است.)،
هاست  نی درميان مردم نيازدارد، که قرنبيدار شدن حس حيثيت انسا

دارد، نه  روسيه به قانون وحقوق نياز درميان الی ولجن گم شده است.
سليم وعدالت ...که به جايش براساس تعاليم کليسا بلکه براساس عقل 

 های نسانا، ها انسانی را می بينيم که درآن ی هولناک سرزمين منظره
را می خرند ومی فروشند...کشوری که درآن هيچ ضمانتی برای  ديگر

آزادی شخصی يا شرف يا دارايی انسانی وجودندارد، حتی حکومت 
زنان راه های عظيمی است ازدزدان و شرکت بلکه پليسی هم نيست،

 سر ه برداند که مالکان هرسال چ اداری ...دولت خوب می رسمی و
 ای هوادار جهل، ، ای پيامبر .ای مبلغ تازيانهآورند.. ها می سرف
چه  - ی زندگانی تاتار ای مدافع شيوه ارتجاع سياه، انديشی و تيره

 ای. برلب پرتگاه ايستاده ايت نگاه کن.پ به زمين زير کارمی کنی؟
دليل اين را من  ، وای را برکليسای اورتدوکس بنا کرده تعاليم خود

هميشه  زندان بوده است، تازيانه و رفدارزيرا کليسا هميشه ط فهمم، می
 .... اين چه ربطی به مسيح دارد؟ ولی آخر زبون استبداد بوده است.
اروپا خاموش کرد  وجهل را در های تعصب ولترکه ريشخندش شعله

برای مسيح فرزند بهتری است وگوشت واستخوانش به گوشت  نمسلم
 ها و قفها واس تراست تا خيل کشيش ن مسيح نزديکواستخوا
يان روحان ... عالیجناب کليساهای ارتدکس] سراسقف[ های بطريق

ها کشيش  هستند...دراين قصه مردمیهای  روستايی ما قهرمانان قصه
آدمی است  را بازی می کند، رياکار لئيم و هميشه نقش آدم شکمباره و

ا مشتی ي ... بيشتر روحانيان ما ... که شرم وحيا را ازياد برده است
ادبيات ما  فقط در .کوردلی و ی جهل فضل فروشند يا مجسمه مدرس

 شود. حرکت ديده می وحشيانه نشان زندگی و است که به رغم سانسور
ی نويسندگی اين قدر شريف  همين دليل است که درميان ما حرفهبه 

به  ادبی ناچيز هم خريدار دارد. هایشناخته می شود، وحتی استعداد
برق  زرق و های پر ها وسردوشی ی قلم لباس همين دليل است که حرفه

ی  نويسنده ن دليل است که هرنظاميان را ازنظر انداخته است، به همي
توجه عموم را جلب  باشد، ، هرچند که استعدادش ناچيزخواهی آزادی
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قريحه ی خودرا به  ...کند، وحال آن که شاعران بزرگی که  می
فروشند خيلی زود  اليسم میندوکس ودستگاه استبداد وناسيوکليسای اورت

اين مردم  مردم روسيه حق دارند. دهند ... شان را ازدست می محبويت
استبداد  اريکی وت را از دهندگان خود نجات مدافعان و تنها رهبران و

ناسيوناليسم درميان نويسندگان روس می  دوکس ومذهب اورت روسيه و
 را بر ]شناسانه يبائیضعف فنی و ز[ توانند يک کتاب بد مردم می بيند.
و  کننده نظری گمراه[ بخش سنده ببخشايند، ولی يک کتاب زياننوي

  )١٣۶١(برلين،  را هرگز. ]اخالقی
  

  در خدمت کودکان و مستمندان هنری خالقيت و نبوغ: چارلز ديکنز
 نويس رمان )،١٨١٢ - ١٨٧٠  Charles Dickensديکنز ( چارلز
پير تأثير گذارترين نويسنده در زبان شکس پس ازفعال اجتماعی و   برجسته

  است. انگليسی 

مجبور  د،ه بوافتادکه به زندان پدرش  گری و وامداری الابالی برای ديکنز
. او تا کارکندسازِی  کارخانٔه واکسدر برای تأمين 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 وکالتيک ديکنز بعد از پايان دوره مدرسه در 
نگار شود. در  زندگی شلوغ و متنوع لندن، بر آن شد تا روزنامه آشنائی باپس از 

در  ١٨٣٢ نويسی، در خالصهدر  خودباالی  توانايی با نشان دادناين دوره، 
  شد.امور عمومی و پارلمانی  ساله بود، خبرنگار ٢٠که جوانی  حالی

Maria ( دلدادٔه دختری به نام ماريا بيدنل ١٨٢٩ديکنز در سال 
Beadnell(  شد، اما والدين ماريا او را از لحاظ اجتماعی در سطحی نازلتر از
ديويد «. اين دلباختگی بعدها در عشق شخصيت معروف رمانش خود، يافتند
  تاب يافت.باز» دورا«به دختری به نام » کاپرفيلد
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ها با  منتشر شد. او در اين سال ١٨٣٣سال  دروارٔه ديکنز  نخستين طرح
های انتخابات مجلس و  نواحی خارج از لندن و حضور در گردهمايی ديدار از

  ای شد.  وارد زندگی اجتماعیژرفن گزارش از آن، تهيه 

نيکالس «ديدن کرد و در » يورکشر«از مدارس ارزان  ١٨٣٨در سال 
، دربارٔه اين اماکن نوشت. در همين روزها با زنی به نام آنجال بروت »نيکلبی
شد و به دفاع از افکار بشر دوستانٔه  آشنا )Coutts-Burdett Angela( کوتس

اين زن پرداخت و کوشش اجتماعی خود را در خدمت اهداف او به کار بست. از 
  بود.  ١٨۴٧سال  در ديده آسيبای برای زنان  ها تأسيس خانه جملٔه اين فعاليت

شد،  از بزرگان ادب آن روزگار محسوب می ١٨٣٠هر چند ديکنز در سال 
اما او پس از آن نيز، از تالش خود برای تاختن به بيداد و ستمگری و 

، »ساعت آقای همفری«فخرفروشی، دست نکشيد. ديکنز با بسط طرح اولئه 
چون گذشته، فرياد  منوشت و ه» چی دکان عتيقه«تانی بلندی با عنوان داس

رساند و   کودکان در معادن، به گوش جامعهاعتراض خود را از به کارگيری 
که  های خود جای داد، کسانی را در نوشته» ها توری«چنين طنز تمسخر عليه  هم

  مخالف تصويب قوانين انسانی بودند.

با سفر به امريکا و به رغم استقبال گرمی که از او شد،  ١٨۴٢در سال 
ای  را به قلم آورد که آميخته» مارتين چارلز لويت«و » هايی از امريکا ادداشتي«

  انگيز آمدند.  در نگاه ديکنز نفرت چه آنهای بسيار امريکا و  بودند از ستودنی

های  جا ناقوس از ايتاليا ديدن کرد و در آن ١٨۴۵-١٨۴۴های  وی در سال
کرد، کتاب کوچکی که را به ذهنش القا » ها بانگ ناقوس«جنوا، عنوان 

ای بزرگ به نفع مستمندان روزگارش زد. در پی بازگشت از ايتاليا،  ضربه
پوشان و لغو اعدام  چندی سردبير ديلی نيوز شد و برای بهبود وضع مدارس ژنده

  مجرمان در مأل عام، کمر همت بست. 

را در پاريس و لوزان نوشت و بعد از نگارش رمان » دامبی و پسر«
را راه اندازی کرد. » هاوسهولد وردز«، مجلٔه خود »يويد کاپرفيلدد«معروف 

ای که سبک سخن او بود، اساسی و انسانی. ديکنز در اين ايام نويسندگی و  مجله
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در  -شد که اغلب به نفع مؤسسات خيريه برگزار می -نگاری را با تئاتر  روزنامه
  هم آميخت.

ار بهبود وضع بهداشت خواست نمصر ديکنز، ١٨۵۴با شيوع وبا در سال
جامعه شد. وی پالمرستن و دولتش را به خاطر سوء ادارٔه وحشتناک جنگ 

داريت «کفايتی موصوف در  کريمه مورد انتفاد قرار داد و اين انتقادها در بی
  پی گرفته شد.» کوچک

چنان باقی بود، اما سالمت او با  قراری ديکنز برای خلق اثر هم بی
رفت. او از لحاظ مالی  اش، روز به روز تحليل می تگیهای پر از شيف خواندن

 -(فلج جزئی  رسيد هيچ کم نداشت، اما از نظر جسمانی شکسته به نظر می
اعتنايی  بی .ناتوانی در خواندن حروف سمت چپ و لنگش روز افزون پای چپ)

اقدام به يک رشته  ١٨٧٠جا پيش رفت که در سال  نآتا  او به هشدارها
سرود «مارس برای آخرين بار  ١۵ديد نمود. ديکنز در خوانی ج کتاب

» ادوين درود«که  ، در حالی١٨٧٠ژوئن  ٩را خواند و سرانجام در » کريسمس
  به پايان نرسيده بود، به طور ناگهانی از جهان رفت.

ديکنز مدافع پرشور کرامت انسان است. از بدرفتاری با انسان به هر دليلی 
يا اشتباهات فاحش قابل انسان حتی به دليل خالفکاری بيزار است. بد رفتاری با 

درفتاری و شکنجه زندانيان را غير قابل توجيه و تنبيه داند. او ب توجيه نمی
زات کودکان را به هر دليلی اروحی و جسمی کودکان را غير قابل تحمل و مج

  شمارد. ترين کار می زشت

  

  لقحقيقت مط برابر: حقيقت فردی در گارد سورن کيرکه
)، فيلسوف ١٨١٣ - ١٨۵۵ Søren Kierkegaardگارد ( سورن کيرکه

بر دانمارکی وجود، انتخاب، و تعهد يا سرسپردگی فرد را مطالعه کرد و 
) تاثير Existentialismگرايی ( فلسفه هستی ويژه يزدانشناسی جديد و فلسفه، به

  گذاشت. او بر ماهيت ذهنی باورهای مذهبی تاکيد داشت.
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ذهنی و يا فردی است.  درون عاليترين حقيقت، حقيقت در نظر او
کند  گارد بر اين فرمان خداوند که ابراهيم پسرش اسحاق را قربانی می هکيرک

کند. ابراهيم  عملی که اعتقادات اخالقی ابراهيم را نقض می .کند تمرکز می
ا وجود ب .کند قدم با اطاعت از فرمان خداوند اثبات می لی ثابتاش را به شک ايمان

تعليق حکم «اين  تواند از آن سر دربياورد. نمی کند و آنرا درک نمی اينکه او
دهد تا به يک  کند، به ابراهيم اجازه می گارد اعالم می ه، چنانچه کيرک»اخالقی

  سرسپردگی نسبت به خداوند نائل شود. 

ی دينداری با  ای است که در مورد رابطه گارد يکی از اولين فالسفه کيرکه
است. در نهايت در پی آن است که  مدرنيته و آزادی انديشه پژوهش کرده

تر و انتخاب فردی به انسان  دينداری را از کليسا جدا کند و به صورتی اصولی
  برگرداند. 

گارد روشنفکری است که با ديد انتقادی به شرايط حاکم بر دورانش  کيرکه
گويد  کند و می رومانتيسم انتقاد مینامه خود به طنز دوران  کند. در پايان نگاه می

گرفت، هدفش هدايت شنونده به يک  هايش از طنز بهره می اگر سقراط در بحث
ها و در واقع دور  حقيقت واال بود نه صرفن خنداندن مردم و سرگرم کردن آن
گرائی  کردن آنها از مسائل مهم دوران خود. اين انتقاد با نقد به هگل

)Hegelianismگرا و در نهايت با زير سوال  ر از آن فلسفه حقيقت) و باالت
  بردن کليسا ادامه پيدا کرد.

گارد نظريات هگل آنچنان فراگير شده بود که هر  در دوران کيرکه
گرفت.  اعتراضی به فلسفه هگل مورد تمسخر جريان مسلط فلسفه زمان قرار می

دادند.  ح میفالسفه زمان هر جريان فکری اجتماعی را با نظريات هگل توضي
کردند که فلسفه هگل توضيح کامل همه جريانهای فکری است.  حتی ادعا می

ها  ای وجود داشته باشد که همه حقيقت تونست قبول کند که نظريه گارد نمی کيرکه
را شامل شود. اصولن، حقيقت از نظر او يک مسئله فردی بود، نه چيزی مستقل 

  و قائم به ذات خود.

تواند ادعا کند که حقيقت را درک کرده  ، هيچکس نمیگارد به نظر کيرکه
تواند مدعی شود که برداشتی شخصی از واقعيات  است. هرکسی فقط می
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پيرامونش دارد. برداشت شخصی هيچکسی هم بر برداشت شخصی ديگران 
پذيرفت که يک دستگاه فکری  گارد نمی ارجحيت ندارد. بنابراين، کيرکه
ها را دارد. پذيرفتن اينکه  شود که پاسخ همه پرسش (ايدئولوژيک يا دينی) مدعی

ها را دارد مثل اين است که قبول کنيم که  يک دستگاه فکری جواب همه پرسش
  کند!  ای را درمان می دارويی وجود دارد که هر بيماری

گارد توجه خاصی به فانی بودن انسان دارد. انسان فرصت  فلسفه کيرکه
ميرد. هر انسان يک موجود يگانه است  انجام میمحدودی در اختيار دارد و سر

که هرگز قابل تکرار نيست. اين موجود يگانه در کنش و واکنش با دنيای 
سازد و بعد حتی ديدش نسبت به  پيرامونش تصوری از واقعيت برای خود می

پيرامونش هم متاثر از اين تصور می شود. بنابراين، برای يک موجود فانی، 
ل دسترسی نيست که بخواهد نگران وجود چنين حقيقت قاب» حقيقت محض«

ها بايد  محضی باشد. پس به جای حرف زدن در مورد حقيقت برای تمام انسان
حرف زد. اين نگاه، کل فلسفه دوران را به مبارزه » من«در مورد حقيقت برای 

گرايی بود که مدعی داشتن پاسخی  خواند. فلسفه تا آن روز دانش حقيقت فرا می
  عی و غائی برای هر پرسشی بود. قط

گارد را تحمل کند. کليسا مدعی بود  تونست اين ديدگاه کيرکه کليسا هم نمی
که برای هر پرسشی پاسخی آماده دارد و انحصار حقيقت محض در دستان 

گارد کليسا بيشتر از اينکه محور دين و دينداری باشد،  اوست. به نظر کيرکه
ت شدن يگارد از بی هو زمامداران دوران بود. کيرکه نتيجه توافق سران کليسا با

ها ميدانست.  انسان مدرن نگران بود و درمان را در رشد و تکامل انسانيت انسان
داد و مسيحيت منسک پرور (کليسا  ید جدی قرار مياو انتخاب آزاد را مورد تاآ

ا را دانست چون کليس ارزش حتی مخرب می و قوانين و مناسکش) را نه تنها بی
  ديد.  مانع اين انتخاب آزاد انسان می

دهد آه از صادر کردن يگارد، با نسبی دانستن حقيقت به همه هشدار م کيرکه
ها حق بدهند آه هر آس طبق  ) بپرهيزند و به انسانDogmaticاحكام جزمی (

  وه زندگيش را انتخاب کند.يانتخاب و خواست آزاد خودش ش
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 دآفرين: انسان آزاد و خوگرايی هستی
و ادبی است که پايه آن بر  فلسفیجريانی   )Existentialism( گرايی هستی

بر تقابل ، انهگراي هستیديدگاه است.  گرايی نسبيتآزادی فردی، مسئوليت و نيز 
ها  انسان .ئی که اشيای طبيعی دارند، تاکيد می کند ميان هستی انسان و نوع هستی

ی اشيائی  ند، خود را در جهان بيگانهمند که از موهبت اراده و آگاهی بهره
 يابند که نه اين را دارد و نه آن را. می

فرانسوی، گابريل مارسل توسط فيلسوف نخستين بار واژٔه اگزيستانسياليسم 
)Gabriel Marcel( در مقالٔهتوسط ژان پل سارتر،  سپس و بکار گرفته 
به طور  )ismHuman and Existentialism» (گرائی گرايی و انسان هستی«

تفکرات  کردناين کتاب کوچک نقش مهمی را در فراگير .منتشر شدگسترده 
 )١٣٨٠سارتر، (ايفا کرد.  گرايانه هستی

ای متمايز از هستی ديگر  را به عنوان گونه انسانهستی  ،گرا هستیفيلسوفان 
دهند و اين تمايز هستی انسان را وجود  هستندگان مورد دقت قرار می

)Existense( کوشند تا نشان بدهند که چه تفاوتی ميان وجود  می خوانند. آنها می
  . وجود داردهای هستی  يا بودن انسان در اين دنيا با ساير شکل

برجسته کنيم: امکان  گرايی هستیتوانيم چهار مفهوم بنيادين را در  می
دارای  انسان. اصالت، مسئوليت و آزادیناضرور يا تصادفی بودن هستی، 

انسان  .آن را ساخته باشند طبيعتيا  خداپيشينی نيست که به فرض  ماهيت
سازد و  ای امری ممکن است و نه ضروری. خودش را می همچون هر هستنده
های خويش است و  های ممکن برمی گزيند. مسئول گزينش آزادانه ميان گزينه

به سرمشق (و نه اين که بنا  داند بسازد. بايد بتواند آن چه را که خود درست می
است. طرح اين  همگان رفتار کند) و در اين صورت کاری اصيل انجام داده

 از نگرشی هستی شناسانه آغاز شد که خودش آن را سارترها توسط  نکته
ناميد و در اصل استوار بود بر دستاورد فلسفی   شناسانهپديدار  شناسی هستی
   .هايدگر
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و تقدم آن بر ماهيت انسان  مبنی بر اصالت وجود گرايی هستیاصول فلسفه 
گونه  يرکه گارد بينشی ايمان مارسل و کی ،گرايی از ميان انديشمندان هستیاست. 
  اند.  داشته خداناباورانههای  اند و سارتر و هايدگر انديشه داشته

داند و بر  اساس نگاه فلسفی سارتر به انسان اين است که انسان را مختار می
تواند  رسد؛ زيرا که او معتقد است انسان نمی د میاين اساس به انکار خداون

دانسته  باشد که از ازل می مختار باشد، در حالی که خالقی مطلق و يگانه داشته
خواهد بسازد. البته اين مساله کامًال بر اساس خدای کالمی معتزله و  که چه می

چنين خدای کالمی مسيحی و خدای کالمی يهودی صحت دارد.  اشاعره و هم
اش را بپذيرد و از همين بينش  انسان وقتی مختار باشد، بايد مسئوليت هر انتخاب
داند و اين جا دلهره و اضطراب  است که سارتر خود را مسئول جنگ جهانی می

گويد از آن جا که من مسئول اين کار هستم، آيا  آيد که فرد با خود می به وجود می
دانم يا  ها را نمی ت که من آناين کار درست بوده و چه نتايجی خواهدداش

  ديد!؟ نخواهم

آفرين که از هيچ منش و گرايان انسان موجودی است خود از ديدگاه هستی
های ناب، يعنی از طريق  گيری ها را با تصميم هدفی برخوردار نيست بلکه آن

  گزيند. های وجودی، بر می»خيز«

  

  يک حق شهروندی نافرمانی مدنی: رووتهنری 
) ١٨١٧ – ١٨۶٢ Henry David Thoreau رو (وتهنری داويد 

مبارز در راه الغای برده داری و طرفدار  نده، شاعر و فيلسوف امريکائینويس
  ها بود. برابر دولتحق نافرمانی مدنی مردم در 

و يکی از  )Civil Disobedience( پرداز نافرمانی مدنی او نظريه
 و عشق به بدويت) Transcendentalism(گرائی  َتعالیهای  ترين چهره مهم

)Simple living( اوست.  نافرمانی مدنی. شهرت وی به دليل مقاله است
هايی چون ماهاتما گاندی، مارتين لوتر کينگ و لئون تولستوی تحت  شخصيت

 اند. تأثير اين مقاله قرار گرفته
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آن حکومتی  جفرسون را در مورد حکومت قبول داشت: وی عقيدٔه توماس
ها مفيدتر  هيچ چيزی برای انسان«نويسد:  او می بهتر است که کمتر حکومت کند.

  »ها نفوذ کند. آن خصوصی از اين قاطعيت نيست که اجازه ندهند کسی به حريم

انسان هرچه «نويسد:  تورو به نيازهای حداقلی انسان نظر داشت. او می
های هستی را بيشتر  تواند پيچيدگی تر کند، به همان اندازه می اش را ساده زندگی

  »و بهتر درک کند.

  

  ی بزرگنبرد آغازگر کوچک یزن: هريت بيچر استو
) از ١٨١١ - ١٨٩۶   Harriet Beecher Stoweهريت بيچر استو (

ر د لغو بردگیادب پايداری سياهان و از هواداران فعال  نويسندگانترين  نامی
 ود.ب اياالت متحده

جا  سفر کرد و در آن اوهايواش به  سالگی به همراه خانواده ٢١هريت در 
رفت، بود. وضع  از نزديک شاهد زندگی سياهان و ظلمی که بر آنان می

داری آمريکا در آن زمان تأثير زيادی بر روحيه وی گذاشت و اين امر  برده
را به  )Cabin Tom's Uncle» (کلبه عمو تم«باعث گرديد تا کتاب معروف 

پوستان  اين رمان اعتراضی عليه بردگی غيرانسانی سياه .تحرير درآورد رشته
  در امريکا بود.

ها چاپ شد و  م درابتدا به صورت پاورقی در يکی از روزنامهکلبه عمو ت
 بلکه درتمام کشورهای جهان امريکاوقتی به صورت کتاب چاپ شد نه تنها در

ن بر صحنه آهای بر اساس  ن به فروش رفت وتا سالها نمايشآاز ها نسخه  ميليون
ديری نگذشت که در امريکا خانم استو از يک سو به  .تئاترهای جهان اجرا شد

در  .ی بسيار منفور مبدل شد هر به چهرگشخصيتی بسيار محبوب واز سوی دي
ر رييس جمهور وقت امريکا د ابراهام لينکلنگرما گرم جنگ داخلی امريکا 

پس شما همان خانم کوچکی هستيد که باعث جنگی بزرگ « :مالقاتی به او گفت
  ». شد
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پس از خواندن کتاب در ستايش آن گفت:اين رمان يکی از  تولستوی
  های ذهن بشر است. بزرگترين فراورده

جنگ بين شمال صنعتی که محتاج کارگر بود تا کشاورز و  هرچند
بيشتر داليل اقتصادی داشت تا  ،بودندهای کشاورز که محتاج بردگان  جنوبی
، جنگ داخلی ١٨۶١در سال  ،ل پس از از انتشار کلبٔه عمو تمنه سا، اسیاحس

  آمريکا آغاز شد که سرانجام آن صدور فرمان لغو بردگی بود. 

  

  ارزش مطلقبه مثابه  آزادی فردی: الکساندر هرزن
و   نده) نويس١٨١٢ - ١٨٧٠  Herzen Alexanderن (يزالکساندر هر

اش را وقف  ی زندگی بود و همه آزادی فردی، روس که آرمانش انديشمند
 –اجتماعی، سياسی، عمومی و خصوصی  –ی اشکال ستم  شورش بر ضِد همه

کرد. او معتقد بود آزادی افراد در زمان و مکان معين، يک ارزش مطلق است؛ 
ی است و ی مردمان ضرورت اخالق وجود حداقل فضای آزادی عمل برای همه

نبايد زيرپا گذاشته شود، حتی به ناِم مفاهيم انتزاعی و اصول کلی، مثل 
. کليسارستگاری ابدی، يا تاريخ، يا بشريت، يا پيشرفت و مخصوصا دولت و 

های کلی هستند که برای ارتکاب جور و ستم به  ها نام هرتسن معتقد بود که اين
ی خفه کردن احساس و وجدان بشری هايی که برا کنند، يا افسون ها استناد می آن

  )١٣۶١(برلين،  اند. ساخته و پرداخته شده

برد. دلش  ی طبايع فردی لذت می ن، از استقالل و تنوع و بازی آزادانهزهر
خواست خصائل شخصی تا سر حد امکان پرورش يابند، خودجوشی و  می

ا ارج استقامت و تمايز و غرور و شور و صداقت و رنگ و روش افراد آزاد ر
عدالت جهت تنفر داشت و آرزومند  دليل و تسليم بی نهاد؛ و از خشونت بی می

ها  و کفايت اقتصادی و ثبات سياسی بود. با اين همه، معتقد بود که اين اجتماعی
های تمدن و حمايت از افراد در برابر ظلم  فرع دفاع از حيثيت انسانی و ارزش

  )١٣۶١(برلين،  و تجاوز است.
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گونه  ای که به هر دليلی، نتواند جلو اين د بود که هر جامعهن معتقزهر
تجاسر به آزادی را بگيرد، و در را برای اهانت، بخصوص اهانت به آزادی 

ی ضعيفی را با همان  ن چنين جامعهزهای فردی، باز بگذارد محکوم است. هر
ی سعادت ابدی به  هنگام رد کردن وعده کارامازوفکند که  خشمی محکوم می

  )١٣۶١(برلين،  دهد. ی يک کودک بيگناه از خود نشان می بهای شکنجه

های اين متفکر قرِن نوزده، نه در لحن و نه در مضمون هيچ تجانسی  انديشه
های  با نويسندگان و متفکراِن متدين دوران خودش نداشت و درک آن به زمان

  )١٣۶١(برلين،  بسيار فراتری از دوراِن او رسيده است.

  

  زندگی واحساسات زنان را از ديد زنانه: ن برونتهخواهرا
)، اميلی برونته ١٨١۶ - ١٨۵۵  Charlotte Brontëشارلوت برونته (

)Emily Jane Brontë  ١٨۴و آن برونته (١٨١٨ - ٨ (Anne Brontë  
زنانه وارد ادبيات  گاهیزندگی واحساسات زنان را از ديد) ١٨٢٠ - ١٨۴٩
  کردند.

  ) هستند.Feminisimگرايی ( يشگامان جنبش زنخواهران برونته از پ

  

  زندگی زنان مشکالتها و  دغدغه: روايت جين آستن

که آثارش،  انگليسی نويسنده) ١٨١٧ - ١٧٧۵  Jane Austen( جين آستن
 است. شناخت او از زندگی زنان و ادبيات غربی را بسيار مورد تأثير قرار داده

ها، اورا به يکی از مشهورترين  کنايه مهارتش در گوشه و نقد اجتماعی گزنده،
  است. نويسان عصر خودش تبديل کرده رمان

ها و  به دغدغه، داستانهايشمانند ساير ) Emma( »ِاما «رماندر  آستن
درباره عشقی سو  »ِاما« .پردازد انگلستان می آن دورانزندگی زنان  مشکالت

زنان دورانی که نوشتن  منتشر شد. ميالدی ١٨١۵در  مانتعبير شده است. اين ر



 در غرب آن شدن گيری، ژرفش و نهادينه د شکلرون: رواداری

 احد قربانی دهناری

 ها يا مواظب بود، پيشخدمت جين هميشهبرای همين . نهايت غيرمعمول بود بی
حتی  کند. اش نبودند، بو نبرند او چه کار می که از اعضای خانواده انديگر

با آن لذت  او هايی را که وقت به پسرش نگفت کتاب جيمز، برادر جين هيچ
يک «طور که روی جلد کتاب آمده بود،  ، همانها را اش نوشته. آن خواند، عمه می
  .نوشته بود. فقط همين، يک بانو» وبان

  

  روسيه انو روشنفکر دهقانان زندگی از تصويری: ايوان تورگنيف

و  شاعر، ندهنويس ) ١٨١٨ - ١٨٨٣  Ivan Turgenevتورگنيف ( ايوان
ابسته به و اناندهق زندگی از است تصويری شآثار روسی است. نويس نامه نمايش
 به عصری نوين. برای رسيدن روسيه انروشنفکر تالشو بررسی  زمين

وضع بد  ،»ت يک ورزشکارطراخا«نخستين اثر منثور او کتابی به نام 
. مقامات دولت تزاری کند تصوير میروسيه را  وابسته به زمين انانزندگی دهق

يدا نکردند. ولی از انتشار اين کتاب رنجيدند اما بهانه ای برای بازداشت وی پ
ماه به زندان انداختند و  تمجيد کرد او را يک» گوگول«وقتی او در مقاله ای، از 

بعد تبعيدش کردند. او از اين دوره برای مطالعه و نگارش استفاده زيادی کرد و 
از آثار مهم  که را نگاشت» پدران و پسران«و » ادهآشيانه يک اشراف ز«

  ادبيات قرن نوزدهم جهان است.

تورگنيف در آثارش چنان روسيه را واقعگرايانه به تصوير می کشيد که 
آن روزگار می دانند. او از کسانی بود  »دفتر خاطرات روسيه«کتاب هايش را 

که اعتقاد داشت سرنوشت روسيه در گرو پذيرش نکات مثبت فرهنگ غرب 
 است. 

بيات تورگنيف در دانشگاه های مسکو و سن پترزبورگ در رشته های اد
 در ١٨٣٨کالسيک، ادبيات روسی و زبان شناسی تحصيل کرد. در سال 

سخت ان تحصيل در آلمان تورگنيف در دور .دانشگاه برلين فلسفه و تاريخ خواند
و با اين اعتقاد که روسيه نيز بايد ا قرار گرفت.» هگل«تحت تاثير افکار 

  . برگشت باورهای عصر روشنگری را بپذيرد، به روسيه
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، الف بين نسلها، کارگر و کار فرمااخت »پدران و پسران« در يفتورگن
ها از  ، چگونگی درک آننقالبی و محافظه کارارباب و دهقان، زن و مرد، ا

در اين کتاب  او .دهد روسيه در قرن نوزده نشان می ی را در جامعه يکديگر
ی با تحوالت اجتماعی و آداب و رسوم طبقات مختلف روسيه را به بهترين وجه

  به وجود آورده است.  پذير تلفيق کرده و اثری دلافکار شاعرانه ی خود 

  

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

با نام مستعار ) ١٨١٩ - ١٨٨٠  Evans  Marianماريان اوانز (خانم 
 و مترجم نگار ، روزنامهنويس رمان  )George Eliotجورج اليوت (ی  مردانه

 را مدرن یها های رمان روش آناليز روانشناسی شخصيتاست. او انگليسی 
 بنيان نهاد.

 Scenes of( »روحانيونمناظری از زندگی «اوانز در رمان سه بخشی 
Clerical Life( نقش مذهب و کليسا در  ،اوستخود  نامه  که در واقع زندگی

روحی و  روند تحولان دهد. در رم نشان می خويش را زندگی زنان دوران
دختری روستائی و مذهبی، و طغيان و ستيز او با کليسا و فراروئی زنی  فکری

  کند. روايت میانقالبی و خداناباور را 

  

  آزادی رژيموابسته به : گوستاو کوربه
) نقاش فرانسوی ١٨١٩ - ١٨٧٧  Gustave Courbetگوستاو کوربه ( 

و از مروجان آزادی و دموکراسی بود. او گرايی در نقاشی  گذار مکتب واقع بنيان
  های اجتماعی دوران خود را ثبت کرد.  در کارهايش واقعيت

هائی که  و با رومانتيک دانست را پوچ و بيهوده می» هنر برای هنر«کوربه 
کردند يک مبارزه نظری پيگير کرد. او توانست  های او را تحقير می نقاشی

ی  پيروزی او در ميدان نقاشی در عرصه افکار عمومی را به خود جلب کند و
  گرا کرد. ادبيات نيز موثر افتاد و کمک مهمی به نويسندگان واقع
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يس گريخت. ئبه علت شرکت در کمون پاريس محکوم شد و به سوکوربه 
  از گفته های مشهور اوست:

 من پنجاه ساله هستم و در اين پنجاه سال، من همواره در آزادی
رخصت دهيد که زندگيم را در آزادی به پايان ام. پس به من  زيسته

ام اين گونه سخن گويند:  برسانم. بگذاريد هنگامی که من ُمردم، درباره
به هيچ کليسايی، به هيچ نهادی، به هيچ  او به هيچ مکتبی،«

  »آزادی. رژيم فرهنگستانی، و به هيچ رژيمی تعلق نداشت، جز

  

  جنگ جهانی دوم از بين رفت.که در  ١٨۵٠ گوستاو کوربهتراش اثر  سنگ

  

  تر نسجمم تر،يز: جامعه هرچه متماهربرت اسپنسر
، فيلسوف )١٨٢٠ - ١٩٠٣  Herbert Spencer( هربرت اسپنسر

مطالعٔه قرار  طور جدی مورد را به دگرگونی در ساختارهای اجتماعیانگليسی 
 دست به سجم و يک. از نظر اسپنسر تکامل از يک وضعيت نامعين، نامنداد

کند. هرچه تمايز  همگون و چنددست (متکثر) حرکت میوضعيت منسجم، نا
  شود. بيشتر باشد انسجام بيشتر خواهد شد و وابستگی تقويت می



 در غرب آن شدن گيری، ژرفش و نهادينه د شکلرون: رواداری

 احد قربانی دهناری

تفسير  نه تنها برایاسپنسر مانند سن سيمون، آگوست کنت و کارل مارکس 
ميالدی  ١٨۶٠کوشش داشت. او در سال  نيز تغيير آن ، بلکه برایجامعه

آغاز کرد. اسپنسر اعتقاد داشت که » تکامل«ندگی خود را به نام شاهکار ز
گيرد. مبدأ  تکوين اجسام به اهتمام اجزای متشکل در درون خود صورت می

چنين تفکری که: تکامل به طور مستقل و خارج از مشيت الهی يا قدرت ديگری 
  ای انقالبی بود. گيرد، در عهد خود فرضيه انجام می

» اخالق«شناسی و سپس  شناسی، به قلمرو جامعه زيستبر  اسپنسر عالوه
ه اصولی که از فرضيه 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 تفکيک و تنظيم  گی کند و پيوسته در جهت کسب ويژه عظيم حرکت می

آهنگی بيشتر بين عناصر  گردد و در اين مسير به هم ميل میعناصر، تک
  پردازد.  دهنده می تشکيل

اسپنسر می گويد که تکامل زندگانی حرکت از کثرت به وحدت است و 
توانند  ل دهد. مردم بدون معاشرت نمیهمين امر بشر جامعه را تشکيبرای 

و هرکس بايد از  عاشرت داشته باشندمزندگی کنند و برای همين هم بايد حسن 
البته فطرت انسان بر  خودخواهی دست بردارد و رعايت ديگران را بکند.

توان گفت مصلحت هم همين بوده است. اگر خودخواهی  است و میخودخواهی 
برد. اما چون زندگی اجتماعی ضروری  کرد و رنج نمی نبود کسی کار نمی

آيد، مگر اينکه هر شود که سعادت جمع بدست نمی  آشکار می ما ، برایاست
  فردی سعادت ديگران را بخواهد.

  های اوست: از گفته

 است. نفر نيست، مال همه لق به يکآزادی متع

هايی را که بايد از آن عبور  توانند ديگران را ببخشند، پل اشخاصی که نمی
  نمايند. خراب میرا کنند 

ار برخورد نمگر وقتی که همه از آزادی، کامل تواند آزاد باشد کس نمی هيچ
از اصول اخالقی پيروی کند مگر اينکه همه  نتواند کامل کس نمی گردند. هيچ
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سعادتمند شود مگر اينکه  نتواند کامل کس نمی و سرانجام هيچاخالقی گردند 
  همه سعادتمند باشند.

 

	رعايای وابسته به زمين و زنان از پشتيبانی: نکراسف
و  شاعر )١٨٢١ - ١٨٧٨    Nikolay Nekrasov( نکراسف نيکالی

 پايان رمانتيک مکتب به خود اجتمايی-اعتراضی آثار با که روسنگار  روزنامه
 در وی .نمود فراهما در روسيه ر گرائی واقع و گرائی طبيعت رشد مقدمات و داد

 تزاری حکومت از انتقاد به رعايای وابسته به زمين و زنان از پشتيبانی
  .پرداخت

 دکابريست جنبش آزاديخواهان زنان یقهرمان توصيف به نکراسف
 را اجباری کار و تبعيد درسالهای خود شده محکوم و تبعيد همسران که ميپردازد
  ی.قو ای روحيه با که ای خودگذشته از زنان ،ميکنند همراهی

 ازعواقب را فقير زنان از ای پاره شدن کشيده گی هفاحش به او نکراسف
 شعر در زنان روستائی را می ستايد و و ميکند معرفی شهری ناعادالنه زندگی

  د:سراي می» گذشتم تاريک خيابانهای از شبها«

  روستاها در
  داريم مازنانی
  آرام ازاهميت حاکی ای باچهره

  زيبايی ازنيروی پر باحرکاتی
  محکم هايی باقدم

  ها ملکه از جذابتر بانگاهی

  

  : کنکاوی در روان و روحيه انسانسکیداستايف
) ١٨٢١ - ١٨٨١  Dostoyevsky Fyodorسکی (فداستايفيودور 

اش  ق روانشناختیکه تْامالت عمي روسی نويسندهنويس، روزنامه نگار و  رمان
بر رمان در قرن بيستم داشت. روحيات بشر، تْاثير بسيار زيادی  هدر زمين
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سکی دارای عناصر اتوبيوگرافيک فراوانی هستند ولی در فهای داستاي رمان
 اخالقی و فلسفی سر و کار دارند. او شخصيت هايی با تْاثيرنهايت با مسائل 

آزادی انتخاب، سوسياليسم، الحاد، خير و شر،  همتقابل ارائه می کرد که در زمين
  خوشبختی و غيره ديدگاه ها و عقايد متفاوت و متضادی داشتند. 

نماد سه جنبه از وجود انسان  درابر سه »برادران کارامازوف«رمان  در
 ان (آلشا). داستان اين رمان: عقل (ايوان)، احساس (دميتری)، و ايمهستند

  .روسيه استآن دوران  هبازنمايی وضعيت اخالقی و معنوی جامع

پيش در آمدی بودند بر بسياری از ايده های نيچه و  داستايفسکیرمان های 
الکساندر «تحت تْاثير افکار متفکرانی چون  نژرفکی فسويد. خود داستايفر

قرار داشت. او معتقد بود که آثار سترگ ادبی » کیسويساريون بلين«و » نهرز
چنين آثاری هميشه با مسايل  اين .شکل می گيرند سياسی اجتماعیآزادی  درفقط 

کيد می کرد تا دگرگونی اجتماعی مرتبط اند. او بيشتر بر تحول معنوی فرد تْا
  اجتماعی.

  

  يکديگر ن: تالش برای فهميدهرمنوتيک

دانشی   )Hermeneutics( » تأويل«و  ،»يرعبيت«،»تفسير« يا ،وتيکهرمن
پردازد و چگونگی دريافت معنا از  می» فرايند فهم يک اثر«است که به 

های گوناگون هستی اعم از گفتار، رفتار، متون نوشتاری و آثار هنری را  پديده
ی برای کوشد تا راه شناسی، می کند. دانش هرمنوتيک با نقد روش بررسی می

ر، دانش هرمنوتيک به دنبال يافتن ديگها ارائه کند. به زبان  پديده» فهم بهتر«
پاسخی برای اين پرسش است که آيا روش و راهکاری وجود دارد تا خوانندگان 

کارگيری آن روش، به دريافت معنای  يک متن و يا بينندگان يک اثر هنری، با به
ابند؛ يا اين که درک و فهم هر مخاطبی ثابت و مشخصی از آن اثر يا متن دست ي

  مختص اوست و با ديگری تفاوت دارد.

» تفسير کردن«) به معنای Hermeneueinاز فعل يونانی (هرمنوتيک، 
خدای پيام رسان يونانيان دارای )، Hermes(اشتقاق يافته و با واژٔه هرمس 
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، محتوای ای بود که به عنوان مفسر و شارح ريشٔه مشترک است. هرمس واسطه
قابل  ای پيام خدايان را که ماهيت آن فراتر از فهم آدميان بود، برای آنها به گونه

  آورد. درک درمی

  :)١٣٩٠، احمدی( گردد هرمنوتيک از نظر تاريخی به سه دوره تقسيم می

  هرمنوتيک کالسيک •
  هرمنوتيک فلسفی •
   نوينهرمنوتيک  •

  هرمنوتيک کالسيک
از  کتاب مقدس، کاتوليک مسيحيتفتن سيطرٔه و از ميان ر پس از سده ميانه

زير سائه کليسا خارج شد و به ميان مردم آمد. در اين زمان که مردم برای 
به آزادی رسيده بودند، نياز به قواعدی بود تا از هرج  کتاب مقدسخواندن و فهم 

خوانندگان، برای فهم درست و درک معنای و مرج در تفسير پيشگيری کند و به 
و ويلهلم  )Schleiermacher( متون راهکاری نشان دهد. اشاليرماخر اصلی
 دو تن از دانشمندان اين دوره بودند که اصول )Wilhelm Dilthey( ديلتای

اولئه دانش هرمنوتيک را در قرن نوزدهم بنيان گذاردند. اين دو معتقد بودند که 
مفسر است که با  يک معنای غايی و يک فهم نهايی از اثر وجود دارد؛ وظيفٔه

های درون متنی و اصالح روش تفسير تالش کند تا  شناخت اثر، بررسی نشانه
همچنين معتقد بود که برای فهم بهتر متن،  ديلتایدست يابد. » معنای نهايی«بدان 

بايد به نيت مؤلف پی برد و دانست که او متن مورد نظر خود را به چه منظور و 
  است.  با چه هدفی آفريده

  منوتيک فلسفیهر
در قرن بيستم ميالدی، تحول بزرگی در هرمنوتيک روی داد و اين دانش پا 

ای گذاشت که عوامل اصلی اين تحول را بايد دانشمندان و  به عرصٔه تازه
، هانس گئورگ گادامر، مارتين هايدگر، فردريش نيچهفيلسوفان نامداری چون 

مندسازی شيؤه  ش برای روشو ... دانست. در اين دوره به جای تال پل ريکور
فهم، بحث از ماهيت فهم به ميان آمد. فيلسوفان اين عصر در صدد اثبات اين 

» نيت مؤلف«ای تحت عنوان  و مؤلفه» فهم نهايی«نکته بودند که چيزی به نام 
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بندد. فهم هر مفسر  مطرح نيست. فهم آن چيزی است که در انديشٔه مفسر نقش می
، فرهنگ و تربيت او دارد و اين عوامل، محدودٔه ريشه در زمانه، جامعه

تواند بيرون از اين  گيرد؛ او نمی عملکرد ذهن مفسر را ناخودآگاه در حصار می
تاريخی   دايره بينديشد و بفهمد. بنابراين فهم امری اتفاقی و مسبوق به پيشينٔه

 گيرد و به ) درون ذهن وی شکل میeventمفسر است که به شکل يک واقعه (
کردن و تعريف در قالب روش و راهکار نيست. درک و  هيچ روی قابل کنترل

استنباط هر خواننده، منحصر به خود اوست و به تعداد خوانندگان يک متن، 
  های متفاوت وجود خواهد داشت. فهم

نظريات هرمنوتيک فلسفی اين است که با نفی روش، هر فهم اشکال عمدٔه 
داند و اين امر را طبيعی و ناگزير قلمداد  وجيه میو استنباطی از اثر را قابل ت

متضاد از يک اثر  نهای متفاوت و بعض ه را بر قرائتوسيله، را کند و بدين می
 Being and( »هستی و زمان«دو اثر مشهور اين دوران يکی کتاب  گشايد. می

Time(  حقيقت و روش«از هيدگر و ديگری) «Truth and Method ( از
  گادامر است.

   نوينهرمنوتيک 
است تا برخالف هرمنوتيک  در دوران معاصر تالش زيادی صورت گرفته

يابی به فهمی واحد ارائه شود.  فلسفی، شيوه و راهکاری خاص برای دست
» اريک هرش«) و Emilio Betti» (اميليو بتی«نمايندگان بزرگ اين دوره 

)Eric Donald Hirsch سعی در احيای  گادامرو  هايدگر) با نقد نظريات
های ذهنی  کوشند برای دغدغه های هرمنوتيک کالسيک دارند و می آموزه

ای که هم  ای منسجم و اصولی تعريف کنند: قاعده قاعده ديلتایو  اشاليرماخر
از اثر نائل گردد. » فهم نهايی«را توجيه کند و هم به دريافت » روش در فهم«

برداشت مستقل از يکديگر وجود  اريک هرش عقيده دارد که در تفسير متن، دو
شود؛ ديگری شواهد آن معانی  دارد: نخست معنايی که از الفاظ متن دريافت می

دهد که معنای لفظی همواره  شود. سپس توضيح می در دورانی که اثر تفسير می
  کند.  ای فرق می ثابت است، اما شواهد آن معنا، در هر دوره

  



 در غرب آن شدن گيری، ژرفش و نهادينه د شکلرون: رواداری

 احد قربانی دهناری

  يشگامترسيم چهره زنان پ: گوستاو فلوبر

يکی از   )١٨٢١ - ١٨٨٠ Gustave Flaubertگوستاو فلوبر (
 Madame( »بوواریمادام «کتاب درکه  است فرانسهترين نويسندگان  برجسته

Bovary(  و  ترسيم چهره زنان پيشگام آن دوره، زندگی اجتماعی به
زنی با انتظارات و روياهای پرشور و بلند  پردازد. می ها های آن دشواری
نظام مردساالر فرانسه آن دوران را به چالش می طلبد. او از  ،نهپرواز

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

مادام بوواری حتی سر ميز غذا نيز کتابش در دستش بود و به 
زد ويا غذا  که چارلز با او حرف می زد در حالی            آرامی ورق می

  ورد.خ می

  

  ها : گامی بزرگ در شناخت سبب بيماریلويی پاستور

دان و  ) شيمی١٨٢٢ - ١٨٩۵  Louis Pasteurلويی پاستور (
بروز  ونقش باکتری در روند تخمير و فاسدشدن که شناس فرانسوی  زيست
ا در بروز بيماری و کشف واکسن ه شناخت نقش باکتری. نشان داد ها را بيماری
 تر ژرف ها از بيماری کردن شناخت بشريت را ستوريزههاری ابداع عمل پاضد

  نمود.

  

  يا مرگ است از جنگ فقر ان: سهم سربازیشاندور پتوف

شاعر مجاری  )١٨٢٣ - ١٨۴٩  Sándor Petőfiشاندور پتوفی (
حمايِت زباِن مردمی در اشعار عاميانه پرداخت و نوع جديدی از ادبيات را  به
کرد و سرنگونی  ز منافع دهقانان فقير دفاع میوجود آورد. در صحنه سياست ا به

پادشاهی هابزبورگ و دستيابی به استقالل ملی مجارستان را در صدر اهداف 
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الت يکجا مظهر تماياو  یشعر او و زندگان مبرم و انقالبی خود قرار داده بود.
   ک ملت است.يخواهانه يآزاد

ن يمطالعه حوادث ا داشت. یخ انقالب بزرگ فرانسه را دوست ميتار یپتوف
دفاع از حق  ید برايد که بايفهم یکرد و م یم چشمان او را باز ميانقالب عظ

ام کند. ير دست مالکان بزرگ و اشراف بودند قيطبقات محروم وطنش که اس
در او  یليانقالب فرانسه خ ١٧٩٣و  ١٧٩٢ن يخون یمخصوصا حوادث سالها

  مؤثر بود. خود او گفته است:

د يل جدين انجي، اخ انقالب فرانسه استيتار من گاهیصب یدعا
  و نجاتبخش امروز بشر است. یآزاد م دهندهيتعل

  بخش مجارستان کشته شد. در جنگ آزادی یپتوف

  یعشق و آزاد
  خواهم ین دو را ميا

  کنم یجانم را فدا م
  در راه عشقم
  و عشقم را
  یدر راه آزاد

  

  به سربازان احترام بگذاريد
  اگر از جنگ باز آيند

  وطن به ايشان يک عصای گدايی می بخشد 
  و اگر در جنگ بميرند 

 فراموشی بر گور آنها و نام آنها می ريزند
  

	خون اشک، نه در جاری ساختن افتخار در خشک کردن: لرد بايرون
)  معروف به لرد ١٧٨٨ - ١٨٢۴   George Byronجورج بايرون (

 »لنيش یزندان«ار معروف ينكه قطعه بسيا یبرا شاعر واديب انگليسیبايرون 
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)The Prisoner of Chillon( لن در يخود به برج معروف ش یرا بسازد با پا
آرد تا بتواند به  ین زندگيدر آنجا مانند محبوس یاچه لمان رفت و چنديآنار در
 یادب ین شاهكارهاين قطعه او از بزرگتريببرد. ا ین پيان سابق شليه زندانيروح
  ود. ر یبه شمار م یات ويح

وغ اسارت دولت ير يخارج شدن از ز یونان برايخواهان يآزاد یوقت
به درخواست آنان  بيدرنگز يرون نيدند باياز مردم آزاد جهان آمك طلب یعثمان

ونان در ي یسولونگين جنگ در ميونان شتافت و درحيپاسخ داد و به جبهه جنگ 
  . از اوست:آشته شد یسالگ ٣۶

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

 معنای شادی، چيزی جز شاد آردن ديگران نيست.

 

  يگانگی روحی بشريت مدافع پرشور: آدولف باختين

) انديشمند آلمانی بر ١٨٢۶ -  ١٩٠۵   Adolf Bastianآدولف باختين (
) و ethnographyنگاری ( )، مردمanthropologyشناسی ( تکامل انسان

بود  »يگانگی روحی بشريت«گذاشت. او مدافع پرشور  بسيار سی تاثيرشنا روان
ای علمی از همٔه جوامع  کرد که مقايسه و ادعا می پرداخت میآن به استدالل  و

های جهانی متمايز، دربردارندٔه عناصر  انسانی آشکار خواهد کرد که ديدگاه
ای  ی در مجموعهبنيادی يکسانی است. براساس نظر باختين، همٔه جوامع انسان

های متفاوت يا  اند؛ فرهنگ شريک  )elementary ideas» (های اصلی ايده«از 
  اند. های بنيادی انطباق محلی اين ايده  )folk ideas» (های قومی ايده«
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	 لذايذ ظالمانه: شرمنده لئو تولستوی

، نويسنده و فعال سياسی و  )١٨٢٨ - ١٩١٠  Lev Tolstoyلئو تولستوی (
به رغم شهرت و محبوبيتی که با انتشار آثارش کسب کرد،  ،ی روسعاجتما

 زندگی خود را به شدت تغيير داد و به ساده زيستن روی آورد.

آموزش و پرورش کودکان و  زی که بهيآم لحاظ توجه احترامبه  تولستوی
به مدت پنج سال از کشورهای اروپای غربی و  ١٨۵٧نوجوانان داشت، در سال 

 روپا مانند: چارلز ديکنز، ايوان تورگنيف، فريدريش فروبلبا مشاهير ا
)Friedrich Fröbel( و آدلف ديسترِوگ )Adolph Diesterweg(  ديدار

 کشورش، براساس تجارب نوآموخته، دست به يک رشته آرد. پس از بازگشت به
، به ژان ژاک روسواصالحات آموزشی زد و در همين راستا به پيروی از 

  ابتدايی در روستاها پرداخت. تأسيس مدارس 

ای به يکی از خويشاوندانش که اداره امور دربار و مباشرت  لئو در نامه
  روسيه را بر عهده داشت، چنين نوشته است: تزارامالک 

های کثيف و  گذارم، با مشاهده چهره مدرسه قدم می هرگاه به
تکيده، موهای ژوليده و برق چشمانِ  اين کودکان فقير، 

من  شوم و همان حالتی به ناآرامی و انزجار می دستخوش
دهد که بارها از ديدن شرابخواران مست، بر من  دست می

توانم آنها  است. ای خدای بزرگ! چگونه می مستولی شده
دانم به کدام يک کمک کنم. من آموزش  را نجات دهم؟ نمی

خواهم و نه کسی ديگر،  ها می و پرورش را تنها برای توده
 آينده را از غرقهای  ها و لومونوسف نم پوشکينمگر بتوا

  شدن رهايی بخشم.

آموزان نخبه را از  گاه تفاوتی بين کودکان قائل نشد و دانش تولستوی هيچ
ديگران متمايز نکرد تا درخورِ  توان و استعداد هر کودک، آموزش مناسب را 

تزار تعطيل  که مدارس از سوی اداره سلطنتی به آنها ارزانی دارد. پس از اين
اش ادامه داد.  های فرهنگی و اهداف تربيتیِ  مورد عالقه شد، تولستوی به فعاليت
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کننده با ترکيبی از علوم طبيعی و انسانی، همچنين  های سرگرم او با انتشار کتاب
های  ، کودکان را با ارزشازوپهای  ويژه داستان های آموزشی به داستان

ها کودک روسی تا دهه دوم قرن  نمود. ميليوناخالقی، اجتماعی و معنوی آشنا 
بيستم با آموزش الفبای تولستوی، سال اول دبستان را آغاز نمودند. با اتخاذ اين 

تولستوی توانست در جنبش اصالحات آموزشی وايجاد مدارس آزاد به روش، 
  شود. ، مؤثر واقع)Summerhill School( گونه سامرهيل

، يکی از )War and Peace( »جنگ و صلح«شاهکار تولستوی، 
 معتبرترين منابع تحقيق و بررسی در تاريخ سياسی و اجتماعی قرن نوزدهم

ی ناپلئون  ها را در برابر حمله ی مقاومت روس روسيه است. همچنين حماسه
های جهان و فراتر از آن  ترين رمان کند. منتقدان آن را يکی از بزرگ بازگو می

ی زندگی و تاريخ  های فلسفی نويسنده درباره گاهی ديد يک رمان در بردارنده
  دانند.  می

سرگشتگی و نااميد از بهبود وضعيت   تولستوی، در اوج اشتهار، مبتال به
عنوان  جامعه شد و در مرز انحطاط فکری و شکست روحی قرار گرفت. او به

ميالدی با فقر  ١٨٨٢عضوی از اداره کل آمار و سرشماری در مسکو در سال 
از  وابسته به زمين افزون کارگران که در مقام مقايسه با محروميت دهقانانروز

تری برخوردار بود، آشنا شد. با تأثيرپذيری از اين واقعيت تلخ، به  ابعاد وسيع
رسانی به کشاورزان و جلوگيری از مهاجرت دسته جمعی آنان به  منظور کمک

از روستاييانی که  ايجاد تشکيالتی نمود که پشتيبانی شهرها، اقدام به
محصوالتشان در اثر حوادث و آفات طبيعی آسيب ديده بود، در دستور کار خود 

گيری از تفريحات  قرار داد. او خود نيز با ترک سيگار و الکل و کناره
چه لذايذ «مخصوص مانند شکار حيوانات، اعالم همدردی نمود و اعتراف کرد: 

  »ای! ظالمانه

اعی تولستوی، حمايت از زندانيان سياسی، مذهبی های اجتم از جمله فعاليت
 On» (مذهبیدر باره رواداری «او در مقاله و سربازان فراری بود. 

Religious Tolerationکليسای ارتودوکس برای مسيحی کردن  ) تالش
  کند. جباری محکوم میا
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همان نسبت نيز در  ، بهشد مشهورتر میتولستوی هرچه در خارج از روسيه 
های دولتی و مراجع ارتودوکس  داخل روسيه مورد طعن و لعن و انزجار دستگاه

هايش پيش از انتشار توقيف و شايعه روانی بودن او به  گرفت. نوشته قرار می
ترين حرکت وی را زير نظر گرفته  وچکشد. پليس تزاری ک سرعت پراکنده می

بود. هنگامی که به پشتيبانی از مريدانش برخاست و برای آزادی آنها از 
ها را که به عنوان مدرک جرم مطرح بودند به عهده  بازداشت، تمام مسئوليت

  گرفت، به او گفتند:
جناب کنت، جاه و جالل شما به قدری بزرگ «

  »را ندارد!های ما گنجايش آن  است که زندان

جع اد در دست مرشای  بهانه )Resurrection» (رستاخيز«انتشار رمان 
داليل زير، تولستوی  به ميالدی ١٩٠١، تا در تاريخ شد کسودوعالی کليسای ارت

  عنوان مرتد معرفی نمايد: را به

  تکذيب وحدت تثليث مقدس در وجود خدای واحد. •
  مسيح.تکذيب بکارت مريم مقدس، قبل و بعد از تولد  •
ناسوتی مسيح پسر  -تکذيب رستاخيز مسيح، و ضديت با مظهر الهوتی  •

  خدا.
تکذيب وقوع معجزه در مراسم عشای ربانی. (تولستوی، معجزه را به  •

طور عام و اعجاز تبديل نان به تنِ  مسيح را به طور خاص نفی 
  است.) کرده

اتوری ديکتدر جهت برقراری  ها سوسياليست قهرآميز تولستوی، مبارزات
، دوستی مردود دانسته و به عنوان پرچمدار انسان ها را و آنارشيست ،پرولتاريا

  است.  و مخالف با جنگ و خونريزی شناخته شده پرهيز مبارزه خشونت

 . موضوع آزادزاديخواهی روسيه را فراگرفته بود، موج آتولستویدوران در 
نان امالك خود طرحی ستوی به دهقالمسأله حاد روز بود، و تو» سرفها«آردن 
آزادشان سازد. ولی دهقانان به طرح او بدگمان شدند وخيال  تادهد  می را ارائه

 .آردند رداو را  هی در آار است و به همين جهت نقشئ آردند آه حقه
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های تربيتی او  و شيوه ای درست آرد مدرسه دهقانانهای  تولستوی برای بچه
نروند و حتی وقتی در آالس  ه به مدرسهانقالبی بود. شاگردها حق داشتند ، آ

، نظم انطباط به هيچ معلمشان گوش ندهند. در مدرسه تولستوی س، به درهستند
ردان هيچ وقت تنبيه نمی شد. تولستوی وجه وجود نداشت و هيچ يك از شاگ

، تمام روز را با بچه ها آار می آرد و عصر آه می شد در خودش درس می داد
آرد و برای آنها قصه می گفت و با آنها آواز می  می های آنها شرآت بازی

  خواند.

  های اوست: از گفته

، دريغا که هيچ کس در اين خواهند بشريت را عوض کنند همه می
 انديشه نيست که خود را عوض کند.

  

  : افشای گرگان در لباس ميشهنريک ايبسن

 و شاعر) ١٨٢٨ - ١٩٠۶  Henrik Ibsenهنريک ايبسن (
 ،در نروژ و اروپا های سياسی کشمکششدت  دوراندر  نروژی نويس نامه نمايش
مقاالت  ئی روزنامهدر . عضو اتحاديه کارگران شد و مدتی بود یسياس فعالی

 را توقيف کرد  و آنحمله   روزنامه به پليس . ولیکرد منتشر میسياسی و هنری 
  . استثنای ايبسن، همه بازداشت شدندو کارکنان آن به 

نوشت و در آن ) Love's Comedy( »کمدی عشق«او اثری به نام 
» براند« در حرمت و پاکيزگی زندگی زناشويی را مورد استهزا قرار داد.

)Brand( ارکان «. کند قهرمان داستان همه چيز را فدای عقيده و ايمان خود می
داستان مرد گرگ صفتی است که خود  )The Pillars of Society» (اجتماعی

را به لباس ميشی درآورده و با تظاهر به تقوی و پرهيزکاری، مايه فساد اجتماع 
  شود. می

، )An Enemy of the People( »دشمن مردم« نمايشنامه ايبسن در
. شخصيت دکتر گيرد انتقاد میها را نيز به باد  روزنامه ،ضمن رد نظر اکثريت
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در دشمن مردم تا آن اندازه منطبق بر شخصيت  )Stockmann( استوکمان
دکتر و من درست با يکديگر «نويسد:  ناشرش چنين می است که ايبسن به شخود

هماهنگيم. اما دکتر کمی لجوجتر از بسيار توافق داريم. در موضوعهای فراوان 
ع همانند ايبسن يک پيشرو است که همواره دکتر استوکمان درواق »من است.

  قصد مبارزه با اکثريت و دفاع از اقليت را دارد.

ن آنتوهای واقعگرايانه در نمايشنامه نويسی را با الهام از  ايبسن روش
های  ها و افسانه دوره اوليه آثار او برگرفته از اسطوره رواج داد. چخوف

وشته شده بود . اين آثار اگرچه حال نروژی بود که به زبان منظوم و شاعرانه ن
ها ديده  يی و صراحت در آنهای واقعگرا و هوای رمانتيک دارند ولی رگه

  . شود می

رشد صنعت و تغيير ساختار اقتصادی در قرن نوزدهم که سوداگری در آن 
های خود سوق  در نمايشنامهکند، ايبسن را به سوی تغييرات اساسی  رشد می

ای خبری نيست،  ها و قهرمانان افسانه م کار او از اسطوره. در دوره دودهد می
سازند. اوج اين  های نمايشی او را می بلکه اين مردم عادی هستند که شخصيت

  مشهود است. »دشمن مردم« روش در نمايشنامه 

ايبسن، نمايشنامه نويسی واقع گرا بود که در آثارش با نگاهی تيره و 
اروپايی نگاه کرد و ارزش ها، سنت ها و  بدبينانه به جهان و زندگی بشر

ايبسن به دليل  برد. آثار پرسشباورهای خشک و متحجر اجتماعی را زير 
آمد و بسياری  ستيزانه اش به مذاق جامعه زمانش خوش نمی درونمايه های سنت

ايبسن در واقع واکنش انتقادی  »دشمن مردم«شوراند. نمايشنامه  را عليه او می
  حافظه کار و سنتی نروژ و نگاه بسته و محدود آنها به آثار اوست.او به جامعه م

ارسطويی و از نظر درونمايه، های ايبسن از نظر فرم غير  نامه نمايش
گرا و انقالبی بودند و در آنها روابط انسانی از دريچۀ بيان زندگی درونِی  واقع

  فرد، نمايان می شد.

ستند. دکتر استوکمان که يی اگر ميکديدو برادر مقابل  »دشمن مردم«در 
رد. ت دايه بر واقعيقت دفاع می کند و شهردار شهر برادرش که تکياز حق
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ی که شهر کوچک يهای طبی شهر است. حمام ها اختالف نظر آنها درباره حمام
ای قرار داده است  ژهيت وياس با شهرهای اطراف منطقه در موقعيآنها را در ق

ی قابل توجهی را برای شهر و ساکنانش می يد درآمدزاين موضوع نويکه هم
  دهد. 

ای را  ها، دکتر استوکمان جواب نامه ن حماميدر آستانه بهره برداری از ا
شهای او درباره نوع ساختار حمام هاست. يجه آزمايافت می کند که حاوی نتيدر

جاد يت حمام ها از نظر ساختار به شکلی است که ايجه وضعين نتيبنا برا
ق انداختن استفاده يماری می کند، پس دکتر استوکمان خواهان به تعويآلودگی وب

  رد.ياز آنها می شود تا بازسازی الزمه در آنها صو رت بگ

ن ين موضوع مخالف است، چون او معتقد است که ايشهردار برادر او با ا
ن زودی ها يد است به ايشود که بع های شهر می اقدام سبب بی اعتباری حمام

ند به شهرت کنونی اش برسد و از دکتر استوکمان می خواهد که شهر بتوا
ن موضوع با مخالفت دکتراستوکمان روبرو می شود و يماجرا را فاش نسازد. ا

د ين تضاد دوران ساختار جدين کشمکش شهرداراست. ايت برنده ايدر نها
زهای ياقتصادی عصر اوست. ساختاری که سبب توسعه است، ولی همزمان چ

  ی را نابود می سازد.ارزشمند

ايبسن در زمان خود بسيار راديکال بود و تحول تازه ای را نمايشی ادبيات 
مدرن سبب شد. تفسير های موجود از اجرای آثار ايبسن،  نمايشنامهدر عرصۀ 

آغاز عصری نو در هنرهای نمايشی بود. عصری که به اتمام نرسيده و همچنان 
ار درام نويس بزرگ نروژی، به خلق آثاری پويا و جستجوگر با وام گيری از آث

  بديع و متفاوت سرگرم است.

  

	عادت و اخالق مردم: روايت گرايی واقع

است.  )Idealism( گرايی پنداره ، نقطه مقابل)Realism( گرايی واقع
گرايی يعنی اصالت واقعيت خارجی. اين مکتب به وجود جهان خارج و  واقع

همه موجودات و آنچه را که  يانگرا پندارهت. مستقل از ادراک انسان، قائل اس
دانند و  کنيم، تصورات ذهنی و وابسته به ذهن شخص می در اين جهان درک می

توانم بگويم  کنم نباشم، ديگر نمی معتقدند که اگر من که همه چيز را ادراک می
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ز ها ا ، اگر ما انسانگرايانه واقعکه چيزی هست. در حالی که بنابر نظر و عقيده 
  بين برويم، باز هم جهان خارج وجود خواهد داشت. 

در طول تاريخ به معانی مختلفی غير از معنايی که گفته  گرايی واقع واژه
که در  ها و کاربردها، معنايی است است. مهمترين اين استعمال شد، استعمال شده
در ميان فالسفه مدرسی، جدال  است. ) رواج داشتهScholastic( فلسفه مدرسی

عظيمی بر پا بود که آيا کلی وجود خارجی دارد و يا اينکه وجودش فقط در ذهن 
  است؟

گرا و کسانی  کسانی که برای کلی واقعيت مستقل از افراد قائل بودند، واقع
دانستند  که کلی را تنها دارای وجودی ذهنی و در ضمن موجودات محسوس می

  شدند. خوانده می گرا دارهپنو برای آن وجود جدا از جزئيات قائل نبودند،، 

گرايی و  های واقع های مختلف هنر مانند ادبيات نيز سبک بعدها در رشته
است. سبک گرا  پندارهدر مقابل سبک  گرا واقعبه وجود آمد و سبک گرايی  پنداره
گرايی يعنی سبک گفتن و نوشتن متکی بر نمودهای واقعی و اجتماعی. اما  واقع

ست از سبک متکی به تخيالت شاعرانه گوينده يا عبارت ا گرا پندارهسبک 
  نويسنده.

خيال پردازی و فردگرايی  بر آن است کهرمان و نمايشنامه  در واقع گرايی
های زندگی و تشخيص درست  برد و به مشاهدٔه واقعيت رومانتيسم را از بين می

 یگراي واقعهدف حقيقی  پردازد. علل و عوامل و بيان تشريح و تجسم آنها می
های زندگی و تحليل و شناساندن دقيق  تشخيص تأثير محيط و اجتماع در واقعيت

سعی نويسندگان  است. به وجود آمده هايی است که در اجتماع معين شخصيت
تغيير و رشد در اين است که جامعه خود را تشريح کنند و  واقع گرا
  موجود در جامعه را نشان دهند.های  شخصيت

نويسنده در اين مکتب به کار يک مورخ نزديک از اين روست که کار 
عادت و اخالق مردم  کند و هنرمند درونکاوی می شود با اين تفاوت که می

کمدی «کند و در  به اين نکته اشاره می بالزاک کند. اجتماع خويش را بيان می
ها  با تنظيم سياهٔه معايب و فضايل و با ذکر آنچه زاييدٔه هوس«گويد:  می» انسانی
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عشق هاست و با تحقيق درباره مشخصات اخالقی و انتخاب حوادث اساسی  و
ها ممکن است به نوشتن تاريخی موفق شوم  خلق و توصيف شخصيتجامعه و يا 

  ».تاريخ عادات و اخالق جامعه«اند، يعنی  که مورخان از آن غافل بوده

 تاندالدر فرانسه بالزاک، گوستاو فلوبر و اس گرا واقعايندگان بزرگ از نم
ی جيمس و در روسيه لئون تولستوی و نرچارلز ديکنز و هدر انگلستان 

اوژنی «، »بابا گوريو« توان نام برد. را می داستايوسکی وماکسيم گورکی
دوران «و » جنگ و صلح«، »رستاخيز«، »آرزوهای بزرگ«، »گرانده
  روند. از آثار مشهور اين مکتب به شمار می »کودکی

  

 

  )Millet François-Jeanفرانسوا ميل   نچينان (ژا خوشه
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  : پشتيبان حقوق زنان و بردگانلوئيزا الکوت
نويسنده ) ١٨٣٢ - ١٨٨٨  Louisa May Alcottلوئيزا الکوت (

هايی که برای کودکان به ويژه برای دختران  که بيشتر به سبب داستان آمريکائی
ات کالسيک کودکان ادبياو از  »زنان کوچک«نوشته شناخته می شود و داستان 

ام در نگارش اين داستان از خانواده و زندگی خود الهوت الک رود. به شمار می
کند.  داشتنی و دخترانشان را بازگو می ی دوست گرفته است، داستان يک خانواده

الکت در اين رمان اهميت عشق خانوادگی، وفاداری، نيکوکاری و وظيفه را 
  .دهد ر سده نوزدهم نشان میگی دختران دهمراه با جزئيات زند

ن فعال جنبش زنان ت از مخالفان برده داری و از طرفداراومی الک زالوئي
های فمنيستی را بيان  ايش اغلب اصالحات آموزشی و آرمانه بود و در نوشته

  می کرد. 

  

  با خنده وخوشبينی: مبارزه با مشکالت زندگی مارک تواين

 ١٨٣۵ - ١٩١٠  Samuel Langhorne Clemensساموئل لنگهورن کلمنس (
شود،  )، شناخته میMark Twain( اش، مارک توين که بيشتر با نام قلمی

ما در اين سرزمين از وجود سه چيز می گفت نويسنده و طنزپرداز آمريکايی 
برخورداريم: وجدان بيدار، آزادی بيان و احتياط الزم برای اينکه از دوتای اول 

  هرگز استفاده نکنيم!

کرد انسان را با خنده  تواين طنزپرداز تيزبينی است که تالش میمارک 
منتقد پيگير زندگی  او وخوشبينی در غلبه با مشکالت زندگی کمک کند.

نژادی و سياست خارجی امريکاست. او در  اجتماعی وسياسی به ويژه تبعيض
 A Connecticut» (يک يانکی اهل کانکتيکات در دربار شاه آرتور« کتاب 

Yankee in King Arthur's Court با طنزی گزنده تمدن اروپا و امريکا را (
  کند. طلبانه اياالت متحده را رد می طلبانه و توسعه کند و سياست برتری نقد می
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  :نخستين بانوی پزشکگرت آندرسن زابتيال
 - ١٩١٧ Elizabeth Garrett Anderson( اليزابت گرت آندرس

 پيشپذيرفته نشدن زنان در دانشگاه،  ه علتب بانوی پزشک انگليسی،) ١٨٣۶
. وی نخستين بانو )١٨۶۵موفق به اخذ دانشنامه شد (خود تحصيل کرد و 

  ).١٩٠٨شهردار انگلستان شد (

 مردان شتر توسطيب یعلم یشرفتهايپ آه سيانگل خيتار از یدوران در
 یسنت معادله نيا بر بطالن اندرسون، خط گرت زابتيال گرفت، یم صورت

 زيزنان ن آه داد نشان سيانگل پزشك نينخست عنوان به خود یمعرف با و ديآش
موفق  یپزشك همچون یا دهيچيپ و حساس دانش در توانند یم مردان همچون

 تيموفق با آه ديآ یم شمار به سيانگل خيتار در زن نينخست گرت زابتيال شوند.
   .اردبگذ سر پشت را یپزشك یايدن به ورود سخت امتحانات توانست

 به توجه پرچمداران از یكي عنوان به زن نيا از سيانگل معاصر خيتار در
 ادي یآموزش و یعلم مختلف یها عرصه در آنها شرفتيپ تياهم و زنان حقوق

 وعالی  آموزش یها فرصت از استفاده ایبر زنان حق بر همواره او. شود یم
  داشت. ديتاآ یعلم

 توسط یآزمون انجام از پس یالديم ١٨۶۵ سال اندرسون گرت زابتيال
 نيا .افتي طبابت اجازه و شد دييتا پزشك عنوان به داروسازان و پزشكان انجمن
 ,Glynn( .رفت می شمار به دوران آن سيانگل در مهم و یخيتار یداديرو

٢٠٠٨(  

  

  : مبارزه برای آزادی رایچارتيسم
جنبشی سياسی و اجتماعی برای  ) يا َمنشورگرايیChartismچارتيسم (

» منشور مردم« که در ١٨٣٨ - ۴٨ی  دههو ايرلند شمالی در  بريتانيااصالح در 
)People's Charter of 1838 (ی خود را اعالم کردند.  های ششگانه خواست

ی مردان، برقراری رای  رت بود از: آزادی رای برای همهمهمترين آنها عبا
 مخفی و برافتادنِ  شرطِ  مالکيت برای نمايندگان پارلمان.
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  : مبارزه برای سازگاری آراآلفرد فويه
تالش  ویفرانس فليسوف) ١٨٣٨ - ١٩١٢ Alfred Fouilléeه (يآلفرد فو

  ها و مذاهب مختلف را باهم سازگار کند. جدی کرد تا رای

متصور  يیتوان حّد و انتها یات نميمعنو ین گمان بود آه برايه بر ايفو
و  یخواهريت، محبت، خيولسئچون حس م يیلت هايبر فض یگشت. و

 یتلق یق آماالت اخالقين صفات را از مصاديو ا د فراوان داشتيتاآ یدوست نوع
  د.ينما یم

  

  موشکانه زندگی ناکامان: تصوير اميل زوال
های  ) نويسنده و يکی از چهره١٨۴٠ -١٩٠٢    Émile Zolaاميل زوال (

و در تبرئه افسر ارتش  است فرانسه در آزادی سياسی مبارزه برای کوشای
گرائی  طبيعتگذاران مکتب  او يکی از پايهداشت . نقش اساسی  »آلفرد دريفوس«
)Naturalism(  .اوضاع اجتماعیدر نماياندن  کوشش يشدر نوشته ها او است 

 دارد.های جامعه و افراد  وحاالت و دگر گونی

. به نوشت های سياسی مطلب می ، برای روزنامهشدن قبل از نويسندهزوال 
اپلئون سوم، که از موقعيتش سو نفرتش را از ن عنوان يک خبرنگار سياسی

   د.نمو میمخفی ن ،کرد استفاده می

-روگن«ان های خود را زير عنوان رمبيست جلدی سلسلۀ مجموعۀ  وی
تاريخ اجتماعی و «با عنوان فرعی  و )Les Rougon-Macquart( »ماکار

 Natural and social» (طبيعی يک خانواده در دوران امپراطوری دوم
history of a family under the Second Empire(  اجتماع را زير

با  اين نوشته ها در کند. گيرد و موشکانه زندگی ناکامان را روايت می بين می ذره
مسايل مربوط به محافل مالی و سياسی،  به آيندۀ روشن بشريت از اميد

بورژوازی، تجارت، کارگران، روستاييان، روسپييان، هنرمندان و نقاشان سخن 



 در غرب آن شدن گيری، ژرفش و نهادينه د شکلرون: رواداری

 احد قربانی دهناری

در آثار وضعيت اجتماعی، فضا، محيط کار و مبارزه کارگران جايگاه . گويدمی 
  برجسته دارد.

غارت اموال ملت را در زمان  )La Curée( »مانده غذای پس«داستان در 
زمان امپراتوری دوم را با توصيفی  اسددهد و جامعه ف نشان میرا ناپلئون سوم 

  گذارد.  می ما گويا و تصويری رنگين پيش چشم

زندگی فقيرانه و پر ) Le Ventre de Paris( »شکم پاريس«داستان در 
  دهد.  و صادقانه شرح می ژرفبينی  از رنج کاسبهای کم سرمايه را با واقع

به  )La Faute de l'Abbé Mouret( »گناه کشيش موره«در رمان 
معايب و  . در اين داستانپردازد می و حکومت مذهبی گيتيانهد حکومت تضا
پروا  را بیگران  حکومتيز پست جامعه فاسد شده و سودجوييهای مفرط غرا

  سازد.  فاش می

به پيامد ويرانگر  )L'Attaque du moulin( »بحمله آسيا« ر رماند
مايه گرفته و توصيف ساده  ١٨٧٠از خاطرات جنگ پردازد. داستان  جنگ می

قتل و غارت شده  ای است که بر اثر جنگ دچار ويرانی و مناظر زيبا و عاشقانه
  بود.

 از يک  یتصويربا روايت زندگی يک روسپی  )Nana( »نانا« رمان
  د. هد ضعف و انحطاط طبقه باالی جامعه نشان می و ای تباه شده جامعه

زوال ، مقصود ديگ ثروتمندان استکه  Pot-Bouille »گدي«کتاب  در
لی را در يکی از ی ظاهرًا مجل های پولدار، خانه برای هجو آداب و رسوم کاسب

ها برگزيد و درون آن را در معرض تماشا گذارده است، ديوارها را شفاف  کوچه
ها و پخت و پز  ساخته و رازها را از پشت آن بيرون کشيده و هياهوی خانواده

روزانه و آمد و رفتهای فريبکارانه را نشان داده است. زوال به کسانی که در اين 
شما دروغ محض «گويد:  کند و می ند، خطاب میکانونها ادعای نيکبختی دار

اين داستان نيز » شود. هستيد و در ديگ شما چيزی جز کثافت و فساد پخته نمی
  اعتراض فراوان به همراه آورد. 
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بار کارگران  زندگی نکبت )Germinal( » ژرمينال«زوال با انتشار کتاب 
ستخراج معدن خرد ، کارگرانی که در زير بار اگذارد ما می معدن پيش چشم

برند، فساد بر  اند و با مزد ناچيز و گرسنگی، در وضع پريشانی به سر می شده
روزی به الکل و زن پناه  شود و از شدت تيره سراسر زندگيشان حکمفرما می

ميبرند و به سبب آنکه اربابها قصد دارند که از مزدشان کسر کنند، به اعتصاب 
کشند و سرانجام بر اثر سرما و  دست می آورند، چندين ماه از کار روی می

شود، به قوای انتظامی تسليم  گرسنگی، اعتصابشان به شکست منتهی می
  گردند.  شوند و به دوزخ معدن بازمی می

  

  : سعادت فردی در گرو تعالی نوع بشرهارتمنادوارد 
فيلسوف  )١٨۴٢ - ١٩٠۶ Eduard von Hartmannن (اادوارد هارتم

 The Philosophy of the(» فلسفهٔ  ناخودآگاه« کتابآلمانی در 
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 پيدا می بی
متمايز می شود و در اين شور و حرکت، اراده بر ادراک غالب می شود فسادها 

  کند. روز میدر جهان ب

آن است که عقل و ادراک را با اراده به جنگ بيندازيم تا  لکچاره اين مش
به نيستی و فنا يعنی آرامش شود و حالت ناخودآگاه اصلی بازگردد. تا  منجر

جای اينکه دنبال سعادت و  جهان به آن مرتبه از سعادت نرسيده است، ما به
بايد در ترقی نوع بشر و جمع خوشی فردی خود، که امری موهوم است، باشيم 

بکوشيم و اگر خوشی و سعادت برای افراد باشد در اين است که از خود بگذرد 
  د.شنديايو به ديگران ب

  

  گرائی : مروج پرشور کثرتجميزويليام 
) بنيانگذار مکتب ١٨۴٢ - ١٩١٠ William Jamesويليام جيمز (

و نامتعين بودن همه  دگرگونیپذيرش کثرت، سيالن و باشد.  می گرائی عمل
های  نسبت به همه جنبه -چيزها و يک ديدگاه واقع بينانه و مبتنی بر عقل موجود 
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و معتقد بود که اگر فکر و در کانون تفکر او قرار دارد. ا -تجربه بشری 
ای مؤثر واقع شود، از نوع فکر و انديشه واقعی است؛ و مادامی که سبب  انديشه

، پرمعنا و ارزشمند خواهد بود. از نگاه او، حقيقت ساز دگرگونی در زندگی شود
يک امر مطلق ثابت و تغيير ناپذير نيست بلکه در اثر فعاليت انسان ابداع يا 

ايجاد می شود. عالوه بر آن، بين حقيقت و خير پيوندی تنگاتنگ وجود دارد: 
 آنچه حقيقت است تبديل به خير می شود.

. او می خواهد روشی فلسفی را برای دغدغه نهايی او يک امر اخالقی است
 .زندگی و نيز انسانها ارائه دهد

 Varieties of Religious( »تجربه دينی گوناگونی«در کتاب  جميز
Experienceتجربه کند که های اوست، استدالل می  ) که مجموعه سخنرانی

اگر چه اين ديدگاه با الزام و  دينی متنوع است و موضوع تفسير قطعی نيست.
) سازگاری دارد، منظور او pluralismگرائی ( تر معنوی به کثرت تعهد وسيع

اين است که تعهد مذهبی يک امر شخصی است، موضوعی که او در مقاله ديگر 
اين ياد می کند.  )The Will to Believe( »اراده ايمان آوردن«از آن به عنوان 

شته باشد: ه چه باور داش تصميم بگيرد که بشود که برای خود مربوط به فرد می
 مذهب احترام بگذاريم اگرما ماهيت باورهای مذهبی را درک کنيم، بايد به آزادی

  ها با رواداری برخورد کنيم.  و با تفاوت

 

  ريزاندامگان: افشای نقش روبرت کخ

شناس  ) پزشک و باکتری١٨۴٣ - ١٩١٠ Robert Kochروبــِرت ُکخ (
ها  باکتری است و علت بسياری از بيماری علت سياه زخمنشان داد که  آلمانی

  . هستند) microorganismريزاندامگان (

اعالم نمود که عامل بيماری سل را شناسائی  نکخ رسم ١٨٨٢در سال 
است. اين يک خبر خارق العاده بود که بسرعت در تمامی جهان پخش  کرده

و مسبب بيست  گفتند گرديد. سل يک بيماری معمولی نبود. به آن طاعون سپيد می
را  انبود که بيشتر نيز گريبان جواندرصد از کل مرگ و ميرها در اروپا 
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شناختند. با کشف باسيل کخ،  گرفت و درمان هم نداشت زيرا که علت را نمی می
های  آيد و چرا بيشتر در محله اکنون مشخص گشته بود که اين بيماری از کجا می

توان از گسترش آن  ز چگونه میشود و ني پرجمعيت و کم درآمد يافت می
  جلوگيری نمود.

کخ بهمراه تيمی پزشکی از فرانسه در مصر بمبارزه با وبا  ١٨٨٣در سال 
باشد،  برخاست و در آنجا باکتری ويبريو را که عامل اصلی بيماری وبا می

دوباره شناسايی کرد. اين باکتری پيشتر توسط پزشکی ايتاليايی بنام فيليپو پاچينی 
يعنی تقريبا سی سال پيشتر از کخ کشف شده بود ولی به اين  ١٨۵۴ل در سا

  کشف اهميتی نداده بودند.

  

  ها، دين و اخالق : نقد ژرف مقدسات، ارزشفريدريش نيچه
 و فيلسوف) ١٨۴۴ - ١٩٠٠  Friedrich Nietzscheفريدريش نيچه (

امروزی  از مشهورترين عقايد وی نقد فرهنگ، دين و فلسفٔه آلمانیبزرگ  شاعر
 او رااست. و اخالق بوده ها ارزشبر مبنای سؤاالت بنيادينی دربارٔه بنيان 

ش و يدايِی او با پ شهيرِی اصلِی انديرا درگيده اند، زيلسوِف فرهنگ ناميف
هاِی  ژه نظاميو ست، بهاهاِی بشری  خِی فرهنگيهاِی تار و دگرگونی  پرورش
خ و فرهنِگ اروپا ست و دانشورِی يرچه دوخته به تايشان. اگرچه چشِم ن اخالقی

ن يژه چيو ی، بهيايهاِی باستانِی آس نه است، اّما از فرهنگين زمياو در اساس در ا
ژه در مقاِم يو ها فراوان اشاره دارد، به ست و به آنيخبر ن ز بیيران، نيو هند و ا

ن باورِی مدر ی در برابِر عقليايآس‘ خرِد’ها. او بارها از  همسنجِی فرهنگ
 .کند ش میيستا

انتقاد با لحنی گزنده از تلقی ارزش و ضد ارزش جامعه پيام محوری 
به منصه ظهور  پست مدرنيتهاست. اين پيام با مرگ فراروايت در فلسفه  نيچه

است طوری که گاه  در اراده معطوف به قدرت نهفته ضدارزشو  ارزشرسيد. 
خوريم اما  دين خود را میخود ما فريب ظاهر حقيقت طلبی و عدالت خواهی نما

انگارٔه نيچه در رسالٔه  پيش داوری ارزشی ما در پس ميل به قدرت قرار دارد.
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چنين است: گناهکارِی انسان نه يک واقعيت، که تفسيِر يک » آرماِن زهد«
  ).١٣٩٠(نيچه،  واقعيت است.

ن ين تفكر و فلسفه سنت گراست. مهمترين منتقديتر چه از سرسختين
ق يت عميا ، شكاآيانه ، زبان گويل گراينی تحليزبير و افكار او تمشخصات آثا
ی شناخت علمی انسان است. به يد جدی در توانايز تردي، قدرت و ننينسبت به د

از او به يز از نيت قبل از هرچيچه آوشش انسان در راه شناخت واقعيده نيعق
كرد جهان شناسی يروشود. لذا انسان در يداری ناشی ميابی به پايجه آار و دستينت

چه منتقد ينی آردن پرسشهاست. نيش بيخود در جستجوی ساده آردن و قابل پ
ن درآی است آه يری در شناخت و بررسی است. بر اساس چنيسرسخت آسان گ

ن و فرهنگ يك و ديزيكال از ذهنی بودن فلسفه و متافيد و راديچه به انتقاد شدين
، نیيهای د م و آموزهيك از مفاهيچ يد آه هآش ش میين باور را پيپردازد. او ا می

ن انسانها هستند يستند بلكه ايفلسفی و مرامی به خودی خود دارای ارزش مهمی ن
ز عمال ين انسانها نياند. ا جاد آردهيآه به آنها ارزش داده و نظام ارزشگذاری را ا

ا ه نی آردن بغرنجیيش بيقت و اخالق و قابل پيای جز ساده آردن حق زهيانگ
جاد دستگاه مفهومی يز ، خود در پی اين انتقادات تند و تيچه پس از ايندارند. اما ن

محض است. او »  اخالق« و »  قتيحق« چه اصوال منتقد يرا نيست. زيای ن تازه
آند آه در پشت  ی میيها زهيهمه آوشش خود را صرف افشاه ٔ انگ

نگرش انتقادی او چه و ين رو نيهای موجود نهفته است. از هم ارزشگذاری
كرد عمومی او يرا رويشود. زيته محسوب مين راه گشای مدرنيهمچون آارآمدتر

ها بطور آلی همواره در جستجوی نقد  بيگزاگها و فراز و نشيبا همه ز
قت نقش بزرگی در يق در حقين طرين شده است. او از اييش تعيارزشهای از پ

نسبی بودن ارزشهای بشری و  ، تابو شكنی و نشان دادنانسانیاهی ش آگيافزا
  )١٣٩٠(حيدريان، ، بازی آرد. مفهومی

ونان باستان عالقه شگرفی داشت. با وجود ير يچه به فرهنگ ، زبان و اساطين
ك داشت ، اما در رفتار خود تا يچه به دوران و افكار رمانتيدی آه نيانتقادات شد

ون شاعر بزرگ و نامور ريز مانند لردبايچه نيها بود. ن كير رمانتيحدی تحت تاث
ست آه از يانگر بود و تصادفی نيك اشراف زاده طغيك در واقع يدوران رمانت

ان ياخالق گرا« ژه آانت و روسو را بعنوان يكسو فالسفه دوران روشنگری بوي
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د. اما يورز رون و آثار او عشق میيداد ، اما به بايمورد انتقاد قرار م»  متعصب
ب ارزشهای دو يزی و ترآيشش او برای در هم آمچه ، آويژگی شگرف نيك وي

ش گر ابر انسان نه به معنای لغوی و يكسو ستايچه از يرا نيگانه است. ز
گر به فلسفه ، يزورمندی بلكه به معنای توانمند شدن انسان است و از سوی د

 ورزد.  قی عشق میيژه موسيات و هنر و بويادب

با وجود  کند تاکيد میاولی يآچه و مايان نيسه ميمقا در برتراند راسل
توان در يادی مي، شباهتهای زن دو متفكر وجود دارديان ايادی آه ميزات زيتما
های خود را از تجربه عملی  شهياولی انديماآ« سد: ينو افت. راسل میيان آنها يم
دی و پر يه پرداز تجريك نظريچگاه يگرفت و ه شگی و زندگی میياست پيس

های خود  چه فردی دانش آموخته بود آه آموزهينبود. اما نوسواس و بلند پرواز 
د. اما تشابه آنها يش آشيدی پيرا براساس مطالعه و دانش و تعمق فلسفی و تجر

ار يوندی بسيچه دارای هم پيزاتشان است. فلسفه اجتماعی نيشتر از تمايار بيبس
هر دو آنها در  های وزهار دارد. آمياولی در آتاب شهريهای ماآ شهيكی با اندينزد

اری است. هر دو آنها يهای بس كیيت دارای نزديحي، اخالق و مسباره قدرت
  »  حی دارند.يكردی ضد مسيرو

آند آه  ه میيی تشبين را به اژدهايد»  ن گفت زرتشتيچن« چه در آتاب ين
نی و يطی قرنها بر سرنوشت و تفكر انسان فرمان رانده است. اخالق د

ن ارزشها برای زندگی انسان در نظر گرفته همچون يی آه ايها دستورالعمل
نی و شناخت و تكامل انسان است. ين است آه مانع روشن بيجبری دروغ

ن و ارزشهای ناشی از آن ينش انسان ، ديت بين عامل اصلی محدوديبنابرا
گذرد و  نی میير غلبه بر اخالق ديافتن از مسيت يباشد. راه انسان برای فرد می
»  ابر انسان« ره گشت و آنرا بدور افكند تا بتوان به ينی چين اخالق ديا د بريلذا با
آند آه  د میيچه تاآيق آمد. نينشی انسان عادی فايتهای بيل شد و بر محدوديتبد

ت به گردن او نهاده و همواره بر او يحيوغی آه اژدهای مسيرش يانسان بجای پذ
د: يل شود آه بگويری تبديد به شي، با»  تو مكلف به....« فرمان رانده است آه: 

نی و گام نهادن در يش شرط گسستن از اخالق دين پين نخستيا».  خواهم من می« 
ت يل شدن به فرديز برای تبدين نيت فردی و انسانی است. اما ايراه خالق

ر به آودآی يش نهاد و از شيگر به پيك گام ديد يست. بايقهرمانانه آافی ن
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نماد تولدی تازه و دست نخورده »  آودك معصوم« آه ل شد. چرا يمعصوم تبد
ن ييش تعيچ سنت و ارزش از پياست. تولد تازه انسان به معنای آن است آه ه

ت آودك معصوم از هر گونه يت انسان نقش نه بسته است. ذهنيای بر ذهن شده
ن يی گسستن از ارزشهای دروغيت مبراست و لذا توانايحيلی مسيارزشهای تحم

د و ير ، نماد تردين شيش ساخته شده و ساده انگارانه را داراست. بنابرايو از پ
ابر « نی است ، اما هنوز به معنای يت و انتقاد از فرهنگ و اخالق ديشكاآ
 ی قهرمانانه است. يست ، بلكه به معنای فردگرايشدن ن»  انسان

علت  پردازد و آنرا ت میيحيد از مسيچه در اآثر آثار خود به انتقاد شدين
ن بر انسان قدرتی نامربوط و نا به يداند. قدرت دياصلی رآود و نزول انسان م

ن يگزيد جايی آه بايد بر افتد. اما در پاسخ به پرسش ارزشهايحق است و لذا با
 (Nietzche, 2001)ز. يچ چيد: هيگو د میيچه با تاآي، ننی گردنديارزشهای د

ی او به جامعه و انسان است. كرد انتقاديت و روين پاسخی نشانه شكاآيچن
چه در واقع نه متوجه انسان و جامعه بلكه اخالق و ياما نگرش انتقادی ن

را »  ابر انسان« چه مفهوم ين نگاهی است آه نيارزشهای حاآم بر آنهاست. با چن
چه با گذار از مفهوم يت انسان است. نيد بر فرديآشد آه مراد او تاآ ش میيپ

ا هر مفهوم مشابه در يدئولوژی و يا در اين يه در دانسانهای عادی ذوب شد
ر يغ»  قهرمانی« ت انسانی است آه در دوران او همچون نماد يجستجوی فرد

چه از نبود قهرمان در يشود. نيعادی و فراتر از ارزشهای عام بشری جلوه گر م
 ايچه نه نوابغ و ين وجود قهرمان مورد نظر نيجامعه مدرن شكوه مند است. با ا

رومندتر ين»  خود بودن« اند آه انسان را در انسان بودن و  ها بلكه آسانی هيشوال
د يبرند. اما با ر سوال میيسازند و ارزشها و اخالق حاآم بر جامعه را ز می

چ يه ارزشهای رسمی و اخالق غالب اجتماع هيز علين ستيبخاطر سپرد آه در ا
آه انسان هرگز قادر به  ن بدان معنی استيقت مطلقی وجود ندارد. ايحق

ابی يابی و راهيست. لذا تالش فرد انسانی برای خود يقت مطلق نيدسترسی به حق
ك است يكار تراژين پيك. اما هميكاری است تراژيپ»  ابر انسان« ده آل يبسوی ا

برد.  اند و از خود فراتر میيرو آه انسان را به منزلت قهرمانی فرا می
  )١٣٩٠(حيدريان، 
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  : اصالح از طريق آموزش نه محدويت قانونیالمآگوست پ

 ،سوئدی سوسياليست)، ١٨۴٩ـ  ١٩٢٢  August Palmآگوست پالم (
بود که  سوئدکارگری در  سوسيال دموکراسیجنبش  ترويجفعال و تاثير گذار در 

  گرايی راهبری کرد. اين جنبش را به سوی اصالح

بر شهروند را محکوم  پالم ژرفن به انسان اعتقاد داشت و تحميل محدويت
های او يکی از  انديشه سازی تاکيد داشت. کرد و بر آموزش و پرورش و آگاه می
  های دموکراسی و رفاه جامعه نوين سوئد است. بنيان

  

  زمانه ملتهبدر  خواهی يک انسان آرامش: آگوست استريندبری
) داستان ١٨۴٩ - ١٩١٢  August Strindberg( استريندبریاگوست 

رمان و نمايشنامه نويس پرکار از پيشگامان نوگرايی در ادبيات سوئد  کوتاه،
  بود. 

کارگيری ماشين ظاهرًا زندگی را  انقالب صنعتی در نيمه قرن هجدهم با به
ساده اما عمًال بسيار پيچيده کرد. پا به پای تحوالت سريع علمی و پيدا شدن 

ها رفع شد، اما  ای از نياز های فلسفی تازه و افکار و وسايل جديد، پاره انديشه
ها  وجود آمد که قبًال شناخته نبود. با تأسيس پی در پی کارخانه نيازهای ديگری به

ها دادند. اين تحوالت  ها کم کم جای خود را به شهر و ازدياد جمعيت، روستا
ها ايجاد نکردند. اختراعات  هرچند ضروری بودند، اما گشايشی فراخور نياز

ها هم کار و هم بيکاری ايجاد کردند.  توليد و گسترش کارخانهتازه و افزايش 
سادگی قابل حل نبود. در پيچ و  ای سر راه انسان قرار گرفت که به مشکالت تازه

ها و  ها و نياز ای شکل گرفت که کيفيت درگيری خم اين تحوالت انسان تازه
  هايش با گذشته فرق داشت. خواسته

زرگ سوئدی تحوالت روح و روان و نويس ب نمايشنامه یاستريندبر
به  یجلد ۵۵تجربيات خود را در گير و دار زندگی در قالب آثار ادبی پر حجمش

  منتقل کرده است.  آينده
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که انسان پيگيری احساس گناه  از جمله بهاستريندبرگ  »عيد پاک« نمايشنامهدر 
 او. ردازدپ می، ديده می شودهای داستايوفسکی  در ادبيات جهان از جمله رمان

های  دهد. انسانی در گيرو دار بحران خواهی يک انسان ناآرام را نشان می آرامش
ای پر از حوادث و تحوالت پيچيده: نيمه قرن نوزدهم تا  زندگی، در زمانه

نمونه درخشانی نمونه آثار او  های پر تب و تاب قبل از جنگ جهانی اول. سال
نه ملتهبی که تناقضات و برای نشان دادن تحوالت زمانه؛ زما است

  هايش سرانجام دو سال بعد از مرگ او به جنگ جهانی اول منجر شد. پيچيدگی

ای داشت و از جمله در محافل دوستانه  گرانه روحيه عصيان یاستريندبر
شيلر را با حرارت قرائت » راهزنان«قطعات انقالبی از نمايشنامه آزاديخواهانه 

افتاد و اغلب به واسطه همين  ولتی و دينی در میکرد. با حکومت و نهادهای د می
بار نيز به علت  گرفت. او يک کار قرار می ها زير فشار محافل محافظه در افتادن
از ژنو به کشورش سوئد » ازدواج«هايش در رمان دو جلدی  تابوشکنی

فراخوانده شد و مورد محاکمه قرار گرفت. استريندبرگ به علت فشارهای 
عی تقريبًا يک سوم از عمرش را در خارج از موطنش، و بيشتر سياسی و اجتما

ها او با فالسفه و  سر برد. در همين جا در سوئيس، فرانسه، آلمان و اتريش به
های ادبی و هنری زمانه آشنا شد و خود نيز مبتکر پيدايش  نويسندگان و جريان

  تر شد. ويژه در تئا ها به برخی از آن

روايت زندگی تاجران  با» اتاق سرخ«وف رمان معردر  یاستريندبر
زبانی تند و تيز به  با» درسنامه فشرده برای بينوايان«در نمايشنامه  و استکهلم

  می پردازد. انتقاد از امور اجتماعی و سياسی سوئد 

جامعه، انسان و خود  و بازبينی استريندبری تيزبين و پرکار به نقد
ی و کنجکاوی استريندبری در تکامل شکن بينی، سنت شک واقع بی پردازد. می

  داشته است.اساسی  ذيری فردی و اجتماعی در سوئد نقشرواداری، نقدپ
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	عدالت اجتماعی برآزادی فردی و اجتماعی  : تقدمادوآرد برنشتاين

و  ن) تئوريسي١٨۵٠ - ١٩٣٢ Eduard Bernstein ادوآرد برنشتاين (
ار سوسياليسم تکاملی يا گذ مدار سوسيال دموکرات آلمانی، بنيان سياست
مارکسيسم به اصالح گرائی  انقالب ،قهر و اراده بود. او با انتقاد از طلبانه اصالح

. اعتقاد داشت و تکامل تدريجی در امور جامعه و عدم ضرورت انقالب سياسی
 Evolutionary( »: نقد و تاييدکتاب سوسياليسم تکاملی«برنشتاين در 

Socialism: A Criticism and Affirmation ( به شيوه تدريجی و
   جويانه نيل به عدالت اجتماعی پرداخت. صلح

ال يف سوسيم و وظايالسيسوس یش شرط هايپ«ن در آتاب تايبرنش
شه ضرورت انقالب ياند) The Preconditions of Socialism(» یدمكراس
تشار در آن است آه پس از ان ژهين اثر بويت ايبرد. اهم پرسشر يرا ز یپرولتر

ست بود آه احكام آنرا يالين متفكر سوسين اولي، برنشتستيفست حزب آمونيمان
 یها ینيش بيل ها و پياز تاو یاريبطور شفاف نقد آرد و آشكارا نشان داد آه بس

خ و يو درك نادرست از روند تار يیبر اراده گرا یفست نادرست و مبتنيمان
  است.  یه داريسرما

ه ير فشار سرمايست آه طبقه آارگر زين ورش آنکند منظ تاکيد مین يبرنشت
بهبود وضع طبقه آارگر  یرد. برايگ یا مورد استثمار قرار نميست و ين یدار
، مبارزه  یآارگر یكايه و سنديل اتحادير تشكيز نظيمسالمت آم یها د از راهيبا

  كار آرد. يپ یشهر یدر پارلمان و شوراها

» یال دمكراسيف سوسيم و وظايالسيسوس یش شرط هايپ«ان آتاب يدر پا
سد: ينو یآشد. او م یش ميرا پ ینش تازه ايو ب یه هنجاريك نظرين يبرنشت

رد، يمورد نظر مارآس هم تحقق پذ یاگر بفرض محال انقالب پرولتر یحت«
 یك تمدن بدوي«جاد يجز ا یجه اينت» ايپرولتار یكتاتوريد«ه ياصوال تحقق نظر
بهبود  یكار برايپ« سد:ينو ین ميدر ادامه برنشت» ندارد.» تر و عقب مانده تر
ش رود. يپ یجي، مذاآره و به شكل تدر یقانون ید از راههايوضع طبقه آارگر با

است يس«ز بر واژه يكار مسالمت آميحات مفصل خود درباره پين در توضيبرنشت
 نيو گام به گام است. برنشت یجيآند و مراد او مبارزه تدر ید ميتاآ» یاگونگين

ه يشرفته تر از سرمايك تمدن برتر و پينده يد نمايسم باياليسوس«آند آه:  ید ميتاآ
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 یو تكامل اجتماع یبلكه سازندگ یرانگريباشد و لذا تحقق آن نه از راه و یدار
ال ين جنبش سوسياست آه برنشت یمهم یابين ارزيدر پرتو چن» سر است.يم

ن باور است يدارد. او بر ايحذر مسم بر يبراليه ليرا از اعالم جنگ عل یدمكراس
آند،  یاعالم حضور م یه داريسم هر جا آه تنها بعنوان مدافع سرمايبراليآه ل

قرار  یاسيب سيك رقيهمچون  یال دمكراسيد مورد انتقاد سوسيد بايبدون ترد
ك نبرد يسم يبراليسم و لياليان سوسيست آه مين معنا نيبد ین رقابتيرد. اما چنيگ

ادامه  یخيك جنبش بزرگ تاريسم بعنوان يبرالياست ، بلكه ل یارهمه جانبه ج
  سم است. ياليسوس یمنطق
درباره مفهوم و  یال دمكراسين مواضع سوسيبرنشت یك پرسش مرآزي
و  ین آزادياست. برنشت یت آن در برنامه جنبش آارگريو اولو یگاه آزاديجا

شمرد و  یك ميال دمكراتيجنبش سوس یرا دو مولفه اساس یحقوق شهروند
د ينبا یاقتصاد یو برابر یعدالت اجتماع یدهد آه مبارزه برايهمواره هشدار م

در  ینيتفكر لن یه جوهر اساسين نظريش رود. ايپ یآردن آزاد یمت قربانيبه ق
ن درباره يبرد. برنشت یر سوال ميدر برابر عدالت را ز یآردن آزاد یباره قربان

 یاقتصاد ینه آه برنامه هايهرآ« آند آه:  ید ميتاآ یال دمكراسيف سوسيوظا
و تكامل آن  یگردد آه آزاد یطيا شرايمشروط به تحوالت و  یال دمكراسيسوس

آشانده شود.  ین مواضعيد به چنيهرگز نبا یال دمكراسيدر خطر افتد، سوس
د مقدم بر يشه و همواره بايهم یقانون یهايت از آزاديو حما یحقوق شهروند

  » باشد. یاقتصاد ین برنامه هاهرگونه تحقق چنا
 ین باورياست. ا یهمواره مقدم بر رفاه اقتصاد ین آزاديبه باور برنشت

 یال دمكراسيه پرداز سوسينظر یاز سو یسال پس از و ٧٠ب ياست آه قر
  و روزآمد شد.  یفرمولبند یق تريمدرن جان رولز به نحو دق

است آه درك مارآس از  يیستهايالين سوسين از نخستينها برنشتيعالوه بر ا
ن درك مارآس از يد قرار داد. برنشتيحزب طبقه آارگر را مورد انتقاد شد

آوچك توطئه گر  یرا همانند فهم گروهها یو عملكرد حزب آارگر یسازمانده
  د. ينام» گرا یبالنك«دانست و مارآس را 

آند آه  ید ميتاآ یبر نكات یستيالين درباره هدف اصالحات سوسيبرنشت
سد: ينو ین مينبوده است. برنشت یستيگز مورد نظر مارآس و جنبش مارآسهر
ت يو آموزش و حما یفرد ید آزاديبا یستياليجنبش سوس یها يیهمه چاره جو«

جامعه منجر  یعموم یاست آه به آزاد ین اصالحاتيباشد... چن یاز فرد انسان
در جامعه گسترش  است آه دامنه آنرا یگر ارتقا و تكامل آزاديشود. بعبارت ديم
آار  ین ساعات قانونييآورد... بعنوان نمونه تع یشتر به بار ميب یدهد و آزاديم

ت فروش يقت ممنوعيدر حق ین قانونياست. چن یروزانه آارگران ، حداقل آزاد
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 ین قانونيه دار است. تضميش از حد مقرر به سرمايآار ب یرويروزانه ن
مادام العمر  یشخص یآه مانع بردگ استوار است یساعات آار بر همان اصول

  » شود.يآار م یروين
و نشان دهنده  یمدرن از آزاد یبر درآ یمبتن ین در باره آزاديدرك برنشت

 یاز آزاد یمدرن ین متفكر جنبش چپ است آه تلقياوست. او نخست یشيآزاد اند
د نشان دا یستياليشه سوسيرا در اند ید و راه تازه ايش آشيپ یو اجتماع یفرد
ست. تفكر و ين یآردن آزاد یقربان یبه معنا یكار در راه عدالت اجتماعيآه پ
ك يدئولوژيسم ايز اثبات آرد آه تحول از دگماتينرا نين ايبرنشت یزندگ

 یكتاتوريشه ديش در گرو آنار گذاشتن نه تنها انديبه چپ آزاد اند یستيمارآس
ز و يكار مسالمت آميور به پاز راه انقالب بلكه با یاسيا و آسب قدرت سيپرولتار
 از خشونت است. یعار

  

  جرم و جنايت اجتماعی های ريشه: کند و کاو در آکونياروساريو 

بانوی نويسنده و ) ١٨۵١ - ١٩٢٣ Rosario de Acuñaآکونيا (روساريو 
 هائی چون به موضوعاسپانيائی در نوشته هايش  آزادانديش نمايشنامه نويس
 ، کودکان نامشروعامکان طالق ،افات، ازدواج عرفیالحاد، خر فاشيزم مذهبی،

  را مورد بحث قرار داد.ها  پرداخت و اين پديدهو اصالح قانون جزا 

) به مبارزه Love of Country» (ميهن دوستی«نامه  آکونيا در نمايش
زنان به عنوان بخشی ار مبارزات دهقانان عليه سلطه ناپلئون بناپارت 

) به رفتار The Father John» (ر روحانی جانپد«پردازد. در کتاب  می
  پردازد.  رياکارانه روحانيت می

ها و شعرها، برای باال بردن سطح آگاهی  در آثارش، نمايشنامه  آکونيا
 کوشد. عمومی از ريشه های اجتماعی از جرم و جنايت می
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 ورزيدن : اثبات انسانيت از راه عشقاسکار وايلد
 Oscar Fingal O'Flahertieويلز وايلد ( اسکار فينگل ُا. ِفالهرتی

Wills Wilde ١٨ - ١٩٠٠۵۴ ،که به نام هنری اسکار وايلد معروف است (
 های کوتاه ايرلندی بود. نويس و نويسنده داستان نويس، نمايشنامه شاعر، داستان

گويد که انسان از طريق عشق  شاهزاده خوشبخت می  در داستان وايلد
  ش را ثابت کند و به زيبايی درونی برسد. يتتواند انسان يدن به ديگران میورز

هنرپيشه معروف تئاتر، پس از انتشار شاهزاده ) Ellen Terry(الن تری 
زيبا هستند  نهايت واقع ای به وايلدنوشت: اسکار عزيز داستان خوشبخت در نامه

سرخ ومن به خاطر آنها ازصميم قلب از تو سپاسگذارم. من از داستان بلبل و گل 
های اين  های ديگر خوشم آمد. اميدوارم روزی يکی از داستان بيش از داستان

های بد بخوانم وآنها  های خوب بخوانم. و يا شايد برای آدم مجموعه را برای آدم
  خوب کنم. را

 :است وايلدهای  از گفته

دخواهی بخواهيم زندگی کنيم.  خودخواهی آن نيست که جوری که می
 خواهيم زندگی کنند. ران بخواهيم جوری که ما میآن است که از ديگ

  

  است دينی آينده جهان بی: ماری گويو ژان
) فيلسوف و ١٨۵۴ - ١٨٨٨ Jean-Marie Guyauو (يگو یمار ژان

 ینيد یب«و » پاداش یف و بيتكل یاخالق ب« خودآثار عمده درشاعر فرانسوی 
  .داردار يبس ديتاآ یجمع یص و رفتارهايو خصا یجمع یبر زندگ» ندهيآ

ن انگاره است آه خود يبر ا یو آرمان انسان یاخالق یدر مفهوم زندگ یو
 یدارا یخواهگريد و یخواهريندارد. لذا خ یسازگار یبا زندگ نمطلق یخواه
بدان سبب است آه از رهگذر آن به  یت زندگيت و درخور توجه است. اهمياهم
به محدود آردن و آاستن  یخواهو خودير و منفعت برسد. به زعم گويخ یگريد

در آار نباشد مرگ ظهور خواهد نمود  یخواهد گشت. اگر جود و بخشش یمنته
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ات تنها با يو ح یات نابود خواهد گشت. زندگيض حياب جود و فيچرا آه در غ
در آمال  ین باور است آه آمال خودخواهيبر ا یو  ان دارد.يجر بخشش

ست يبا یبوده بلكه به ضرورت م یرادتواند انف یاست. لذا اخالق نم یرخواهيغ
دا يمعنا و مفهوم پ یتنها در عرصه اجتماع یرد. زندگيبه خود بگ یجنبه اجتماع

و  یجمع یتنها از رهگذر زندگ یخواهريو خ یم نوع دوستيآند. مفاه یم
  سر خواهد گشت.يم یگرخواهيد

بر  یآه مبن یخواهگريد یعنين معتقد است آه حسن اخالق يو همچنيگو
ارزشمند است آه  یتنها هنگام یگر خواهيد لت است.يف و تكلف نباشد، فضيكلت

 یالزمه زندگ یبه زعم و یگر خواهيرد. ديار و رغبت انجام پذياخت یاز رو
ده ين عقيبر ا یباشد. و یق مياست و لذا فاقد پاداش و تشو یو اجتماع یجمع

ست بلكه يبندگان ن ینمود خو ین مييچه تبياست آه رافت و شفقت آن گونه آه ن
 ینه اظهار مين زميدر ا یخواجگان است. و ًنرت انسان مخصوصعت و فطيطب

افتادگان است.  یگرم برايك دستم در دست همقدمان است و دست ديمن «داشت: 
  ». ميافتادگان دراز نما یبلكه باك ندارم آه هر دو دستم را به سو

بد، مخالف و  یو خو عتيكو در جهت طبين ین باور است آه خويبر ا یو
 یزندگ یفردادِن تجاوز به حسن اخالق و هنجارهايآ یباشد. و یعت ميطب یمتناف

فر يد. آينما یم یتلق یاجتماع یدفاع از آن و حفظ زندگ یبرا نرا صرف یاجتماع
و انتقام  ینه و غرض ورزيآ یاز رو یستيرود نبا یآه به خطا م یدادن فرد
 یم یرا مذموم تلق یمغرضانه و شخص یفر هايآ ین رو ويرد. از ايانجام پذ

  آند.

نه ين زميدر ا یخواهد بود. و ینيد ینده جهان بين باور است آه آيو بر ايگو
انت و اخالق يقت بر ديآه به عنوان حق یدارد شبهات یدر آتاب خود اذعان م

تا مردم به اتحاد و  ان برداشته شوديست از ميبا یگشته است م یمستول واال
را از عوامل مهم و بارز  یوجود اختالف و چند دستگ یل گردند. وينا یاورب هم

  شمارد.  یجنگ و جدال بر م
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  انسان احساسات، افکار، تمايالت و خاطرات: راهی به فرويدزيگموند 
 وکاو  روان )١٨۵۶ - ١٩٣٩ Sigismund Freud( زيگموند فرويد

احساسات، و در شناخت  بود کاوی گذار رشته روان پايه شناس اتريشی، عصب
  .های بلندی برداشت انسان گام افکار، تمايالت

های ذهن  به نظرفرويد بسياری از رفتارهای انسان تحت تأثير انگيزه
) است. افکار و خاطرات به Unconscious mind( يا ناخودآگاه ناهشيار

ت ناخودآگاه، به ويژه از نوع جنسی و پرخاشگرانه، ريشٔه اختالال ذهنخصوص 
ها و خاطرات  توانند با تبديل انديشه روانی هستند، و اينگونه اختالالت روانی می

  ناخودآگاه به آگاهی از طريق معالجات روان کاوانه، درمان شوند. 

ناخودآگاه مخزن احساسات، افکار، تمايالت و خاطراتی است که خارج از 
ما غيرقابل پذيرش و آگاهی هشيار ما قرار دارند. بيشتر محتويات ذهن ناهشيار 

ناخوشايندند، مثل احساس درد، اضطراب يا تعارض. به عقيده فرويد، ذهن 
بخشد، هر چند ما از اين  ناهشيار براثر گذاريش بر روی رفتار ما ادامه می

   تاثيرات نهفته و ناآشکار، آگاهی نداريم.

  

ر، نيمه فرويد يک ساختار عمودی و مرتبه ای برای ذهن ارائه داد: ذهن هشيا
 هشيار، و ذهن ناهشيار. که هر يک زير سطح ديگری قرار می گيرند.
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انتقاد داشت و در کتاب عبرانيان بودن » خلق برگزيده«مفهوم به فرويد 
پايه  ) ادعاهای بیMoses and Monotheism» (موسی و يکتاپرستی«

سيزدهم  رنهای موسی که ق کشد و نشان می دهد بين انديشه يهوديان را به نقد می
و تورات که در قرن هشتم قبل از ميالد توسط ربانان  قبل از ميالد می زيسته

وانی ساخته اهای فر ها و اسطوره صد سال فاصله است و افسانه هشتنوشته شده 
  کاتبان و ربانان در آن راه يافت.و پرداخته 

ك مصلح يچون  ، از اوديگموند فروين در نامه خود به زينشتيآلبرت ا
د. يگو بقای تمدن بشری سخن می دوست و متعهد به اعی و انسانی صلحاجتم
زم در اروپا و تب جنگ خطاب به يری فاشيگ و در اوج ١٩٣٢ن در سال ينشتيا

م آه برای يطلبم، بلكه صلح طلبی مبارزه جو من نه تنها صلح«د: يگو د میيفرو
ان برداشتن يماز  ز قادر بهيچ چيآنم. ه برقراری صلح با تمام وجود نبرد می

جبهه سرباز زنند. برای تحقق  ها خود از رفتن به ست، مگر آن آه انسانيجنگ ن
ست يا بهتر نيآنند. آ تی مبارز، تالش و آوشش میيهای بزرگ، نخست اقل آرمان

ست، يآن باوری ن د تا در جنگ، آه بهيم رنج آشيمان داريآن ا در راه صلح آه به
د نوشته شود تا يهای درسی از نو با آتاب«د يگو گر میيدر جای د» نابود شد؟
های  یشداوريمی و ابدی و ساختن پياختالفات قد جای دامن زدن به بتوانند به

ان نامه خود يو در پا» ای در نظام آموزشی ما بدمند مورد، روح تازه یب
ن، هر آن يست. جز ايتر از مسأله صلح ن ز برای من مهميچ چيه«سد: ينو  می

ست. اما ير ساخت جهان نييتغ دهم، قادر به و هر آن چه انجام میم يگو چه می
ها  رد، ندائی آه اتحاد انسانيد ندای من بتواند در خدمت امری بزرگ قرار گيشا

 ».زند اد میيو صلح در جهان را فر

گر مورد ين جهان را از نگاهی دينشتيا د در جواب بهيگموند فرويز
ن آه مورد يداند از ا د خود را موظف میيرودهد. قبل از همه ف  بررسی قرار می

 –ز ين عزينشتيآقای ا«ن قرار گرفته قدردانی و سپاسگزاری آند ينشتيخطاب ا
د آه يا دهينظر درباره موضوعی برگز دم آه شما مرا برای تبادليوقتی شن

ز مهم و جالب است، با يگران نيد برای ديت است و معتقديتان حائز اهميبرا
  ». قت خود را اعالم آردمل موافيآمال م
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شود   ن قائل است موجب نمیينشتيد برای ايالعاده آه فرو  ن احترام فوقياما ا
رد و در موضعی مخالف او ين قرار نگينشتيآه او آامال در موضعی مخالف ا

آند و  ها مطالعه می اساس روانشناسی انسان د جهان را بهيد: فرويسخن نگو
د. او در جواب نامه يايوجود ب د بهينه آن چه با تی آه وجود دارديبراساس وضع

دا يزور خاتمه پ ها با توسل به ان انسانياصوال تضاد منافع م«سد: ينو ن میينشتيا
د از آن جدا بداند. يز خود را نباين است و انسان نيوانات چنيای حيآند. در دن می
شود آه  وده میتضاد منافع افز ز بهيده نيها اختالف عق ن آه برای انسانيگو ا
آن راهكار  د آه خاتمه دادن بهينما ن میيرسد و چن ن حد از انتزاع میيباالتر به
شما از نسبت حقوق و قدرت «د يگو د میيگر فرويی ديدر جا». طلبد گری میيد

ن نقطه شروع بررسی ما است. اجازه دارم آه ينظر من بهتر د آه بهيا آغاز آرده
ض آنم...؟ امروز برای ما يو خشن زور تعوواژه قدرت را با واژه زننده 

توان  سادگی می ن همه بهيگر قرار دارند. با ايكديحقوق و زور در تضاد با 
د ين آه فروي، با ا»د آمده استينشان داد آه اولی (حقوق) از دومی (زور) پد

دهای خود را ين امينشتيپاس احترام ا ن همه بهيداند با ا ر میيناپذ جنگ را اجتناب
جنگ  د بهير دو عامل شايتأث«د: يگو ان نامه میيدهد و در پا  صلح از دست نمی به

، یگري، نگرش فرهنگی و دیكي -ها آن م بهيد ببنديطلبی خاتمه دهد و ام و جنگ
ن يتوان حدس زد آه ا و نمی -ندهيهای آ امدهای جنگيپرات و يترس موجه از تأث

  )١٣٨٣د ين و فرويشتانيا(». ی خواهد گذشتيها چ و خميراه از چه پ

  

  مبارزه برای حق رای زنان: ِسلما الگرلوف
و  سوئدی)، نويسنده ١٨۵٨ - ١٩۴٠  Selma Lagerlöf( ِسلما الگرلوف

 است. آکادمی سوئد اولين زن بود عضوو  ادبياتدر  جايزه نوبلبرنده  زناولين 

پرشور عشق است. مروج  ودارد تأکيد بر مسئوليت شخصی  آثار الگرلوف
 او در مبارزه برای حق رای زنانشود.  همه مشکالت پيروز میشقی که بر ع

 شديدن ).و تعقيب يهوديان در آلمان را١٩١١فعاالنه شرکت کرد ( در سوئد
  . )١٩٣٠( محکوم کرد
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  ها واز پيشگام اصالح وضع زندان: بورنزتوماس موت آ
) ١٨۵٩ – ١٩٢۶ Thomas Mott Osborne( بورنزتوماس موت آ

در ها  ئی واز پيشگامان اصالح وضع زنداناصالح طلب آمريکاشخصيت 
  امريکا بود.

  

 بلکه هايى بزرگ نظريه نه ساختنفلسفه : کارکرد ادموند هوسرل
	هاست توصيف دقيق ادراک ما از پديده

از فيلسوفان مهم   )١٨۵٩ - ١٩٣٨  Edmund Husserlادموند هوِسْرل (
  يدارشناسی است.و تأثيرگذار قرن بيستم و بنيانگذار پد

سال در آنجا به  ١۶به دانشگاه گوتينگن پيوست و تا  ١٩٠١هوسرل در 
 ن و صورتبندى قطعى پديدارشناسىطى اين سالها به تدوي ویتدريس پرداخت. 

ايده هايى مربوط به يک پديدارشناسى «که حاصل آنها در کتاب  مشغول بود
) Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology( »محض

  و نوعى فلسفه پديدار شناختى بيان شد. 

هوسرل و فرگه بنيانگذاران دوجريان عمده و اصلى قرن بيستم اند: فرگه 
الهام  ،از طريق آثارش و تأثيرى که بر راسل، ويتگنشتاين و ديگران گذاشت

  بخش جريان موسوم به فلسفه تحليلى شد.

يدگر، سارتر، مرلوپونتى و هوسرل نيز به واسطه آثارش و تأثيرش بر ها
  ديگران جريان معروف به پديدارشناسى را استقرار بخشيد. 

عاليق فلسفى اش را از رياضيات به  ١٨٩٠-١٩٠٠هوسرل طى سالهاى 
منطق و نظريه عام معرفت گسترش داد. تأمالت او در اين باب در کتاب 

نعکس او م) Logical Investigations() ١٩٠٠-١٩٠١( »تحقيقات فلسفى«
) Psychologismشد. هوسرل دراين اثر به نقد اصالت روان شناسى (

پرداخت. (اصالت روان شناسى همه پديده هاى منطقى مثل قضايا، کليات و 
اعداد را به حاالت يا فعاليت هاى روانى محض فرومى کاهد). هوسرل معتقدبود 
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لسفه بايد به که اشيا به نحوه هاى گوناگون برما نمودار مى شوند و اينکه ف
  توصيف دقيق اين ظواهر بپردازد.

فلسفه بايد از ساختن نظريه هايى با مقياس بزرگ و دفاع از ايدئولوژى ها 
خوددارى کند. فلسفه بايد به کار تحليل بپردازد، تحليل و توصيف دقيق ادراک ما 

  از پديده هاى رياضى، موجودات زنده، اشخاص و امور فرهنگى... 

قيم و سرراست ما با اشيا و يعنى پيوند و اشتغال مست -بيعى او بين نگرش ط
يعنى ديدگاه ژرف نگرانه اى که ما برپايه آن به  -جهان و نگرش پديدار شناختى 

تحليل فلسفى محتواى امورى مى پردازيم که ازطريق نگرش طبيعى برايمان 
  تمايز مى گذارد. -حاصل شده است 

) است که ميان صور و انواع formal ethicsوظيفه اخالق صورى (
 theمتفاوت جوامع و جمعيت ها تمايز نهد و شکل جامعه و جمعيت اخالقى (

ethical community را تعيين کند. هوسرل در دو دست نوشته مهم در سال (
راجع به زندگى مشترک، ميان سه شکل اجتماعى يا جمعيت  ١٩٢١

)community .يت عشق، اجتماعى است اجتماع و جمع -١) تمايز مى گذارد
که در آن اهداف و تالشهاى هر فرد آن اجتماع، بخشى از اهداف و تالشهاى هر 

عضو ديگر اجتماع است. اجتماع واقعًا اخالقى عشق اجتماعى است که همه 
اجتماع  -٢اعضايش براى تحقق خويشتن حقيقى شان به يکديگر کمک مى کنند. 

) يک اجتماع تاريخى است که کار accumulative productionتوليد فزاينده (
هر عضو آن موجب افزايش ذخاير و منابع مشترک مى شود. مثال نخست و 

) دانشمندان generationalاصلى هوسرل در اين موارد، اجتماع زاينده و مولد (
است. اجتماع دانشمندان متفاوت با يک اجتماع صرفًا زبانى است چون 

زديک با يکديگر دارند و در تعامل با يکديگرند. دانشمندان روابطى سازنده و ن
اما آنچه اين شکل از اجتماع فاقد آن است وجود يک اراده و خواست مشترک 

اين اراده و خواست مشترک، سازنده سومين شکل اجتماع  -٣آگاهانه است. 
)از مرتبه اى باالتر را  personality aاست که ويژگى و خصلت شخصيتى ( 

يت هاى از نوع باالتر، بيش از مجموعه اى از اعضاى منفرد دارد. اين شخص
اجتماع هستند. آنها آرمان اخالقى و خويشتن حقيقى و آرمانى خودشان را دارند 

و تحقق مشترک خويشتن حقيقى اجتماع است که اعضاى اين اجتماع به آن 
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فراخوانده مى شوند. هوسرل اين هر سه شکل اجتماع را شکل اخالقى اجتماع 
محسوب مى کند. دومين شکل اجتماع، آشکارا مطابق است با پارادايم يا الگوى 

) که از ويژگى هاى ديدگاه اخالقى اوليه هوسرل بوده productionکلى توليد (
) اخالق در نوع دوم اجتماع، توليد rationaleاست. دليل و مبانى منطقى (

نرى است. نگرش اخالقى حداکثر ارزشهاى عينى اى مانند حقايق علمى يا آثار ه
بعدى هوسرل را مى توان نقد اين پارادايم يا الگوى توليد دانست. اجتماع عشق 

به نظر مى رسد ايده آل ارتباطى متعلق به ديدگاه هوسرل راجع به اخالق 
  معطوف به عشق و ارزشهاى عشق است... 

 

 بينديش!ای  چاره ،بحث نکن: جان ديويی
امريکايی و از  فيلسوف) ١٨۵٩ - ١٩۵٢ John Deweyجان ديويی (

اش در باب سرشت  آرای انقالبی .) استPragmatismپيشتازان عمل گرايی (
 های فراوانی را به وجود آورد. فلسفه، آموزش، جامعه و سياست بحث

ويژه بعد از حضورش در دانشگاه  شيکاگو در  به ١٨٩٠ديويی طی دهه 
اصله گرفتن او از مابعدالطبيعه آغار راهی قرار گرفت که شروعش منجر به ف

استبدادگرايی تا «روندی که ديويی در زندگينامه خود با نام  .آرمانگرايی شد
اصول «است. ديويی با تاثير بسيار از به آن اشاره داشته »تجربه گرايی
ويليام جميز، به رد ادعای آرمانگرايان پرداخت که در آن با  »روانشناسی
  دانستند. را ذهن انسان میدنيا  های تجربی، مطالعه پديده

ت. معتقد دانس جان ديويی فلسفه را با تمام ماجراهای حيات آدمی همراه می
است. راه  گير در پژوهش و جست و جويی آرزومندانه بود فلسفه يک فعاليت پی

ای نيست که همه ما در هر وقت قادر  اين جست و جو راه آرام و مطابق با نقشه
ها  در تغيير و دگرگونی است، انديشه نيرا در دنيايی که دايمبه طی آن باشيم، ز

يکی از کليدهای فلسفه » تغيير و دگرگونی«مدام در تغيير هستند. اصطالح 
  ديويی است.
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 ،بحث نکن«لم درآورد. هدف ديويی اين بود که فلسفه را به صورت يک ع
کت در خالصه فلسفه ديويی است. فلسفه عملی برای شر» بينديش!ای  چاره

  های بزرگ است. دليرانه و آزمايش کارهای

های مربوط به ارتباط ميان  برخی بر اين اعتقادند که ديويی پيشگام دغدغه
است.  مکتب فردگرايی ليبرال و فضای اجتماعی است که در آن فرد مورد توجه

بلکه به  )Richard Rorty( رورتی پيشگامدر حقيقت گاهی ديوئی نه به عنوان 
، فيلسوف کانادايی، )Charles Taylor(ک نويسنده مانند چارلز تيلور عنوان ي

گرا با شکلی  ن دکترينی از خود يا سرشت اجتماعمطرح است که تمايل دارد ميا
را  خودآگاه از ليبراليسم از نظر تاريخی و فرهنگی، ارتباط برقرار کند. ديوئی

آنها دمکراسی مشارکتی و دانند که در  بخش برای مللی می به عنوان منبعی الهام
رو فيلسوف و نظريه پرداز آلمانی ونق دارد و گاهی اوقات او را پيشمشورتی ر

  دانند. می) Jürgen Habermas(يورگن هابرماس 

)، ١٨٩٧» (عقايد آموزشی من«های آموزشی ديويی در کتابهای  تئوری
)، ١٩٠٢» (کودک و برنامه آموزشی«)، ١٩٠٠» (مدرسه و جامعه«
) معرفی شده. ١٩٣٨» (تجربه و آموزش«) و ١٩١۶» (اسی و آموزشدموکر«

دهد که آموزش و يادگيری فرآيندهای اجتماعی هستند و  ديويی پيوسته نشان می
در نتيجه مدرسه خود يک موسسه اجتماعی است که در آن اصالح اجتماعی 

يک  تواند و بايد شکل بگيرد. به عالوه، او باور داشت که دانش آموزان در می
محيط آموزشی که به آنها اجازه تجربه و رابطه متقابل با برنامه درسی را 

بالند و همه دانش آموزان بايد امکان دخالت و همکاری در يادگيری  دهد می می
  خود را داشته باشند.

های ديويی  های دموکراسی و اصالح اجتماعی پيوسته در نوشته ايده
تدالل قوی برای اهميت آموزش نه فقط شوند. او اس پيرامون آموزش مطرح می

به عنوان فضايی برای کسب دانش موضوعی، بلکه به عنوان فضايی برای 
کند. از اين ديدگاه، هدف آموزش نبايد صرفا کسب يک  يادگيری زندگی ارائه می

های فرد و کسب  های از پيش تعيين شده، که بايد تحقق کامل قابليت سری مهارت
 گويد: ها برای منفعت جمعی باشد. او می ده از آن مهارتتوانايی برای استفا
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آماده کردن کودک برای زندگی آينده يعنی او را مسئول خود کردن و طوری «
عالوه بر » هايش باشد. تعليمش دادن که بتواند آماده استفاده کامل از تمام قابليت

کند که  می کمک به دانش آموزان برای تحقق کامل قابليت هايشان، ديويی اذعان
  :تغيير اجتماعی موثرندمدارس و آموزش در ايجاد اصالح و 

آموزش يک روش قانونمند کردن فرايند شريک شدن در آگاهی 
های فردی بر مبنای اين آگاهی  تطبيق فعاليت اجتماعی است و

 اجتماعی تنها راه بازسازی اجتماعی است.

ه تاثيراتی بايد بر هايش در مورد اينکه آموزش چيست و چ عالوه بر ايده
جامعه داشته باشد، ديوی عقايد دقيقی هم در مورد نحوه پياده سازی آموزش در 

)، ديويی دو ١٩٠٢( »کودک و برنامه درسی«کالس درس داشت. در کتاب 
گذارد. طريقه  طريقه فکری اصلی و متعارض در مورد آموزش را به بحث می

به طور کامل روی  نريباول بر مبنای برنامه درسی است و تمرکزش تق
موضوع درسی است که قرار است آموزش داده شود. ديويی معتقد است که 
ايراد اساسی اين روش عدم فعاليت دانش آموزان است. در اين چهارچوب 

است که بايد پخته شود، او يک  کودک صرفا يک موجود ناپخته«بخصوص، 
ترين ست که برای موثراو معتقد ا. »موجود سطحی است که بايد عمق پيدا کند

آموزش، مطالب بايد طوری ارائه شوند که دانش آموزان بتوانند بين اطالعات و 
های قبلی خودشان ارتباط برقرار کنند و در نتيجه ارتباطشان با دانش  تجربه

  جديد عميق شود.

ديويی تصويری جديد نه فقط از آنچه در فرايند يادگيری بايد اتفاق بيافتد، 
که معلم در اين فرايند بايد به عهده بگيرد ارائه کرد. به نظر او،  که از نقشی

کند که  ايستد و اطالعات را پخش می معلم نبايد کسی باشد که در جلوی کالس می
دانش آموزان منفعل آنها را جذب کنند. بلکه معلم بايدنقش راهنما و پيش برنده را 

  دهد: ی) توضيح م١٨٩٧به عهده بگيرد. آنطور که ديويی (

های مشخص و يا  حضور معلم در مدرسه برای تحميل کردن ايده
بخصوص درکودک نيست بلکه برای اين است  های ايجاد عادت

کودک تجربه  که به عنوان يک عضو اجتماع تاثيراتی را که
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کند که به نحو مناسب به  کند و به او کمک می کند انتخاب می می
 .دهد پاسخآنها 

شود که دانش  ل به همراهی در فرايند يادگيری میدر نتيجه معلم تبدي
مفاهيم هر مبحث را کشف کنند. اين  نکند تا بتوانند مستقل اهنمايی میآموزان را ر

های تربيت معلم  مهای بسيار محبوب و پر طرفدار در برنا فلسفه تبديل به ايده
  امروزی شده.

اوت با مدارس های خاص و متف مدارس مترقی آينده را واجد ويژگی ديوئی
هايی فعال هستند که در آن  داند در نظر وی مدارس فردا محيط زمانی خود می

های گوناگون شرکت دارند،  ليتهر روز شاگردان با تعدادی معلمان در فعا
زندگی غير رسمی «لزامًا آکادميک نخواهند بود و بدين ترتيب هايی که ا ليتفعا

ناپذير سنتی  جر و انعطافآموزش و پرورش متح«جايگزين » و سودمند
  .»شود می

  

  های کوچک تماشاگر بزرگ زندگی: آنتون چخوف
نويس و  ) داستان١٨۶٠ - ١٩٠۴  Anton Chekhovآنتون ِچخوف (

معموًال رويدادها از خالل  شهاي در داستاننويس برجستٔه روس  نامه نمايش
» عمولم«های داستان، که کمابيش با زندگی خانوادگی  وجدان يکی از آدم

  شود.  است، تعريف می بيگانه

گرايانه است و کرامت پايمال  چخوف انسانآثار  اساسی و تم اتموضوع
زيرين نام  و تم اتموضوعتوان  گيرد، از آن ميان می بين می شده انسان زير ذره

  :برد

  های ازدست رفته زندگی فرصت •
  فهمند آدمهايی که حرف همديگر را نمی •
  ا رايج اجتماعحمله به ارزشهای غلط ام •
  تضاد طبقاتی •
  عدم مقاومت در مقابل شر و مهار خشم  •
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  ماهيت خوار کننده فحشا •

فاصله  »زنمايی ايدئولوژيکبا«به ويژه از  شهاي داستان درچخوف 
ی مسائل مهم فلسفی و  نداشت، و هرگز درباره »ديد حماسی« رفت وگ می

، اما هرگز به سبک ورزيد تاريخی چيزی ننوشت. او به لئو تولستوی ارادت می
او نزديک نشد. ماکسيم گورکی را دوست داشت، اما از مضامين سياسی دوری 

  کرد، زيرا به روشنفکران و رسالت آنها باور نداشت. می

اثری  »خشم و هياهو«وجود ندارد؛ از  »های عظيم توفان«در کار چخوف 
مردم «ست: دهد. گفته ا نيست، همه چيز ساده و معمولی، همين پايين روی می

کنند و  روند، با زنشان دعوا می روند، به اداره می هيچوقت به قطب شمال نمی
نيافتنی چخوف در آن است که  هنر دشوار، کمياب و دست »خورند. سوپ می

چخوف، ( های آشنای او همه جا و در تمام اعصار حی و حاضر هستند. آدم
١٣٧٠(  

که درباره مسائل بشری، دين  کار نويسنده اين نيست«گويد:  ای می در نامه
بينی يا بدبينی اظهار نظر کند. وظيفه واقعی او اين است که با  و خدا و خوش

های واقعی درباره اين مسائل چگونه فکر  دقت و صداقت نشان بدهد که آدم
  »گويند. کنند و چه می می

دانست که بيماری سل در بدن او النه  سالگی می ٢۴دکتر آنتون چخوف از 
سالگی به رغم توصيه  ٣٠راند. در  ه و ذره ذره او را به سوی مرگ میکرد

پزشکان و دوستان، به جزيره ساخالين رفت، تبعيدگاه زندانيان و محکومان که 
شده،  نفرين  پس از بازگشت از جزيره کردند. در شرايطی وحشتناک زندگی می

دست باز  و تهی در مسکو به کار طبابت ادامه داد. مطب او به روی مردم فقير
  بود، که برای دوا و درمان پولی نداشتند.

دوستی چخوف، ساده و صميمانه بود و پايگاهی صرفا اخالقی داشت.  انسان
او برای نيکوکاری و خدمت به همنوعان به مکتب و دکترين نياز نداشت: در 

ای،  چه خوب بود اگر هر نفر از ما مدرسه«هايش نوشته است:  دفترچه يادداشت
گذاشت، تا زندگی او بی نام و  چاه آبی يا يک چيز سودمندی از خود باقی می

  »نشان در ابديت گم نشود.
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	: کشف حقيقت از راه داوری نه جنگيالمار برانتين

و سياستمدار ) ١٨۶٠ - ١٩٢۵  Branting Hjalmarيالمار برانتين (
به رسميت دموکرات که نقش کليدی در ساختن رفاه و  سوسيالنگار  روزنامه

 شناختن حق درمان، کار، تحصيل و امنيت اجتماعی در سوئد داشت. 

) بود. او بر constitutional pacifist( گرا جوی قانون برانتين يک صلح
بر اصول عملی دادگستری استوار باشد، حقيقت در اين باور بود که امنيت بايد 

نه از طريق نبرد مناقشات بايد از طريق داوری نهادهای قضائی روشن شود، 
  برای بقا.

  

  : مبارز حقوق شهروندی و صلحجين آدامز
فيلسوف، جامعه شناس و ) Jane Addams ١٨۶٠ – ١٩٣۵جين آدامز (
برنده  مبارزات حق رأی زنان و صلح جهانی است. اين بانوی نويسنده و رهبر

طول زندگی پربار خود نه تنها در راه به دست  در ،١٩٣١جايزه صلح نوبل 
ردن حقوق زنان به جنگ و مبارزه پرداخت بلکه در راه احيای حقوق آو

 ،قانون کار ،کارگران، حقوق شهروندی عموم مردم، آزادی بيان و صلح جهانی
   های خستگی ناپذيری انجام داد. نيزفعاليتکودکان و حقوق رنگين پوستان حقوق 

مبارز  در کتاب زندگينامه اين زن) Louise W. Knight(» لوييز نايت«
تصوير چند بعدی و دقيقی از اين » جين آدامز: روح جنبش زنان«با عنوان 

  اجتماعی به دست داده شده است. طلب اصالحفعال حقوق زنان، فيلسوف و 

 ١٨٩٧او در اوايل کار با جنبش حق رای که از سال «گويد:  می لوييز
انی خود را کرد. در همين سال ها او نخستين سخنر میراهی آغاز شده بود هم

انجمن ملی حق رای برای «در رابطه با حق رای زنان ايراد کرد و بعد به 
های پيگيری را  ن تاريخ به بعد جين آدامز فعاليتپيوست. از اي» زنان آمريکا

های آزاديخواهی دوران او نيز گسترش  از کرد که به جنبه های ديگر جنبشآغ
  »يافت.
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يس اين انجمن به کار مشغول شد و به عنوان ري ١٩١١جين آدامز در سال 
با اين عنوان به سراسر اياالت متحده آمريکا سفر کرد. در اين مسافرت ها او 

در مناطق مختلف به سخنرانی و ترويج حق رای زنان پرداخت. وقتی در سال 
باالخره حق رای زنان به صورت اليحه متمم در قانون اساسی آمريکا  ١٩٢٠

نان رای دهنده آمريکا پيوست تا بتواند زنان را با ثبت شد، جين به اتحاد ز
حقوق تازه يافته خود آشنا ساخته و اطالعات الزم را درباره نامزدهای 

  انتخاباتی و چگونگی اخذ رای و روند انتخابات در اختيار آن ها بگذارد.

ای  زنان تنها گوشهکوشش های جين آدامز برای به دست آوردن حق رای 
تر اين زن مبارز بوده است که از آن پس زندگی خود را  بزرگاز فعاليت های 

وقف ايجاد سازمان های کمک رسانی محلی واجتماعی کرد. از جمله ساختن 
نخستين محل برای رسيدگی به امور مهاجرانی  )Hull House( »هال هاوس«

که به تازگی وارد خاک آمريکا می شوند و محلی برای آموزش اين مهاجران 
ين تازه و کمک به آنها از جمله ايجاد امکانات تحصيلی و کاريابی در در سرزم

  سرزمين جديد.

را بيش از هر » جين آدامز: روح جنبش زنان«مساله ای که نويسنده کتاب 
چيز ديگر به موضوع اين کتاب و شخصيت جين آدامز جذب کرده اين واقعيت 

رشد و پرورش يافته  است که آدامز که در يک خانواده مرفه به دنيا آمده و
چگونه می توانست تا اين حد برای حقوق همنوعان خود به ويژه طبقه 

کارگرارزش قايل شود و با چنان عشق و عالقه ای در راه به دست آوردن 
ها  بايد مردم را شناخت تا دانست آن او معتقد بود که«حقوق اوليه آنان بکوشد: 

ترين راه  به نظراو دموکراتيک دارند و اين چه نگاهی به جهان اطراف خود
های بشردوستانه بود. جين در سخت ترين شرايط و در  برای رسيدن به خواست

ای را که در  گی کرد تا بتواند گوناگونی جامعهفقيرنشين ترين محالت شهر زند
  »آن زندگی می کرد بهتر درک کند و فرهنگ و زبان آن ها را بفهمد.

مز را ازيک ايده آليست رويا پرور به يک فعال اين همان چيزی بود که جين آدا
 ),Knight 2005( مفيد و موثرحقوق بشری تبديل کرد.
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 : تاريج بشر مبارزه برای آزادی استکروچهبنديتو 
) فيلسوف، منتقد و ١٨۶۶ - ١٩۵٢ Benedetto Croceبنديتو کروچه (

 History( »يا داستان آزادیتاريخ «مدار ايتاليايی در کتاب مشهورش  سياست
as the story of liberty( کند سير حکومت دموکراسی در واقع  تاکيد می

آزادی و  بشر است در خلع قدرت جباران و پيکار در تحصيل کوششتاريخ 
 .مساوات و کوشش برای شرکت مردم در ادارۀ هيئت اجتماع

  

تفکر  ، پژوهش، آزمايش،مشاهده: شناخت گيتی از طريق گرايی طبيعت
  و تفسيرهای اساطيری دينیهای  افسانه زدور ا هبينی، ب و واقع

که تنها قوانين و نيروهای  استفلسفی   )Naturalism( گرائی طبيعت
 به وجود و داند می در جهان فعالرا  (نه قوانين و نيروهای فرا طبيعی)طبيعت 

قوانين طبيعی است که بر ساختار اين . باور نداردچيزی فراتر از جهان طبيعی 
رفتار عالم طبيعی حاکم است و کائنات مخلوق صرف همين قوانين است و  و

  آماج دانش کشف و انتشار بسامان قوانين طبيعی است. 

گرايی نخستين بار در آثار فالسفٔه پيشا  ها و فرضيات فلسفی طبيعت ايده
اهل يونيه ديده شد. يکی از اينان  )Pre-Socratic philosophy( سقراطی

اند زيرا نخستين کسی بود که به توضيح  پدر دانشش شمرده تالس بود که
پرداخت. اين فيلسوفان  رويدادهای طبيعی بدون توسل به علل مافوق طبيعی

نخستين طرفدار اصول پژوهش تجربی بودند که بشکلی چشم گير پيش درآمد 
  اند. گرايی بوده طبيعت

، الهياتيز از ای متما به عنوان مشغله را فلسفهپيشاسقراطی  انفولسيف
نخستين متفکرانی بودند که  آنها. کردندآغاز  يونان باستاننخستين بار در 

شناختی، جهان را به روشی عقالنی توصيف  اسطورهکوشيدند تا به جای تفسير 
 کنند، و برای ادعاهايشان دليل ارائه دهند.
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کوشش نخستين فيلسوفان برای شناختن جهان، از آن رو از سخنان 
ها در تالش بودند تا از راه مشاهده و تفکر  شود که آن نشان افتراق داده میپيشينيا
توسل  و تفسيرهای اساطيری، و بی دينیهای  بينی، با دور انداختن افسانه و واقع

   و نيروهای نامحدود آنان، جهان را بفهمند. ها افسانهو  خدايانبه 

به تالس، فيثاغورس،  توان از جملٔه مشهورترين متفّکران پيش از سقراط می
هراکليتوس، پارمنيدس، دموکريت و پروتاگوراس اشاره نمود؛ که به ترتيب به 

گری تعّلق  گرايی و سوفسطائی مکاتب ملطی، فيثاغوری، افسوسی، الئايی، اتم
  داشتند.

پيش  متمايز است. سقراطاما اين جريان از جهتی ديگر نيز با فلسفٔه پس از 
های  کردند تا پديده نگر بودند و تالش می طور کلی برون از سقراط، فيلسوفان به
ای افتاد. انقالب سقراط،  فلسفه با سقراط به مسير تازهد. جهان را توضيح دهن

در فلسفه، اخالق را در کانون توّجه فلسفه قراردادن و تأکيد  اخالقوارد کردن 
نگری،  رونورزيدن بر فّن جدل و استدالل نظری است. و اين کار به معنای د

 روی تافتن از جهان خارج و نظر کردن به انسان و خويشتن انسان است.
  )١٣٨٧ ،(رجينالد

مند از آراء متفکران مدرسی قرون  گرايی روش تأکيد امروزی بر طبيعت
در پايان قرون وسطی جستجوی  خيزد. وسطی طی رنسانس قرن دوازدهم بر می

يعت گرا شده بود. گرچه وجه علل طبيعی وجه مشخصه فيلسوفان مسيحی و طب
مشخصه هر دو باز گذاردن در بروی احتمال مداخله مستقيم الهی در کار 

طبيعت اغلب معاصران کم خرد خود را که بجای جستجوی توضيحات طبيعی 
حدود  -١٢٩۵گرفتند. ژان بوريدان (پس از  گشتند به تمسخر می پی معجزه می

احتماًال درخشان ترين استاد هنر «) کشيشی در دانشگاه پاريس بود که ١٣۵٨
توسط » علل طبيعی مناسب«خوانده شده به مقايسه جستجوی » قرون وسطی

های شگفت انگيز نجومی به امر فراطبيعی  فالسفه با عادت عوام به بستن پديده
-٨٢پرداخت. در قرن چهاردهم فيلسوف طبيعت گرا نيکول اورسم (حدود 

کرد در بحث  ومی شود چنين وعظ می) که رفت تا کشيش کاتوليک ر١٣٢٠
هيچ توجيهی برای توسل قدرت پروردگار، که «های گوناگون طبيعت  شگفتی
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آخرين ملجاء ضعفاست، يا به اجنه و شياطين، يا خدای متعال، چنانکه گوئی 
گذارد نيست، بويژه در مورد معلولهائی که علتشان  مستقيمًا بر اين آثار تأثير می

  .»دانيم را بخوبی می

انه طبيعت در قرن شانزدهم و هفدهم وقتی باال يعالقه به مطالعه طبيعت گر
ای ناميده  بيشتری توجه خود را معطوف آنچه علل ثانويه انديشمندانگرفت که 

ای  اليلهکردند. گاليلئو گ ،گرفت جهان کار می سامان دادنشد که خداوند در  می
فشرد که  و بر اين پای میتازان ترويج فلسفه ن ) يکی از پيش١۵۶۴-١۶۴٢(

  »تابد. هيچگاه از اصول قانونی که بر او تحميل شده سر نمی«طبيعت 

حين بررسی » توسل به نيروهای فراطبيعی«توجيه فلسفی برای از بين بردن 
را برای علوم  خداباوریهای عدم شرکت  جهان طبيعی را طرح ريختند. حالت

  ارائه دهند.

به  ولترو  فرانسيس بيکناز جمله  ای فالسفه، عصر روشنگریدر طول 
شرح توجيهات فلسفی رد توسل به نيروهای فراطبيعی در پژوهش جهان طبيعی 

زمين ، زيست شناسیآتی توانستند توضيحاتی برای  های علمی انقالبپرداختند. 
  گرايانه نبود. و ديگر علوم طبيعی ارائه دهند که ذاتًا يزدان فيزيک، شناسی

های  تالش کردند آموزه دگان فرانسه به رهبری اميل زوالگروهی از نويسن
ها از يک سو با تشريح  علمی و مشاهدات عينی در نويسندگی به کار بگيرند. آن

بهرگی ژرف کارگران و زنان و از  لمس جامعه و از آن ميان بی گويا و قابل
االنه سوی ديگر با انتقادات اجتماعی، هنر و ادبيات را در زندگی اجتماعی فع

  شرکت دادند.

  

ضمير در جانبه، ژرف و آگاهانه  همه کند و کاوئی: مارسل پروست
  انسانخودآگاه  نا

فرانسوی ی  ) نويسنده١٨٧١ - ١٩٢٢  Marcel Proustمارسل پروست (
» در جستجوی زمان از دست رفته«ئی و هفت جلدی  در رمان چهارهزار صفحه
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)In Search of Lost Time( جانبه، ژرف و آگاهانه ضمير  با شکافتن همه
و اميال پنهانی و  ها ، احساسات، هوسهمه ابعاد درون انسانخودآگاه  نا

  شکافد. نظيری برای خواننده خود می شکل بی های ذهنی را به دغدغه

پردازد، بلکه از  نمی» داستان«اين رمان چندان به تشريِح کالسيِک يک 
متأسفانه کتابم را با ضميِر : «گويد اِن اصلی (پروست در جايی میوراِی داست

"من" شروع کردم و فورًا همه فکر کردند، که به جای جستجوِی قوانيِن کلی، 
يک تحليِل ») من در حاِل تجزيه و تحليِل خود، به معناِی انزجارآميِز کلمه، بودم

و اوايِل  ١٩عميِق ادبی، هنری، فلسفی و اجتماعِی جامعه فرانسه در اواخِر قرِن 
شود) به  ِن بيسِت ميالدی (آنچه در تاريِخ فرانسه جمهوری سوم ناميده میقر

  دهد.  دست می

پروست در اين رمان به شرح زندگی و فضای فکری و اجتماعی اقشار 
پردازد.  سده بيستم میين تهای نخس بااليی بورژوازی و اشرافيت فرانسه در دهه

کنند و  اهرآميز زندگی میبافانه و تظ در مجموع در فضايی خيال اين اقشار
  ها تشريفات و ظاهرسازی است. دغدغه اصلی آن

 

منشی،  قلبی، بزرگ آموختن نوعی خوش تضرور: برتراند راسل
	زمين، برای تداوم حيات بشر روی صدر و رواداری سعه

، فيلسوف)، ١٨٧٢ - ١٩٧٠  Bertrand Russellبرتراند راسل (
يکی  ،بريتانيايیطلب  و فّعال صلح جامعه شناس، مورخ، دان رياضی، دان منطق

ضدخشونت  ارزانو يکی از پرشورترين مباز پيشتازان فالسفه در قرن بيستم 
  تاريخ است.

ضد جنگ بود و به خاطر  ناپذبر پرشور و خستگی برتراند راسل يک فعال
های ضد جنگ در خالل جنگ جهانی اول از دانشگاه ترينيتی اخراج و  فعاليت

توان به راه  ماه زندانی شد. از اقدامات صلح طلبانه بعدی راسل می برای پنج
استبداد و  ،خواهی استالين تماميت ازانتقاد  انداختن کمپينی ضد آدولف هيتلر،

 خفقان در شوروی، اعتراض عليه مداخله اياالت متحده در جنگ ويتنام و



 در غرب آن شدن گيری، ژرفش و نهادينه د شکلرون: رواداری

 احد قربانی دهناری

تاسيس انستيتوی دفاع از صلح در و ای  سالح هسته خلع مبارزه برایهمچنين 
  . همچنين:اشاره نمود ١٩۶٣سال 

  را منتشر کردند. اينشتين-بيانيه راسل) ١٩۵۵(
  ) را برگزار کرد.Pugwash Conference( کنفرانس پاگواشلين ) او١٩۵٧(
  ای ) رييس موسس مبارزه برای خلع سالح هسته١٩۵٨(
  ای به مدت يک هفته زندان شد. های ضدهسته ) به دليل مبارزه١٩۶١(

با و ، »دوستی و آزادی انديشه آثار متعدد در حمايت از نوع«به پاس 
 جايزه نوبل، آزادی بيانو  ان گرايیانسنگارش آثاری شاخص در دفاع از 

   را از آن خود کرد. ١٩۵٠ادبيات سال 

قرن بيستم؛ و از  خداناباوربرتراند راسل يکی از مشهورترين فيلسوفان 
ای از نوشتجات وی در اين  است. پاره منتقدان برجسته اعتقاد و عمل مسيحی بوده

 Why I Am Not a( »چرا مسيحی نيستم؟«زمينه در کتابی تحت عنوان 
Christian (اند. جمع آوری شده  

گويد، مدعی  البته او همانگونه که در مناظره با فردريک کاپلستون می
توانايی در اثبات عدم وجود خدا نيست؛ اما چند سال بعد به کارگيری تمثيل 

سعی در تاکيد بر ديدگاه بی خدايانه(به جای ) Russell's teapot(سماوی قوری 
  نمود. ندانم گرايی)

 Am I An Atheist Or( راسل در من يک خداناباورم يا يک ندانم گرا؟
An Agnostic?(  گويد: می ١٩۴٧در سال  

های فلسفی محض  به عنوان يک فيلسوف، اگر بخواهم برای شنونده
کنم چرا  سخن بگويم بايد بگويم که خود را يک ندانم گرا توصيف می

شته باشد که کسی بتواند اثبات کنم برهانی قاطع وجود دا که فکر نمی
  کند که خدايی وجود ندارد. 

از سوی ديگر اگر بخواهم بر فردی معمولی در خيابان اثری صحيح 
کنم که بايد بگويم من يک خداناباور هستم چرا که  بگذارم فکر می

توانم اثبات کنم که خدايی وجود ندارد مجبورم که  گويم نمی وقتی می
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توانم اثبات کنم که خدايان هومری  ويم که نمیهمچنين به همانسان بگ
  وجود ندارند.

اجتماع «داند به طوری که در کتاب  دين را ناشی از ترس می راسل
  گويد: خود می) Human Society in Ethics and Politics(» انسانی

شده و  است که باعث ترس و اضطرابش می ديده هايی را می انسان پديده
توانسته ازعلم و  و اضطراب را آرام کند، نمی برای اينکه اين ترس
ها که بعد منجر به پيدا کردن راه حلی مناسب و  شناخت واقعی پديده

شده استفاده کند در نتيجه به جای عالج واقعه يک مسکن  منطقی می
است.  کرده کرده و به تعبيری دل خود را خوش می برای خود پيدا می

ماليمات زندگی را برای خود تعريف مثًال بااعتقاد به قضا و قدر نا
کشيم در  و اينکه اگر ما اينجا سختی می بهشتکرده. يا با اعتقاد به  می

عوض بهشتی وجود دارد که در آنجا راحتيم ناماليمات زندگی را 
  است. کرده برای خود تحمل پذير و توجيه می

درباره  )Power: A New Social Analysis» (قدرت«در کتاب 
  گويد: اران میسياستمد

کسب قدرت هرچه بيشتر، هدف حاکمان سياسی بشری است همچنانکه 
قانون جاذبه، در اجسام، حاکم است... فقط با کشف اين رمز که قدرت 

توان طومار  های مهم سياسی است می طلبی، عامل تعيين کننده فعاليت
تاريخ تحوالت سياسی بشری از باستان تا معاصر را توجيه و تفسير 

عامل اساسی » انرژی«ود... به همان ترتيبی که در علم فيزيک، نم
مانند انرژی، دارای صور گوناگون » قدرت طلبی«ها است  پديده

  است، تمّول، ارتش، مهمات جنگی.

 Human Society in Ethics» (اخالق و سياست در جامعه «راسل در کتاب
and Politics( نويسد: می  

ته و حيوان بدانيم حّقًا درباره حيوان بی اگر انسان را معجونی از فرش
ترکيبی از فرشته و  -ايم پس چه بهتر است که او را  انصافی کرده
  شيطان بدانيم.
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 Has Man a( »ای هم دارد آيا بشر آينده«راسل در فصل آخر کتاب 
Future?(شود که پيشرفت علم با وجود اين رهبران خود خواه، تا  ، يادآور می

کندی و خروشچف  ١٩۶١ب بشر افزوده؛ به نظر او نزاع سال چه حد به مصائ
  است. ای نداشته تا نابود کردن همه ابناء بشر فاصله

  نويسد: او می
ای که در برابر جهان قرار دارد  ) مهمترين مسأله١٩۶١اينک (ژوئيه 

  بدينقرار است: 
توان چيزی بدست آورد که مورد پسند کسی باشد؟  آيا از راه جنگ می

  گويند آری؛ و خروشچف می کندی
گويند نه. اگر اين دو را  مردانی که از سالمت عقل، برخوردارند می

رسيم  قادر به تخمين احتماالت عقالنی بدانيم، ناگزير به اين نتيجه می
که هر دو نفر بر اين امر که وقت خاتمه دادن به وجود بشر 

  است اتفاق نظر دارند. رسيده

پرسد:  های راسل، خبرنگاری از او می بهدر يکی آخرين آخرين مصاح
جناب لرد راسل، تصور کنيد اين فيلم، مانند طومارهای دريای مرده، توسط 

کنيد ارزشمندترين پيامی که  نوادگان ما در هزاران سال آينده پيدا شود. فکر می
ايد، بدهيد،  توانيد به آن نسل در باره تجربه زندگی خود و آنچه از آن آموخته می
  : گويد در پاسخ می راسل ست؟چي

من مايلم در پاسخ به دو نکته اشاره کنم، يکی عقالنی و ديگری 
ها بدهم اين است که وقتی  اخالقی. پيام عقالنی که مايلم به آن

کنيد، تنها و  ای تعمق می کنيد و يا در فلسفه موضوعی را بررسی می
ها در اين فلسفه چه  پرسيد اين است که واقعيتب تانتنها بايد از خود

  دارند؟  تقهستند و چقدر حقي
هرگز به خودتان اجازه ندهيد که آنچه را دوست داريد حقيقت داشته 

از نظر  يتبرای بشر تنشکنيد حقيقت داش د، يا آنچه فکر میباش
فقط و  اجتماعی مفيد است، شما را از مستقل انديشيدن منحرف کند.

اين پيام عقالنی بود که  ها چه هستند، نگاه کنيد. عيتتنها به اينکه واق
  مايل بودم مطرح کنم.
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ی اخالقی که مايلم به آن اشاره کنم، بسيار ساده است. بايد  اما مسئله
ابلهانه است. در اين بگويم، عشق ورزيدن خردمندانه، و تنفر ورزيدن 

در آن هر روز بيشتر و بيشتر به يکديگر نزديکتر و  دنيائی که
ما ل کنيم، بايد يکديگر را تحّمکه  بايد بياموزيم ما شويم، می تر  مرتبط

گران ممکن است حرفهائی بزنند بايد بياموزيم تا با اين واقعيت که دي
با پذيرش بيائيم. ما تنها می توانيم  ارنايد ک، بکه به مزاج ما خوش نيايد

زندگی کنيم، نه  هميم، اگر قرار باشد با با هم زندگی کن اين واقعيت
صدر  منشی، سعه قلبی، بزرگ هم بميريم. آموختن نوعی خوشاينکه با 

، برای تداوم حيات بشر روی اين کره خاکی مطلقن و رواداری
  ضروری است.

  

  ای در لندن ضد تسليحات هستهراسل و همسرش در يک تظاهرات 
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	اراده معطوف به قدرت نابود کننده خالقيت فردی انسان: توماس مان

که  نويسنده بزرگ آلمانی) ١٨٧۵ -١٩۵۵  Thomas Mannتوماس مان (
 سوئيساز آلمان به  به مهاجرت ناچارها مجبور به  و آزار نازی تعقيبدر در پی 

تشريح موشکافانه محيط خانوادگی و هايش با  در داستانو بعد امريکا شد، 
محور  اجتماعی آلمان نشان می دهد که چگونه اخالق، روحيات و منش تجارت

های مان نسبت مستقيم  در روايت کند. داری خانواده را نابود می سرمايه
  شود. اندوزی و آز و پايمال کردن حقوق ديگران آشکارا نشان داده می ثروت

های سنت  آلود به روسوب نگاهی انتقادی و طنز هايش توماس مان در داستان
نهد. او  های نوين، زندگی بارور و مسئوليت فردی را ارج می دارد. او ارزش

  خالقيت فردی انسان می داند.را نابود کننده  اراده معطوف به قدرت نقد و آن

ره جنگ جهانی اول در آسمان اروپا دو برادر در يک شدن ابرهای تيبا نزد
افته يش که جای خود را در اردوی چپ ينريمقابل قرار گرفتند. ها دو جبهه

شروی اروپا جنگ را محصول جاه طلبی و آزمندی يسندگان پيبود، مانند تمام نو
ن دوران، يز می کرد. توماس مان در ايروهای کهن می دانست و با آن ستين
  ش داشت.يان جنگ طلب گرايشتر به اردوی راستگرايب

د که می تواند سلطنت يملی گرا، جنگ را فرصتی می ددگاهی ياو از د
ا يل ژرمن احيفرسوده آلمان را بر شالوده ای نو و برتافته از ارزش های اص

ر يتأث چهيش نيدريفرشه های ين سالها سخت از انديکند. توماس مان که در ا
ت آلمانی" و رسالت های جهانی آن فکر يای "هويگرفته بود، به ضرورت اح

   می کرد.

ادی نداشت. روابط ياست عالقه زيای سياما توماس مان در اصل به دن
ت او را يز ذهن و خالقيش از هر چيده آدمی بود که پيچيمتنوع انسانی و روان پ

  مشغول می داشت. 

ک آدم ياو طی جنگ مجموعه مقاالتی نوشت به عنوان "تأمالت 
ش و ينريااسی"، که می توان آن را پاسخی دانست به برادرش هيرسيغ
ن يفه و نقشی برتر قائل بودند. توماس مان در ايات وظيسندگانی که برای ادبينو

سندگان و هنرمندان می يده داشت که نوياسی" عقيرسيمقطع به عنوان فردی "غ
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فه ياری مردم و رشد فرهنگ عمومی جامعه کمک کنند، اما وظيتوانند به هش
  ست. ياست نيم در سيآنها دخالت مستق

ی ياری از افراد صادق درس هايامدهای فاجعه بار جنگ برای بسياما پ
هن پرستانه شروع شده، يآموزنده در بر داشت. جنگی که با شعارهای واالی م

و به ملت آلمان وعده سروری بر جهان را داده بود، جز ذلت و نکبت و ماتم 
  اورد. يزی به بار نيچ

ی و ياز سنت گرا شتريهرچه ب) ١٩١٨ان جنگ (يتوماس مان پس از پا
سندگان مترقی و يان نويگاه واقعی خود را در ميسم فاصله گرفت و جايوناليناس

  انسان دوست به دست آورد.

سم يوناليال دموکرات آلمان، نشان داد که ناسياستمدار سوسيس والتر راتناوترور 
آلمان اعمال قهر و خشونت را حربه اصلی خود برای کسب قدرت ساخته است. 

دار کننده بود. از آن پس او مدافع يداد برای توماس مان ضربه ای بيون ريا
ک جامعه مدنی يپرشور جمهوری شد و در هر گام از ارزش های دموکرات

  دفاع کرد. 

رانه جنگ و "معاهده يمار که بر ويدر کوران پرتالطم جمهوری وا
ت که ورسای" شکل گرفت، آشکار بود که آلمان در آستانه آتشفشان بزرگی اس

غات يروهای کهن جامعه، در تبلياروپا از گدازه های آن در امان نخواهد ماند. ن
د به خفت و خواری ين و نو سخن می گفتند، که باين خود از نظمی آهنيآتش

  ره سازد. يان دهد و آلمان را بر جهان چي"نژاد برتر" پا

 ونالير پرچم ناسيروهای دست راستی افراطی زين ١٩٣٠در آغاز دهه 
س سامانی تام گرا يرو گرفتند. هدف آنها تأسيسم متحد شدند و در آلمان نياليسوس

ی و جنگ افروزی در خارج يبود که خودکامگی در داخل را با سلطه جو
  ل می کرد.يتکم

 تلريآدولف هدن يل حکومت نازی و به قدرت رسيبا تشک ١٩٣٣در سال 
فشار قرار گرفت. در  ريشه آزاد در هر شکل و قالبی زيفرهنگ زنده و اند

ن موج يم تريخ بشر، عظين جشن کتاب سوزان" تاريآلمان در کنار "پرشکوه تر
  خواهان از کشور شروع شد. يفرار روشنفکران و آزاد

ان ين "طغين امواج اين زمان توماس مان در سفر خارج بود. او که نخستيدر ا
شمار خود در يبده بود، در سخنرانی های يگری" را در آلمان ديجهل و وحش
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کشورهای گوناگون، نسبت به خطری هشدار می داد، که نه تنها فرهنگ آلمان، 
  د می کرد. يبلکه سراسر تمدن بشری را تهد

ه می کرد، که به درمانی يماری" تشبيک "بيسم را به يتوماس مان ناز
است خودداری می يازمند است. اما او از دخالت آشکار در سيدرازمدت ن

م با او يری مستقين المللی او، از درگيز، با توجه به مقام بيی ها ند. نازيورز
  ز داشتند.يپره

ش سوم استفاده کرد. نازی يد از تمام افزارها برای مبارزه با راياو در تبع
ک شدن خطر نازی ها، که يت کردند. با نزدياز او سلب تابع ١٩٣۶ها در سال 

به  ١٩٣٨به همراه خانواده در سال د می کردند، مان يمرز به مرز اروپا را تهد
  کا رفت.يآمر

سنده بزرگ به يورک در پاسخ به غوغای نازی ها که می گفتند نويويدر ن
آلمان پشت کرده و به آغوش "دشمنان آلمان" پناه برده است، با غروری بی 

  ن پاسخ داد: يان چنيپا

د سخت است، ولی زندگی در فضای مسموم آلمان سخت تر يتبع
زی از دست نداده ام. هرجا که من باشم، آلمان يا من چبود. ام

همان جاست. من فرهنگ آلمان را با خود به همه جا حمل می 
  دارم و خود را تنها حس نمی کنم. ا رابطهيکنم. من با دن

را  و بی بی سیيرادی از يپخش رشته گفتارها ١٩۴٠توماس مان از سال 
ن بار يتارهای او که برای نخستخطاب به "شنوندگان آلمانی" شروع کرد. گف

ع و سازنده داشت. يانه گرفته بود، در محافل آلمانی بازتاب وسيلحن مبارزه جو
  ن گفت:يکی از برنامه های خود چنيدر 

رحم و شروری که ين جنگ تمام شود. کاش آدم های بيکاش ا
ن روز انداخته اند، گور خود را گم کنند. آنگاه می يآلمان را به ا

ای زندگی تازه ای را شروع کرد، می توان کثافت و توان بن
نده آلمان را از نو يرون جامعه زدود، و آيآلودگی را از درون و ب

ستی يگر و در همزيزی کرد، در تفاهم و آشتی با ملتهای ديه ريپا
ا يد؟ آين را نمی خواهيا شما هميشرافتمندانه با تمام مردم جهان. آ

ستی، از يم: همه ما از مرگ و ند؟ می دانيستيبا من همزبان ن
  م....يه شده ارانی و آشوب خستيو
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ان جنگ جهانی دوم چندی نگذشت که يو پا ن روزولتيفرانکلبا مرگ 
د آمد يکا پدياسی تازه ای در آمريط سيجنگ سرد دو اردوگاه تازه آغاز شد. شرا

معه روهای دست راستی همراه بود. در تمام سطوح جايشروی و تهاجم نيکه با پ
ده های سنتی و محافظه کارانه شروع شد، که هدف اصلی آن يبازگشتی به ا

  ک و مترقی بود. يدور کردن جامعه از ارزش های دموکرات

ه روشنفکران مترقی يهجوم همه جانبه ای عل سناتور جوزف مک کارتی
ش های يشان، به خاطر "گرايشروع کرده بود. تمام روشنفکران و آزاداند

کارزار "شکار جادوگران"  در مظان اتهام قرار گرفتند.ی" يکايضدآمر
گر و به يز مثل دهها هنرمند ديسرانجام دامان توماس مان را هم گرفت و او ن

هانس س) و يشنامه نوي(نما برتولت برشتهن پرآوازه خود يدنبال دو هم م
ژه کنگره به يون ويسيبه کم »حاتيادای پاره ای توض«(آهنگساز) برای  سلريآ
  شنگتن احضار شد.وا

ک مشاهده يهن خود از نزديی را در ميسم اروپايتوماس مان که عروج فاش
ن يا«ن موج تازه اختناق و سرکوب هشدار داد: يکرده بود، نسبت به خطرات ا

  »شتر است.يسم بيستها خطرش از خود کمونيز از کمونينفرت کور و جنون آم

حرمت انسانی و عدالت ر از آرمانهای صلح، يتوماس مان با دفاع پی گ
خته بود. سفر او به آلمان يد جبهه ارتجاع را برانگياجتماعی، دشمنی شد

  ش به خشم آورد. يش از پيکا بيت آمريان را در حاکميراستگرا

ن سالگرد تولد يستميبرای شرکت در مراسم دو ١٩۴٩توماس مان در سال 
تظار داشتند که او ان انيهن خود شد. راستگرايعازم 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: يتوض

   »م شده.يندارد. من به آلمان سفر کردم، به تمام آلمان و نه تنها به کشوری تقس

ه يکا، عليوعات دست راستی آمرکات و جوسازی محافل و مطبيتحر
کا را ترک و يد که آنها ناچار شدند آمريی رسيتوماس مان و خانواده اش به جا

  س مهاجرت کنند.يگر به سويبار د

ای تنش آلود با  نی بود که پس از خاتمه جنگ رابطهسندگايتوماس مان از نو
د آمده بود، يدهنانش نوعی کدورت و نقار پيان او و هم ميدا کرد. ميهن خود پيم

 »گناه مشترک«نجا و آنجا از يسنده بزرگ ايکه به سادگی برطرف نمی شد. نو
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ر يتلر و جالدان زيات هيآلمانی ها سخن می گفت و گاه تمام ملت را در جنا
  ک می دانست. يفرمان او شر

  

  : عدم خشونت در حل مناقشات چون گاندیآلبرت اينشتين

دان زادٔه آلمان  ) فيزيک١٨٧٩ - ١٩۵۵ Albert Einsteinآلبرت اينشتين (
 به نيروی جاذبه خود و خاص با انتشار نظرّيه نسبيت عامو مهاجر به آمريکا 

. او دداد و تئوری جاذبه نيوتن را به يک مورد خاص تقليل يخشمحتوای نوين ب
در بسط تئوری کوانتوم و  ثابت کرد ورا  )٢E=mc(ارزی جرم و انرژی  هم

  .ای داشت عمده مکانيک آماری سهم

قلمداد  سوسيال دموکرات وبشردوست  ،طلب اينشتين خود را يک صلح
ترين نگرش در  بينانه از نظر من نگرش گاندی روشن« کرد. او می گفت: می
. بايد تالش کنيم تا با روحيه وی کارها را مداران زمان ماست ان تمامی سياستمي

مان به خشونت متوسل شويم، بلکه هاي نبرد برای آرمان درانجام دهيم، نه آنکه 
  .»ها انجام دهيم بايد اين کار را به دور از تمامی پليدی

از جامعه ، ١٩۴٩در سال  چرا سوسياليسم؟ای با نام  اينشتين در مقاله
. او با است  بر آن فائق آمد نام بردهايد ، به عنوان منبع پليدی که بیدار سرمايه
ديگر نقاط جهان مخالف  آلمان نازی و های خودکامه در اتحاد شوروی و رژيم

بود، و همواره از مزايای سيستم سوسيال دموکرات که ترکيبی از يک اقتصاد 
  .گفت ن میريزی شده توام با احترام به حقوق بشر بود سخ برنامه

. او يکی از دوستان نزديک فعال بودامريکا  اينشتين در جنبش حقوق مدنی
نهضت «ست او به همراه پل رابسون ريا. بود) Paul Robeson(پل رابسون 

 .W. E. B( را بر عهده داشت . زمانی که دوبويس »پايان زجرکشی در آمريکا
Du Bois( ها شد،  متهم به جاسوسی برای کمونيست کارتی در دوره مک

. بالفاصله پس از آنکه دهداست به نفع وی شهادت  اينشتين اعالم کرد حاضر
در . شهود قرار گيرد اين پرونده رد شداعالم شد اينشتين قرار است در جايگاه 

  .»ترين بيماری آمريکاست نژادپرستی بزرگ« :آنجا بود که اينشتين گفت
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های اينشتين داشت و  ای در مورد فعاليت صفحه ١۴٢٧ای  آی پرونده بی اف
از مهاجرت اينشتين به  ،کرد که به موجب قانون اخراج بيگانگان توصيه می

اين اداره اينشتين  .ممانعت شودها در آلمان،  پس از روی کار آمدن نازی ،آمريکا
دانست که از  را متهم به اعتقاد به اصلی خاص و پيروی و تبليغ و تدريس آن می

تی طلبی و ايجاد دول ومرج رجايجاد ه«ها، منجر به  اعتقاد دادگاه نظر قانون، و به
  . شد ناميده می »شد که تنها به اسم دولت می

هدف وی اطمينان يافتن از اين  .اينشتين ابتدا با توليد بمب اتم موافق بود
ارسال نامه خطاب به با . زودتر به سالح اتمی دست نيابد نکته بود که هيتلر

ی آغاز جنگ جهان ، پيش از١٩٣٩اوت،  ٢جمهور روزولت (به تاريخ  رئيس
نوشته شده بود او را تشويق  )Leó Szilárd( توسط لئو زيالرد ندوم، که احتمل
ای  . روزولت با ايجاد کميتهای کرد ای برای توليد سالح هسته به آغاز برنامه

برای بررسی استفاده از اورانيوم به عنوان سالح به اين نامه پاسخ گفت، و چند 
  جايگزين اين کميته شد .) Manhattan Project(سال بعد پروژه منهتن 

ای و تشکيل يک دولت  اما پس از جنگ، اينشتين برای خلع سالح هسته
  :مبارزه کرد جهانی

به وقوع خواهد پيوست، 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(راه آلبرت شوايتزر اينشتين، به هم
)Bertrand Russell(به  وای و بمب اتم مبارزه کردند. ا ته، عليه آزمايش هس

-عنوان آخرين اقدام عمومی خود، تنها چند روز پيش از مرگ، بيانيه راسل
را امضا کرد، که اين اقدام وی ) Russell–Einstein Manifesto(اينشتين 

در مورد ) Pugwash Conferences(نجر به برگزاری کنفرانس پوگواش م
  علوم و امور جهان شد .

تئوری عام های علمی از جمله نگاهی به قوانين جاذبه نيوتن و  تکامل انديشه
انديشان فقط يک حقيقت دارند.  جزم و خاص اينشتين حقايق قابل بحث هستند.
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رو يک  ه قابل بحث است، از اينهموار» حقيقت«برای يک پژوهشگر راستين 
اين  رسد به نظر میدر نگاه نخست،  نظريه همواره بازبينی و اصالح می شود.

در واقع اين ديدگاه بهبود و ژرفش دائمی  کند، اما ديدگاه دانش را غيرمعتبر می
  های جهان تضمين می کند. درک ما را از پديده

کس  انديش است. هيچ ناجزمبزرگترين نقطه قوت دانش در اين است که دانش 
ای  و فرضيه  انحصار حقيقت نهائی را ندارد. مرگ و بطالن در کمين هر نظريه

پژوه  از اينرو دانشکه جوابگوی تجزيه و تحليل و آزمايش نباشد، نشسته است. 
  و دانشمند راستين، عميقن روادار است.

  

	ها زايش، اوج و فروپاشی تمدن: اسوالد اشپنگلر

) فيلسوف آلمانی ١٨٨٠ - ١٩٣۶  Spengler Oswald( نگلراسوالد اشپ
 The Decline of the» (انحطاط غرب«تاريخی و فلسفی  نويسنده کتاب

West( است.  

اشپينگلر اثر بزرگ و برجسته خود را در زمينه فلسفه تاريخ نگاشته و در 
 های جهان را از ابتدای کوشد تمدن تاريخی و اجتماعی می های آن با بررسی

کوشد مسير مشخص تمام  پيدايش تا قرن معاصر تجزيه و تحليل نمايد. او می
های فرهنگها و تمدنهای کنونی را  ها را روشن سازد و از روی آن تحول فرهنگ

  پيش بينی نمايد.

و  ، اوجبر اين باور است که هر تمدن و فرهنگی دوران زايش اشپنگلر
کند. او اين نظر  يا زود سقوط میدير گيری  فروپاشی دارد و پس از دوران اوج

رسد که تمدن غرب دوران  دهد و به اين نتيجه می را بر تمدن غرب انطباق می
  شکوفائی خود را از سر گذرانده و دوران سقوط آن فرا رسيده است.

نازيسم  )The Hour of Decision( »تصميم زمان«اشپينگلر در کتاب 
خاطر  به.او همچنين از ليبراليسم کند.  میرا نقد  ويژه انديشه ضديهودی آن را به

  کند. پذيرفتن نازيسم انتقاد می
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 نيست،زنده سوزاندن يک انسان، پاسداری از مکتب : تسوايگ استفن
 قتل يک انسان است

اتريشی مبارز  ندهنويس   )١٨٨١ - ١٩۴٢ Stefan Zweig( تسوايگاستفن 
دوستانه  که با آثار انسان او ت و منادی صميمی رواداری بود.سپيگير ضد فاشي

. و پيروزی انديشی و فاشيسم سر آشتی نداشت رسيده بود، با جزم به شهرت خود
او با  .ناميد» غروب انسانيت و خردگرايی«در آلمان را  ناسيونال سوسياليسم
ها با نيرنگ و عوامفريبی بسياری از مردم عادی  کرد که نازی تأسف مشاهده می

  اند. را با خود همراه کرده

دهد که جوانی او و  شرح می» جهان ديروز« هگون در کتاب رمان تسوايگ
نسالن او يکسره در خواب و خيال گذشت. آنها به چيزی جز هنر و ادبيات  هم

دادند، غافل از آن که ابرهای تيره شرارت و فاشيسم به آسمان اروپا  اهميت نمی
  شد: نزديک می

دبيات نداشتيم، هيچ متوجه من و دوستان جوانم فکر و ذکری جز ا
دهد.  نبوديم که تحوالت سياسی خطرناکی در پيرامون ما روی می

های زيبا نگاه ما را پر کرده بود، در حاليکه  ها و نقش کتاب
  رفت. دگی در زشتی و پليدی فرو میزن

به اتريش سرازير شدند،  »الحاق«هنگامی که نازی ها برای اجرای برنامه 
يکی از  تسوايگ استفندوست جايی باقی نماند.  شرو و انسانبرای روشنفکران پي

  آتش سپرده شد. هها نويسنده بود که آثار آنها بهد

 The Right( »کاستيلو عليه کالونحق ارتداد: « در رمان تسوايگ استفن
to Heresy: Castellio against Calvin ( دوران، زندگی و شخصيت

وجدان « های ف کرد. اين کتاب تحت عنوانمندانه توصيهنر را سباستين کاستليو
پور و  توسط سيروس آرين» کالون و قيام کاستيلو« و» : تسامح يا تعصببيدار

 عبداهللا توکل به فارسی ترجمه شده است.

روايت زندگی مردی است که در سده شانزدهم » وجدان بيدار«کتاب 
اب دين بر می ميالدی به مبارزه عليه انحراف کليسا و ظلم و دروغگويی ارب



 در غرب آن شدن گيری، ژرفش و نهادينه د شکلرون: رواداری

 احد قربانی دهناری

آنها که با تفسيری خشک و سختگيرانه از دين، ستمگری بر مردم را به  .خيزد
اند و همه زشتکاری هايشان را نيز به نام خدا و پيامبرخدا مسيح  اوج رسانده

  توجيه می کنند.

تان، اما خواستار بازخوانی ، بزرگمرد قهرمان داس»سباستين کاستليو«
به حقيقت آنهاست. او اگرچه فکر خود را بی عيب و  های دين و راه يافتن آموزه

نقص نمی داند، اما از جوانی به فکر ايستادگی عليه دنياپرستی پاپ هاست و ظلم 
  و جور آنها را که رنگ و لعاب دينی گرفته بر نمی تابد.

کاستليو معلمی است فقير که از همان آغاز به فرجام خود در مبارزه با 
با است چرا که با دستی تهی مقابل کالونی ايستاده است که قدرت استبدادی آگاه 

 او دهی خود همه شهر را يکسره فرمانبردار کرده بود. اما قدرت سازمان
  کند. روشنگری آغاز می

ای پنهان و دردناک از  به جنبه »وجدان بيدار«در رمان  تسوايگ استفن
شتر نهضتی آزادی کند: کالون که خود پي تاريخ روشنگری در اروپا اشاره می

شکلی تازه به  خواهانه عليه سلطه کليسای کاتوليک 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 ايمان می کند و در غير اين صورت تهديد به تبعيد. در
ر هجوم ماموران حکومتی برای تفتيش عقيده اند، همه بايد منتظ داده، همه متهم

باشند و همه به طور منظم بايد به بازجويان جواب پس دهند. شکنجه و اعتراف 
گيری در اين نظام همچنان رواج دارد و هنر و زيبايی، دشمن کالون و دشمن 

  خدا قلمداد می شود.

مردم کالون که استاد اخالق است، ناگهان احساس می کند که وظيفه دارد 
ی يا را تربيت و هدايت کند، و در اين مسير هر ناروايی را روا می شمرد. زندان

ای اعتراف، ضرورتی گريزناپذير ی آنها بر تبعيد کردن مخالفان و شکنجه
شود. آزادی انديشه که نقطه شروع حرکت او و يارانش بود، اکنون که آنها به  می

  شود. تر از قبل آغاز می يد سياهانی شاقدرت رسيده 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 گيرند تا کوچک  مجالس مذهبی می

های شاد و ممنوعی  نين موی آنها را، و نيز بر ترانهو بزرگ نباشد، و همچ
خواهند که  م در خيابان بخوانند. از همه میدنظارت می کنند که شايد مر

جاسوسی يکديگر را بکنند، و فی الجمله شهر پر از آزادی را يکباره و به 
برند؛ و اين  ی از استبداد و خودکامگی دينی میطرزی باورنکردنی، زير سقف
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 های دين خواهد از آموزه ين کاستليو، آن را برتابد. او میچيزی نيست که سباست
را تحقير نکنند و ظلم و استبداد را با دين  ه کند که با آن مردمئارا واداررقرائتی 

  .پيوند ندهند

  فرازهائی از متن کتاب:

های آينده قرار گيرد، معنای  بايد سرمشق نسل بيش از هر چيز آنچه می
دليری اخالقی بی همتای کاستيلو است. زيرا آن گاه که کالون با 

لزوم سوزانيدن و قتل سروه را بيان های بی شمار،  سفسطه پردازی
خواند و در برابر کالون اين  کند، کاستيلو، سروه را بی گناه می می

زنده در آتش سوزاندن يک «کند که:  سخنان جاودانی را فرياد می
انسان، پاسداری از مکتب نام ندارد و نام حقيقی آن، قتل يک انسان 

 »است.

، بی حاصلی مبارزٔه يک تنه و دردا که آدمی پيوسته و هر بار از نو
تنها متکی بر حقانيت اخالقی را در برابر قدرت منسجم سازمان يافته 

شود دستگاه حکومت را با  ای موفق می درمی يابد. هنگامی که عقيده
همٔه ابزار دقيق آن در چنگ بگيرد، کمترين ايراد به قدرت مطلق خود 

يازد و صدای  ست میآورد و به وحشت آفرينی (ترور) د را تاب نمی
  کند و چه بسا خود او را نيز. هر مخالفی را در گلو خفه می

های بی شمار و  قهرمانان حقيقی بشريت کسانی نيستند که بر گورستان
دارند؛  های بربادرفتٔه مردمان، سلطنت گذرای خود را برپا می زندگی

ه با قهر بلکه همانا آنانند که با دسِت ُتهی و بی هيچ نيرويی در مبارز
اند. چون سباستين کاستيلو در برابر کالون؛ در  کور از پا درافتاده

کارزاری برای آزادی وجدان و به خاطر فراز آوردن سلطنت انسانيت 
  بر زمين.

آيندگان از خود خواهند پرسيد: چه شد پس از آن که روشنای صبح 
يک بار بردميده بود، ما ديگربار مجبور شديم در ظلمت روزگار 

  بگذرانيم
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  کليسای کاتوليک دشمن بشريت: ز جويسيمج

از که  ايرلندی ) نويسنده١٨٨٢ - ١٩۴١ James Joyce ( جيمز جويس 
 مردم و توانست از هايش به دشواری می در کتاب ولیکرد،  مهاجرتايرلند 

  .چشم پوشد مادريش زندگی سرزمين

بود: دولتی که  بار مرگ ايرلندحاکم بر اين  سياسی، اجتماعی و فرهنگیجو 
اجنبی بود؛ کليسايی انگليسی که در  -در پايمال کردن کشور -اسمًا ايرلندی، اما 
های  گيرتر بود تا در انگلستان؛ کليسايی کاتوليک که ايرلندی ايرلند، بسيار سخت

توانستند از آن خرده بگيرند يا در صدد برآيند اصالحش کنند، چرا  وفادار نمی
سوی  درست در آن ها کشيده بود. سختی - آزادی ايرلند در مبارزه برای -که 
تر و مطبوعاتش آزادتر  سوادش بيشها، بريتانيايی قرار داشت که جمعيت با آب

پردازی و ذوق و قريحٔه ايرلندی اشتياق بسيار داشت.  بود و به سخن از ايرلند
ٔه محبوب را گونه بود که نوابغ ايرلند دريای ايرلند را پيمودند و اين جزير بدين

  ی جويس بر جای گذاشتند. »ها دوبلينی«دست و  برای روستاييان تهی

 A» (سيمای مرد هنرآفرين در جوانی« ی  نامه خودزندگیدر  يسوج
Portrait of the Artist as a Young Man( استفن دادالوس« از زبانخو« 

)Stephen Dedalus ( بحث و جدلی پرشور را به هنگام صرف شام
دگی، در شب کريسمس، دربارٔه نقش کليسای کاتوليک در مبارزٔه ايرلند خانوا

  کند. برای کسب استقالل، بازگو می

دادهای يك روز از زندگی بلوم با ثبت نه فقط حوادث و  جويس با شرح روی
ها و احساسات ناگفتٔه  يا انديشه» وگوهای درونی گفت«ها، بلكه با  حرف

نه نخستين -گيرد. اين  پيشی می» اديسه«ولف ی اصلی داستان، بر م ها شخصيت
بود. » سيالن ذهنی«تكان دهنده ترين نوع استفاده از تكنيك  -تجلی، بلكه

) برای تشريح ١٨۵۵» (های سباستوپل طرح«تولستوی اين تكنيك را در آتاب 
  های پراآندٔه پراسكوخين در آستانٔه مرگ به آار گرفته بود.  انديشه

فرويد در برمالآردن رازهای ذهن » تداعی آزاد«را به وجه خود  او به هيچ
دانست؛ او روانكاوی فرويدی را با اين اعتقاد آه  و گذشتٔه بيماران مديون نمی
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تعبير آتش به -بيش از حد بر نمادگرايی اختياری و اغلب بی معنی استوار است 
ای ه آرد تا ذهن شمرد. جويس تالش می مردود می -و خانه به رحم» احليل«
ای فارق  ها به گونه های ناگفتنی آن ها، احساسات وخاطره را با انديشه» معمولی«

های اخالقی، توضيح دهد. بدين قرار، او  از منطق، دستور زبان يا آنترل
» رمان واقعيت گرايانه«آرد؛ او به  را با اغتشاش انديشه بازگو می» واقعيت«
بر جهان درون به همان گونه زد، زيرا دوربين خود را  قدرها لطمه نمی آن

ها[ی بيرون]. نتيجٔه اين آار،  ها و شنيدنی آرد آه بر دنيای ديدنی متمرآز می
  ها بود.  ژرفا، جان و توان جديدی در تصوير آردن شخصيت

به اعتراض دارند.  های پيچيده و تخيلی شخصيتنزديکان و ومنتقدان به 
که -او  ها هدف ضمنی زيرا آن جا بود؛ ها نابه نظر جويس، همٔه اين اعتراض

ها و  ها، احساسات، اعمال، واژه عبارت بود از ثبت توالی گسيختٔه انديشه
بخش بزرگی از «گفت:  گرفتند. او می را ناديده می -هجاهای کلمات در خواب
گذرد که ممکن نيست به کمک زبان بيداری، دستور  هستی انسان در حالتی می

» و طرح پيش رونده، معنی و مفهوم پيدا کند.  زبان قاطع و خشک و زمينه
» گان فينه«کرد،  تخيالت ذهن آگاه را به هنگام بيداری توصيف می» اوليس«

های ذهنی ناآگاه را در هنگام خواب فاقد کنترل شبانه، باز  تالش داشت آشفتگی
  سازی کند. 

به  نويسم، زيرا اگر بتوانم من همواره دربارٔه ايرلند می«گفت:  جويس می
  »ام. قلب دوبلين راه بيابم، به قلب تمام شهرهای جهان راه يافته

 -که آثارش را مطالعه کرده بود-جويس به پيروی از جامباتيستا ويکو 
  انگاشت: ای می تاريخ را دوری چهار مرحله

  ، که در آن حکومت در دست کشيشان است؛ »دين ساالری«ـ  ١
است که در طبقٔه ممتاز به  کسانی ، که در آن حکومت در دست»اشرافيت«ـ  ٢

  اند؛   دنيا آمده
  ؛ و »دمکراتيک«ـ  ٣
رود.  ، که در آن دمکراسی در هرج و مرج تحليل می»هرج و مرج گرايی«ـ  ۴

[تسلسل]، جامعه نظم جديد را در طريق  ricorsoبدين سان، در يک دوره 
  شود.  آغاز می -ديگر بار-شود و دور  جويد، دين ساالری بر قرار می مذهب می
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هنر ادبی نسبتًا نوينی ارايه داد، اما نه فلسفٔه جديدی داشت و نه  يسوج
ويکو از تاريخ را گرفته بود و سرسختانه » دور«اعتقاد سياسی روشنی. مفهوم 

کند. او خود را  گذشته را تکرار می -انتها ای بی به گونه-گرفت که آينده  نتيجه می
ها از  ترسيد که دوبلينی داشته؛ می آزادی، کنار نگه از مبارزٔه ايرلند برای کسب

ها را با تمام  و بريتانيايی» ها پروشی«ها،  آزادی سؤه استفاده کنند. فرانسوی
توانستند آن کلمٔه رکيک چهار حرفی را  ها می کرد. بريتانيايی وجود محکوم می

توانستند او را  یکه در مورد پاپ به کار برده بود، بر او ببخشايند، اما هرگز نم
  به دليل کار برد همان واژه در مورد پادشاه خودشان عفو کنند.

که کليسای کاتوليک دشمن بشريت است. در  يک چيز برای او روشن بود: اين
در تصوير رقص » سرسه«بخش » پاپ به جهنم!«آورد:  فرياد بر می» اوليس«

کند و به  هجوآميز تقليد میای  ها، مراسم کاتوليکی را به گونه کوبی فاحشه و پای
دعا خوانی گروهی کشيش و مستمعان را در » دختران اروس«گيرد.  مسخره می

کشند و فرستادٔه پاپ نياکان بلوم را به  به مسخره و هجو می» باکره«بخش 
  شمارد.  نامٔه مسيح در کتاب انجيل بر می صورت شجره

هايی از  رات کاتوليکی، تکهبا اين تعبيرات هجوآميز و استهزاها، نمادها و عبا
اش را  که جوانی -ها  آميزی از يسوعی فلسفٔه اسکوالستيک و يادبودهای محبت

ای از دين و  درهم آميخته است. ستايش گستاخانه -تحت تاثير قرار داده بودند
عصر فحشأه از «پروا و دقيق از اروپای قرن بيستم چونان  مذهب و توصيفی بی

  دهد.  ، به دست می»گردد مال کورمال درپی خدای خود میای که کور پا درآمده
جويس را به تبعيد کشاند، تالش  -چون جنگ اول که هم-جنگ جهانی دوم 

نوميدانٔه او را برای يافتن معنی، بيش از پيش ناکام گذاشت. هنگامی که ارتش 
) خانوادٔه وحشت زدٔه جويس ١٩٣٩رفت (دسامبر هيتلر به سوی پاريس پيش می

پوی گريختند؛ و وقتی فرانسه تسليم شد، به زوريخ پناهنده  -لو -ژران -سنبه 
 شدند. 
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: ايمان به خدای غيردينی برای غلبه بر غرائز حيوانی کارل ياسپرس
	انسان

و  پزشک روان)، ١٨٨٣ - ١٩۶٩  Karl Jaspersکارل تئودور ياسپرس (
انی است که از معاصر و از نخستين کس گرائی هستیيکی از معماران  فيلسوف

  استفاده کرد. ئیگرا هستیاصطالح 

استقالل فکری به عنوان ديگر ويژگی اين فيلسوف آلمانی، باعث اختالف 
  وی با رئيس دبيرستان و بعدها با اساتيد دانشگاه شد.

به سه گروه تقسيم  توان می از لحاظ اعتقادات دينی رًا گرا هستیفالسفه 
  :کرد
  به خدا و دين معتقدند. گرا هستیاز فالسفه  . فالسفه مذهبی: اين دسته١
و نه  ايمان دارندنه به خدا  گرا هستیاين دسته از فالسفه . فالسفه الحادی: ٢

  اعتقادی به دين دارند.
به خدا معتقدند اما دين  گرا هستیاين دسته از فالسفه . فالسفه الهی و غيردينی: ٣

  وه جای می گيرد.خاصی را قبول ندارند. کارل ياسپرس در اين گر

ايمان به خداوند به نظر ياسپرس باعث می شود که انسان بر غرائز حيوانی 
اش مانند زورگويی، جاه طلبی و ثروت اندوزی و لذت جويی و غريزه جنسی 

غلبه کند. ايمانی که از آن سخن به ميان می آيد ايمان موردنظر اديان نيست زيرا 
ان به سوی خداوند معتقد است اما به دين اگرچه ياسپرس به ايمان و هدايت انس

اعتقاد ندارد. ايمان در نظر وی ايمان منهای وحی است. دراديان مبتنی بر وحی 
عالوه براينکه انسان به طرف خداوند حرکت می کند از جانب خداوند نيز 

کششی وجود دارد که بندگان را به طرف خود جذب می کند اما درايمان 
  ه انسان نقش اصلی را دارد.موردنظر ياسپرس اراد
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ترين اقشار  پناه ترين و بی هراس محروم: راوی موشکاف س کافکاتفران
  اجتماعی

ترين  ) يکی از بزرگ١٨٨٣ - ١٩٢۴  Franz Kafkaفرانتس کافکا (
که در جريان جنگ  شسه خواهر که زبان در قرن بيستم بود نويسندگان آلمانی

  ها جان باختند. های مرگ نازی جهانی دوم در اردوگاه

به استخدام يک شرکت بيمٔه ايتاليايی به نام  ١٩٠٧نوامبر  ١کافکا در 
Assicurazioni Generali  .درآمد و حدود يک سال به کار در آنجا ادامه داد

آيد که از برنامٔه ساعات کاری ـ هشت شب تا  های او در اين مدت برمی از نامه
 ١۵است. او در  کرده برايش سخت میشش صبح ـ ناراضی بوده چون نوشتن را 

تری در مؤسسٔه بيمٔه حوادث  استعفا داد و دو هفته بعد کار مناسب ١٩٠٨ژوئئه 
کاری برای نان «کارگری پادشاهی بوهم پيدا کرد. او اغلب از شغلش به عنوان 

گاه کارش را  است. با اين وجود او هيچ و پرداخت مخارجش ياد کرده» در آوردن
های پی در پی نشان از پرکاری او دارد. در همين  ت و ترفيعسرسری نگرف

به دليل کاهش تلفات جانی  ١٩٢دوره او کاله ايمنی را اختراع کرد، و در سال 
نفر در هر هزار نفر، يک  ٢۵کارگران در صنايع آهن بوهم و رساندن آن به 

  مدال افتخار دريافت کرد.

ی که اثری هم در شناخت های خصوص به نوشتن يادداشت ١٩١٠کافکا از 
شخصيت و زندگی او به شمار آمد پرداخت و تا پايان زندگی آن را ادامه داد که 
ترس از بيماری، تنهايی، شوق فراوان به ازدواج و در عين حال هراس از آن، 

   های گوناگون خويش را در آن منعکس ساخته. کينٔه به پدر و مادر و احساس

گر نقض خشن حقوق فردی انسان است.  يفکافکا در آثارش روای و توص
ترين اقشار اجتماعی را روايت  پناه و بیترين  زجر، درد و هراس محروماو 
های  دهد که محرومان جامعه نخستين قربانيان نظام کند. او نشان می می

  ها هستند. های اداری فراگير اين نظام خواه هستند و دستگاه تماميت

های دگرانديش، حساس، صاحب انديشه و  قهرمانان آثار کافکا شخصيت
  کند. توصيف می ها نخبگان جامعه هستند. او زجر ومحروميت وپيگرد آن
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  فابيانيسمجنبش 
پديد  انگلستانيک جنبش سوسياليستی است که که در   )Fabianismنيسم (افابي

متشکل شدند و از  فابيندر جامعه  ١٨٨۴آمد.هواداران اين جنبش در سال 
 ه.ج.ولزو  گراهام واالس ،جرج برنارد شاو،سيدنی وبن اين جنبش،سردمدارا

ها ،سوسياليسم از  به عقيده فابين نيسم يک جنبش مسالمت جو است.افابي بودند.
طريق عکس العمل مسالمت جويانه و تدريجی جامعه در برابر مالکيت 

انحصاری و در نتيجه پيشرفت دموکراسی سياسی و تطبيق اصول دموکراسی 
اقتصاد و توسعه مالکيت کلی و تغيير نظر نسبت به اخالق اجتماعی و  بر

  آيد.  پديد می احساس مسئوليت در برابر منافع عمومی،

 

  ها لزوم نيل به صلح و تفاهم بين ملت :کالس پونتوس آرنولدسون
 – ١٩١۶ Klas Pontus Arnoldsonکالس پونتوس آرنولدسون (

هوادار  ١٩٠٨و برنده جايزه صلح نوبل  سياستمدار سوئدی نويسنده و) ١٨٨۴
 Seklernasها ( کانديناوی بود. در کتاب اميد قرنهای اسطرفی دائمی کشور بی

hopp (ها بحث می کند.  ونکی نيل به صلح و تفاهم بين ملتاز لزوم و چگ  

  

  جهانی شرط صلح پيش ای آزاددني: نيلز بور

) ١٨٨۵ - ١٩۶٢ Niels Henrik David Bohrنيلز هنريک داويد بور (
 Ernest(ردکردن مدل اتمی ارنست رادرفورد  با فيزيکدان دانمارکی

Rutherford ( و ابداع مدل اتمی خود) و قوانين تابش ماکس پالنکMax 
Planck ( مکانيک کوانتوم،  .بيستم مکانيک کوانتوم را بنيان نهاد نآغاز قردر

بنيان فيزيک مدرن  )مکانيک و ترموديناميک(تئوری نسبيت، فيزيک کالسيک 
  را تشکيل می دهند.
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ٔه الكترونی فلزات آه يای دربارٔه نظر نامه با نوشتن پايان ١٩١١لز در سال ين
ح رفتار ماده در سطح اتمی بود يك درتوضيك آالسيزيهای ف یيد آن بر نارسايتأآ

قات بعدی ينامه آغازی بر تحق افت آرد. نوشتن آن پايانيدرجٔه دآترای خود را در
  او بود.

 Ernest(توسط رادرفورد  ١٩١٠ای اتم آه در سال  بور از الگوی هسته
Rutherford (ر را روشن سازد:يعرضه شده بود استفاده آرد تا نكات ز  

ك اتم از جمله جای آن در جدول تناوبی بستگی به يايی يميخواص ش -١
  ش الكترونهای آن دارد.يآرا

  خواص پرتوزايی با هسته مرتبط است. -٢

های  كسان اما هستهيی آه دارای الكترونهای يزوتوپها متناظرند با اتمهايا -٣
  اند. جرمی متفاوت

ت شيميايی يو هو ها الكترونجه تعداد يفروپاشی پرتوزا، بار هسته و در نت -۴
  دهد. ر میيياتم را تغ

ك عنصر، آه فشرده و يان عدد اتمی يوی پس از آن توانست به رابطٔه م
های موجود در  رود و تعداد الكترون شمار می ی آن بهيايميرفتار ش ای از خالصه
  برد. اتم پی

ز يضمن ادامٔه آار برروی نظرئه آوانتومی، سهمی ن ١٩٣٠بور در دهٔه 
ای داشت. برداشت او از هستٔه اتم آه وی آن  ك هستهيزيد فينٔه جديبرد زم در پيش

ای  های هسته دهيراه درك پد ه آرد، قدم مهمی دريتشب »عيای ما قطره«را به 
 ١٩٣٩ژه در درك نحؤه شكافت هستٔه اتم آه در سال يو اری شد. مدل او بهيبس

  دی داشت. يشد نقشی آل عملی

پس از جنگ جهانی دوم، بور به منظور محدود ساختن خطرات جنگ 
ای خطاب به سازمان ملل متحد  نامٔه سرگشاده ١٩۵٠ای در ماه ژوئن  هسته

را به عنوان » ای آزاديدن«ك يش مبنی بر ايجاد ياست خونوشت و درخو
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الملی تالش  ٔه صلح بينتكرار آرد وی پيش از اين نيز در زمين شرط صلح شيپ
  کرده بود.

 

  ايمان یبين ايمان و نمادها: تمايز پاول تيليش
دان و فيلسوف  ) الهيات١٨٨۶ـ  ١٩۶۵ llichPaul Tiپاول تيليش (

قدرت گرفتن حزب نازی از مقام  با مسيحی )Existentialismگرايی ( هستی
از  . اومهاجرت کرد به آمريکا ١٩٣٣استادی دانشگاه برکنار شد و در سال 

  . می کندمند دفاع  رواداری مستدل و نظام

سائی می شود، فرق می تيليش بين ايمان و نمادهايی که ايمان با آن شنا
گيرد که اگر ايمان را اصل بگيريم  گذارد و مانند عارفان بزرگ ايرانی نتيجه می

باهم جنگ نخواهيم کرد.  ا درگير نمادهای معرف آن نکنيم، بر سر آنو خود ر
  حافظ ما شبيه است: صدر سعه بهبسيار اين انديشه 

 عيب رندان مکن ای زاهد پاکيزه سرشت
  بر تو نخواهند نوشت که گناه دگران

  تو برو خود را باش ،من اگر نيکم و گر بد
  هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

  همه کس طالب يارند، چه هشيار چه مست
  همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه ُکِنشت

خواند و می گويد که  او در جای ديگر دين را به گفتگو با منتقدانش فرا می
  اجازه عدمعمومی و از  افکار برکناری روشنفکران از سا ازياری از اهل کليبس

ن يبه نام دامر  نياز اد يند. اما نبامان هستشاد بنيادينهای  پرسش آنها در طرح
ی  توانم از تجربه و من میاستفاده کنم،  آشناری يباشند. اگر بخواهم از تعب مانشاد

متوجه  نخستيشه سم است که همياز فاش ن صورتیيام، ينازی سخن بگو
از سر راه ای را  شهيهای ر د پرسشيچون با .شود خصومت با روشنفکران می

روشنفکر  منتقده يخطر معنوی جنگ عل ،اسیين خطر سيمهمتر از ا بردارد. اما
 نی که نتواند در برابرياست. هر د به خرافه نيد ل شدنيتبدن خطر يا ، واست

 .ه استخراف ،تاب آورد روشنفکر منتقد بنيادی های پرسش
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  زنانه :بيان شاعرانه احساساتنیيآگوست ادلمير
شاعرۀ ) ١٨٨۶ – ١٩١۴ Delmira Agustini( آگوستينیدلميرا 
اوايل قرن بيستم آمريکای التين به شمار  يکی از بزرگترين شعرای ای اوراگوئه

می آيد. در دورانی که جهان ادب زير سلطه مردان بود، دلميرا از احساسات 
  مضمون هائی چون عشق، هوس و شهوت سخن گفت.  از نوشت و هزنان

 دلميرا ده ساله بود که سرودن شعر را آغاز کرد وعالوه بر سرودن شعر،
کتاب «نخستين دفتر شعرش به نام  به موزيک و نقاشی هم عالقه خاصی داشت.

شد. از ديگر شعر های اوست:  ، در بيست و يک سالگی او منتشر»سفيد
  .»گلزار عشق«و  »های مستی جام«، »های بامدادی ترانه«

از  ١٩١۴ازدواج کرد اما اين ازدواج دوامی نداشت و در  ١٩١٣ال سدر 
سال نداشت وچند ماهی  ٢٨زمانی که بيش از  در همان سال، .همسرش جدا شد

ماه پس از جدائی به  ، ويکش نگذشته بودشعر  بيشتر از انتشار چهار مجموعه
  کشته شد.  شوهرشدست 

  

  ديرينه  های ارزش گسست ازجديد در   تمدن  زوال: ِاس. ِاليوتتی. 

 Thomas Stearns( توماس استرنز اليوتبا نام کامل  تی. ِاس. ِاليوت
Eliot  ١٩۶۵ - منتقد ادبی و ويراستار نويس نمايشنامه، شاعر) ١٨٨٨ ،

 Theoretical writingنويسندگی نظری و  نقد نويسیبريتانيايی در -آمريکايی
بهم پيوستگی است.  بوده Objective correlativeبهم پيوستگی عينی افع مد

بايد نه از طريق بيان احساسات شخصی بلکه از  هنربه اين معنی است که  عينی
  راه استفاده عينی از نمادهای جامع و فراگير خلق گردد.

 از  دارد حاکی  ای درونمايه» ويران  سرزمين«اليوت،   منظومه  مـهـمـترين
  داده  از دسـت   ديرينه  های پيوند خود را با ارزش  که  جديد در دنيايی  تمدن  زوال

  است. 
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	 ساختار زبان  و تحليل  شكافت: لودويگ ويتگنشتاين
) ١٨٨٩ - ١٩۵١  Ludwig Wittgensteinلودويگ ويتگنشتاين (

، ٔه زبانفلسف، فلسفٔه رياضیهای زيادی را در  قرن بيستم که باب اتريشیفيلسوف 
  .گشود فلسفٔه ذهنو 

را   ساختار جهان  خواست یم  ساختار زبان  ليو تحل  با شكافت  نيتگنشتايو
  راستا به  نيجدا آند. او در ا  و معنا را از مهمل  یر واقعيرا از غ  یو واقع  آشف

  توجه  جمالت  یها رساختيز  به  بلكه  نظر نداشت  زبان  یسطح  یها یژگيو
  داشت. 

 گويد آه منطقی می  ثابتهایرا » هنر«و » نيد«، »اخالق»  نيتگنشتايو
  هايی امكان  به  حكم  مفاهيم  اين  هستند آه  مفاهيمی  ی رساننده  تصوير نيستند بلكه

  ی شود درباره نمی  اساسًا  نيستند، چرا آه  و مطلق  ها قطعی حكم  آنند، اما اين می
  نيدر ا  یگفت، هر آوشش  سخنشود  نمی  مفاهيم اين ی در بارهگفت.   آنها سخن

  هستند.  یزندگ  آنها جزء امور مهم  هر چند آه  معنا است یب  باره

معنا را   یريتصو  ی هينظر  اش یفلسف  اتيح  دوم  ی در دوره  نيتگنشتاياما و
  نآ  یمعنا را بر جا  یا ابزاري  یآاربرد  ی هير معنا نظريتصو  یجا  رها آرد و به

  در جمالت  داند آه یم  یابزار  ها را در حكم واژه  هينظر  نياو در ا نشاند.
  آه  ستين  یواقع  جهان  گر ساختيد آنند. یدا ميپ  مختلف  یآاربردها  گوناگون
  جهان  ی تفكر درباره  یساختار زبان، چگونگ  آند بلكه یم  نييرا تع  زبان  ساخت
ز يرا ن  و نگرش  شهياند  ی آند، نحوه یم  فراهم  زبان  هآ  یميآند. مفاه یم  نيرا مع
  .زند یم  رقم

  جهان  یتهايرا، واقع  جمله  يیمعنا یه، مرز معنا و بياول  ی هير نظرد
  جهان  یتهايواقع  توسط  آه  يیمعنا  دوم  ی هينظر  آه  یآند، در حال یم  مشخص
  است. زبان  یو موجود زبان  ممكن  یهاياز باز  قسم  كي  شود فقط یم  فراهم
آند. در  یر ميرا تعب  جهان  آه  آه  است هايباز  نيدارد و هم  یمتنوع  یهايباز
ابزار.    به  دوم  ی هيشود و در نظر یم  هير تشبيتصو  به  زبان  نخست  ی هينظر
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تواند  یاما ابزار م  موجود است  واقع  در عالم  آه  است  یاتييانگر جزير بيتصو
  باشد.  داشته  متفاوت  یآارآردها

و   است  فيو توص  حيتشر  یبرا  آه  هيا توجي  ليتحل  یبرا  نه  از نظر او فسلفه
  یزبان  یباز  كيگر يد  ر فلسفهيتعب  نيا  ندارد. به  نيا  یورا  يی فهيو وظ  نقش

بتواند  ديبا  لسوفيست. فيبرخوردار ن  يی ژهياز قواعد و  شود چرا آه ینم  محسوب
  د.يآ  ليگفتمانها نا  نقش  درك  نفوذ آند تا به  و رفتار مردم  عادات  داخل  به

 

  موجودشناسیدر برابر  وجودشناسی : پافشاری بر هايدگر نیمارت
 آلمانی فيلسوف) ١٨٨٩ - ١٩٧۶   Martin Heideggerمارتين هايِدِگر (

های بسياری از  دگاهبر دي و پرداخت وجودای نوين به تامل درباره  با شيوه
  اثر گذاشت. انديشمندان

ترين  هايدگر همواره تحت تأثير استادش ادموند هوسرل بود. از مهم
است. او در اين ) Time and Being(های او در فلسفه اثر هستی و زمان  کتاب

است،  متافيزيکفلسفه غرب که به تعبير هايدگر همان تاريخ  تاريخکتاب به نقد 
ای است که خود آن را  شناسی تازه در پی طرح افکندن هستی است و پرداخته
خواند؛ چرا که نزد او تاريخ متافيزيک، تاريخ غفلت از  شناسی بنيادين می هستی

وجود و افتادن در ورطه موجودانگاری است. مقصود هايدگر از اين تعبير آن 
ناخت است که تاريخ کنونی فلسفه، با خلط موجودشناسی و وجودشناسی، از ش

  است. وجود به معنای اصيل آن بازمانده

هايدگر در تکنولوژى، خطرى مى ديد. خطر اين است که آنچه در آغاز 
ابزار و وسيله اى دراختيار انسان بود از کنترل آدمى خارج شود و زندگى 

کسانى را که ارباب آن بوده اند تحت سلطه و انقياد خود درآورد و به آن شکلى 
 The(» پرسش در باب تکنولوژى«در بخش آخر رساله  خاص دهد. هايدگر

Question Concerning Technology ( به نظر مى رسد اميدهايى مى
ورزد اما حتى در آنجا نيز مسأله اخالق محل بحث واقع نمى شود. او مى نويسد: 

خطرى که انسان را تهديد مى کند در درجه اول از ماشين ها و تجهيزات بالقوه «
طرناک تکنولوژى نيست. تهديد بالفعل از پيش، اساس وجود آدمى را مهلک و خ
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[ذخيره سازى و به صورت  )Gestell( دستخوش خطرساخته است. نقش گشتل
منبع توليد و مصرف درآوردن همه چيز] اين است که مى تواند مانع از آن شود 

واند ) اصيل ترى گردد و به اين وسيله بتrevealing( شفافيتکه انسان وارد 
حقيقت واالترى را به تجربه دريابد. از اين رو، وقتى ذخيره سازى و جمع آورى 

به قصد توليد ومصرف صرف، حاکميت پيداکند، خطر در باالترين حد خود 
  » است.

 اما هايدگر فراموش نمى کند که اين شعر هولدرلين را دراينجا نقل کند:
در  »جا رشدمى کند.اما هرجا خطر هست، نيروى نجات بخش نيز همان «

اينجاست که هايدگر از چيزى سخن به ميان مى آورد که به ديد او مى تواند 
انسان شاعرانه زندگى «راهى براى نجات بگشايد و آن هنر است، بويژه شعر. 

 »مى کند در زمين.

  

  کند . کاو در پيشوائی مادی و معنوی طبقات: آنتونيو گرامشی
پرداز  ) نظريه١٨٩١-١٩٣٧) (Antonio Gramsciآنتونيو گرامشی (

» پيشوائی«بيش از هر چيز به خاطر تبيين مفهوم  ايتاليايی مارکسيست
)hegemony.ها زندانی  به دست فاشيست ١٩٢۶او در سال  ) شهرت يافته است

  شد و باقی عمرش را در زندان گذراند.

به مطالعه و نويسندگی  ود وضع نامساعد جسمی در زندانبا وج گرامشی
دامه داد. نتيجه پژوهش های او که پس از سقوط فاشيسم در کتابی با عنوان ا

 ويژگی بنيادين منتشر شد. )The Prison Notebooks( »های زندان يادداشت«
نظريات گرامشی عبارتند از زير سوال بردن جبر اقتصادی و رد ايده قوانين 

  تاريخ. 

ای نيستند که در  يعیحائز اهميت است قوانين شبه طبآنچه برای گرامشی 
و جايگاهشان ها از خويش، جامعه  ان منشا اثرند، بلکه آگاهی انسانتکوين انس

شوند که در نتيجه  تاريخی تلقی می نها موجوداتی کامل در تاريخ است. انسان
تجربه زندگی اجتماعی نه تنها قادرند تاريخ خود را بسازند بلکه می توانند 

  شکل دهند.طبيعت انسانی را نيز مدام 
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روشنفکران «از  یب لنيناحزاگرامشی در مخالفت با نظريه پردازان 
ای زمانيکه به  کند. هر طبقه ) دفاع میorganic intellectuals(» ارگانيک
دهد که تجربه واقعی آن  ای از روشنفکران را پرورش می رسد پيکره قدرت می
ها و  ا ايدهاين طريق ب(هم در فلسفه و هم در هنر) اعالم کرده و از  طبقه را
زعم گرامشی، مارکسيسم  ن ديگر طبقات مقابله می کنند. بههای روشنفکرا ارزش

  اين اصل محوری را فراموش کرده است.

پيشوائی مادی تحليل و واکاوی مفهوم  در چنين بستری ست که گرامشی به
ز پردازد. طبقه غالب سرمايه دار نه صرفا ا می) hegemonyو معنوی طبقات (

طريق تهديد به خشونت ( يعنی با بهره گيری از پليس و نيروهای مسلح) بلکه با 
عارف و معتبر، ارائه منسجم و قانع کننده افکار و تجربياتش به مثابه اصول مت

ق نهادهای جامعه مدنی نظير اين کار از طري کند. بر جامعه حکومت می
 می گيرد. ا و خانواده صورته ههای گروهی، کليسا، مدرس رسانه

)٢٠٠٢Andrew & Sedgwick,(  

  

  فکری روشن

خرد و نقاد است.  ) به معنی خردورز، صاحبIntellectualروشنفکر (
های انسانی،  روشنفکران با سالح انديشه، نقادی و روشنگری و با دغدغه

ی به مسائل جامعه خود و جهانی محيط اجتماعی، فرهنگی، سياسی و زيست
  کنند. می گيری انديشند و موضع می

  زايش روشنفکری
ی معروف  ی روشنفکری دانست. جمله شايد سقراط را بتوان اولين نماينده

، اولين تجلی مهم عقل فلسفی »زندگی بدون آزمون ارزش زيستن ندارد«سقراط 
و تالش سقراط برای شناخت خويشتن انسان، يکی از نخستين حرکت 

  روشنفکری در تاريخ بشر باشد.

 Пётр Дмит́риевич، پيوتر بوبوريکين (در تاريخ معاصر
Боборыќин) واژه روشنفکر (интеллигенция را برای نخستين بار در (
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التحصيالن  محافل نوخاسته دانشجويان و فارغدر روسيه، به  ١٨۶٠سال 
اطالق کرد که با بينشی انتقادی به جامعه روسيه، اصالحات  ها و ادبايی دانشگاه

تين دارد، نگريستند. اين واژه روسی که ريشه ال ود میتزار و مسائل دوران خ
  ,Боборыкин) ٢٠١٢(های ديگر اروپايی راه يافت.  تدريج به زبان به

» خردمندانه«های متعدد خود، از جمله  بعدها بوبوريکين در رمان
)Поумнелتوصيف شخصيت روشنفکر پرداخت. کتاب محبوب  )، به

) اثر چرنيشفسکی ?Что делать» (رد؟چه بايد ک«روشنفکران روسيه ُرمان 
)Никола́й Гаври́лович Черныше́вский بود. اين کتاب يکی از (

های سده نوزدهم ميالدی است. نه تنها بر نسل جوان روسيه  ترين ُرمان پرخواننده
بلکه بر نسل جوان اروپای غربی نيز تأثيرات عميق داشت. بهترين مأخذ برای 

 Отцы́ и» (پدران و پسران«در اين دوران، ُرمان شناخت روشنفکران روسيه 
де́ти) اثر ايوان تورگينف ،(Ива́н Серге́евич Турге́нев .است (

کرده دهه  های جديد جوانان تحصيل تورگينف در اين کتاب درگيری نگرش
روسيه را با نسل گذشته به زيبايی تصوير کرده است. (تورگنيف،  ١٨۶٠
١٣٨٨(  

های آن  روپا در قرون وسطی جوانه زد. دانشگاهجريان روشنفکری در ا
دوره، محل تحصيل قشری از مردم بود که به طور نسبی از طبقه حاکم فئودال 
مستقل بودند. اما، روشنفکری به معنی مدرن آن نخستين بار در جريان محاکمه 

، خود را ١٩٠۶تا  ١٨٩۴های  ) در سالAlfred Dreyfusآلفرد دريفوس (
فوس يک افسر ارتش فرانسه بود که به اتهام دادن اسرار به آلمان نشان داد. دري
، ) محکوم شد ولیThe Bermuda Islands» (جزاير شيطان«به حبس ابد در

  گناهی وی پيدا شد. پس از شش سال مدارکی دال بر بی

در جريان محاکمه مجدد دريفوس، افراد مافوق او از ترس تاثير سوء تبرئه 
آمد، از ارائه  شمار می سه که تجسم ارادۀ ملی بهتش فرانشدن او در روحيه ار

مدارک خودداری و يا مدارک جعلی ارائه کردند. همين سبب شد که دريفوس در 
تن از هنرمندان و  ٣٠٠محاکمه استيناف محکوم شود. اميل زوال و کلمانسو و 

فرانسه به رئيس جمهور » کنم من متهم می«ای با عنوان  نويسندگان آن دوره نامه
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مشهور شد. اين اقدامات منجر به » بيانيه روشنفکران«نام  نوشتند که به 
  آيد. ستين پيروزی روشنفکری به شمار مینشينی دادگاه نظامی گرديد و نخ عقب

اقدام روشنفکران فرانسه انعکاسی گسترده و جهانی يافت. چخوف، 
همه روشنفکران «ی بيانيه زوال نوشت:  نويس معروف روسی درباره نمايشنامه

  ». گيرند اروپا طرف زوال را می

  تطور روشنفکری در تاريخ
مدافع بورژوازی در مقابل فئوداليسم و ارتجاع و  ١٨روشنفکران قرن 

های انسانگرايانه بورژوازی داشتند.  کليسا بودند. آنها اميد زيادی به وعده
های خود را در  جريانات روشنفکری در انقالب فرانسه تالش نمودند تا انديشه

های سياسی آن دوره بودند تالش  آزادی از جامعه اشاعه دهند. اين قشر که برآمده
  مداری، افکار الئيک و ليبراليسم را در جامعه رواج دهند. نمودند انسان

در قرن نوزدهم با مشخص شدن بيشتر ماهيت بورژوازی، روشنفکران اين 
های جامعه بورژوازی  سائیسده برعکس روشنفکران سده پيش، به نقد نار

  پرداختند.

در قرن بيستم محور اصلی افشاگری روشنفکران عليه جنگ و امپرياليسم 
  های جدی مطرح شد. بود. دراين دوره، رسالت روشنفکر در بحث

) و آلودگی محيط زيست، globalizationسازی ( در سده کنونی، جهانی
تری پيش روی  دههای مختلف، مشکالت گستر ها، تبعيض در شکل جنگ

ها را تسهيل  های جمعی ارتباط با توده روشنفکران می گذارد. هرچند رسانه
کرده، در مقابل توان تحميق صاحبان زر و زور را نيز گسترش داد. رواداری 

  ترين چالش روشنفکران در دهکده جهانی با ارتباطات ژرف باشد. شايد مهم

  مسئوليت و تعهد
که با نقد سقراطی از قدرت در يونان باستان مسئوليت شهروندی روشنفکر 

ی معروف  آغاز شد، بار ديگر با شرکت روشنفکران در قضيه دريفوس و مقاله
تکرار شد و حياتی نوين » کنم...! نامه به رئيس جمهور من متهم می«اميل زوال 

يافت. در حقيقت مقام روشنفکرـ شهروند و نقد او از قدرت با قضيه دريفوس و 
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اخالقی افرادی چون زوال بعدی همگانی و ماهيتی جهانشمول به خود شجاعت 
  گرفت. 

  
در  ١٨٩٨ژانويه  ١٣که در روز » کنم من متهم می«ی معروف اميل زوال  مقاله

  به چاپ رسيد. Auroreروزنامه ُارور 
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کند  اشاره می» عدالت«و » حقيقت«زوال در دفاع از دريفوس به دو مفهوم 
شروعی برای جنبش روشنفکری و جايگاه اخالقی و  ی که به عنوان نقطه

اگر حقيقت را زير زمين پنهان «نويسد:  آيد. زوال می اجتماعی آن به حساب می
شود که همه چيز را  شود و با چنان نيروی انفجاری آشکار می کنيد، انباشته می
  ». کند با خود نابود می

که در برابر قدرت گويد  اميل زوال از انفجار حقيقت و عدالت سخن می
، گفتمان روشنفکری از »بيانيه روشنفکران«ايستد. با حرکت زوال و  می

چارچوب ادبی و آموزشی و علمی فاصله گرفت و در قالب انديشه انتقادی تبديل 
گفت و  شد. از اين پس حقيقتی که روشنفکر از آن سخن می» گفتمان حقيقت«به 

کرد، حقيقتی جهانشمول  را پيشه میای اجتماعی و سياسی آن  در جهت مبارزه
بود. از اينرو، استقالل و اقتدار معنوی روشنفکران در رويارويی حقيقت با 

  )١٣٩٠، جهانبگلوقدرت شکل گرفت. (

  نقد روشنفکری

را به نقد کشيدند.  انبرخی انديشمندان در قرن بيستم عملکرد روشنفکر
و » ی ضد روشنفکرروشنفکر«) با طرح Theodor Adornoتئودور آدورنو (

، بحث درباره »خيانت روشنفکری«) با کتاب Julien Bendaژولين بندا (
  را موشکافی و باز کردند.  انماهيت و عملکرد روشنفکر

(به معنای فردی ” Clerc“از مفهوم  ”Intellectual”ی  بندا در مقابل واژه
هنری که در جست و جوی هدفی عملی نيست و به دنبال کسب علم و آفرينش 

کند. بندا معتقد است که روشنفکر بايد در جست و جوی عقل و  است) استفاده می
هايی چون ايمان و عشق و شجاعت و اهداف  حقيقت باشد و از ارزش

ی بندا تنها بدين گونه روشنفکران قادرند وجدان  ايدئولوژيک پرهيز کند. به گفته
اختناق و اقتدار را نقد  های جهانی بشريت باشند و با قرار گرفتن فرای ارزش

هايی جهانشمول، فراملی، فراتاريخی و  کنند. بندا روشنفکر را حامل ارزش
ها تعيين  داند و قابليت نقد قدرت را در ارتباط با اين ارزش فرافرهنگی می

  کند.  می
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روشنفکر «) با ضرب مفهوم Antonio Gramsciآنتونيو گرامشی (
ی زواليی روشنفکر  ) و رد نظريهOrganic Intellectual» (اورگانيک

ی روشنفکران و قدرت آغاز کرد.  ی رابطه خودمختار، بحث جديدی را درباره
(يعنی معلمان، کشيشان و کارمندان » روشنفکران سنتی«از نظر گرامشی ميان 

جو  طلب و برتری ساالران) که به استحکام فرهنگ سلطه يا ديوان
)hegemonicکه بخشی از » کران اورگانيکروشنف«کردند و  ) کمک می

ی مدنی بودند، تفاوت اساسی وجود داشت. از ديدگاه گرامشی روشنفکران  جامعه
توانند در مبارزه  جو را دارند و می اورگانيک قابليت ايفای نقش ضد برتری

برای تغيير اجتماعی شرکت داشته باشند. گرامشی برخالف بندا معتقد به شرکت 
ی عمومی بود. او اين شرکت فعال را  گی عملی و حيطهفعال روشنفکران در زند

  ديد. همراه با آگاهی انتقادی روشنفکران می

) با اشاره به Michel Foucaultنيم قرن بعد از گرامشی، ميشل فوکو (
را دوباره زنده کرد. » روشنفکر اورگانيک«ی  ايده» روشنفکر خاص«مفهوم 

کلمه فردی است که خود را  فوکو معتقد است که روشنفکر به معنای اخص
کند، زيرا مدافع حقيقتی کلی در برابر  ای آزاد و وجدان جهانی معرفی می سوژه

قدرت است. ولی اکنون چيزی به نام حقيقت کلی وجود ندارد و روشنفکر بيشتر 
  ,Foucault) ٢٠١٢(کند. در نقش يک متخصص عمل می

در مسائلی «است که » وجدانی شوربخت«از نظر سارتر، روشنفکر 
به همين دليل روشنفکر با کسب آگاهی ». کند که به او مربوط نيست دخالت می

 ٢٠٠۴( کوشد تا آگاهی کلی برای همگان به دست آورد. از موقعيت خود می
(Azar,  

سازی از  برخی از منتقدان ژان پل سارتر معتقدند که او در دام اسطوره
ای برای روشنفکر قائل  العاده و ويژه افتد و قدرت عقالنی فوق مقام روشنفکر می

 است. 

 Raymondدو منتقد اصلی نگرش سارتری از روشنفکر، ريمون آرون (
Aron) و آلبر کامو (Albert Camusی خود  ) هستند که هر يک به نوبه
  کنند.  ی فلسفی خاصی بررسی می ی روشنفکر و قدرت را در قالب انديشه رابطه
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ی عاملی  فداران او از روشنفکر به منزلهکامو در بحث با سارتر و طر
گويد و بر  ی همگانی سخن می اخالقی و نيرويی برای اعمال عدالت در گستره

اين اعتقاد است که روشنفکر با شنا کردن در خالف جريان آب بايد با 
هدف روشنفکری دفاع از خشونتی عليه کامو نظر به مبارزه کند.  نظری تنگ

های سياسی  داشتن حضوری اخالقی فراسوی مطلقخشونت ديگر نيست بلکه 
رسد که واقعيت  است. کامو با طرد روش شيطانی کردن ديگری به اين نتيجه می

های سريع از روی آن بگذريم. بنابراين از نگاه  تر از آن است که با داوری پيچيده
انديشه ولی همزمان بازشناسی   کامو روشنفکری به معنای دفاع از آزادی

  باشد.  های آن نيز می يتمحدود

ريمون آرون بود که در سال » روشنفکر سارتری«يکی ديگر از منتقدان 
نگرش ايدئولوژيک و افراطی » افيون روشنفکران«با چاپ کتاب  ١٩۵۵

ی شوروی نقد کرد. آرون روشنفکران چپ  روشنفکری چپ و انقالبی را درباره
کند و معتقد است که آنان در  یم» دين سکوالر«را متهم به اعتياد به استبداد 

کنند چشم  ضمن اينکه قدرت سياسی در جوامع ليبرال و دموکراتيک را نقد می
بندند. از نظر آرون نقش  خود را بروی بدترين جنايات رژيم کمونيستی می

ی رستگاری جهانی نيست، بلکه مستلزم نوعی  روشنفکر اميد بستن به ايده
استبداد بارها «ی آرون  است اخالقی است. به گفتهگرايی سياسی همراه با فر واقع

به نام آزادی تأسيس يافته و تجربه به ما ثابت کرده است که احزاب را بايد از 
   ,Aron) 2001(». روی اعمالشان و نه تبليغاتشان قضاوت کرد

درتالش «گويد:  آرون در باره ناپيگری و تناقض روشنفکران افشاگرانه می
ها موشکافی  ان که نسبت به نقاط ضعف دموکراسیانديشمند برای توضيح رفتار

های بزرگ  ير نام دکترينکه ز و نسبت به جنايات بزرگ در صورتی می کنند
انجام شده باشد به ديده اغماض می نگرند، به واژه هايی مقدس برخوردم: چپ، 

   ,Aron) 2001( »انقالب، پرولتاريا.
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  ادبيات از سياست و تبليغات دولتی جدائی هنر و :والديمير ماياکوفسکی

) ١٨٩٣ - ١٩٣٠  Mayakovsky Vladimirوالديمير ماياکوفسکی (
ای برای  ) روسی از اتخاذ هيچ وسيلهFuturism(گرای  آيندهنويس  شاعر درام

زد و برای مردم  ها قدم می انتشار افکار و آثار خود باک نداشت و حتی در کوچه
های جنگی داخلی در روسيه او به  در سال« د:کنن خواند. حکايت می شعر می
خواند.  اشعار خود را برای سربازان می سنگرهارفت و در  های جنگ می جبهه

شتافتند. او با صدايی رسا و  محابا به جنگ می مردم از اشعار او الهام گرفته، بی
خواند و مردم آن اشعار را فورًا  پرجوش و خروش در راديو آثار خود را می

  »کردند... می حفظ

از سيزده جلد ميراث ادبی ماياکوفسکی، دوازده جلد آن بعد از انقالب به وجود 
است. او ادبيات منظوم و شعر را با واقعيت نزديک کرده آن را در خدمت  آمده

های معاصر گذاشت و تبديل به سالحی برای مبارزه در راستای اهداف  نيازمندی
شد. او  ها نمی برد اما بندٔه آن کالسيک لذت میخود نمود. ماياکوفسکی از اشعار 

گفت: هنر بايد با زندگی درآميخته بشود. يا بايد در هم آميخته شود يا بايد  می
  نابود بشود.

هيجان در ترويج انقالب اکتبر کوشيد.  ماياکوفسکی نخست با شور و
ندک نظری ايدئولوژيک را در برابر خود يافت. او ا و تنگ کاغذبازی زودی به

لزوم جدائی هنر و ادبيات از سياست و تبليغات دولتی رسيد و خواهان اندک به 
ها  در نمايشنامه او استقالل هنر و ادبيات در برابر نياز تبليغات دولتی شد.

طلب و تازه به دوران رسيده را  اندرکاران جاه واشعارش حکومت جديد و دست
  نقد کرد. 

از  الخروج ممنوعطرد » يک خلق دشمن شماره«ماياکوفسکی با برچسب 
با سرخوردگی شديد هنری و سياسی در اوج نبوغ هنری شد. خاک شوروی 
   خودکشی کرد.
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رشد  و جوانب خطرناک تکنولوژی پيشرفت: نگران آلدوس هاکسلی
  های کنترل نابهنجار تکنيک

) نويسندٔه بريتانيايی ١٨٩۴ -١٩۶٣  Aldous Huxleyآلدوس هاکسلی (
از نخستين نويسندگانی بود که نسبت و رود نقد مدرنيته به شمار می از پيشگامان

های کنترل  رشد نابهنجار تکنيک و به جوانب خطرناک پيشرفت تکنولوژی
 هشدار داد. 

 Brave( »دنيای قشنگ نو« )Dystopian( پادآرمانی تخيلی-علمیرمان 
New World(   گذرد و  می لندندر شهر  ٢۵۴٠که داستان آن در سال

به آفرينش انسانها  مهندسی ژنتيککشد که در آن  را به تصوير می آرمانشهری
های از پيش تعيين شده منجر شده، نظام اخالقی جامعه با تشکيل  با ويژگی

و توليد مثل  خانوادهو نابودی کامل  فقرو  جنگحکومت جهانی و از ميان بردن 
به طرز حيرت انگيزی اعتال يافته و  شناسی روانبه کلی پوست انداخته و دانش 

  ست. های غير ضروری تنها هدف انسان ايجاد سعادت و از ميان بردن رنج

شاد و سالم هستند و  ها انسانکشد؛ رمان دنيايی دو چهره را به تصوير می
و دوستی همه جا را فراگرفته، نيازهای  صلحزندگی مرفه و مجهزی دارند و 

محروميت و رنج تا کمترين سطح کاهش يافته، ها به سرعت برطرف و  انسان
  به دست آمده. مذهبو  دانش، هنرها به قيمت قربانی کردن  اما همه اين

های  فقر و جنگ به کلی ريشه کن شده و هر انسان با توجه به ويژگی
که  داروهايیهای مبتنی بر اصول روان شناختی و امکانات و  ژنتيکی، آموزش

کند و البته اين  گذارد کامًال احساس خوشبختی می میدر اختيارش  دولت جهانی
دستاوردهای شگفت انگيز با نابودی عناصری به دست آمده که نقطه محوری 

به کلی نابود  فلسفهو  فرهنگ، خانوادهدهند؛  هويت بشر امروزين را تشکيل می
 زبانگويند (در جايی از داستان  سخن می زباناند، تمام افراد بشر به يک  شده

) تنها اثری که از آلمانیو  فرانسویشود. مثل  يک زبان مرده ناميده می لهستانی
در برابر  Our Ford( فورد مابا لفظ  هنری فوردمانده در تقديس  مذهب باقی

Our Lord  شود، هنر به سطحی نازل و  دهد) ديده می معنی می خدای ماکه
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يک خالصه شده، بر روند شناسی و مهندسی ژنت به روان علممبتذل سقوط کرده، 
گيرد و خواندن بسياری از آثار کالسيک  توليد دانش نظارت شديدی صورت می

  و مذهبی ممنوع هستند. فلسفی، ادبیو مقدس علمی، 

را  رنجهمگی انسانها با تکنيکهای ژنتيکی و آموزشی لذت جويی و کاهش 
شود و  یبی هيچ محدوديتی تشويق م روابط جنسیاند،  هدف خود قرار داده

شود. افراد  کاهش روابط جنسی ضدارزش و يک رفتار ضد اجتماعی شمرده می
  روند. می )Holidayتعطيالت (به  سومًابا مصرف داروی مخدری به نام 

تواند فرايند تولد را به  است که انسان می پيشرفت فناوری به حدی رسيده
 -حاکم بر جهان سازی کند. نظام سياسی  شکل مصنوعی و در مقياس کالن شبيه

کند، با هدف  حکومت می» اشتراک، يگانگی، ثبات«که با شعار  -دولت جهانی 
گيری و  های تخم ها که در کارخانه ايجاد يک جامعٔه طبقاتی فرايند تولد انسان

کند و در نتيجه چند  شود را دستکاری می سازی در سراسر دنيا انجام می شرطی
شوند؛ آلفاها،  ها خارج می ل از اين کارخانهعنوان محصو ها به گروه از انسان

بندی نزولی بر حسب هوش و کارآيی ذهنی و  ها. اين رده بتاها، گاماها و اپسيلون
بندی داخلی  است و هر رده يک تقسيم تنظيم شده» توليدشده«های  اجتماعی انسان

ها از نظر هوش و  بندی، آلفامثبت مثبت و منفی نيز دارد. بنابر اين رده
های معمولی  های اجتماعی از همه برتر و واالترند و تقريبًا شبيه به انسان يژگیو

  هستند.

و ايدٔه داشتن پدر و مادر همانند اعتقاد به خدا و  زايی زندهدر اين جهان 
  آور است. است بلکه زشت و شرم دين، نه تنها منسوخ شده

است و  گرفته قرار -خداوند  -در جای خالق يکتا » فورد«در نظام حاکم، 
شان نام او را در جای نام خدا استفاده  خورند و در گويش مردم با نام او قسم می

بعد از «(مانند » بعد از فورد«کنند و حتی سالشماری اين جهان بصورت  می
  شود. انجام می») ميالد مسيح

 سومًاو  آموزی خواب، سازی شرطیهای  گيری از شيوه دولت جهانی با بهره
شود. اصول  بودن اصول فوردی و رعايت مو به موی آنها مطمئن می از هنجار
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شان مفيد باشند، هر چه دارند با  خواهد که برای جامعه فوردی از همه می
ديگران به اشتراک بگذارند، از دين، عشق، اخالق، طبيعت و کتاب متنفر باشند، 

دم را غنيمت را بر هر چيز مقدم دانند،  طلبی لذتمرگ را عادی محسوب کنند، 
فکر و رفتار و زندگی کنند. » های توی بطری مثل بچه«و در يک کالم  شمرند

شفابخش هست که  سومایهرگاه هم که زندگی از حد تحمل خارج شد، 
برد. از اين طريق است که ثبات جامعه و  ها را از ياد می اش سختی نشئگی

  ).١٣٧٨(هاکسلی،  شود. مصرف مداوم تضمين می

  

	: افشای محاکمات مسکوتونآندره برو

) شاعر، نويسنده، پيشگام ١٨٩۶- ١٩۶۶  André Bretonآندره بروتون (
شود و از  استالينيسم می مبارز پيگير) Surrealism( گرا فراواقعو نظريه پرداز 

  .کردمسکو را محکوم  های نمايشی دادگاهنخستين کسانی است که در فرانسه 

  

  ق مدنی در امريکاحقو: مبارز اسلندا گود رابسون
) ١٨٩۶ - ١٩۶۵ Robeson Eslanda Goodeاسلندا گود رابسون (

های پل  همسر و مدير برنامه ،یپيکارگر حقوق مدنی و نويسندٔه نامدار امريکائ
 رابسون بود.

حقوق مدنی در امريکا متمرکز کرد.  اسلندا گود توجه و نگرانی خود را بر
در مخالفت با فاشيسم در اروپا و تالش برای وادار کردن کنگرٔه آمريکا به 

) (شکنجه و اعدام و سوزاندن lynching-anti» (قانون ضد لينچ«تصويب 
) فعاالنه ١٨فته از نام قاضی چارلز لينچ در قرن برگر –شخص بدون محاکمه 

  شرکت کرد.

گود و پل رابسون هر دو از حاميان دولت جبهٔه خلقی در اسپانيا بودند. در 
آوری پول برای بريگادهای  های داخلی اسپانيا، گود در زمينٔه جمع جريان جنگ

هالدين  ، گود و رابسون به شارلوت١٩٣٨المللی فعال بود. در ژانوئه  بين
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)Charlotte Haldane در اسپانيا ملحق »کميتٔه امداد به بستگان«)، دبير ،
  شدند.

، ١٩۴۵) در سال African Journey» (سفر آفريقا«پيش از انتشار کتاب 
شناسی اجتماعی در دانشگاه  به مطالعٔه انسان ١٩٣۶-٣٧های  گود بين سال

ها در اتحاد شوروی  قليتاقتصاد و علوم سياسی لندن و در انستيتوی مٌلی ا
  پرداخت.

با تشديد پيگردهای ضدکمونيستی توسط نيروهای ماورای راست در 
کميتٔه رسيدگی به «هدف پيگرد » پل رابسون«و » اسلندا گود«آمريکا، 
 House Un-American Activities» (های غيرآمريکايی فعاليت

Committee = HUAC آمريکا ) قرار گرفتند، و وزارت امور خارجٔه
  شان را باطل کرد.  گذرنامه

گود و پل رابسون هر دو مخالف جنگ کره بودند. همچنين توجه مردم را 
) جلب کردند که  Harry S. MooreHarriet andبه قتل َهريت و َهری مور (

انجمن سراسری «هايشان برای تأسيس شعبٔه  يتبه خاطر فعال ١٩۵١در دسامبر 
 National Association for the» (پوستان برای پيشرفت رنگين

Advancement of Coloured People در فلوريدا » برک ريج هارت«) در
برک ريج در  هارت«ی مور در کشته شدند. گود نوشت که هريت و هر

جا در  برک ريج همين های دوردست جنگ کره کشته نشدند، بلکه در هارت ميدان
او نوشت که به قتل رساندن اين دو ثابت کرد که » ميمز فلوريدا کشته شدند.

ای ناآمريکايی شرور،  عده«اعتبار جهانی اياالت متحد آمريکا از سوی 
  شد. تهديد می» پرقدرت، و فعال

های  کميتٔه رسيدگی به فعاليت«وقتی که گود در برابر  ١٩۵۵در سال 
شما سفيدپوست هستيد و من يک «ظاهر شد، به سناتورها گفت: » ناآمريکايی

اش در حزب کمونيست  گود عضويت» سياهم، و اين يک کميتٔه خيلی سفيد است.
  ی را ستود.حزب از برابری نژاداين حمايت   آمريکا را انکار کرد، ولی سياست
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  : ژرفش رواداریهربرت مارکوزه

) فيلسوف و ١٨٩٨ - ١٩٧٩ Herbert Marcuse( هربرت مارکوزه
به حد و مرز شناس آلمانی و از اعضاِی اصلِی مکتب فرانکفورت  جامعه

های  ترين پرسش از مشکليکی  پردازد. تعيين حد و مرز رواداری رواداری می
» راواداری ناب« اتمارکوزه با ضرب اصطالحاست.  مربوط به رواداری

)Pure Tolerance (رواداری سرکوبگر«) و «Repressive Tolerance (
ری مبلغ آن است را نقد می کند و متذکر می شود که دا روادارئی که سرمايه

خواهد، از جمله آزادی در غارت، آزادی  میق لسرمايه برای خود آزادی مط
حد و حصر، آزادی در انحصار و سرانجام آزادی در سرکوب  استثمار بی

  ها.  آزادی

داری رشد يافتۀ اروپائی و  سرمايه مارکوزه در افشای ناپيگيری رواداری
برده است که نوآوری در  داری پيشرفته پی کائی می گويد که سرمايهآمري
داری با  آوری و توليد تنها در فرهنگ باز و نوجو امکان دارد. سرمايه فن

که منفعت طبقه حاکم  گيری از تجربه فاشيسم و اجتناب از سرکوب مطلق درس
ن دمد و با اي می» رواداری ناب«، بر شيپور داری را می تواند تهديد کند سرمايه

کند و از سوی ديگر  داری را تضمين می مشی از يک سو، منافع بلندمدت سرمايه
  کند. خنثی می برای دگرگونی های نيروهای مخالف را تالش

» رواداری سرکوبگر«مارکوزه با تصريح اين نکته که نقد او از 
ای های دموکراتيک در کشوره دارانه مخالفت با دموکراسی و آزادی سرمايه

  گويد: پيشرفته نيست، می

در مقابل تاثير کيفی دگرانديشی  دموکراتيکواقعی که در رواداری موانع 
وجود دارد در مقايسه با اعمال يک ديکتاتور که ادعای آموزش حقيقت به 

مردم را دارد، به اندازه کافی نرم و قابل تحمل است. رواداری 
، در هر شرايطی از هايش تحريفها و  دموکراتيک، با تمام محدويت

های زنده را فدای  های نسل ای که حقوق و آزادی شده گری نهادينه تحميل
تر است. پرسش اين است که آيا اين تنها راه  کند، انسانی های آينده می نسل

 است. 
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را  طرفی دولت انتقاد می کند و آن آل آن بی ری و ايدهامارکوزه از رواد
  طلب غرب می داند. ژی سلطهصرفا يک ابزاز ديگر از ايدئولو

  

  حقوق مدنی: مبارزه برای پل رابسون
) خواننده و هنرپيشه ١٨٩٨ - ١٩٧۶  Paul Robesonپل رابسون (

آمريکائی که در جنبش حقوق مدنی فعال بود. جنگ داخلی اسپانيا چنان او متاثر 
های تجاری خود دست کشيد و زندگی خود را وقف مبارزه با  کرد که از فعاليت

عدالتی کرد. مبارزه او با امپريالسم، گرايش به چپ و انتقاد از  فاشيسم و بی
  کارتی قرار داد. اقدامات دولت آمريکا او را در ليست سياه مک

  

  وجدان اجتماعی: نويسنده با ارنست همينگوی

از   )١٨٩٩ - ١٩۶١  Ernest Hemingway( ارِنست ِهمينگوی
گذاران يکی از  و از پايه حده آمريکااياالت متنويسندگان برجستٔه معاصر 

 است.» نگاری ادبی وقايع«تأثيرگذارترين انواع ادبی، موسوم به 

و عده ای از روشنفکران  ینگويپس از آغاز جنگهای داخلی اسپانيا، هم
دو بار در جنگ  ِهمينگوی. پشتيبانی کردنداسپانيا  خواهان جمهوری ازآمريکا 

  . اسپانيا شرکت کرد

به نحو  یژگي. اين ووجدان اجتماعی اوست همينگوی آثار یژگيو يکی از
 For Whom the( »ند؟نوازمرگ که را می  های ناقوس«در  بسيار روشن

Bells Tolls ( دهد نشان می است،در مورد جنگهای داخلی اسپانيا.  
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 های ها و ناروايی قلم در خدمت مبارزه با نابرابری: برتولت برشت
  اجتماعی

نويس و  )، نمايشنامه١٨٩٨ - ١٩۵۶  Berthold Brecht( برتولت برشت
نويس تئاتر  ترين نمايشنامه کارگردان تئاتر و شاعر آلمانی به عنوان برجسته

 تئاتر دراماتيک) است. در برابرروايی (

اند. اينها شعرهايی  ترين آثار او دانسته شعرهای نمايشی برشت را از مهم
های او شده و به  ا ترانه وارد نمايشنامههستند که به صورت سرود، تصنيف ي

های موضوعی خاص يا برای غنا بخشيدن به موضوع و افزايش  مناسبت
پرده، موخره يا در ميان متن  اثرگذاری، به صورت پيش درآمد، ميان

آميز هستند و زير پوستٔه  اند. اين شعرها اغلب طنزآميز يا هزل شده آورده
های  رسان ايده جدی و آگاه کننده داشته و پيام طبعانٔه خود مفاهيم بسيار شوخ

های برشت دربرگيرندٔه يک يا  نقادانه و اجتماعی برشت هستند. بيشتر نمايشنامه
  چند سرود، ترانه و شعر است.

ات و هنر به تعهد اجتماعی معتقد بود و قلم خود را در خدمت يبرشت در ادب
نگارش رشته ای هاده بود. او با ی های جامعه نيمبارزه با نابرابری ها و ناروا

 Epic(ی" ي"تئاتر روا ه گذاشت کهياز مقاالت نظری، مکتب تازه ای در تئاتر پا
theatre (ک فاصله گذاری" و شکستن ياری "تکنين تئاتر به يخوانده می شود. ا
درام باز می  جانها و احساساتيشی"، تماشاگر را از غرق شدن در هي"توهم نما

ت موجود را نقد يدن می دهد، تا بتواند وضعيشيصت و توان انددارد، به او فر
  کند. 

هن خود را ي) برشت م١٩٣٣م نازی در آلمان (يدن رژيبا به قدرت رس
خت، دانمارک و يشروی ارتش نازی گريترک کرد، کشور به کشور از برابر پ

  د.يکا رسيبه آمر ١٩۴١سوئد و فنالند را پشت سر گذاشت تا سرانجام در سال 

سال به  ١۵د برشت، که خود گمان می کرد کوتاه مدت باشد، يدوران تبع
نش هنری کوشا و پربار بود و ين دوران ناآرام در آفريد. او در تمام ايدرازا کش

  اری نوشت. يآثار ماندگار بس
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اسی تازه ای يان جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد، فضای سيپس از پا
روها و يمترقی "جرم" به حساب آمد، نکا حاکم شد. داشتن افکار يدر آمر

ان افراطی به يروشنفکران چپگرا "عناصر دشمن" خوانده شدند. راست گرا
ه هنرمندان و يسرکردگی سناتور جوزف مک کارتی کارزار مخوفی عل

  سندگان مترقی به راه انداختند.ينو

حات" از جانب ي"برای ادای پاره ای توض ١٩۴٧اکتبر  ٣٠برشت در 
ی" به واشنگتن فرا خوانده يکايتهای ضدآمريق در فعاليژه برای تحقيته وي"کم
 شد. 

او چند روز بعد اياالت متحده را برای هميشه ترک کرد. پس از چندی 
  به آلمان شرقی رفت. ١٩۴٨اقامت در سويس، به سال 

و اشعاری که پس از مرگ برشت منتشر شد، نشان داد روزانه ادداشتها ي
را به سوی نظامی سرکوبگر و  شورهای سوسياليستیککه او روند انحطاط 

اين از مطالعه  ن،يافزون بر ا خودکامه با نگرانی دنبال می کرده است.
ن فروتنی و مهربانی، در برقراری يافت که برشت در عيادداشتها، می توان دري

رجوش بود. او خود را "شهروند جهان" می يار سرد و ديگران بسيرابطه با د
د که در يدر باطن سخت "آلمانی" باقی مانده بود. در تمام دوران تبع دانست، اما

کشورهای گوناگون روابط اجتماعی گسترده ای برقرار کرد، همه جا تنها با 
  ان" رفت و آمد داشت و تنها با هموطنان خود معاشرت کرد. يدي"محافل تبع

دارد، در  کيوگرافيندگان"، که تا حدی جنبه اتوبي"به آ یبلند سه بند شعر
د به سر می برد، سروده است و آن يزمانی که در دانمارک در تبع ١٩٣٩سال 

نی ي(ترجمه علی امبرشت است ت نامه معنوی" يا "وصيث نفس يرا نوعی حد
  .:نجفی)

I  
  ره و تاری زندگی می کنم:يراستی که در دوره ت

  امروزه فقط حرفهای احمقانه بی خطرند
  حساسی خبر می دهد،اخم بر چهره نداشتن، از بی ا

  ده است.يو آنکه می خندد، هنوز خبر هولناک را نشن
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  ستين چه زمانه ايا
  ت استين جنايکه حرف زدن از درختان ع

  م!يزی نگفته باشين همه تباهی چيوقتی از ا
  کسی که آرام به راه خود می رود گناهکار است

  را دوستانی که در تنگنا هستنديز
  گر به او دسترس ندارند.يد

  ن درست است: من هنوز رزق و روزی دارميا
  ن تنها از روی تصادف استيد: اياما باور کن

  ست از کاری که می کنم نان و آبی برسديچ قرار نيه
  اگر بخت و اقبال پشت کند، کارم ساخته است.

  ريم گفته اند: بخور، بنوش و از آنچه داری بهره بگياز قد
  دياما چطور می توان خورد و نوش

  ده اميرون کشيخوراکم را از چنگ گرسنه ای بوقتی 
  و به جام آبم تشنه ای مستحق تر است.

  ن حرفها باز هم می خورم و می نوشم.ياما با همه ا

  من هم دلم می خواهد از روی خرد زندگی کنم
  ف کرده اند:ين تعريمی آدم خردمند را چنيدر کتابهای قد

  ران عمر کوتاه ياز آشوب زمانه دوری گرفتن و ا
  بی وحشت سپری کردن

  کی پاسخ گفتنيبدی را با ن
  ان سپردنيک به نسيکايآرزوها را 

  ن است خردمندی.يا
  د از من.ين کارها بر نمی آياما ا

  ره و تاری زندگی می کنم. يراستی که در دوره ت

II  
  در دوران آشوب به شهرها آمدم

  داد می کرد.يزمانی که گرسنگی ب
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  آمدم ان مردميدر زمان شورش به م
  اد زدم.يو به همراهشان فر

  عمری که مرا داده شده بود
  ن گذشت. ين چنيبر زم

  ان سنگرها خوردميخوراکم را م
  خوابم را کنار قاتلها خفتم
  عشق را جدی نگرفتم

  عت دل ندادميو به طب
  عمری که مرا داده شده بود

  ن گذشت. ين چنيبر زم

  ددر روزگار من تمام راهها به مرداب ختم می شدن
  زبانم مرا به جالدان لو می داد

  د داشتمياد نبود، اما اميزورم ز
  که برای زمامداران دردسر فراهم کنم!

  عمری که مرا داده شده بود
  ن گذشت. ين چنيبر زم

  اد نبوديتوش و توان ما ز
  مقصد در دوردست بود

  ده می شد اماياز دور د
  دم.يمن آن را در دسترس نمی د

  بود عمری که مرا داده شده
  ن گذشت. ين چنيبر زم

III  
  ديرون می جهيندگان، شما که از دل توفانی بيآهای آ

  ده است.يکه ما را بلع
  ديوقتی از ضعف های ما حرف می زن
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  ادتان باشدي
  د. ييزی بگويکه از زمانه سخت ما هم چ

  ميش از کفشهامان کشور عوض کرديد که ما بياد آوريبه 
  م،يأس پشت سر گذاشتيدانهای جنگ طبقاتی را با يو م

  آنجا که ستم بود و اعتراضی نبود.

  م:ين را خوب می دانيا
  زيحتی نفرت از حقارت ن
  آدم را سنگدل می کند.

  حتی خشم بر نابرابری هم
  صدا را خشن می کند.

  ميا کنين را برای مهربانی مهيم زميآخ، ما که خواست
  م.يم مهربان باشيخود نتوانست

  ديديساما شما وقتی به روزی ر
  اور انسان بوديکه انسان 
  درباره ما

  د! يبا رأفت داوری کن

در سراسر کشور  ١٩٣٣مه  ١٠رژيم آلمان نازی هشتاد سال پيش در 
مراسم مفصلی برای سوزاندن کتاب به راه انداخت. اين برنامه تنها چند سال بعد 

 سوزی منجر شد. های آدم ها در کوره به سوزاندن انسان

سازی عمر دارد. از  نويسی و کتاب اريخ به اندازه کتابسوزی در ت کتاب
دوران باستان، در مشرق و مغرب، موارد بيشماری از سوزاندن کتاب يا شستن 
لوح و ورق به داليل سياسی و مذهبی ثبت شده است. بسياری از فرمانروايان و 

فرهنگی و يا به خاطر ايمان راسخی که به يک  کشورگشايان يا از روی بی
  اند. ها و شستن الواح مکتوب فرمان داده تاب مقدس" داشتند، به سوزاندن کتاب"ک

يافته هشتاد  اما مهمترين نمونه سوزاندن کتاب به صورت انبوه و سازمان
سال پيش در آلمان نازی روی داد. "حزب ناسيونال سوسياليستی کارگری آلمان" 
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، به صورت همزمان ، يعنی تنها دو ماه پس از تصرف قدرت١٩٣٣در دهم مه 
  سوزان برپا کرد. های گسترده کتاب در بسياری از شهرهای آلمان برنامه

شود که اين برنامه به ابتکار يوزف گوبلز، وزير تبليغات رژيم  گفته می
نازی و پيرو وفادار هيتلر، طراحی شده بود. او در ماه آوريل همان سال به 

ستيز، منحط و غيراخالقی"  "آلمانیهای  مأموران خود دستور داده بود که کتاب
  های عمومی و شخصی گردآوری کنند. ها و کتابخانه فروشی را از کتاب

کارمندان گوبلز ليست بلندی از هزاران کتاب تنظيم کردند و حکم دادند که 
های عمومی "پاکسازی" شوند، زيرا برای "نژاد آريايی و  بايد از کتابخانه

هستند. به دنبال اين فرمان پيروان آدولف هيتلر فرهنگ واالی ژرمن" زيانبار 
ها  ها و کتابفروشی در شهرهای بيشمار دهها هزار جلد کتاب را از کتابخانه

  های آتش خاکستر کردند. بيرون کشيدند و در تل

سوزان"  دار با جنجال و عربده در صدها "جشن کتاب های چماق دسته
  ر جلد کتاب سوزانده شد.هزا ٢٠شرکت کردند. تنها در برلين بيش از 

های ضربتی ويژه (اس اس) به نام "دانشجو"  مأموران گشتاپو و يگان
ها به آتش کشيدند.  ها بيرون ريختند و در ميدان هزاران کتاب را از کتابخانه

واقعيت تلخی که امروز آشکار شده اين است که بسياری از استادان و 
ليات وحشيانه سوزاندن کتاب شرکت های آلمان نيز، در عم دانشجويان دانشگاه

دهد که صدها نويسنده و ناشر و کتابفروش داوطلبانه در  کردند. اسنادی نشان می
  آميز شرکت داشتند. اين کارزار جنون

ها آثار نويسندگان مارکسيست (مانند برتولت برشت و کورت  کتابدر ميان 
کافکا و زيگموند شد، نويسندگان يهودی (مانند فرانتس  توخولسکی) ديده می

اشتفان دوست مانند اشتفان تسوايگ، هرمان هسه،  فرويد) و نويسندگان صلح
  هاينريش مان و توماس مان.هايم، 

نويسنده آلمانی وارد ليست "پاکسازی" شده بود. در کنار  ١٣١روی هم نام 
نويسنده خارجی نيز که امروز آثارشان بخشی از فرهنگ بشری  ۴٠آنها نزديک 

شود، محکوم به "پاکسازی" شدند: از جک لندن و رومن روالن  میشناخته 
  گرفته تا ماکسيم گورکی و اسکار وايلد.

  ) اين ماجرا را دستمايه شعری ساخت:١٩۵۶ – ١٨٩٨برتولت برشت (
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  به هنگامی آه فرمان نظام آمد
  د در حضور عاميآه با

  بار است انيبسوزانند تك تك هر آتابی را آه متن آن ز
  بردند سوی هيمه آتش گاوها با زور می و هرجا
  های مملو از آتاب و متن؛ گاری

  ها، شاعری بيچاره، خشكش زد نيبناگه شاعری از بهتر
  ست در فهرست آن آثار شايسته آتش،يآه نامش ن

  ديز بشتابيسراپا خشم سوی م
  ای در دست و با اندام لرزان نامه

  فغان برداشت سوی حاکمان آن مرد:
  نيد ايرا، روا با من مدارد من يبسوزان

  د!يد من را از قلم، من را بسوزانيندازيم
  شما را دشمنم من هم، من را بسوزانيد!

  د؟يزی من نوشتم آه مرا ناراستگو آرديمگر جز راست چ
 د!يدهم: من را بسوزان شما را حال فرمان می

در "جمهوری  ١٩۵٣ژوئن  ١٧ به قيام کارگریبرخورد دولت 
اميد برپايی "آلمان بهتر" به آلمان به  برشت را که" برشت که دموکراتيک آلمان

. او با شعری کوتاه به سرکوب قيام واکنشی رندانه سخت دلگير کردبرگشته 
 کوری، که زير بار تعصبات و "ستنشان وجدان بيدار اونشان داد، که 

 :ئولوژيک" هنوز به خواب نرفته بودايد

  راه حل

  ژوئن ١٧به دنبال قيام 
  ستور دبير اتحاديه نويسندگانبه د

  پخش شد در خيابان استالين
  ای که گفت اين ملت اعتماد حکومت را از دست داده اعالميه

  و اينک با تالشی دوچندان بايد آن را به دست آرد
  اما بهتر نيست آيا

  که دولت منحل کند ملت را
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  و برای خود ملتی ديگر برگزيند؟

  

منبع و شرط ، رزش نيستآزادی صرفًا يک ا: هايکفريدريش 
 هاست ترين ارزش اخالقی

 ١٩٩٢ Hayek Friedrich August vonفريدريش آگوست فون هايک (
به خاطر دفاع از ليبراليسم کالسيک و  ) اقتصاددان و فيلسوف سياسی١٨٩٩ -

موفق به  ١٩٧۴شود. وی در سال  بازار آزاد و مخالفت با سوسياليسم شناخته می
 اقتصاد شد. دريافت جايزٔه نوبل

ل خود يجامعه را طبق م یتواند نهادها یت متفکران معتقدند انسان مياکثر
دانند که  ین مين اعتقاد را اير دهد. آنها علت اييتغ ینيهدف معدن به يرس یو برا

را  ن فکر را اشتباه و آنيک ايجاد کرده است. هاين نهادها را ايانسان خود، ا
م امور به ياز تقس ین اشتباه، ناشيد ايگو یداند. او م یجامعه م یباعث فروپاش

نشده  یزينامه ر، مفهوم بریعياست. منظور ما از طب» یمصنوع«و » یعيطب«
 ، امر ساختارمند است.یو بدون نظم و ساختار، و منظور از مصنوع

نکه ساختارمند و منظم هستند، اما يبا ا یاجتماع یک، نهادهايبه نظر ها
اند،  از افراد داشته يی عده یکه برا ینشده اند، بلکه به خاطر سود یزيبرنامه ر
نشده  یزين تکامل برنامه ريا یاه یدگيچيبردن به پ یاند. پ دا کردهيتکامل پ

دهد درک ما محصول تمدن است  ین نشان ميتمدن از درک ما، خارج است و ا
ر آن، بنا ييتواند ما را در تغ یزان شناخت ما از جامعه نمين مينه سازنده آن. ا

نسبت به نظم  یکم یم که آگاهيهست یتيدوار کند. ما درون کليمان، ام اليبر ام
ز يو ن یجامعه به صورت عقالن یشه بازسازين انديم. بنابرايرموجود در آن دا

عام بر جامعه و  یرعقالنين نظم غيک ايجه است. هاينت یشه انقالب، بياند
 یق قواعديها از طر ن سنتيو ا -را که در آداب و سنن وجود دارد  آن ینهادها

را در  نامد و آن یم» نظم خودجوش« - کند یناشناخته، بر رفتار ما حکومت م
» یقانون آزاد«ن بار در کتاب يدهد. او اول یقرار م» یسفسطه سازندگ«مقابل 

آن را » یو آزاد یقانون، قانونگذار«برد و بعد در  ین اصطالح را به کار ميا
از انواع مختلف  یاز امور که در آن عناصر متعدد یحالت«کند؛  یح ميتشر
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، یا زماني یک بخش مکانيبا  يیشنام با آيتوان یابند که مي یبه هم م یچنان ربط
م که احتمال آنکه درست يه آن داشته باشياز بق یآن کل را درک و انتظار درست

   »اد باشد.يباشد، ز

 یتواند نهادها یکه م یتيعقالن یکيت معتقد است؛ يک به دو نوع عقالنيها
 نيبرسند. ا يی ن شدهييش تعيکند تا به هدف از پ یزيرا برنامه ر یاجتماع
ت آن و منجر به ياست بر اعتقاد به شناخت کامل جامعه و هدا یت متکيعقالن
جامعه  یجيت که معتقد به تکامل تدريآن نوع عقالن یگريشود. د یسم مياليسوس

ال و اهداف يداشتن امت حاکم است، ين نوع عقالنيکه ا یاست. در جوامع
اوقات رفتار  یگاهندارد.  یدن به اهداف، لزوميهمانند رس يیها مشترک و راه

وجود  آن به یرا در جامعه و نهادها یجين تکامل تدريخودخواهانه افراد، ا
 آورد. یم

که باعث به وجود آمدن  یقواعد رفتار یستم هايک بر آن است که سيها
ما بوده اند و عمل  یشود، از گذشته وجود داشته و همواره الگو یک اجتماع مي

آن  ین منافع، ماندگاريجاد کرده که ايرا ا یع، منافيیها گروه یطبق آنها برا
 یبرا یزيبه عنوان برنامه ر يیداشته است. اگر عده  یرا در پ یقواعد رفتار

ن قواعد يدر ا یريي، بخواهند تغیت معطوف به سازندگيعقالن یه نوعينده بر پايآ
ن آنها شکل يزمان، ب یرا که ط یکيستماتيو نهادها به وجود آورند، رابطه س

محافظه «ک که از يانجامد. ها ین به هرج و مرج ميکنند که ا یرفته، مختل مگ
 یاجتماع ین نهادهاين امر معتقد است که ايخواندن خود ابا دارد، به ا» کار
ن يکنند، ا یکه در قالب آن عمل م یآنکه افراد یهستند، ب یره معرفتيذخ یدارا

  دانش را درک کنند. یمحتوا

ت جامعه را در دست دارند، ي، کنترل و هدایمرکزکه مقامات  یدر جوامع
 ین مقامات دارند. در حالياست که ا یه دانش محدوديها بر پا یزيهمه برنامه ر

 یکه نهادها یره معرفتيتوانند از آن ذخ یک جامعه آزاد، همه افراد ميکه در 
ود، خ یو مکان یط زمانيماندگار از گذشته دارا هستند، استفاده کنند و طبق شرا

 –ست ين افراد مشترک نيب نکه لزوم -دن به اهداف خود يرس یاز آنها برا
خواهد هر نوع نظم  یاست که م يیگرا ک مخالف آن نوع عقليمند شوند. ها بهره
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 يیگرا عقل«را  يیگرا ن نوع عقليکند. او ا یزير را کنترل و برنامه یاجتماع
  نامد. یم» ساختمانگر

  یکيظم خودجوش هان شناسانه معرفت یها انيبن

او دارد.  یفلسف یدگاه هايشه در دياست و اقتصاد، ريک در سيات هاينظر
کانت است، در کتاب  یبر فلسفه انتقاد یاش را که مبتن ین اعتقادات فلسفياو ا

شود،  یمطرح م یستم فلسفين سيکه در ا يیآورده است. مساله » ینظم حس«
جه اعمال خالقانه يم، نتيکن یف درک ماطرا یايرا که ما از دن ین است که نظميا

درباره جهان  یم که تصوريبرس یگاهيم به جايتوان یذهن ماست. در واقع ما نم
م در حد يتوان یم، و فقط مي، داشته باشینيت و به صورت عي، در واقعیخارج
  م.يق کنيعقل در آن تحق يیتوانا

مور در ت مطلق ايا واقعيد هدف علم و فلسفه کشف ذات يگو یک ميها
داند. او استدالل  یده ميفا یانبار و بين مفهوم را زيست. او ايظاهر آنها ن یورا
ست، بلکه بر يمحض ن یحس یها بر داده یکند که درک ما از جهان مبتن یم

خود  یت و تجارب حسيکه ما در جهان واقع یرابطه با جهان استوار است. نظم
  ده است.بخش ذهن را به آن دا م، ساخت سامانيابي یم

وسته به يو پ یاست که ثابت و عموم یک ذهن انسان تابع قواعديبه نظر ها
ن قواعد ناشناخته اند و در حوزه ناخودآگاه يرند. ايستند، بلکه تکامل پذيذهن ن

م، تحت يابي یم یشه خود آگاهيا انديکه ما از قواعد عمل  یقرار دارند. در حال
از  يیجز یرشد عقل انسان«م؛ يريگ ید قرار ميعملکرد قواعد فراآگاهانه جد
  »کند. ینيش بينده خود را پيشرفت آيتواند پ یچ گاه نميرشد تمدن است... ذهن ه

ن شناخت، ير آن بر اساس ايين اساس شناخت نسبت به کل جامعه و تغيبر ا
است.  ی، تنها نقد درونیست و هر نقديجامعه ممکن ن يیمحال است. نقد استعال

م، يرس یم یبه حوزه قواعد ناشناخت یذهن، وقت يیه شناسايرهمچنان که در نظ
به حوزه  یز وقتين یه اجتماعيم، در نظريد از کوشش در شناخت دست برداريبا

  م.يد در آنجا توقف کنيم، بايرس یدر قواعد و سنن م یمشابه
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ل است که شناخت ما از ين دليز به اين یاجتماع یزيناممکن بودن برنامه ر
توان  یرا نم ین شناختيدارد. چن یرعلميو غ یعمل ی، خصلتیعاجتما یزندگ

  ات حاکمه است، متمرکز کرد.يکه ه یدر ذهن واحد

  یآزاد

و نظر  یجياست. آن تکامل تدر یک، آزاديها یاسيشه سيمحور اند
 یکند، محصول آزاد یخود مطرح م یکه او به عنوان اصول فکر یخودجوش
ست... منبع و شرط يک ارزش نيصرفًا  یآزاد«د؛ يگو یک مياست. ها
  »هاست. ن ارزشيتر یاخالق

چ ين است که هياعتقاد دارد که معنا و مفهوم آن، ا یمنف یک به آزاديها
دن يشين اجبار، مانع از انديرا ايرد زيفرد قرار نگ یدر مقابل آزاد یاجبار خارج
ه اهداف دن بيرس یگران برايدر دست د يی لهيشود و او را به وس یآزاد انسان م

  کند. یل ميشان 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 یميمستق

ظاهر  یگريو تجاوز به آن فقط در اجبار و سلطه د یگر اشاره دارد و تعديکدي
تواند  یانسان در هر زمان که م یکانات مادن به آن معناست که اميشود. ا یم

  »ندارد. یبه آزاد یمينش بزند، ربط مستقيان آن دست به گزياز م

خود  یاسيشه سيدر اند یک به آزاديشود ها یکه باعث م یلياز دال یکي
 یکه در رفاه اجتماع ین است که او معتقد است انسان به عوامليت بدهد، اياهم

ن واداشتن افراد يثر هستند، اشراف کامل ندارد. بنابرادن به اهدافش موياو و رس
دهند، عمل کنند، آن نظم  ینشان م یکه مقامات مرکز يینکه طبق الگويبه ا

افته، مختل و اجتماع را دچار هرج و مرج يزمان تکامل  یرا که ط یخودجوش
  کند. می

ق ياست که انسان ها را تشو یطيجاد شراي، ایهات آزاديگر از توجيد یکي
 یبرا یديجد ی، روش هایاجتماع یزندگ یکند در محدوده قواعد رفتار یم

ک ما يشود چون به نظر ها یشرفت دانش مين باعث پيا -دا کنند يانجام کارها پ
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نده ثمربخش خواهد بود. يشه ها در آيم کدام انديم که بدانيستيآنقدر خردمند ن
شرفت يجاد پيا یمردم، برا یاريبس یمستقل و رقابت ید به تالش هاين بايبنابرا
  م.ينان کنيد اطميجد یها

ده است که يچيآنقدر پ یاز متفکران برآنند که جامعه امروز يی عده
 یباعث م یدگيچين پياست و ا یآن در امور مختلف ضرور یبرا یزير برنامه

ک معتقد است يها یم. ولينان کنيم به اعمال آزادانه افراد اطميشود ما نتوان
از هر سازمان  یشتريبه مراتب ب یدگيچيپ يینشده، توانا یزيمه رجوامع برنا
  شده دارند. یزيبرنامه ر

ن يبه طور مطلق از ب ینکه آزاديا یز اعتقاد دارد، براين نيک به ايالبته ها
 یقرار م یکه در مقابل آزاد یه کسانياز زور عل یاز است که گاهينرود، ن

ن زور در انحصار دولت است که يد اک جامعه آزايرند، استفاده شود و در يگ
آن » عمل در محدوده قانون«ن ين آن را به کار برد. ايد در محدوده قوانيبا
رآزاد يغ يی در جامعه ز دولت در جامعه آزاد با دولتياست که وجه تما یزيچ

  است.

  قانون

 یفرد یک آزاديک هست. به نظر هاينزد يیو قانون رابطه  یان آزاديم
وجود ندارد. حکومت قانون از  یست و خارج از جامعه مدنمحصول قانون ا

  کند. یت ميحما یفرد یآزاد

داند و آن را از حکومت  یجامعه م یک قانون را محصول تکامل اخالقيها
زمان و بعد از  ین نوع قانون که طيک جامعه قانونمند، ايکند. در  یجدا م
به  یشود و ربط ینه ميدار در ناخودآگاه افراد نهايات بسيش ها و تجربيآزما
  حکومت ندارد، حاکم است. یدئولوژيا

را که  یحين نوع قانون لوايک دو نوع قانون وجود دارد؛ اوليشه هايدر اند
هستند، شامل  یو سازمان یادار یارهايکنند و مع یب ميتصو یمقامات انتخاب

لت ن نوعند. دوين از اي، همه قوانیو دولت یک اقتصاد اشتراکيشود. در  یم
ن در يمع یرا به عنوان تحقق برنامه ها یو اقتصاد ی، امور اجتماعیاشتراک
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دهد  ین اهداف به شهروندان خود دستور ميل به اين یرد و برايگ ینظر م
رفتار  یتوانند کامًال خودسرانه باشند و حت ین دستورات ميچگونه عمل کنند. ا

از آمدن  یستياليسوس یارهاين معيبا افراد داشته باشند. ا یار متناقضيبس
ت يحصول وضع یارها براين معيند. ايآ یرون نميحکومت قانون سربلند ب

ل ين دليشوند. به هم یم یطراح ینيل به هدف معين یاز امور، برا یخاص
طه يرا افراد را محدود به عمل کردن در حيبرند، ز ین ميرا از ب یفرد یآزاد
که افراد با هم  یک جامعه انسانيکنند. در  یشده م یزيک سازمان برنامه ري

آنها انجام شود، مستلزم رفتار  یکه با هدف برابر یتفاوت دارند، هر اقدام
  نابرابر با آنهاست.

ک جامعه يک در ين نوع قانون، قانون جامعه آزاد است. به نظر هايدوم
ج مورد يهستند که به تدر یرفتار یقواعد کل یکسرين محصول يآزاد، قوان

ت هستند. يز حاکميآن جامعه و ن یگرفته و اکنون مورد قبول اعضا آزمون قرار
مختلف داشته و باعث  یگروه ها یبوده که برا ین نفعين قوانيا یل وجوديدل

 یبرا ین، دستورات حکومتين قوانيآنها شده است. ا یجيشرفت تدريتکامل و پ
ون، بر ط گوناگيکشف عمل منصفانه در شرا یست بلکه راه هاياداره جامعه ن

و  ین نوع قانون محصول آزاديحاکم بر جامعه است. ا یاساس قواعد رفتار
، انعکاس یحکومت یقانون ها ی، ولیفرد یت آزادياخالق است و ضامن تمام

  کند. ین مييفرد را تع یت است و حدود آزاديت و حاکمياکثر

، نظر خود را »یو آزاد یقانون، قانونگذار«ک در اواخر کتاب ياما ها
قواعد «ن کتاب از اصطالح يکند. او در ا یاصالح م یکم یباره قواعد رفتاردر

د، قواعد حاکم ين اصطالح جديد و منظور او از ايگو یسخن م» عادالنه یرفتار
 یگذارد و معنا یر ميگر تاثياست که بر افراد د یانسان یبر آن دسته از رفتارها

عادالنه مستقل از هدف، بر  یارن قواعد رفتين است که در جامعه آزاد که ايآن ا
  ن قواعد ندارند و از هر لحاظ آزاد هستند.يجز هم یديچ قيآن حاکم است، افراد ه

 ینوع یاست. قانونگذار یتر از قانونگذار یميک، قانون قديده هايبه عق
که حاصل  ینيحکومت است. قوان یاست که از کارکردها یقانون ساز
 ین است که به خاطر تعلقيدارند و آن، اک خطر بزرگ يهستند،  یقانونگذار

 یآمرانه م ین را به شکل فرمان هايکه قانونگذاران به حکومت دارند. آنها قوان
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، دامنه یاز قانونگذار ین شکليجه، چني. در نتیانتزاع ینند نه قواعد رفتاريب
ب، افراد بدل ين ترتيرساند و به ا یرا به اداره کل امور جامعه م یاداره حکومت

  شوند. یبه موضوع اداره کردن م

  ميد و قدياخالق جد

در شناخت  یشتريباعث شده است جوامع قدرت ب یم اجتماعلوشرفت عيپ
ن منجر ين قوانيدارد، داشته باشند. ا یآنها در پ یکه بقا و توسعه را برا ینيقوان

 یرا بر آن م» ريجامعه کب«ک نام يشده است که ها یاد جامعه انسانيبه رشد ز
و اخالق  ین سبب بازگشت انسان به زندگين قوانينکه ترک ايارد. با وجود اگذ
به آن معتقد  یاجتماع یاز اصالح طلبان آرمانگرا یاريشود، بس یم يیله يقب

 یکنترل شود و با ًالغا یک قدرت مرکزيد توسط يند جامعه بايگو یهستند. آنها م
ک ينظر ها م شود. بهين مردم تقسيمحصوالت آن ب یت خصوصيمالک

ف ياست که تضع يیله يات قبيمجدد بر اخالق یسم صرفًا پافشارياليسوس«
  »ر را فراهم ساخت.يبه جامعه کب یآنها، امکان دسترس یجيتدر

و  یرا که با آنها همکار یکسان یکه ما حت یدر جامعه بزرگ امروز
به کار ست و آنچه ين یعمل يی لهيات قبين اخالقيم، ايشناس یم، نميکن یتجارت م

  هستند. ین کليد، قوانيآ  یم

بر جامعه  يی لهيقب یها از گروه یشرفت جامعه بشريک معتقد است پيها
ار يشه در گذشته بسيکه ر يی لهيات قبير، تنها با کنترل و کنار گذاشتن اخالقيکب

 يی لهيز قبين غرايد در مقابل اين تمدن بايانسان دارد، ممکن است. بنابرا یطوالن
کرد. به  یگرفت و آنها را محدود م ینه شده بود، قرار ميود بشر نهادکه در وج

تمدن  یت هاين محدوديه ايل در انسان بوده که علين ميشه اين خاطر هميهم
  )١٣٨٧باتلر، ( سم خوش و خرم گذشته بازگردد.ياليان کند و به سوسيطغ
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  ميالدی مسده بيست - ۶
ناميدند. » دوران نوين«سده را  های آغازين اين انديشمندان سده بيستم دهه

ها خوشبينانه اميدوار بودند نه تنها خلق و خوی انسان بلکه روابط انسانی  آن
های اجتماعی، سياسی،  دگرگون خواهد شد. يک دگرگونی ژرف که همه عرصه

  ادبی و مذهبی را در خواهد نورديد.

يات، های ح آوری دستاوردهای شگرفی داشت که بر همه عرصه دانش و فن
  تاثير گذاشت. ، ادبيات و هنرارتباطات، انديشه

پرسش بنيادی قرن بيستم علل بروز دو جنگ جهانی ويرانگر، پيامدهای آن 
تشکيل سازمان ملل يکی از اين و چگونگی پيشگيری از فجايع مشابه بود. 

  ها بود. تالش

. شناخته شد آزادی در قرن بيستم، رواداری به عنوان بخش مهمی از نظريه
ند که برای ديگر بسياری را به اين نتيجه رسابار  تاريخ خونين قرن بيستم يک

روادی الزم و ضروری  های سياسی، مذهبی و قومی، ايان بخشيدن به خشونتپ
  است.

اداری را بيش از پيش تدقيق و، مفهوم رانديشمندان پيشروی قرن بيستم
  ن توجيه کردند.های گوناگو ها و ديدگاه از جنبه را لزوم آنکردند و 

  

  ها برای جامعه رفاه : روايت تالش انسانيوهانسون-ايوار لو
نويسنده ) ١٩٠١ - ١٩٩٠  Johansson-Lo Ivarيوهانسون (-ايوار لو
، آثارش به زندگی، احساسات و حاالت روحی زحمتکشان يدی سوئدی در
   پرداخت. ها ها و کولی بازنشسته

ذهنی فردی و کم و بيش در دو اليه فردی، تمايل  يوهانسون-لو
گرا تالش آگاهانه اجتماعی، سياسی و  ناخودآگاهانه تجربه انسان و اليه جامعه

  کند. فعاليت انسان را روايت میای  اتحاديه
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 خودکامگیدر  وانگریت تر از، بهساالری مردمدر  یتنگدست: کارل پوپر

-)، فيلسوف اتريشی١٩٠٢ - Karl Popper١٩٩۴ کارل ريموند پوپر(
د و آثار زيادی در يآ سده بيستم به حساب می يسی يکی از بزرگترين فيلسوفاننگلا

هايش  است. پوپر به دليل کوشش  فلسفه سياسی و اجتماعی از خود باقی گذاشته
رايان) از طريق گ (اثبات در رد روش علمی طرفداران کالسيک مشاهده/استنباط

انش برآمده از قياس و استدالل اش با د پذيری تجربی، مخالفت پيشبرد روش ابطال
و دفاع از خردگرايی انتقادی، بنيادگذاری  افالطونی)-کالسيک (ارسطويی

گرانه در تاريخ فلسفه و دفاع نيرومندش از  نخستين فلسفه انتقادی غير توجيه
ليبرال دموکراسی واصول انتقادگرايی اجتماعی که به نظر او امکان ظهور 

 شهرت دارد. جامعه باز را فراهم کردند،

ش توسط ارتش نازی و يکسال پس از اشغال اتريعنی ي، ١٩٣٧در سال 
ن کشور به آلمان، کارل پوپر دعوت دانشگاه زالندنو را يمنضم شدن خاک ا

ان جنگ جهانی دوم به يد. وی در آنجا تا پاين کشور گرديرفت و رهسپار ايپذ
آن را عصر عروج توان  ام که میين ايس مشغول بود و طی هميپژوهش و تدر

 The» (ی باز و دشمنان آن جامعه«د، دو اثر مهم خود يسم در اروپا ناميتاريتوتال
Open Society and Its Enemies (یيخگرايفقر تار«) و «The Poverty 

of Historicismی  د، به رشتهنساز اسی او را میيی فلسفه س ) را که شالوده
کند که آنها تالش او  ح میين دو اثر تصرير درآورد. خود وی در رابطه با ايتحر

های  شهيرا در مقابله با جنگ، در دفاع از آزادی و در مخالفت با نفوذ اند
ی  ی سهم او در فلسفه د به منزلهيدهد و با انه و اقتدارطلبانه نشان میيگرا تام

 خی قلمداد شود.يه خطر خرافات تارياسی و هشداری عليی س سنجشگرانه

» ی سنجشگريخردگرا«ی فکری  ندهين نمايتر برجسته کارل پوپر را
)Critical rationalismش از آنکه به دنبال يی فکری، ب ن نحلهيدانند. ا ) می

داند و به طرح  ک فلسفی باشد، خود را متوجه علوم تجربی میيمسائل آکادم
ی  شهيپردازد. خود پوپر معتقد است که اند است عملی میيهای واقعی س پرسش
ح و ساده طرح کند يی روشنفکران باشد، مسائل را صر ت همهيد مشغوليی بافلسف

سان به کرات مورد يان و دشوارنويزد. دشوارگويی بپرهيگو دهيچيو از لفاظی و پ
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کند که خود را  ه میياند 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 نمیيده و اسرارآميچيزی پيچ
 مردم عادی آشکار ساخت.

ی سقراط  کطرف متأثر از فلسفهيی پوپر از  شهيص داد که انديتوان تشخ می
ی معروف  ن جملهيی روشنگری است. ا ر فلسفهيگر تحت تأثيو از طرف د

ی تفکر پوپر نقش بزرگی  وهيد در شيترد بی» دانم چ نمیيمی دانم که ه«سقراط: 
ی  ش مسألهيدايای به پ ن نظر است که حل هر مسألهيداشته است. پوپر بر ا

ی جهان بداند، معرفت او  شتر دربارهيگردد و هر چه انسان ب ای منجر می تازه
انی يا نادانی انسان را پاتر است و لذ حيتر و صر داند آگاهانه نسبت به آنچه که نمی

  کند:  ان میين صورت بيی به ايبايی خود را در جمالت ز دهين عقيست. پوپر اين

نی از يم، تخميدوز کرانگی آسمان پرستاره نظر می هنگامی که به بی«
هان يم. اگر چه عظمت کيآور کرانگی نادانی خود به دست می بی

 ».ل آن استيدالکی از يست؛ اما يل نادانی ما نين دليتر ژرف

زد، يخ ز بر میيی به ستيگرا ی اشکال تام مآبی و همه ميپوپر در آنجا که با ق
ش نئوکانتی يژه در آغاز دارای گرايی روشنگری است. وی بو ر فلسفهيتحت تأث

اد کرده يت يلسوف آزادی و انسانيمانوئل کانت به عنوان فيجا از ا بود و همه
ورزد تا  ی روشنگری، به سهم خود تالش می هه بر روح فلسفياست. پوپر با تک

خی يی تار رند و به گفتهيات فاصله بگيی نظر رسنجشگرانهيرش غيها از پذ انسان
  ابند. يکانت، شهامت استفاده از خرد خود را ب

د يی معنوی انسانی است که همواره با هيخرد برای پوپر تنها مرجع و سرما
ز يپره» شمندانيابراند«و» ژهينهادهای و«ه و از واگذار کردن آن به يبه آن تک

م، ييد عادت دفاع از بزرگمردان را ترک گويکند که ما با ح میيکرد. پوپر تصر
اری از آنان از راه تاختن به آزادی و عقل، خطاهای بزرگ مرتکب يچرا که بس

  هاست.  ی گمراهی انسان هياند و تسلط فکری آنان هنوز ما شده
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در خدمت خودکامگان و  نهای خود عمل شهيا اندپوپر متفکرانی را که ب
نامد. در اکثر  می» امبران کاذبيپ«اند،  های جبار بوده راهگشای حکومت

ی نظری و  نهيچه در زم» مراجع فکری«و » امبران کاذبيپ«های وی،  نوشته
شوند و سرانجام در مقابل  ابی میياست عملی، به دقت رديی س چه در عرصه

نی يقت به صورت عيرند. به نظر پوپر، حقيگ ه عقل قرار میقاضی منتقد دادگا
ان يد جستجوی مستمر آن در فرآروندی پايوجود دارد و هدف اصلی انسان با

 ر باشد.يناپذ

ک افالطونی در ياسی خود، طرح پرسش کالسيی س کارل پوپر در فلسفه
، طرح پرسشی »د حکومت کند؟يچه کسی با«نکه يمورد دولت را مبنی بر ا

ک در مورد يز مانند پرسش کالسين پرسشی نيی او چن دهيداند. به عق ادرست مین
انه است و پاسخی يدی اقتدارگرايی شناخت و معرفت، مبتنی بر د سرچشمه
ز به يکی نيهای کالس ن پرسشی، پاسخين رو چنيطلبد. از هم ت گونه میيمرجع

ا در ي» فرزانگان«ا ي» د حکومت کننديها با نيبهتر«همراه آورده است مانند: 
پوپر معتقد است که جای شگفتی ». د حکومت کنديت باياکثر«ن حالت يبهتر
ن دست نه تنها با خود تناقضاتی به همراه يی از ايها ست که بعدها پاسخين

» داران هيا سرمايحکومت کارگران و «های مهملی چون  ليآورد، بلکه به بد می
 دهد.  ر شکل میييره تغيو غ

تر را  کند که بهتر است طرح پرسشی متواضعانه شنهاد میيپ نلپوپر متقاب
م: ينکه بپرسيم و آن ايک افالطونی در مورد دولت کنين طرح پرسش کالسيجانش

م که ياسی خود را به صورتی سازمان دهيم تا نهادهای سيم بکنيتوان چکار می«
داقل ق را که فراوانند به حيان وارد کردن حکمرانان بد و نااليامکان ز
  ». ؟برساند

م به يتوان ادشده، هرگز نمیير در طرح پرسش ييپوپر معتقد است که بدون تغ
د به ين بايم. بنابرايای عقالنی در مورد دولت و مؤسسات آن نائل گرد هينظر

ن ي، ا»د حکومت کند؟يچه کسی با«ن مورد که يعوض پرسش افالطونی در ا
م يدهد بتوان ل حکومتی اجازه میکدام شک«م که: يپرسش فروتنانه را مطرح کن
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زی برکنار يگری را بدون خونريا هر حکومت بد ديک حکومت زورگو و ي
  ». م؟يکن

ش، يسال پ ٢۵٠٠در آتن » کراسیودم«توان پی برد که  ب میين ترتيبه ا
د يافتن پاسخ به پرسش در مورد آنچنان شکل حکومتی که بايتالشی بود برای 
کراسی به معنای وی پوپر، دم دهي) شود. اما به عقtyrannyت (يمانع عروج جبار

کنند و  چ جا مردم حکومت نمیيای است، چرا که در ه بندهيحکومت مردم، نام فر
ن نوع يتواند به بدتر ت به سادگی میيرا حکومت اکثريد هم حکومت کنند. زينبا

ها کراسی تنوان ببرد. اما دميکسره از ميت را يل شود و حقوق اقليت تبديجبار
ی خود و تحت فشار مشکالت و  بندهيرغم نام فريشکل حکومتی است که عل

ن هدف را در مقابل خود قرار دهد که با وضع يهای عملی، توانسته ايدشوار
ز آزادی را در يش از هر چيت و بيهای عدالت، انسان دهين مشروط، ايقوان

رت ت، تا آنجا که مقدور است متحقق سازد. در هر صويچارچوب قانون
سات ساختاری مانع شوند تا ين مشروط و تأسيها در تالشند که با قوان کراسیودم

 ت نبوده است.ين موفقين تالشها همواره قريت سربرآورد، اگر چه ايجبار

توان در  داند که آن را حتا می ی میيلی ابتدايپوپر، عشق به آزادی را تما
ص داد. اما آزادی در يخوانات خانگی تشيوانات و از جمله حيز حيکودکان و ن

د و شرط فردی، يق است با مشکالتی همراه است، چرا که آزادی بیيی س گستره
ن مشکل را از يگر ناممکن است. کانت تالش کرد ايهای د ستی با انسانيدر همز

های فردی را فقط تا آنجا محدود  ید آزادين مطالبه حل کند که دولت بايق ايطر
ک اندازه يکند و همگان حتی المقدور به  جاب میيا ها ستی انسانيسازد که همز

ن راه حل و اصل کانتی يت آزادی خود متضرر شوند. از نظر پوپر، اياز محدود
اسی الاقل از نظر مفهومی قابل حل است، اما ينشان داد که مشکل آزادی س

گذارد. چرا که ما اغلب  ار ما نمیياسی در اختيداری برای آزادی سيسنج
ا يی آزادی ضروری است و آ ا فالن اقدام محدود کنندهيم که آين کنييم تعيتوان نمی

دار يد به دنبال سنجين منظور باير. بديا خيشود  ک اندازه شامل میيهمگان را به 
  تر بود. گری با کاربردی سادهيد



 در غرب آن شدن گيری، ژرفش و نهادينه د شکلرون: رواداری

 احد قربانی دهناری

ن است: نظامی از يدهد، چن نه به دست میين زميداری که پوپر در ايسنج
ن امکان عملی را ياسی آن به شهروندانش ايه نهادهای ساسی آزاد است کينظر س

زی برکنار يت بتوان حاکمان را بدون خونريی اکثر بدهد که در صورت اراده
م حاکمان خود يم که بتوانياسی آزاديگر ما هنگامی از نظر سيکرد. به عبارت د
ای ه کراسیون نظامی را که در دميم. پوپر نام چنيزی برکنار کنيرا بدون خونر

ی باز،  ژگی جامعهين ويگذارد. مهمتر می» ی باز جامعه«غربی وجود دارد 
ت در آن يات علمی و شفافيادشده، رقابت آزاد بر سر نظريدار يعالوه بر سنج

ستی است که در آنها به يتاريی مقابل جوامع بسته و توتال است. جوامع باز نقطه
د يکاملی از عقا ی های علمی، منظومه هيجای رقابت آزاد بر سر نظر

قت را دارد. در جوامع يک و فلسفی حاکم است که ادعای انحصار حقيدئولوژيا
انجامد و خشونت در حذف  انه، به نابودی منتقد نمیيباز، روش نقد خردگرا

های مخالف و نادرست، نقشی ندارد. نقد عاری از خشونت،  هيات و فرضينظر
  د.يگشا راه را برای انکشاف خرد می

م يد از خود بپرسيکند که با ح میيکراسی غربی تصرور مورد دمپوپر د
های  کیيا نين نظام تا کنون دربر داشته چگونه است؟ آيکی و بدی که ايالن نيب
کراسی غربی ود: اگر چه دميافزا چربد؟ او می های آن میين نظامی بر بديچن

در  ست وين نظام ممکن نين نظام قابل تصور و از نظر منطقی بهتريبهتر
خی ين نظام از نظر تاريد به آن انتقاد کرد، اما ايتوان و با ها می نهياری از زميبس

ست که ما ين امر به آن معنا نيم. اياسی است که ما سراغ دارين نظام سيبهتر
کراسی غربی به نقد زنده است و وم. دمين نظام را مورد انتقاد قرار دهيد اينبا

ن خطر ير دانست. ايگی و بازگشت ناپذشيتوان هم دستاوردهای آن را نمی
ن نظام به سرعت آنچه را که به دست آورده از يهمواره وجود خواهد داشت که ا

  دست بدهد.

کراسی و آزادی را با رفاه و وم دميدهد که ما اجازه ندار پوپر هشدار می
غ ين تبليم. خطای بزرگی است اگر برای مردم چنيريکی بگيی اقتصادی  معجزه

کراسی برای جامعه اعتالی اقتصادی به وآزادی برای همگان رفاه و دم م کهيکن
همراه خواهد آورد. آزادی هرگز به معنای رفاه و خوشبختی تک تک انسانها 

اقت و يد به طور نسبی به ليادی به شانس و اقبال و شاين امر تا حدود زيست. اين
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کراسی و وی دم بارهتوان در گر وابسته است. آنچه که میيهای د لتيتالش و فض
اقت شخصی فرد را بر ير لين است که آنها تأثين حالت ايآزادی گفت، در بهتر

ل ين دليد آزادی را به ايسازند. لذا ما نبا رومندتر میيروی رفاه او تا حدودی ن
ل که خود آزادی ين دليم، بلکه به ايم که از آن انتظار زندگی راحتی دارينيبرگز

ل داد. پوپر يتوان به ارزشهای مادی تقل آن را هرگز نمینمودار ارزشی است که 
  شود که:  ادآور میيونان باستان را يلسوف يت فين سخن دمکريا

ک يزندگی تنگدستانه در دمکراسی، به زندگی متموالنه در «
  .»حکومت جبار برتری دارد، چرا که آزادی از بندگی برتر است

ا ين يم که اينين برنمی گزيبرای ا اسی رايکند که ما آزادی س د میيپوپر تأک
را که تنها شکل انسانی يم زينيدهد، ما آن را برمی گز ز را به ما وعده میيآن چ
م يتوان سازد؛ تنها شکلی که در آن ما می ان افراد بشر را ممکن میيستی ميهمز
م شد امکاناتی يا ما قادر خواهينکه آيم. اما ايت کامل خود را عهده دار شويمسئول

ش از ياری و پيم، به عوامل بسيگذارد متحقق ساز ارمان میيا که آزادی در اختر
  همه به خود ما بستگی دارد. 

 

	ها عدالتی و ستايش همبستگی انسان محكوميت بی: بک جان اشتاين

 ئیآمريکا هنويسند) ١٩٠٢ - ١٩۶٨   Steinbeck John( بک اشتاينجان 
و سرخپوستان را جدی  ، مهاجراندهقانان، کارگران ها و احساسات ، رنجزندگی

روايت  اقتصاد جهانی رکود بزرگدوره  در بستر دوستانه سانو دقيق و ان
از  یكيبينانه  ، حماسی يا طنزآميز و لحنی واقعبا روشی تغزلی او .کند می

» يیكايسم امريال رئاليسوس« جنبش یندگان ادبين نمايتر ین و عاليبرجسته تر
  است.انه يزه جويو ست ینظر یسم هايال رئاليسوسمتمايز از 

ت يو حما یآوتاهش مصمم به جانبدار یها ين داستاناز همان اول بك يناشتا
ست يدهه ب یانيپا یاالت متحده سال هاي. در ايف و ناتوان استاز طبقات ضع

 یحاد اجتماع یها یو نابسامان یم اقتصاديعظ یر ورشكستگيآه درگ یالديم
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ن طبقه يااز  یار پرشمار بود و بخش انبوهيچ نداشتند بسيآه ه یبود شمار افراد
  دادند. یل ميمزارع تشك یرا آارگران فصل

شرح زندگی افراد رنگارنگ و  )Tortilla flat» (تورتيال فلت«رمان 
فيدپوستهاست که با روحی جالب توجهی از جمله سرخپوستها، اسپانياييها و س

در » کاليفرنيا«هيچ گونه قيد و بند اخالقی در کلبه های چوبی جنوب  شاد و بی
و بدبختی زندگی می کنند. واقع بينی به آار رفته در اين داستان،  ميان فقر

  سازگار با سرشت مردمی بود که از داستانهای رمانتيک خسته شده بودند. 

منتشر  واقعگرائی یريبك، يک سلسله رمان اجتماعی با جهت گ نيجان اشتا
) In Dubious Battle» (نبردی مشکوک«آرد؛ از آن جمله می توان به رمان 

  اشاره کرد.  -که سرگذشت اعتصاب کارگران کشاورز مزارع کاليفرنيا بود  -

او با سفر به اروپا از کشورهای اسکانديناوی و روسيه ديدن کرد و دانش ادبی 
بود به نام  یخود را تکامل بخشيد. ثمره اين سفر، نگارش مجموعه ا

نده را نسبت به ) که احساس نويس A Russian Journal» (يادداشتهای روسيه«
  شهر مسکو و به طور کلی، کشور شوروی نشان می داد. 

از دو  )Of Mice and Men» (موشها و آدمها«در کتاب  بك نياشتا
کشاورز، که يکی از آنها با وجود نيروی جسمانی فراوان دارای مغز ضعيفی 

-ت حمايت ديگری قرار وسته خود را تحيشود تا پ یاست و همين امر باعث م
دی خود را با مردم بک در اين داستان به شيوه ای درخشان، همدر د. اشتاينده

  کند.  محروم بيان می

) The Grapes of Wrath» (های خشم خوشه« در رمانبک  اشتاين
زندگی دهقان تهيدست به شهر مهاجرت می کنند ولی  انگيز از توصيفی هيجان

بهبود نمی بخشد.  ا رااين مهاجرت از زندگی دهقانی به کارگری زندگی آنه
رمان روايتی است از همبستگی و نبرد کارگران و رشد اگاهی آنهاست. در 

خانواده ای آواره و تيره روز بود. نويسنده در اين اثر، امور عينی و ذهنی را 
» جاد«خانواده  یسفر طوالن یرمان ماجرادرهم آميخته و شاهکاری پديد آورد. 

خودشان  یبرا ینيبه دست آوردن زم یجست وجو ا دريفرنياز اآالهاما تا آال
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ت يدر محكوم شاهکاری استرمان  ن آار آنند.آ یآه بر رو يیاست ، مزرعه 
  .ها ی انسانش همبستگيو ستا یعدالت یب

  

  فعاليت سياسی و هنری پيونددشواری : ادوارد آپوارد

نويسنده انگليسی  )١٩٠٣ - ٢٠٠٩  Upward Edwardادوارد آپوارد (
) به تجربه خود در Ascent Spiral The» (عروج مارپيچ«دگينامه خود در زن

  پردازد. جنبش چپ و دشواری تلفيق فعاليت سياسی و هنری می

  

  یخواه تماميتو  تنگدستیامان با  : نبردی بیجورج اورول

  George Orwellبا نام مستعار جورج اورول  Eric Blairاريک بلر (
 که نگار، منتقد ادبی و شاعر انگليسی روزنامه) داستان نويس، ١٩٠٣ - ١٩۵٠

به پديده فقر  یزندگی در محيطی طبقاتی در هند و انگليس باعث نگاه ويژه و
هايی مؤثر از زندگی دشوار  های بسيار نوشته و در گزارش . او نقدها و مقالهشد

 گاهغيرمستقيم تر و  گاهانتقاد کرده است.  او در آثارش زحمتکشان و محرومان 
  کشد. ) را به نقد میtotalitarian rule( خواه تماميتهای  سيستم صريح

فعاليت ادبی جورج اورول با دوران پرآشوب نيمه اول قرن بيستم گره 
خورده است. او شاهد دو جنگ جهانی، چند جنبش انقالبی و پيروزی فاشيسم در 

  اروپا بود.

به  ١٩٣۶سال بسياری از روشنفکران انقالبی اروپا در همره اورول 
المللی" از جمهوری نوبنياد در برابر  اسپانيا رفت و در "باريگادهای بين

ها زخم برداشت، و ظاهرا از  در جبهۀ نبرد با فاشيستاو ها دفاع کرد.  فاشيست
تر برداشت که هرگز التيام  آن زخم بهبود يافت، اما ذهن و تفکر او زخمی عميق

  نيافت. 

های تحت حمايت "اتحاد شوروی" سخت  مونيستدر جبهۀ نبرد با فرانکو ک
های پيرو استالين در برخورد  فعال بودند. اورول به تجربه دريافت که کمونيست
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های  ها و مارکسيست ها، تروتسکيست ها، سوسياليست با مخالفان خود، ليبرال
  ها بيرحم و خشن هستند. ی فاشيست مستقل، به همان اندازه

مونيسم روسی، به اين نظر رسيد که "نوکران اورول پس از آشنايی با ک
استالين" از شعارهايی مانند "انقالب کارگری و حکومت زحمتکشان" تنها برای 

  کنند.  کسب قدرت و سلطه بر ديگران استفاده می

اورول به اين نتيجه رسيد که زمامداران اتحاد شوروی (سابق) به آرمان 
اند. در اتحاد شوروی مشتی "مأمور  "انقالب سوسياليستی اکتبر" خيانت 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 
حيوانات" (يا قلعه حيوانات) را منتشر کرد. در اين اثر تمثيلی که با طنزی سياه 

  کند.  اورول با مرام و نظام استالين تسويه حساب میو رسواکننده نوشته شده، 

حيواناتی که از جور صاحب مزرعه جانشان به لب رسيده، سرانجام قيام 
کشی پايان دهند و نظمی عادالنه در مزرعه  کنند تا به نابرابری و بهره می

  برقرار کنند. 

استفاده اند، با زرنگی و سوء رهبران تازه که از ميان حيوانات سر برآورده
گيرند و بر  باوری حيوانات، زمام امور مزرعه را به دست می از سادگی و خوش
شوند. آنها نوع تازه و شديدتری از تبعيض و نابرابری را اين  خر مراد سوار می

شود:  کنند. مرام آنها با اين شعار بيان می بار با "شعارهای انقالبی" مستقر می
  »عضی از آنها برابرتر هستند.همه حيوانات برابر هستند اما ب«

رود. او از نخستين  جورج اورول از پيشگامان نقد مدرنيته به شمار می
نويسندگانی بود که نسبت به جوانب خطرناک پيشرفت تکنولوژی هشدار داد. 

تواند از هر محاسبه و  های کنترل می اورول نشان داد که رشد نابهنجار تکنيک
در کنار رمان "دنيای قشنگ نو" (نوشته  ١٩٨۴رمان  تصوری فراتر رود.

های مهمی است، که به سبکی کافکايی، ابعاد  آلدوس هاکسلی) يکی از رمان
  کند. خواه را توصيف می هيواليی يک حکومت تماميت

های اورول کشف جنبۀ مهارگسسته و غيرانسانی  يکی از نوآوری
کانيسم، از های خودکامه با تقويت اين م تکنولوژی ارتباطی است. رژيم

برند. رفتار و فعاليت  تکنولوژی برای کنترل هرچه بيشتر جامعه بهره می
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ترين زوايای حريم خصوصی آنها زير نظارت دولتی قرار  شهروندان تا جزئی
  گيرد. می

انگيز است  ی بشر متمدن" به راستی رعب های سياه اورول از "آينده کابوس
کنترل تام" بسيار مؤثر افتاد. افکار و های " ی نظام و در شناخت کارکرد پيچيده

  بخش بسياری از منتقدان "بغرنج مدرنيته" بوده است.  تصورات اورول الهام

  

  : روايت رنج مشترک سياه و سفيدجيمز فارل
هايش زندگی  در رمان) ١٩٠۴ - ١٩٧٩  James Farrellجميز فارل (

پوستان بلکه  ها رنگين دهد نه تن کند و نشان می کارگران و دهقانان را روايت می
  سفيد پوستان تهيدست هم از تنگدستی رنج می برند.

 

	پذيری و مرگ انسان در استبداد شرح آسيب: دانيل خارمس
  Daniial Kharmsمشهور به دانيل خارمس (  دانيل ايوانويچ يواچف

گرايی و  نويس سبک فراواقع نامه نويس و نمايش ) شاعر، داستان١٩٠۵ – ١٩۴٢
  اتحاد جماهير شوروی بود. ی دوران اوليهار انگ پوچ

) که در سال The Old Woman» (پير زن«در داستان  دانيل خارمس
است که پليس مخفی شوروی شوهرش نوشته شد با شرح زندگی زنی  ١٩٣٩

پذيری و مرگ  وايت زندگی و شرح آسيبر »پير زن«دستگير و اعدام کرد. 
هنری استبداد  دادگاهاين اثر ». ساعتی دارد که عقربه ندارد«زنی است که 

  استالينيستی است.

دانيل به عنوان طنزپرداز ديدي آامًال منحصر به فرد به جهان پيرامون 
طلبد. دنياي خارمس دنياي  دارد و نمادهايش، درك و تفكري عميق از خواننده مي

. ها و آنايه هاهاست. دنيايي غريب، ناآشنا، مرموز و سرشار از نماد شگفتي
پردازد و پشت  خودش مي ههاي زمان خارمس در آثارش به افشاگري ناهنجاري

روسيه را آشكار  دورانخوبي مشكالت اجتماعي آن  نقاب طنز سياه و پوچگرا به
  آند. مي
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  انسان محکوم به آزادی است. :پل سارتر-ژان

 ندهنويس  و ) فيلسوف١٩٠۵ - ١٩٨٠  Jean-Paul Sartreپل ساْرْتْر (-نژا
انسان محکوم « کرد که و ناکيد میفرانسوی به آزادی بنيادی انسان باور داشت 

  .»به آزادی است.

دلهره وجود و  »تهوع«با نام  اش رمان فلسفی تکان دهندهسارتر در 
وی بيشتر عمر  است. يم شدهبيهودگی ذاتی هستی را، با جسارتی بی سابقه ترس

اش کرد. سارتر معتقد  های اگزيستانسياليستی خويش را صرف مطابقت دادن ايده
چنين، باور داشت که  اش را تعيين کند. وی هم بود که انسان بايد خود سرنوشت

اجتماعی جامعه که از کنترل انسان خارج هستند، نقشی -نيروهای اقتصادی
   اشخاص دارند. حياتی در تعيين مسير زندگی

جنگ در يک کنفرانس مطبوعاتی به حمايت از آوارگان  ١٩٧٩در سال 
) پرداخت. در جايی ديگر از مبارزه مردم ايران عليه شاه Boat people( ويتنام

و آزادی زندانيان سياسی و همچنين مبارزه مردم شيلی عليه ديکتاتوری پينوشه 
  طرفداری نمود.

که  نوول ابزرواتورروی جلد هفته نامه يک هفته بعد از مرگ سارتر 
سارتر به آن عالقه داشت و واپسين گفتگوهايش هم در آن منتشر شده بود، بر 

ای تيره تصوير درشتی از چهرٔه سال خوردٔه سارتر چاپ شد، و  زمينٔه سرمه
  ها آمد: زير آن با حروف سفيد واپسين عبارت کتاب واژه

ها ارزش دارد، و  ا ساخته شده و برابر کل آنه تمامی يک انسان، از تمامی انسان
  ش هر يک از آن با او برابر است.ارز

سارتر ادامه دهنده سنتی گرانقدر در سنت روشنفکری فرانسه است که 
ندگان يد و رومن روالن نمايل زوال، آندره ژيکتور هوگو، اميسندگانی مانند وينو
مقامی باال دارد، و هم  ن سنت روشنفکر هم ارج ويگر آن بوده اند. در ايد

ی ين. مرجعی آگاه است که حق ندارد در برابر نابرابری ها و ناروايفی سنگيوظا
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ر" شود و به يد "درگيت" بايهای اجتماعی خاموش بماند. او در هر "وضع
  ت وجدانی خود عمل کند. يمسئول

ده های فلسفی خود، که همواره با استنتاج های اجتماعی يسارتر به نشر ا
ان يشه همواره مدرن و سنت شکن، و در بيراه بود، پرداخت. او در قلمرو اندهم

  وسته بی باک بود. يافکار خود پ

ت تام و مطلق دارد. او محکوم به زندگی يشه سارتر، انسان مرکزيدر اند
  ن سرور آن است. يی است که آن را انتخاب نکرده، اما برتريايدر دن

ن يود، از قالب های ادبی بهره می گرفت. با اات فلسفی خيان نظريسارتر برای ب
  ح کند.يشتر تشريات خود را روشن تر و با کششی بيروش تازه می توانست نظر

ش سوم به فرانسه، سارتر لباس يدر جنگ جهانی دوم با حمله ارتش را
د، به جبهه اعزام شد و به اسارت در آمد. پس از فرار از اردوگاه يسربازی پوش

ست به مبارزه يوست و در صفوف رزمندگان کمونيبش مقاومت پران، به جنياس
  با اشغالگران نازی پرداخت.

ه چپ گرای يان جنگ، خود را وقف نوشتن کرد، و نشريسارتر بعد از پا
خ مطبوعات يات تارين نشري"دوران مدرن" را منتشر ساخت، که از بانفوذتر

  فرانسه به شمار می رود. 

ات خود را يز جنگ بود که سارتر نظران بحث های داغ پس ايدر جر
  ع منتشر کرد. يقل داد و در سطحی وسيص

دادهای مهم ياسی و فرهنگی، در برابر روياو با نشر انبوهی از مقاالت س
اسی واکنش نشان داد، و با هر مقاله، در محافل فکری و ياجتماعی و س

  روشنفکری ولوله به پا کرد. 

عی برای تحقق آزادی است. انسان در برای سارتر نوشتن نوعی عمل اجتما
ن "اجبار" بر يز از انتخاب است. آزادی او از هميشه و کنش اجتماعی ناگزياند

ا، ين دنيزد. به گفته او: "انسان محکوم به آزادی است. انسان با آمدن به ايمی خ
  ی است که انجام می دهد."يمسئول تمام کارها
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را به "تعهد" فرا نمی خواند، او سنده يج است، سارتر نويبرخالف آنچه را
سنده در نهاد خود يد او نويز می داند. از دينوشتن را در ذات خود عملی تعهد آم

  ر" است. يو به اقتضای کنش اجتماعی خود "درگ

سم و ياليستانسيان اگزيشه و آثار او را مياری از منتقدان سارتر، انديبس
  ده اند.يسم سرگردان ديمارکس

شه او بی گمان يشروان "چپ نو" دانست، اما انديبتوان از پد يسارتر را شا
  ک" ناسازگار است.يدئولوژيسم ايسم سنتی" و "کمونيبا "مارکس

سارتر با نوشتن رشته ای از مقاالت، به خفقان حاکم در اتحاد شوروی و 
ن تجاوز ارتش شوروی به يستی" آن سخت حمله کرد. او همچنيالياقمار "سوس

به باد انتقاد  ١٩۶٨و اشغال چکسلواکی را در سال  ١٩۵۶ مجارستان در سال
  گرفت.

ر می داند؛ با يک را با آزادی انسانی مغايدئولوژينش ايسارتر اساسا ب
شنامه "دستهای يک سر سازگاری ندارد. نمايدئولوژيالت و تفکرات ايتشک

  ست است. يج در احزاب کمونيوه های رايدگاه ها و شيآلوده"، نقد د

ن ينکه متون فلسفی او در عالی ترين نبود. با ايلسوفی برج عاج نشيسارتر ف
ابان بود. از يس می شد، اما خود او مرد کافه و خيسطوح آموزشگاهی تدر

ان معترض و کارگران اعتصابی خسته يگفتگو با روشنفکران ناراضی، دانشجو
  نمی شد. 

فکر ط موجود، در سرشت هر روشنيد سارتر، اعتراض و نفی شراياز د
د، اما يز بنمايدگاه های او چه بسا افراطی و گاه جنجال برانگيواقعی است. د

  همواره سرشار از صداقت و بی باکی است. 

ن خود را با نژادپرستی، استبداد و ياديسارتر در هر فرصتی مخالفت بن
ت يقا حمايا و آفريی بخش ملی در آسيان می نمود. از جنبش های رهاياستعمار ب
بانی از ير دفاع کرد. به کوبا سفر کرد و به پشتياز استقالل طلبان الجزامی کرد. 

تنام در برابر ارتش يون چپ گرا پرداخت. از مقاومت مسلحانه مردم ويانقالب
  ش کرد.يکا ستايآمر
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ت يان در همه جا و برای همه دفاع می کرد. او در حمايسارتر از آزادی ب
ست و يبانی از جوانان آنارشيی، پشتاز انتشار روزنامه های چپ گرای افراط

ون ارتش سرخ در آلمان) فعاالنه پا به يستی (مانند فراکسيحتی جنبش های ترور
  دان گذاشت.يم

هنده باقی ماند، و يدار و ستيسارتر در سراسر عمر روشنفکری مسئول، ب
ز سنت شکن بود. يهنجارهای مسلط را رد کرد. او در زندگی خصوصی خود ن

سنده يمون دوبووار نويان عمر به رابطه ای باز و آزاد با سيتا پا ١٩٢٩از سال 
  ست ادامه داد. ينيفم

  

  

  و اميد به آن افشای شوروی در دوران اوج خوشبينی: آرتور کوستلر
در جوانی  نويسنده) ١٩٨٣ - ١٩٠۵  Arthur Koestlerآرتور کوستلر (

پيوست، اما  مانحزب کمونيست آلبه  ١٩٣١بود و در  کمونيسماز طرفداران 
از حزب جدا شد و در باقی  مسکو فرمايشی های دادگاههفت سال بعد در بحبوحه 

تبديل  از مخالفين استالينيسم و يکی از فعاالن ضد کمونيستعمر خود به يکی 
  شد. 

و  فاشيسمستلر دشمنی عميق خود را با کو جنگ جهانی دومدر دوران 
از نويسندگان و  ای و عدهلر نشان داد. کست آلماندر  ها نازیحکومت 
 اروپاها بايد به جناياتی که در  نگاران آن زمان اعتقاد داشتند که رسانه روزنامه
افتد را انعکاس دهند تا از رشد آن جلوگيری کرده و افکار عمومی را  اتفاق می

  طلبان بشورانند.  عليه خشونت

حکومت کوستلر در افشای حکومت شوروی در دوران اوج خوشبينی به 
شوراها داشت. او در آثارش از تحول فکری و تجارب شخصی خود و 

رمان او ظلمت در کند.  سرگذشت ديگر قربانيان حکومت شوروی روايت می
) است که به پرده آهنين و محاکمات فرمايشی Darkness at Noonنيمروز (

  .پردازد در شوروی دوران استالين می
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به  ،است وح در اشاره به استالين آمدهکه به وض شخص اولجز  بهدر رمان، 
های کتاب به فرد خاصی در نظام  يا ديگر شخصيت روباشوفرسد که  نظر نمی

 نويسد: شوروی اشاره داشته باشند. جرج اورول در اين مورد می

تواند تروتسکی، بوخارين، راکوفسکی يا هر يک از ديگر  روباشوف می«
  » های قديمی باشد. يکهای نسبتًا مردمی در ميان بلشو شخصيت

که شدن روباشوف در جنگ داخلی اسپانيا  ستلر در اين کتاب به زندانیوک
کند. اين در واقع تجربه  اشاره می بود، رفته خواهان کمک به جمهوریبرای 

است که چند سال پيش وقتی برای تهئه گزارش از جنگ به  شخصی خود نويسنده
ژنرال فرانکو درآمده و در زندان انفرادی اسپانيا رفته بود به اسارت نيروهای 

بازداشت بود. او سه سال پيش از انتشار ظلمت در نيمروز، خاطرات خود در 
) Spanish Testamentسلول انفرادی را در کتابی با نام وصيتنامه اسپانيايی (

دهد با فشارهای روانی ناشی از زندان انفرادی آشنا  منتشر کرده بود که نشان می
  بود.

خود و انتقادهای خود به تحول فکری » تاريکی در نيمروز«کوستلر در 
درد و » کميساريا رباشوف« با پرداختن به زندگی کند. کمونيسم را روايت می

  کند. رنج روشنفکران در رژيم شوروی را روايت می

  

  خواه نابودی و درماندگی انسان در نظام تماميت: رکس وارنر

نويسنده و مترجم انگليسی ) ١٩٠۵ - ٩٨۶١  Warner Rexرکس وارنر (
 نظامهايش به مسئوليت روشنفکران و نابودی و درماندگی انسان در  در رمان
  پردازد.  می و فاشيستی خواه تماميت

) از زندگی يک دانشگاهی روايت Professor» (فسورپر«وارنر در رمان 
  کند. کند که با حکومت استبدادی و سرکوبگر مصالحه می می
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  کنونانپنداشتن پايدار  ،خوشبينی ابدی: تريش بونهوفردي
ش و ) کشي١٩٠۶ - ١٩۴۵ Dietrich Bonhoefferديتريش بونهوفر ( 

ها اعدام شد. او وقتی در اردوگاه منتظر اعدام  متکلم آلمانی که بدست فاشيست
  بود، نوشت:

نپنداشتن وضعيت کنونی است، پايدار  ،جوهر خوشبينی ابدی
که ديگران  ای درهنگامه شور و نشاط و اميدسرچشمه الهام، 

بخشد تا سرش را باال  شدند. خوشبينی به انسان توان می تسليم
  گيرد و آينده را طلب کند وآن را به دشمن واگذار نکند.ب

  

  بکوشاستقالل  رایبرای رسيدن به آزادی، نخست : سيمون دو بووار
فيلسوف و  )١٩٠٨ - ١٩٨۶  Simone De Beauvoirسيمون دو بووار (

که نه تنها  استروشنفکر قرن بيستم  انترين زن مهم يکی ازفرانسوی،  نويسنده
  در فلسفه و ادبيات، بلکه در مبارزات اجتماعی زنان نيز جايگاهی بلند دارد.

در زمانه ای که جامعه برای زنان، مرزهای محدود و معينی می شناخت، 
که در زندگی، تحصيالت و فعاليت سيمون دو بووار يکی از نخستين زنانی بود 

اجتماعی، از آغاز همپای مردان پيش رفت، نه برای آنکه هويتی مردانه بگيرد 
يا بندهای اجتماعی را سبکسرانه درهم بشکند، بل برای آنکه به زن هويتی تازه 
و مستقل بدهد. بيش از پنجاه سال فعاليت نظری و عملی او معطوف به اين امر 

  در يافتن هويتی مستقل در مقابله با دنيای مردساالر ياری دهد.  بود که زنان را

  )Manifesto of the 343» (٣۴٣مانيفست «نام  ای اعتراضی به بيانيهدر 
 .به انجام سقط جنين اعتراض کرد ١٩٧١زن فرانسوی در سال  ٣۴٣همراه با 

  شد: متن بيانيه سيمون دوبوار اين طور آغاز می

دهند.  له در فرانسه سقط جنين انجام میيک ميليون زن هر سا«
دهند،  کاری، خود را در شرايط خطرناک قرار می محکوم به نهان

ترين  در حالی که اين عمل تحت نظارت پزشکی يکی از ساده
روند. من اعالم  ها است. اين زنان در حجاب سکوت فرو می عمل
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همانطور  ام. ما کنم يکی از آنها هستم. من سقط جنين انجام داده می
که خواستار دسترسی آزاد به کنترل مواليد هستيم، خواستار 

  »آزادِی سقط جنين هستيم.

سقط جنين در  ١٩٧۴با ادامه مبارزات اين جنبش بود که سرانجام در سال 
  فرانسه قانونی شد.

آموزد که برای رسيدن به آزادی، بايد  به زنان می شدر آثار همواره دوبوار
  ست يابند و به ويژه از نظر اقتصادی بر پای خود بايستند. نخست به استقالل د

نقد  دليرانه به) The Second Sex» (جنس دوم«در کتاب  دوبوار
-ون ازدواج، مادری، روابط زنفرهنگی موجود (همچ و ساختارهای اجتماعی

پرداخت و از مفاهيمی مانند تعهد کورکورانه به زندگی زناشويی يا  مرد)
ه به همسر و يا فداکاری در راه خانواده، تقدس زدايی کرد. وفاداری يکجانب

در جريان شکل گيری فرهنگ بشری و با رشد زمينه کند که  تاکيد 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 "ديگری" بدل کرده 

  است.

کتاب "جنس دوم" تصفيه حسابی راديکال و سازش ناپذير با تمام باورها و 
پيش داوری هايی است که در طول قرون شکل گرفته و هدف آن توجيه سلطه و 
  سيادت مردان بوده است. کتاب افسانه برتری مردان را برای هميشه باطل کرد. 

بود، اما اين جنبش تا  مبارزه زنان در راه برابری از آغاز قرن بيستم آغاز شده
پيش از "جنس دوم" از يک شالوده نظری استوار محروم بود، و اين کتاب 

  کم در مقطعی مهم از مبارزات زنان، تا حد زيادی اين نقش را ايفا کرد.  دست

پيام اصلی کتاب جمله ايست که شايد معروف ترين شعار در جنبش 
   »می شود! آدم زن به دنيا نمی آيد، زن«فمينيستی باشد: 
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  خواهان سازی تماميت ای بنيادين با همسان : مبارزهاوژن يونسکو
نويسنده فرانسوی  )١٩٠٩ - ١٩٩۴  Eugène Ionescoاوژن يونسکو (
 Theatre of the(بارزترين نماينده تئاتر پوچی  ،با اصليت رومانيايی

Absurd (.است 

نگ در هايی که در جوامع اروپايی هنوز وحشت و جنون ج در سال
های يونسکو در کنار آثار ساموئل بکت و آرتور  ها زنده بود، نمايشنامه خاطره

يونسکو گفته است به تئاتر  سبکی شد که "تئاتر پوچ" نام گرفت.  آداموف نماينده
معنايی زندگی را  توانست پوچی و بی نمايش بهتر می  روی آورد زيرا در صحنه

زند تا برای  که به هر تالشی دست مینشان دهد؛ اين تناقض تراژيک در بشر 
هستی خود دليل و معنايی بيابد، اما اين تالش محکوم به شکست است و هرگز 

رسد، زيرا در اصل (چنانکه شکسپير چند قرن پيش گفته بود)  به جايی نمی
اساسا هيچ معنايی وجود ندارد. هر معنايی برای زندگی در ژرفنای گنگی مرگ 

  بازد. رنگ می

کند، اما در  اوژن يونسکو در سطحی هموار و ماليم حرکت مینمايش 
های ناشناخته، از خأل  ی زيرين از هول و اضطراب سرشار است؛ از دلهره اليه

درونی و تنهايی عميق انسان مدرن؛ اما يونسکو "دلهره وجود" را نه با بغض و 
وار  نهدهد: "بايد ديوا غضب بکت، بلکه در لفافی از طنز و شوخی ارائه می

  آيد!" ها کار ديگری از دستمان بر نمی بخنديم، چون ما بيچاره

ترين کار يونسکو تفسيرهای سياسی گوناگونی  معروف »ها کرگدن«برای 
دهد که حاضر نيست  ارائه شده است. اثر داستان مقاومت شخصيتی را نمايش می

  مانند ديگران، به کرگدن بدل شود. 

ست. سازی" دان تی کلی انتقاد از "همسانتوان در برداش اين اثر را می
محاسبه  مايل هستند بر مردمی همسان و يکدست و قابل خواه های تماميت نظام

های مستقل را از ميان بردارند و  کوشند انسان ها می حکومت کنند. اين نظام
يونسکو که خود در  های متمايز آنها را در ديگ "وحدت" ذوب کنند. فرديت

آشکارا بدبينی خود را نسبت به   چپ گرايش داشت، در کرگدن جوانی به اردوی
  کند. جنبش توده و "حرکت عوام" ابراز می
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  گرايی آزادی و آثرت: تاکيد بر نيا برليزايآ
نگار و  ، انديشه) فيلسوف١٩٠٩– ١٩٩٧ Isaiah Berlinآيزايا برلين (

هون دفاع از اش در بيشتر عمر مر پرداز سياسی بريتانيايی بود. آوازه نظريه
ليبراليسم، گفتگوهای مهم و درخشان، حمله به تحجر، تعصب و تندروی سياسی 

  هاست. های قابل فهم در زمينٔه تاريخ انديشه و نوشته

 يیگرا و آثرت یرا مطرح ساخته بود: آزاد یده اصليدو ا نيبرل
)pluralism .(ن نكته آه دريد بر ايو تاآ گرايی آثرتن اعتقاد به يدر ع او 

گر يكديشوند آه به  یافت مي يیها ها، اصول و آرمان ارزش نانياح یجوامع بشر
ت احترام متقابل ياموزند آه در آنار هم و با رعايد بيستند و افراد بايل نيقابل تحو

قائل نبود و بر عام  يیگرا یآنند به نسب یگر زندگيكدي یها شهيآرا و اند یبرا
 د.يورز ید ميتاآ یعرفت علمو م یر آزاديها نظ ارزش یبودن برخ

خطای اصلی او چه  وحدت موضوعی آثار برلين از تمرکز مستمر او بر آن
 ی به گمان برلين لغزش اصلی انديشه گرفت: دانست، ريشه می روشنگری می

روشنگری باور به اين بود که حقيقت يکی است و آمال بشر در رويارويی با 
  گيرند. يکديگر قرار نمی

گرايی در هر نظامی منجر به توتاليتاريسم  دارد که کمال اعتقاد برلين
بينی پذير  گاه پيش تواند به کمال خود برسد، از اين رو هيچ شود. انسان نمی می

ای از تضادهاست که برخی را  نيست. انسان خطاپذير است، ترکيب پيچيده
  توان هماهنگ ساخت و برخی را نه. می

ای  ياسی، فرقی است که او در نوشتهترين کار برلين در نظريه س معروف
ميان  ١٩۵٨در سال  )Two Concepts of Liberty( »دو مفهوم آزادی«به نام 

 )liberty Positive( و آزادی مثبت )tyliber Negative( آزادی منفی
گذارد. بر طبق تعريف برلين، آزادی منفی (يا آزادی از)، به معنای تحميل  می

نکردن مانع و محدوديت از طرف ديگران است و آزادی مثبت (يا آزادی 



 در غرب آن شدن گيری، ژرفش و نهادينه د شکلرون: رواداری

 احد قربانی دهناری

برای)، از سويی به معنای توان تعقيب و رسيدن به هدف و از سوی ديگر به 
  فرمانی در مقابل وابستگی به ديگران است. معنای استقالل يا خود

داند که از قرن  برلين آزادی منفی را به مکتب سنتی ليبراليسم مربوط می
هفدهم تا قرن نوزدهم در بريتانيا و فرانسه پديد آمد. اما آزادی مثبت از نگاه او، 
هم مفهومی مبهم است و هم دستخوش تحريف شده است. در اين رابطه او معتقد 

هايی که ديگران را بر بشر مسلط  دستيابی به استقالل از راه ترک خواست است
کند، ممکن است کاری خوب باشد و در بعضی اوقات بهترين چاره، اما در  می

آورد که  هايی درونی و بيرونی پديد می کاهد و محدوديت واقع از آزادی انسان می
تدقيق معنی آزادی نقش  اند. اين نوشته در در نهايت با آزادی فرد در تعارض

منتقدان معترفند که تمايزی که برلين بين دو مفهم آزادی منفی و  مهمی داشت و
  ٔ آغازی برای بحث دربارٔه معنا و مفهوم آزادی است. مثبت گذاشت، نقطه

 

	تاکيد و افتخار بر سياهپوست بودن: امه سزر
ويس، ن شاعر، نمايشنامه) ١٩١٣ - ٢٠٠٨  Aimé Césaireِامه سزر (

های مهم ادبيات فرانسه و از روشنفکران  و فعال سياسی از چهرهنويسنده 
  .بودبرجسته ضد استعمار فرانسه در کارائيب و آفريقا 

ای را  ميالدی در کنار تحصيالت عالی ادبی، نشريه ١٩٣٢سزر در سال 
منتشر کرد و در آن برای نخستين بار نويسندگان سياه » دانشجوی سياه«به نام 

های نگارش ادبيات سنتی را مورد نقد و بررسی قرار  توانستند شيوه ست میپو
دفترچه بازگشت به «بود به نام ميالدی با چاپ کتابی  ١٩٣٩دهند. در سال 

در آن برای نخستين ، زندگی و فرهنگ جزاير کارائيب است درباره که »زادگاه
که بر  خورد به چشم می )Négritude( »وارگی سياه«بار واژه معروف وی 

   غرور هويت سياه پوستان تاکيد دارد.

» دانشجوی سياه«روزنامه  که در» وارگی سياه«اساسا واژه 
)L'Étudiant noir( نفی غرب  تاکيدی است بر ،بيشتر معرفی شد

وقتی  های اروپايی و در نهايت نفی بردگی فرهنگی. استعمارگر، نفی ايدئولوژی
سئوال شد وی پاسخ داد اين عبارت به  سزر از» وارگی سياه«که درباره معنی 

  .وست بودن شخص و افتخار به آن استمعنی تاکيد بر سياهپ
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امه سرز با کلماتش به عنوان شاعر، و رفتارش به عنوان سياستمدار، عليه 
امه سزر در آثارش به  مبارزه کرد.» وحشيگری«و » استعمار«، »داری برده«

ای به اروپا و آمريکا  هيچ مالحظه  ، بی»رای درباره استعما خطابه«ويژه در 
  کند.  متهم می» ها ريشه گوناگونی«حمله و غرب را به برکندن 

عالوه بر سياست، امه سزر در ادبيات نيز جزو کسانی بود که هرگونه 
کردند و با خشم و قاطعيت، خواستار پيدايش  را رد می» بردگی فرهنگی«

  شان را نيز بر آن ادبيات استوار کنند. یادبياتی مستقل بودند که آزادی سياس

  

: اعتراض به سرکوب کارگران در اوج کوری ايدئولوژيک اشتفان هايم
  روشنفکران چپ

 ی آلمانی شاعر و نويسنده) ١٩١٣ – ٢٠٠١  Stefan Heymاشتفان هايم (
  .افکارش را بيان کردجسارت و صراحت همواره با 

ه امريکا گريخت. در خالل از دست حکومت نازی ب ١٩٣٣هايم در سال 
جنگ جهانی دوم، با اونيفورم افسری ارتش اياالت متحده به اروپا اعزام شد و 

در عمليات  او در عمليات رهايی ميهن خود از چنگال فاشيسم شرکت کرد.
بار ارتشيان آمريكا  جا که با رفتار خشونت شرآت کرد. ولی از آن برلينتسخير 

به عنوان نوعی "توبيخ" و به اتهام "تبليغ عقايد  با مردم آلمان موافق نبود،
  کمونيستی" به آمريكا بازگردانده شد.

هايم پس از جنگ ارتش را ترک کرد و در امريکا به کار نويسندگی ادامه 
داد. با نشر چند رمان هم در ميان روشنفکران مترقی و چپ، جايی برای خود 

  قرار گرفت.کمونيسم  باز کرد و هم در معرض هيستری آنتی

تنها دو سه سال پس از پايان جنگ در امريکا دوران "شکار جادوگران" 
کارتی برای  شروع شد و مأموران اف بی آی به تحريک سناتور جوزف مک
  هزاران هنرمند و نويسنده پرونده "فعاليت ضدامريکايی" ساختند.
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توماس  هايم نيز مانند هنرمندانی از قبيل چارلی چاپلين و برتولت برشت و
به همراه همسر امريکايی  ١٩۵٢مان تصميم به ترک امريکا گرفت. او در سال 

  به اروپا مهاجرت کرد و برای سکونت به "جمهوری دموکراتيک آلمان" رفت.

نظامی که در آلمان شرقی شکل گرفته بود، از کارگران انتظار داشت که 
سوسياليسم تالش کنند، و  برای رقابت با کاپيتاليسم، با تمام نيرو برای ساختمان

های آينده، فعال از رفاه و آسايش چشم  به خاطر سربلندی کشور و بهروزی نسل
دولت به طور رسمی به کارگران ابالغ کرد که  ١٩۵٣ژوئن  ١۶بپوشند. روز 

بايد بدون دريافت حقوق و مزايا، ساعات بيشتری برای رشد و پيشرفت "خلق" 
 کار کنند.

برابر اين تصميم واکنش نشان دادند. از اولين  درنگ در کارگران بی
هزاران کارگر، به ويژه در بخش ساختمان و  ١٩۵٣ژوئن  ١٧ساعات بامداد 

صنايع، در اعتراض به افزايش ساعات کار، دستمزد پايين و باال رفتن قيمت 
  کاالهای ضروری دست از کار کشيدند.

وی مقر حزب و حوالی ساعات ظهر هزاران کارگر با راهپيمايی به س
های خود را، که اينک رنگ سياسی به خود گرفته  دولت در برلين شرقی خواسته

بود، فرياد زدند: تشکيل سنديکاهای مستقل کارگری، آزادی بيان و اجتماعات و 
  با آلمان غربی... وحدت

پنج «دوران اوج کوری ايدئولوژيک روشنفکران چپ، در رمان در هايم 
های پرشور اعتراض  صحنه ) بهFive Days in June» (روز در ماه ژوئن

هايم اعتراض کارگران را نه . آنها پرداختکارگران و سپس سرکوب خونين 
طلبانه در راه عدالت و  ای حق يک "کودتای فاشيستی" بلکه همچون مبارزه

  "سوسياليسم واقعی" تصوير کرده بود.

زده در  حيرت دوران کوری ايدئولوژيک روشنفکران چپ بود. روشنفکران
ديدند، ناتوان بودند. هايم يکی از معدود روشنفکرانی بود که به  تحليل آنچه می

ماه ژوئن" رمان "پنج روز در  انتشاراعتراض به سرکوب کارگران پرداخت. 
، موجی تهمت و ناسزا عليه هايم به راه افتاد. او را از "اتحاديه در آلمان غربی

  قوق و مزايای شهروندی محروم کردند.نويسندگان" اخراج و از تمام ح
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ها  و با زشتی بگير، از آن کام نروی زندگی آغوش باز کبه : آلبر کامو
  نهای آن پيکار ک و پليدی

به  که). نويسنده، فيلسوف و ١٩١٣ - ١٩۶٠   Albert Camusآلبر کامو (
آثار مهم ادبی که به روشنی به مشکالت وجدان بشری در عصر حاضر «خاطر 
 The» (انسان طاغی«برندٔه جايزٔه نوبل ادبيات شد. او در کتاب  »پردازد می

Rebel( گرايی  نويسد که تمام عمر خود را صرف مبارزه با فلسفٔه پوچ می
)Nihilism (های فردی اعتقاد دارد. است و عميقًا به آزادی کرده  

سراسر زندگی کامو به يک معنا کشمکش با "جبر سرنوشت" بود، برای 
 )The Myth of Sisyphus» (افسانه سيزيف«محقق ساختن آزادی. او در 

  »هيچ سرنوشتی نيست که نتوان با تحقير بر آن غلبه کرد.«نويسد:  می

معنا و مکرر زندگی  دگی هستی را ناشی از سير بیآلبر کامو پوچی يا بيهو
داند: مقصود از اين آمدن و رفتن هرگز روشن نخواهد شد. کامو فلسفه خود  می

  کند: را به ياری سرنوشت دردناک سيزيف در اساطير يونانی توصيف می

ی کوهی باال  خدايان سيزيف را محکوم کرده بودند که تخته سنگی را تا قله
غلتيد، و سيزيف ناگزير بود  خته سنگ هر بار از فراز کوه پايين میببرد، اما ت

  آلود را تا ابد تکرار کند. حاصل و عذاب بار ديگر آن را باال ببرد، و اين کار بی

تواند با پوچی مقابله کند.  آلبر کامو بر آن است که انسان تنها با "طغيان" می
 »کنم پس هستم! طغيان می: «ی معروف دکارت را به اين شکل در آورد او گفته

توان "پوچی بنيادين هستی" را درمان  آلبر کامو اذعان دارد که با هيچ چيز نمی
  کرد، اما شايد بتوان از درد آن اندکی کاست. 

های خود  رسد. آزادی ی کامو آدمی با طغيان به آزادی و خودآگاهی می در انديشه
پذيرد. گفته شده که  را فروتنانه می های خود دارد، و محدوديت را دليرانه پاس می

کامو عقيده  طغيان کامو پاسخی فلسفی نيست، بلکه تنها رهنمودی اخالقی است.
دارد که بايد با شوقی وافر به روی زندگی آغوش باز کرد، از آن کام گرفت و 

  های آن پيکار کرد. ها و پليدی دليرانه با زشتی



 در غرب آن شدن گيری، ژرفش و نهادينه د شکلرون: رواداری

 احد قربانی دهناری

راه خود را از ياران  ١٩۵١سال  کامو با انتشار رساله "انسان طاغی" در
پيشين خود در مکتب اگزيستانسياليسم جدا کرد. او به رهنمودهای ايدئولوژيک 

  دانست. ی "فردای بهتر" را فريب و دروغ سياستمداران می بدگمان بود. وعده

کامو به "مصلحت" معتقد نبود. برای او اخالق و سياست يکی بود. در 
او به روشنفکران نهيب زد که رؤياهای های چپ،  دوران تسلط آرمان

خواه از چپ  های تمامت "ايدئولوژيک" تنها به يأس و ماتم منجر خواهد شد. نظام
  کنند. های واقعی به پا می های واهی، روی زمين جهنم ی بهشت و راست، با وعده

  

 های عدالتی بی، بدون مبارزه با جهان به خودی خود: اريک هابسبام
	تری نخواهد شدجای به،اجتماعی

ترين  از برجسته )١٧٩١ - ٢٠١٢ Hobsbawm Eric( اريک هابسبام
  بود. معاصرراديکال مورخان و روشنفکران 

 :The Age of Revolution(عصر انقالب  جلدی چهار  در کتاب او
Europe: ١٨–١٧٨٩۴( ، عصر سرمايه)٨The Age of Capital: ١٨۴٨–

) و ١٩١۴–١٨٧۵ :The Age of Empireعصر امپراطوری ( ،)١٨٧۵
او . پردازد تاريخ قرن بيستم می به) The Age of Extremes( ها نهايتعصر 
ها و دولتمردان، که بر نيروهای  هايش نه بر زندگی شاهان، ملکه در کتاب

کرد.  داد تمرکز می اقتصادی و اجتماعی که به رفتار سياسی آنان جهت می
او از منتقدان جدی فجايع استالينيسم بود.  داری و هابسبام، منتقد هميشگی سرمايه

اش  اجتماعی را محکوم کرد و به مبارزه های عدالتی هنوز هم بايد بی«گفت:  می
  »ه خودی خود جای بهتری نخواهد شد.رفت. جهان ب
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  اعالميۀ حقوق مردم زحمتکش و استعمار زده
و  ميۀ حقوق مردم زحمتکشاعال«با انتشار  اتحاد جماهير شورویدولت 
های ضداستعماری نقش  و پشتيبانی از جنبش ١٩١٨ در سال» زدهاستعمار

  بزرگی در آزادی اين کشورها ايفا کرد.

و قدرت تازه نفس  هلند ،در حالی که انگلستان، اسپانيا، پرتغال، فرانسه
يچ اتحاد جماهير شوروی ه کردند، تالش می مستعمرات امريکا برای گسترش

 .حقوق استعماری روسيه تزاری نکرد پس گرفتنبرای باز اقدامی

  

  ت و سودگرائیسياس از هنر: پرهيز برادران سراپيون
 ١٩٢١) گروه ادبی که در سال Serapion Brothersبرادران سراپيون (

ها مدافع آزادی خالقيت  در توسط نويسندگان جوان شوروی تشکيل شد. سراپيون
ويا سودگرائی دوری  بودند و در آثارشان از هر گونه جانبداری سياسی

  کردند.  می

  

 ا نظرئه عدالتبژرفش انديشه رواداری سياسی : لزوجان را

 طرح با ) فيلسوف آمريکايی١٩٢١ – ٢٠٠٢ John Rawlsلز (وجان را
های  . وی از چهرهژرفش بخشيد را انديشه رواداری سياسیئه عدالت يک نظر

نظرئه . اثر مشهور وی است نام فلسفٔه سياسی و فلسفٔه اخالق در سدٔه بيستم هب
يکی از منابع کالسيک فلسفٔه سياسی تلقی ) A Theory of Justice( عدالت
  شود. می

عدالت اولين فضيلت برای نهاد «سد: ينو لز در نظرئه عدالت میورا
عدالت از نظر رالز مقدم ». اجتماعی است، همچنان که حقيقت برای نظام تفکر

عنوان يک ارزش مثبت تلقی  يابی آنگاه بهبر خوشبختی است. خوشی و کام
شود که عادالنه بودن آن محرز باشد. عدالت چارچوبی است که افراد مختلف  می

  کنند. های مورد نظر خود را پيدا می گرفتن آمال و ارزش در آن فرصت پی
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گويد در وضع نخستين  داند و می لز عدالت را تبلور انصاف میورا
)original positionتا حدی مشابه مفهوم وضع طبيعی است، آدميان  )، که

ناچار روی اصولی معقول و منصفانه  خواهند جامعٔه مدنی تشکيل دهند و به می
ها و تقسيم مزايای  کنند. نقشی که اين اصول در تفکيک حقوق، تکليف توافق می

  شود. گيرد همان است که مفهوم عدالت ناميده می اجتماعی برعهده می

 (سامان بر پايۀ دو اصل زير شکل می گيرد ز جامعه نيکلوبه نظر را
١٩٧١(Rawls, :  

ترين  وری از گسترده بهره هر کسی بايد برخوردار از حق برابر -١
زمينۀ بنيادين آزادی باشد، حقی که همخوان با زمينۀ يکسان برای بقيه 

 است.

ف) سان شکل داد: (ال های اجتماعی و اقتصادی بايد اين به نابرابری -٢
ها و  بخردانه انتظار رود که به سود همگان بوده و (ب) با موقعيت

 روی همگان گشوده هستند.  هايی در پيوند باشند که به منصب

های اخالقی، اصول  طرفی در مورد ارزش راولز سعی می کند با بی
سبکی  اهای راولز برای لزوم رواداری ب نبرها رواداری سياسی را تدوين کند.

نه است و می کوشد به وحدت سياسی و يک انديشه عدالت در ميان گرايا عمل
  افراد گوناگون برسد.

  

 تکثرگرايی دينیژرفش رواداری با  :جان هيک

و نظريه پرداز تکثرگرايی  فيلسوف) ١٩٢٢ - John Hickجان هيک (
ول  و ويلفرد کنت اوبرای اولين بار توسط که  )Religious pluralism(دينی 

  مطرح شد.) Wilfred Cantwell Smith(اسميت 
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 یا دو آتشه یحياز او ـ به قول خودش ـ مس یك در جوانيه يیمطالعات ابتدا
در آن  یتعبد و یست اعتقادات خالصانه و از رويآه ل يیساخته بود، تا جا

  ن مدعاست: يا یايدوران گو

نش و هبوط انسان (آدم يبودن آتاب مقدس، داستان آفر یانيرش وحيپذ
 یخدا) ـ آه از مادر یاهللا (پسر ناسوت به عنوان ابن یسيشر) عابوالب

ر گناهان و يتطه ی) برایسيه آردن خود (عيباآره زاده شد، فد
او و عروج به آسمان و رجعت  یز جسمانيانسان، رستاخ یمعاص

  دوزخ و ...  نده، بهشت ويپرجالل او در آ

آه آنها را با  یات فوق شد ـ به شكليك از نظريه یگردانيآنچه سبب رو
ن يق آانت ـ آه بعدها به هميق و عميلعه دقاان آرد ـ مطيساده ب یمانيعنوان ا

 یات آانت مورد انتقاد قرار گرفت ـ و سنت فلسفيخاطر و متأثر بودن از نظر
  انگلوساآسون بود.

است  ینيا دين است ين راستيت تنها ديحيا مسيبا عنوان آ یا در مقاله یو
ح يت مسيخود و اعتقاد نسبت به حقان يیدگاه ابتداينسبت به د انيگر اديهمچون د
  سد: ينو ینگونه ميت ايحين برتر بودن مسيو د یو تنها منج

گردد در آن روزها  یها به شصت سال قبل باز م نياما همه ا
ان يگر اديروان دياز پ یچ فرديخودم ه یها شتر هم نسليهمانند ب

ان جهان يگر اديدرباره د یزيبًا چيرا مالقات نكرده بودم و تقر
دانم،  یآردم، م یهم آه فكر م یار آميدانستم و آن مقدار بس ینم

  .ش نبوديب یر مضحكيجز تصو

ان آنار ير اديدر قبال سا یحيات مسيحات الهينتوانست با تلو یسرانجام و
قت بود، پس يد چرا آه بر اساس آن نوع نگاه اگر آنچه او اعتقاد داشت حقيايب
 ست آاذب باشد. يبا یان ميدر ايسا

د گفت: اآثر يدر آل عالم با ین واقعيك ديتنها با فرض وجود 
ن طور است؟ يا ايو فالح به دورند اما آ یا از رستگاريمردم دن

اند  يیقت نهايحق ین من دارايروان دياگر گفته شود گروه من و پ
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گر ادعا دارند يد يیگر در جايد یرا افراديغلط است، ز یتفكر
 .نزد آنان است يیقت نهايقح

س فلسفه يرمنگام شد تا در دانشگاه آن شهر به تدريعازم ب ١٩۶٧ك در يه
ها  كياجتماعات بزرگ مسلمانان، س یرمنگام دارايبپردازد. در آن زمان شهر ب

 یعباد یها نييدر آ ین اجتماعات و شرآت ويك با ايه يیو هندوها بود. آشنا
 همانا. او بعدها نوشت:  یو یفكر كردير روييها، همانا و تغ آن

ن فضاها يحضور من در مسجد و معبد به من فهماند آه آنچه در ا
ها  آدم یعنيافتد.  یسا اتفاق ميافتد همان است آه در آل یاتفاق م

ت يواقع یذهن و وجود خود را به سو یها چهيتالش دارند، در
خوب و آه به همان اندازه  یتيند. واقعيبگشا یتر یمتعال یهال

ان يم یاست آه مستلزم درستكار بودن و مهروز یشخص
 هاست. آدم

 An» (نير ديتعب« یتوان در آتاب و یك را ميه یافته آرايشق تكامل 
Interpretation of Religion( یا هينظر »ندير يتعب«ك در يمشاهده نمود. ه 

ن يد، او نام اين نماييرا تب ینيد یها دهيپد یدارد تمام ید آه سعينما یه ميرا ارا
 نهد. یم »گرا ه آثرتينظر«ه را ينظر

 

	روشنفکران نبايد به مصلحت تن دهند: والتر ينس
شناس، منتقد ادبی و  زبان) ١٩٢٣ - ٢٠١٣  Walter Jens( والتر ينس

يکی از تاثيرگذارترين روشنفکران آلمان پس از جنگ دوم جهانی که در نهادينه 
همراه با مدارا، در آلمان پس از جنگ نقش وگوهای انتقادی  کردن فرهنگ گفت

های  نخستين رمان ينس که اعتراضی به حکومت مهمی بر عهده داشته است.
  منتشر شد. ١٩۵٠در سال  که خواه تماميت

کرد و بر آن بود که روشنفکران  والتر ينس در برابر قدرت سر خم نمی
های  امی پيگير ارزشرا "وجدان بيدار جامعه" و ح نبايد به مصلحت تن دهند. او

ينس با افزايش تسليحات نظامی آلمان ، جنگ عراق،  خوانند. دموکراتيک می
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آلمان مخالف بود و اين مخالف خود را  تغييرات در قواعد نوشتاری و وحدت دو
همراه با همکارانی  ١٩٨۴او از روشنفکرانی بود که در سال   .نيز علنی کرد

های "پرشينگ" آمريکا در خاک آلمان  کچون هاينريش بل عليه استقرار موش
  به اعتراض دست زد.

  

  هر رابطٔه اجتماعی، يک رابطٔه قدرت است.: ميشل فوکو
) فيلسوف، نظريه پرداز ١٩٢۶– ١٩٨٣  Michel Focaultميشل فوکو (

های ژرف در  به پژوهش شناس فرانسوی تاريخ انديشه، جامعه شناس و روان
 خت.باره رابطه قدرت و معرفت پردا

گری دربارٔه عينی بودن شناخت نخستين کسی است که از فرضئه روشن فوکو
کند بلکه  است. فوکو عنوان کرد که زبان، حقيقت جهان را بيان نمی يد کرده خلع

  بازتابی از تجربٔه شخصی فرد است.

کند که ميان استفاده از زبان و  شناختی خود مطرح می او در مطالعات انسان
ای که زبان برای قدرتمندان و  بستگی وجود دارد، به گونهقدرت، نوعی هم

-صاحبان امتياز جنبٔه ابزاری دارد و در حفظ و حمايت از پايگاه اجتماعی
  کند. سياسی آنها عمل می

نزد فوکو، وظيفٔه هرمنوتيک خلع از قدرت نهفته در ورای متنی است که 
اريخی از آن دست که خوانيم. در نتيجه، او نسبت به مضبوطات و اسناد ت می

اند و در واقع  شوند، چنين نظر دارد که همه ذهنی و تحريف شده عرضه می
ای که ما  کنند. رخدادهای تاريخی یجهان بينی نويسنده و خواننده را بازتاب م

  کنيم، آنهايی است که در واقع با ميل ما به قدرت تناسب دارند. ضبط می

، يک رابطٔه قدرت است. اما، او ياد آور گويد که هر رابطٔه اجتماعی فوکو می
شود. از نظر او، قدرت در  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 اين معنا که فرد، همزمان که شناخته  فرد را در درون خود جا می

شود و يا از درون خود را مطابق هنجارها و  دفاتر خارجی ثبت میشود (در  می
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کند) يا تحت نظام  فهمد و طبقه بندی می دانش تحميل شده از سوی اجتماع می
شود  گيرد، مرئی می شناسی و يا آموزش قرار می هايی چون پزشکی، روان دانش

  ). ١٣٧٨ه، گيرد (مراقبت و تنبي و به اين ترتيب، تحت سيطرٔه قدرت قرار می

قدرت، بدن افراد را نيز از طريق آموزش و نظم دادن به محيط زندگی تحت 
سياستی -قدرت يا زيست-توان از زيست دهد و به همين دليل می تاثير قرار می

ظر خود سازمان خواهد بر بدن اعمال شده و آنرا در نظم مورد ن حرف زد که می
  ). ١٣٨۴تاريخ جنسيت، دهد (

خواسته  گويد که قصد اصلی او، بررسی قدرت نبوده و می میفوکو در نهايت 
مسالٔه سوژه را بررسی کند. يعنی چگونگی شکل گيری فرد به عنوان کسی که 

دهد (ميشل  شناسد و البته، به نظر فوکو همزمان خود را تحت انقياد قرار می می
  ).١٣٧٨فوکو فراسوی ساختگرايی و هرمنوتيک، 

  

  ز درک واقعيات سياسی زير بار تصورات ذهنیا یناتوان: گونتر گراس
ساز و نقاش  ) نويسنده، مجسمه١٩٢٧  Günter Grassگونتر گراس (

  .دارد های قوی سياسی جنبهش کارهاي، آلمانی

بات بر ) در شرايط اوجگيری دوباره التها٢٠١٢(آوريل ١٣٩١فروردين 
د ن "آنچه باي، شعر منثوری از گونتر گراس با عنواسر برنامه هسته ی ايران
نشده  ای اعالم های هسته با اشاره به بمب کهمنتشر شد ها  گفته شود" در روزنامه

آويو، آنها را تهديدی برای صلح جهانی خوانده است. او همچنين با کنايه ای  تل
قرار است يک زيردريايی جديد به اسرائيل بدهد، نوشته  آلمانطنزگونه به اينکه 

های نابودکننده را به جايی هدايت کند  بايد همه کالهک«است که اين زيردريايی 
  »که وجود يک بمب اتمی در آن ثابت نشده است.

عنوان  گويد که اسرائيل به می» حمله پيشگيرانه«او در اين شعر با انتقاد از 
يک قدرت اتمی، صلح جهانی را که خود متزلزل است، به خطر انداخته است. 

ها) قرار است بمباران  کند که ملتی (ايرانی اد میگراس از اين حق ناروا انتق
  دنبال ساختن بمب اتمی هستند. شوند، تنها با اين حدس و گمان که رهبران آن به
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 The(» کنند دستان قيام را تمرين می تهی«  گونتر گراس، نمايشنامه
Plebeians Rehearse the Uprising ( به قيام کارگران و سرکوب خشن آن

خواند. نمايشنامه  میو آن را "يک تراژدی آلمانی" پردازد  می ١٩۵٣در ژوئن 
کند، که زير  آميز اين گونه روشنفکران را ترسيم می وضعيت دشوار و تناقض

از درک واقعيات  تعصبات و "نابينايی ايدئولوژيک" ،بار تصورات ذهنی
  سياسی ناتوان هستند.

  

  ای ان کشف ساختار مولکولی دی: همکاری در جيمز واتسون

) ١٩٢٨زادٔه  James Dewey Watsonجيمز دوی واتسون (
همراه فرانسيس کريک  دان و متخّصص علم ژنتيک آمريکايی فيزيک زيست

)Francis Crick() روزاليند فرانکلين ،Rosalind Franklin(  و موريس
 ای ان نقشی مهم در کشف ساختار مولکولی دی) Maurice Wilkins(ويلکينز 

)DNA( ای که اساس انتقال موروثی و اطالعات ژنتيکی در  کرد. ماده ايفا
  رود. های بعدی به شمار می موجودات زنده به نسل

سطح ای و ساختارمارپيچ دوگانه درک حيات در  ان توضيح کارکرد دی
شناسی  شيمی و زيست های بزرگ زيست ممکن ساخت. پيشرفت را مولکوکی

ک ژرف بشر درباره علل امراض و منجر به در ١٩۶٠های  مولکولی در سال
  جديد شد. های پيدا کردن دارو و درمان

 

	امور کشورها در آمريکا نظامیمخالفت با دخالت : نوآم چامسکی
شناس، فيلسوف  زبان ) ١٩٢٨ زاده   Noam Chomsky(نوآم چامسکی 

-دستور زايشی با آمريکا منتقد سياست خارجی اياالت متحدهو  پرداز و نظريه
انقالبی در  )generative-transformational grammar( گشتاری
شناسی معاصر ايجاد کرد. تا پيش از نظريات وی از ماهيت زبان و  زبان

 .توسط انسان درک درستی وجود نداشت و زبان مادری چگونگی يادگيری زبان
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دارد. که در زمينٔه کامپيلرها  علوم رايانههای متعددی نيز در زمينه  وی نوشته
  است. ريات او مورد توجهنظ

که  استقبال کرد، اما ترس او از اين ديوار برلينچامسکی اگرچه از برچيدن 
 آمريکاصنعتی -پيچيدٔه نظامی ، مجموعه درهماتحاد جماهير شورویبا فروپاشی 

به دنبال دشمنانی جديد خواهد گشت تا وجود خود را موجه جلوه دهد، با اتفاقاتی 
آميز اين  داد تأييد شد. به نظر چامسکی اجرای موفقيتکه بعدًا در جهان رخ 

 ای رسانههای  و شرکت آمريکاميان دولت » اتحادی نامقدس«دار  برنامه وام
  است.

چامسکی در زمان جنگ ويتنام به عنوان منتقد اجتماعی سياست خارجی 
آمريکا به شهرت رسيد. نخستين اثر سياسی مهم او کتاب قدرت آمريکا و 

) بود American Power and the New Mandarinsهای نوين ( ماندارين
انتقاد به طبقه روشنفکران ليبرال نوشته  باره ماهيت و پيآمد جنگ ويتنام و که در

  شده بود.

و توانايی هميشگی او  آمريکا امپرياليسمدرک چامسکی از ساز و کار 
 نظامیالت به مخالفت او با دخ آمريکاهای  برای فهم دورنمای کلی سياست

 تروريسمبر ضد  بوشچنين جنگ  و هم عراقو  افغانستان، کوزوودر  آمريکا
  منجر شد.

 John( جان پيلگرميالدی چامسکی به همراهی  ٨٠و  ٧٠های  در دهه
Pilgerسخن  تيمور شرقیدر » پنهان«کشی  ) از معدود کسانی بودند که از نسل
  گفتند. 

جان اف کندی که محبوبيتی  وی به تمامی روسای جهمور آمريکا، حتی
تفکری دوباره «نگرد. او درين باب کتاب  باورنکردنی دارد، با ديدی انتقادی می

» به کاملوت: جان اف کندی، جنگ ويتنام و فرهنگ سياسی آمريکا
)Rethinking Camelot: JFK, the Vietnam War, and U.S. 

Political Culture( است.  را نوشته  

ه ای مشترک با برخی انديشمندان آمريکايی، انگليسی و چامسکی در بياني
از رسانه های  »٢٠١٢نقش رسانه ها در نبرد اسرائيل و غزه «کانادايی درباره 
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غربی به خاطر پوشش يکجانبه جنگ انتقاد کرد و اين مسئله را غير قابل قبول و 
ظالمانه خواند و از خبرنگاران خواست در اعتراض به استفاده ابزاری 

خبرگزاری های غربی از آنها، اعتصاب و از همکاری با اين خبرگزاری 
  خودداری کنند. 

همچنين در اين بيانيه از مردم غزه درخواست کرد، با استفاده از  چامسکی
امکانات موجود با همه مراکز خبری تماس بگيرند و واقعيت ها به طور 

ل يرفانه شرح مسادر پس ظاهر بی ط«منصفانه منعکس کنند. وی معتقد است:
 -از طريق گزارش های تلويزيونی، تحليل های سياسی يا اخبار راديو -اجتماعی

پيش فرض ها و اصول ايدئولوژيکی ای نهفته است که وقتی آنها را افشا می 
  »کنيم فرو می ريزند.

  

اگر مردم از صاحبان قدرت اطاعت نکنند آنها هيچ قدرتی : جين شارپ
  ندارند.

) استاد ممتاز بازنشسته دانشگاه ١٩٢٨زادٔه  Gene Sharpجين شارپ (
با هدف گسترش است گذار انستيتو آلبرت اينشتين  ماساچوست دارتموث و بنيان

خشونت با  های مقابله بی ، مطالعه و آموزش در زمينه استراتژیپژوهش
  کشی و جنگ. ديکتاتورها، نسل

زمينه مبارزه  جين شارپ در انگلستان و نروژ به مطالعات گسترده در
از « ميان از آن ) پرداخت. آثار شارپNonviolenceپرهيز ( خشونت

) From Dictatorship to Democracy( »ديکتاتوری تا دموکراسی
های مبارزه در نقاط مختلف دنيا  ای در روش اثر قابل مالحظهای  صورت پايه به

  داشته است. 

 The( »ون خشونتسياست مبارزه بد«: عبارتند از آثار شارپ ديگر
Politics of Nonviolent Action( )عنوان يک  گاندی به«)، ١٩٧٣

)، ١٩٧٩( )Gandhi as a Political Strategist( »استراتژيست سياسی
 Social Power and Political( »قدرت اجتماعی و آزادی سياسی«
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Freedom( )( »دفاع مبتنی بر افراد غير نظامی«)، ١٩٨٠Civilian-Based 
Defense: A Post-Military Weapons System ()کاربرد «)، و ١٩٩٠

 »و پتانسيل آن در قرن بيست و يک خشونتی: تمرين قرن بيستم کنش بی
)Waging Nonviolent Struggle: 20th Century Practice and 21st 

Century Potential.(  

يکجا و اين است که قدرت يک پديده يکپارچه،  شارپکليد اصلی نظرات 
که خود را صاحب قدرت می دانند نيست. به نظر او  برگرفته از ذات کسانی

قدرت سياسی و يا قدرت در هر منطقه صرفنظر از ساختار سازمانی، به مردم 
آن منطقه مربوط می شود. باور او بر اين پايه است که ساختار قدرت تکيه بر 

ت اطاعت نکنند آنها هيچ فرمانبرداران قدرت دارد. اگر مردم از صاحبان قدر
  قدرتی ندارند. 

های تقويت  معتقد است تمامی ساختارهای موثر قدرت دارای سيستم شارپ
های  ها روش کننده و يا تهيج کننده فرمانبردارانشان (مردم) هستند. دولت

ها با  ای را بکار می گيرند تا مردم را فرمانبردار نگهدارند.اين سيستم پيچيده
ای،  های نظارتی و حتی خصوصيات فرهنگی منطقه انون و سيستمداشتن پليس، ق

فرمانبرداری را به مردم القا می کنند. با اشاره بر اينکه قدرت آنها يک پارچه و 
هايی مثل حبس، جريمه، محروميت و يا مقام، ثروت و  هميشگی است و يا روش

ارهای ها می شوند. جين شارپ ساخت شهرت باعث حضور مردم در اين سيستم
ها برای مردم  ای برای تغيير موثر دولت قدرت را نمايان می کند تا پنجره پنهان

 فراهم آورد.

  

بر بنيان زر و زور، بلکه  نه بر اساسوگوی  گفت :یگفتماناخالق 
  استدالل

ای است که  ی فلسفی عنوان برنامه) ethics Discourse(اخالِق گفتمانی 
 Karl-Otto( ُاتو آپل-ابرماس و کارلطيفی از متفکران از جمله يورگن ه

Apel(اند. صفِت گفتمانی برای اخالق  فيلسوف معاصِر آلمانی، پيش گذاشته ، دو
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ی فلسفی هنجارهای اخالقی  که طبِق باوِر بنيادی اين پروژه از آن رو آمده است
وگويی که در آن نه زر  عقالنی برگرداند، به آن چنان گفت توان به گفتماِن را می

  .برنده باشد پيش نه زور، بلکه فقط استداللو 

  

 به همان اندازهآزادتر  اطالعات روندهای توليد: هر چه هابرماس
 تر ممکن مشارکت حداکثری همه نيروهای اجتماعی

) از فيلسوفان و ١٩٢٩زاده  Jürgen Habermasيورگن هابرماس (
. است) School Frankfurt(معاصر و وارث مکتب فرانکفورت  شناس جامعه

شناسی، مدرنيته و تجزيه و تحليل  های او بر روی شناخت تمرکز پژوهش
داری و سياست روز آلمان به  تحوالت اجتماعی جوامع پيشرفته صنعتی سرمايه

  های همگانی است. ويژه با توجه به نقش رسانه

بخش" و بهترشدن زندگی مردم معتقد است. تز  به "خرد رهايی هابرماس
ی" يا "فضای عمومی" او فضايی فکری و اجتماعی را ی همگان "گستره

مدنظردارد که در آن مردم آزادانه شرايط اجتماعی خودرا نقد کرده ومشکالت 
گذارند. به اعتقاد  گيری سياسی تأثير می را برشمرده و بر جريان تصميم

ی نوزدهم ميالدی "براثر افزايش  ی همگانی از اواخر سده هابرماس گستره
ها" و نيز "فروکش  ی تجاری و بازرگانی و سودگرايی دارندگان رسانهها فعاليت

 داری" رو به انحطاط است. کردن تمايالت انقالبی پيشين سرمايه

شهرت او بيشتر به ابداع اصطالح و تز گستره همگانی يا فضای عمومی 
است که فضايی فکری و اجتماعی را مدنظردارد که در آن، فعاليتهای آگاهی 

ای به ايجاد زمينه برای بحثهای اجتماعی و انتقادی و ظهور چيزی  نهبخش رسا
  انجامد. داند، می که او آن را برای دموکراسی بنيادی می

شود  به نظر وی اطالعات (اکسيژن دموکراسی) در اين گستره فرآوری می
تر و با مشارکت  ی اين توليد، آزادتر و خردورزانهوهرچه فرآيندها و روندها

تر و  اعی باشد، مزايای دموکراسی واقعیهمه نيروهای اجتم حداکثری
ای است که در آن مردم  شود. گستره همگانی فضای اجتماعی تأثيرگذارتر می
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آزادانه شرايط اجتماعی خودرا نقد کرده ومشکالت را برشمرده و بر جريان 
ه به نظر هابرماس گستره همگانی خاستگا گذارند. تصميم گيری سياسی تأثير می

افکارعمومی است. گستره همگانی ميانجی فضای خصوصی و فضای عمومی 
ت اجتماعی خردورزانه تر و است و هرچه آزادتر و فکورانه تر باشد مناسبا

  تر خواهد بود. انسانی

های  مايه بخش و بهترشدن زندگی مردم معتقد است. بن او، به خرد رهايی
شود که برای  باعث می فلسفی کار هابرماس و تعلقش به مکتب انتقادی

شناسی به جز تحليل و تبيين، وظيفه ارائه راه حل و ياری رساندن به  جامعه
او را به انديشمندی بزرگ و  نها، مجموع قايل باشد و همه اين ديگران را نيز

  کند: طور بيان می اين پيوزیاست. اين تفاوت را  متفاوت بدل نموده

ده در شگفت است. برای او، هابرماس، از توجه زيادی که به او ش
زندگی فکری، بازی، شغل و پرورش هوش و استعداد نيست؛ بلکه 

است و همين احساِس انجاِم وظيفه  قبل از هر چيز، احساس انجاِم وظيفه
است. تنها  از طريِق جديت اخالقی، بر تمام کارهای او سايه افکنده

ست که  تر جهانیبينی و توجيِه جامعه به هدِف تحقيقاتی هابرماس، پيش
های بيشتری را برای نيکبختی و صلح و وحدت ممکن سازد.  فرصت
تر و منطبق با نيازهای جمعی و نه منطبق با  ای عقالنی جامعه
سپتامبر در  ١١های خودکامه. هابرماس پس از فاجعه  قدرت
کند که در  وگويی مسئله ناهمزمانی تفکر و ابزار را مطرح می گفت

ال گذار موجب خشونت و در نهايت تروريسم جوامع پيش و در ح
  )١٣٧٩(پيوزی،  شود. می

ها، هيچ راهی  سرشت همه جايی و همه شمول رسانه از نگاه هابرماسی،
برای شکل گيری و باليدن تفکر انتقادی يا کنش انتقادی برای افراد باز نمی 

اتی که از گذارد. وقتی قدرت برخورد انتقادی و سازنده ی افراد با دانش و اطالع
ل و منزوی در باال دريافت می کنند به يغما می رود، آنان به صورتی منفع

برند و روال ها مکرر روزمره را بدون تفکر می پذيرند  جهان به سر می زيست
  ن را صرفاً  طبيعتی ثانوی به شمار می آورند.آو 
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 های ارزنده در باره رواداری پژوهش: برنارد ويليامز
) فليسوف انگليسی ١٩٢٩ - ٢٠٠٣  Bernard Williams( برنارد ويليامز

   ,Williams)1999 & 1996(های ارزنده در باره رواداری انجام داد. پژوهش

  

  قانون حقوق مدنی ناپذير : مبارز سازشمارتين لوتر کينگ

 - ١٩۶٨ .Martin Luther King, Jrمارتين لوتر کينگ جونيور (
 .بود دنی اياالت متحده آمريکا) رهبر سياهپوست جنبش حقوق م١٩٢٩

، زن سياهپوستی که با بلند )Rosa Parks( درپی بازداشت رزا پارکس
نشدن از روی صندلی يک اتوبوس عمومی برای يک سفيدپوست زندانی شد، 

عنوان يک   کينگ جوان رهبری جنبش تحريم سياهپوستان را برعهده گرفت و به
  اياالت متحده آمريکا شهرت يافت.  فعال مبارزه با تبعيض نژادی در سرتاسر

ترين فرد جايزه صلح  عنوان جوان به ١٩۶۴مارتين لوتر کينگ در سال 
های مبارزاتی مارتين لوتر کينگ در دهٔه  نوبل را دريافت کرد. اوج فعاليت

در  ١٩۶٣و برای تصويب قانون حقوق مدنی بود. وی در سال  ١٩۶٠
ياهان که دربرابر بنای يادبود گردهمايی بزرگ طرفداران تساوی حقوق س

سی برگزار شد، معروفترين سخنرانی خود را  آبراهام لينکلن در واشنگتن دی
ترين  انجام داد که از مهم )I Have a Dream(» رويايی دارم«نام  به

در اين سخنرانی، که در آن  اوآيد.  شمار می ها در تاريخ آمريکا به سخنرانی
شد، درباره آرزوی خود سخن گفت و ابراز  می تکرار» رويايی دارم«عبارت 

اميدواری کرد که زمانی آمريکا طبق مرام و آرمان خويش زندگی کند و تحقق 
سخنرانی انجام شده در پارک  ها را به چشم ببيند. مساوات و برابری ذاتی انسان

  واشنگتن دی سی:ملی 

ريخ ملت ما که امروز در تظاهراتی کنار شما هستم که روزی در تا از اين
 ترين رخداد در راستای آزادی به ثبت خواهد رسيد، خوشحالم.  به عنوان بزرگ
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ی  يکصد سال پيش، يک شهروند بزرگ آمريکايی که ما امروز زير سايه
ی آزادی بردگان را امضا کرد. اين فرمان پربار،  ايم، اعالميه نمادين او ايستاده

ی سياهپوست افکند که در  ها برده همچون فانوس دريايی، اميدی در دل ميليون
بخشی بود که پايان شب بلند  ی مسرت سوختند. سپيده امان بيداد می آتش بی
  داد. شان را نويد می بردگی

گذرد، اما هنوز سياهپوستان آزاد نيستند.  امروز، يکصد سال از آن روز می
وز هم پس از يکصد سال، با تاسف بايد اذعان کنيم که زندگی سياهپوستان هن

اسير بند و زنجيرهای تبعيض و جدايی نژادی است. پس از يکصد سال، در 
ی  ی بيکران دريای رفاه مادی آمريکا، هنوز سياهپوستان در جزيره پهنه

برند. پس از يکصد سال، سياهپوستان در گوشه و  ی فقر به سر می دورافتاده
  يابند. کشورشان میی آمريکا، زار و نزار، خود را تبعيديانی در  کنار جامعه

آور را برمال کنيم. به يک  ايم تا اين اوضاع شرم ما امروز در اينجا گرد آمده
. با مواعيد خود را وصول کنيم» چک«ايم تا  معنا، ما در پايتخت کشور گرد آمده

ی استقالل، سازندگان جمهوری ما  نگارش متن مهم قانون اساسی و اعالميه
که هر آمريکايی وارث آن است. اين سند تعهد کرده ای را امضا کردند  تعهدنامه

آری، سياهپوستان و سفيدپوستان  - ها ی انسان ناپذير همه است که حق جدايی
  برای زندگی، آزادی و شادمانی تضمين شود. - هردو

امروز اين ديگر عيان است که آمريکا در پيوند با شهروندان رنگين 
کرده است و به جای احترام به اين پيمان  پوستش در انجام اين تعهدنامه کوتاهی

موجودی «ای داده؛ چکی که با عبارت  پشتوانه بی» چک«مقدس، به سياهپوستان 
  برگشت خورده است.» کافی نيست

توانيم  ورشکسته شده باشد. ما نمی» بانک عدالت«توانيم بپذيريم که  ما نمی
کافی باشد. از در اين کشور نا» فرصت«بپذيريم که موجودی خزاين بزرگ 

توانيم صاحب  ی آن می ايم تا اين چک را نقد کنيم، چکی که با ارايه رو ما آمده اين
ايم تا شدت  س آمدهقدملت شويم. ما همچنين به اين مکان عداو آزادی و امنيت 

اضطرار موقعيت کنونی را به آمريکا خاطرنشان سازيم. امروز زمان آن نيست 
ن تجملی مانند خونسردی يا تزريق داروی مسٌک که وقت خود را صرف اقدامات
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های واقعی دموکراسی  پيشرفت تدريجی کنيم. وقت آن رسيده است که وعده
ی  بدهيم. وقت برخاستن از تاريکی و گودال مهلک جدايی نژادی و گذار به جاده

های  روشن عدالت نژادی فرا رسيده است. امروز روز رهايی کشور از ريگ
نژادی و کشاندن آن به زمين استوار برادری است. امروز وقت عدالتی  روان بی

  ی فرزندان خداست. تحقق بخشيدن به عدالت برای همه

کنونی برای کشور مصيبت به همراه  اریضطرااعتنايی به موقعيت  بی
خواهد آورد. تابستان سوزان ناخشنودی مشروع سياهپوستان به پايان نخواهد 

ش آزادی و برابری جای آن را بگيرد. هزار و آمد، مگر اينکه پاييز روحبخ
آغازی است. اگر کشور به روال معمول  کهنهصد وشصت و سه، پايان نه، بل

های خود را  سياهپوستان الزم بود عقده«پنداشتند  خود بازگردد، آنهايی که می
، با ضربت خشنی بيدار خواهند شد. »اند خالی کنند و حاال ديگر خرسند شده

حقوق شهروندی سياهپوستان به آنها داده نشود، آمريکا به آسايش و مادامی که 
آرامش دست نخواهد يافت. تا زمانی که آفتاب عدالت برندمد، گردبادهای خيزش 

های کشورمان را خواهند لرزاند. اما سخنی هست که بايد به مردم  همچنان پايه
در روند  :بگويم. اند، ی گرم ورود به کاخ عدالت ايستاده خودم که در آستانه

دست آوردن جايگاه مشروع خود نبايد مرتکب کارهای نادرست شويم. بياييد  به
مان را برای آزادی، با نوشيدن جام تلخی و دشمنی رفع نکنيم. ما بايد  تشنگی

  همواره مبارزات خود را در کمال عزت و انضباط به پيش بريم.

های جسمانی سقوط  تی نازل خشون نگذاريم اعتراض خالق ما به مرتبه
توان روحانی  های باشکوه، زور بدنی را با کند. همواره تالش کنيم در بلندی

ای که جوامع سياهپوست را فرا  جويی شگفت انگيز تازه پاسخ گوييم. منازعه
گرفته نبايد ما را به بی اعتمادی نسبت به تمام مردم سفيدپوست رهنمون شود، 

ست ما، همانگونه که حضورشان امروز در زيرا بسياری از برادران سفيدپو
اند که سرنوشتشان با سرنوشت ما گره خورده  اينجا شاهد اين مدعاست، دريافته

ای با آزادی ما بستگی دارد. ما  اند که آزاديشان به گونه پيچيده است. آنها دريافته
  تنهايی بپيماييم. توانيم اين راه را به نمی
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داريم، بايد عهد کنيم که همواره پيش خواهيم  یکه در اين راه گام برم همچنان
ها، از هواخواهان حقوق مدنی  توانيم به عقب بازگرديم. برخی رفت. ما نمی

ما تا روزی که سياهپوستان قربانی » کی راضی خواهيد شد؟«پرسند،  می
توانيم راضی شويم. تا روزی که  اند نمی رحمی پليس وحشت غيرقابل بيان بی

های  ها و هتل های شاهراه ز سفر ما نتوانند بستری در مسافرخانههای خسته ا تن
توانيم راضی باشيم. تا روزی که تحرک اصلی ما فقط از  شهرها پيدا کنند، نمی

توانيم  نشين بزرگتر است نمی های اقليت نشين کوچکتر به محله های اقليت محله
گی با تابلوهای راضی باشيم. تا روزی که شخصيت و احترام فرزندان ما بساد

توانيم راضی باشيم. تا روزی که  شود، نمی زايل می» ی سفيدپوستان ويژه«
سی سی پی حق رای ندارند و سياهپوستان نيويورک برآنند که  سياهپوستان می

توانيم راضی باشيم. نه! نه، ما راضی  چيزی ندارند که به آن رای دهند، نمی
دالت مانند آبشار، و راستکاری چون که ع نيستيم و راضی نخواهيم شد مگر آن

ها و  رودی پرخروش جاری شوند. می دانم که برخی از شما به دليل مصيبت
های  ايد. برخی از شما از سلول ايد به اينجا آمده های سختی که تحمل کرده رنج

ايد که در راه  ايد. برخی از شما از جاهايی آمده تنگ زندان به اينجا آمده
ايد. شما  های آزار و خشونت پليس روبرو شده ناگزير با توفان طلبی خود، آزادی

  های خالقانه هستيد. ها و محنت کهنه سربازان رنج

با ايمان به کار خود ادامه دهيد که رنج و عذاب ناخواسته موجب رستگاری 
  است.

سی سی پی برگرديد، به آالباما برگرديد، به کارولينای جنوبی  به می
های خود در  ا برگرديد، به لوئيزيانا برگرديد، به محلهبرگرديد، به جورجي

تواند  شهرهای شمالی کشور برگرديد و مطمئن باشيد که اين وضعيت می
  دگرگون شود و دگرگون هم خواهد شد.

ور شويم. خطاب من امروز با شماست،  ی نااميدی غوطه نگذاريم در دره
دررو هستيم، اما من هنوز های امروز و فردا رو دوستان من، اگرچه با دشواری

رويای «های ژرفی در  هم رويايی دارم. اين رويا، رويايی است که ريشه
  دارد.» آمريکا
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خيزد و به معنای واقعی  پا می رويای من اينست که روزی اين کشور به
ها برابر خلق  ما اين حقيقت را که همه انسان«بخشد:  اعتقادات خود جان می

  »دانيم. میاند آشکار و بديهی  شده

داران  های پيشين و فرزندان برده رويای من اينست که روزی فرزندان برده
  های سرخ جورجيا کنار هم سر ميز برادری خواهند نشست. پيشين بر فراز تپه

سی سی پی، ايالتی که  رويای من اينست که سرانجام روزی ايالتی مانند می
ی آزادی و عدالت  د، به واحهسوز سوزد، در آتش تعدی می در آتش بيدادگری می

  بدل خواهد شد.

رويای من اينست که چهار فرزند کوچکم روزی در کشوری زندگی 
شان  ی شخصيت خواهند کرد که آنها را نه به سبب رنگ پوست، که با درونمايه

  داوری خواهند کرد.

  من امروز رويايی دارم!

اش، با  وحشی رويای من اينست که روزی در آالباما، با آن نژادپرستان
چکد،  ی دهانش، عدم پذيرش مداخله در قوانين فرومی فرماندارش که از گاله

آری روزی در همين آالباما، پسرها و دخترهای کوچک سياهپوست خواهند 
توانست چون خواهران و برادرانی دست در دست پسرها و دخترهای کوچک 

  سفيدپوست بگذارند.

  من امروز رويايی دارم!

ها و  ها باال خواهند آمد و تپه ينست که سرانجام روزی درهرويای من ا
ها راست؛  ها هموار خواهند شد و ناراستی ها پايين خواهند رفت، ناهمواری کوه

جالل خداوند آشکار خواهد شد و همه ابنای بشر با هم به تماشای آن خواهند 
  نشست.

با اين باور ما  برم. اين اميد ماست. اين باوری است که با خود به جنوب می
های نااميدی سنگ اميد بتراشيم. با اين باور خواهيم  خواهيم توانست از کوه
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توانست هياهوی ناسازگاری کشورمان را به همنوايی زيبايی از برادری بدل 
کنيم. با اين باور خواهيم توانست با هم کار کنيم، با هم دعا کنيم، با هم مبارزه 

با هم از آزادی دفاع کنيم، مطمئن از اينکه سرانجام  کنيم، با هم به زندان رويم،
  روز آزادی مان فراخواهد رسيد.

روزی که همه فرزندان خدا خواهند توانست سرود آزادی را با مفهومی نو 
خوانم.  ای کشور من، ای سرزمين زيبای آزادی، برای توست که می«بخوانند. 

فخر زائران، بگذار از هر سرزمينی که پدران من در آن در گذشتند، سرزمين 
  »ی کوهساران زنگ آزادی به صدا درآيد. گوشه

اما اگر قرار است آمريکا به کشوری بزرگ تبديل شود، اين بايد به حقيقت 
های شگرف نيوهمشاير به صدا  بپيوندد. پس بگذاريد زنگ آزادی از فراز تپه

درآيد. بگذاريد های بلند نيويورک به صدا  درآيد. بگذاريد زنگ آزادی از کوه
های الگينی پنسيلوانيا به صدا درآيد. بگذاريد زنگ آزادی  زنگ آزادی از بلندی

های راکی کلرادو به صدا درآيد. بگذاريد زنگ  های پر برف کوه از فراز قله
  های پرکرشمه کاليفرنيا به صدا درآيد. آزادی از شيب

به صدا » ون جرجيااست«های  نه تنها اينها؛ بگذاريد زنگ آزادی از بلندی
  درآيد.

  به صدا درآيد.» لوکاوت تنسی«بگذاريد زنگ آزادی از کوه 

سی سی  می«از هر کوهسار  - بگذاريد زنگ آزادی از هر تپه و خاکريز
  به صدا درآيد.» پی

بگذاريد زنگ آزادی به صدا درآيد. و زمانی که چنين شد، زمانی که 
که گذاشتيم زنگ آزادی از هر روستا  آنگاه - گذاشتيم زنگ آزادی به صدا درآيد

و هر دهکده، از هر ايالت و هر شهر به صدا درآيد، خواهيم توانست رسيدن آن 
سياه و سفيد، يهودی  - روزی را جلو بياندازيم که در آن روز همه فرزندان خدا

خواهند توانست دست در دست هم بگذارند  - و غيريهودی، پروتستان و کاتوليک
  دسی قديمی سياهان را سردهند:و آن سرود ق
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سرانجام آزاديم! سرانجام آزاديم! سپاس «
  »خداوند متعال را، سرانجام آزاديم!

  را می توانيد از پيوند زير گوش کنيد: مارتين لوتر کينگ متن سخنرانی
http://www.archive.org/details/MLKDream 

  

هايی که قدرت آنها بر کشتار و خونريزی  افشاگر رژيم: هارولد پينتر
  استوار است

، نويسنده) ١٩٣٠ - ٢٠٠٨  Harold Pinterهارولد پينتر (
ريح صو منتقد  انگليسی فعال سياسیو  کارگردان، بازيگر، نويس نامه نمايش

 جنگ عراق سخنرانی سرسخت و مخالف و انگليس سياست خارجی آمريکا
ضبط کرد و به آکادمی که » هنر، حقيقت، سياست«عنوان  را با خودجايزه نوبل 

  کند: را اين طور شروع می فرستادسوئد 

که چه چيز واقعی و  تشخيص بين اين«نوشتم: ١٩۵٨در سال «
طور بين چيزی که  چه چيز غيرواقعی است سخت نيست، همين

ت درست است و چيزی که غلط است. الزم نيست چيزی درس
تواند هم درست باشد هم غلط. اعتقاد دارم که اين  باشد يا غلط، می

تأکيدها هنوز هم در کشف واقعيت از طريق هنر، کاربرد دارد. 
کنم ولی  بنابراين به عنوان يک نويسنده از اين تأکيدها حمايت می

» درست چيست؟ غلط چيست؟«به عنوان يک شهروند بايد بپرسم:
چند نفر را بکشند تا به عنوان جنايتکار  دولتمردان آمريکا بايد«

جنگی و قاتل شناخته شوند؟ صد هزار؟ ما برای ملت عراق 
شکنجه آورديم، بمب آورديم، کشتار بی هدف و بی دليل آورديم، 
بدبختی و مرگ را آورديم، و با اين همه ادعا می کنيم برای ملت 

  »های خاورميانه آزادی و دموکراسی را آورديم

اسی يس  هياند، درونما "صداها" را ساخته  هيرمايای که خم شنامهيپنج نما
دهند. مضمون محوری آنها افشای  های ذهنی او خبر می دارند و از دغدغه



 در غرب آن شدن گيری، ژرفش و نهادينه د شکلرون: رواداری

 احد قربانی دهناری

های  ميشنامه برشی است از ددمنشی رژيدستگاه سرکوب و اختناق است. هر نما
  خوکامه در سراسر جهان، در گذشته و حال. 

ثر جاودانی دانته، سفری به عالم دوزخ دانسته بود: نتر "صداها" را مانند ايپ
ايم." سندی افشاگر از رفتار آشنای  "جهنمی که امروز همه با هم وارد آن شده

هايی که قدرت آنها بر کشتار و خونريزی شکل گرفته است. حاکمانی که  رژيم
با  ن اعتراض آنها رايکنند و کمتر ن حقوقشان محروم میيتر یيمردم را از ابتدا

  دهند. شکنجه و کشتار جواب می

به همراه آرتور ميلر نويسنده آمريکايی به ترکيه رفت، با  ١٩٨۵در سال 
تعقيب به گفتگو نشست و از حقوق کردها دفاع کرد. در اوايل  نويسندگان تحت 

به بمباران صربستان توسط نيروهای ناتو و به حمله به افغانستان  ١٩٩٠دهه 
  ريکا اعتراض کرد. توسط نيروی هوايی آم

ای شعر "لشکرکشی به عراق" را محکوم  با مجموعه ٢٠٠٣پينتر در سال 
کرد. جنگ را تبهکاری شيک و مدرنی دانست که امروزه دولتمردان رياکار به 

شوند. او "سوءاستفاده از  نام "دفاع از دموکراسی و حقوق بشر" مرتکب می
ه عليه تمدن خواند. در چند ها" را جنايتی تاز حرمت از واژه زبان و هتک

آميز، جورج بوش رئيس جمهور اياالت متحده را "جنايتکار"  اکسيون اعتراض
  و تونی بلر نخست وزير وقت بريتانيا را شريک جرم او دانست. 

  

  عدالت تضمين حقوق افراد محور: رونالد دورکين
با  سوف امريکائیفيل) ١٩٣١زاده  Ronald Dworkin(رونالد دورکين 

کشد.  حقوق و اخالق را به چالش می های های خود، فلسفه حقوق و مقوله ريهنظ
مطرح » یحقوق يیگرا اثبات«و » یعيحقوق طب«كرد يتا قبل از دورکين، دو رو

. کرد را معرفی» یريكرد تفسيرو« یعنيكرد سوم، يك رويوتيمكتب هرمنبود. 
و  ردف دايق و تأليل، تحقينه فلسفه و حقوق تحصين در هر دو زميرونالد دورآ

  آيد.  به شمار می یريكرد تفسييا رو یك حقوقيوتيانگذاران هرمنياز بن

قت يو حق یقت حقوقيان حقيدگاه در باره ارتباط ميلسوفان حقوق از سه ديف
سخن » د باشديآن گونه آه با«و » آن گونه آه هست«ان حقوق يم یعني یاخالق
   :اند ان آوردهيبه م
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با  نتمام» یاستدالل حقوق«ورزد آه  یاصرار م یحقوق يیگرا اثباتدگاه يد
قانون  یزين آه چه چين اييتع ین رو برايارتباط دارد. از ا یرونيت بيواقع

از طرف مقامات، قانون اعالم شده  یزيم چه چينيبب یستيبا» صرفًا«است، 
هستند آه در چشم مردم به طور مشروع صاحب  یاست. مقامات مزبور آنان

 یخيتار یها تيتوان به واقع ین مياند. همچن شده یچنان اعالم یم برااقتدار الز
م در گذشته صاحبان مشروع ينين معنا آه ببياد شده مراجعه آرد، به اياز جنس 

را  یگريز ديچ چيدگاه نخست هياند. د را قانون اعالم آرده یزيقدرت چه چ
 یاخالق یاورهان نظر اگر چه بيداند. طبق ا یالزم نم» قانون«ص يتشخ یبرا
اند  ر گذارندهيتأث یند قانونگذارياد بر فرايار زيك جامعه به احتمال بسيج در يرا
نطور يوجود ندارد. هم یو اخالق یق حقوقيان حقايم یرابطه ضرور یول

 یباز یچ نقشي، ه»ستيچ«ن آه حقوق ين اييدر تع یاخالق یمالحظات انتزاع
 آنند.  ینم

است،  یعيحقوق طبه معروف يرائت از نظرك قيدگاه دوم آه يبر اساس د
خواهد بود. تا آنجا آه، دست آم در  ینًا همان استدالل اخالقيع یاستدالل حقوق

است و اگر  یقانون اخالق یها در هر جامعه ین تنها قانون واقعياديامور بن
ند، آن قانون از اعتبار يمزبور برگز یرا برخالف قانون اخالق یقانونگذار قانون

مانند  یكتاتوريك نظام دي یحقوق يیستم ادعايدگاه، سين دياست. مطابق ا ساقط
  ست. ين ی، اصًال حقوقیآلمان ناز

به  نآن آه صرف یبه جا یدگاه سوم و از نظر دورکين، استدالل حقوقيدر د
ن يآند. ا یم» ريتفس«ند، آن را يخ حقوق بنشيا قضاوت در باره تاريف يتوص

گذشته است آه با  یحقوق یدوباره آرا یاز صورتبند یا دگاه به دنبال گونهيد
ن يرا داشته و از باالتر» یمنطق یسازگار«ن يشتريخ حقوق بيات تاريواقع

ن يمزبور عبارتند از قوان یخيات تاريبرخوردار باشد. واقع» یت اخالقيجذاب«
ن و يشيصادر شده توسط دادرسان پ یمصوب قانونگذاران گذشته، احكام قطع

ن گونه يرا بد یجامعه. حال اگر استدالل حقوق یاسيو س یخالقا یها سنت
 یل انتزاعيك تحليا يو  یخيك تفحص تارين استدالل صرفًا يم، ايبدان» یريتفس«

آل عادالنه هستند، نبوده  دهيك ايمتناسب با  یا اصولين آه چه قواعد يدر باره ا
  از هر دو را در بر دارد.  یبيبلكه ترآ

  کومتبی طرفی اخالقی ح

های دورکين مربوط به مفهوم حق و ارتباط  بخش عمده از نظريه پردازی
وم است. به نظر او، حکومت بايد در هبين مردم و حکومت درباره اين مف
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خصوص آنچه می توان راجع به زندگی خوب گفت يا آنچه به زندگی ارزش 
ان از بخشد، بی طرف باشد. از آنجا که شهروندان جامعه در برداشت هايش می

آنچه زندگی را ارزشمند می سازد متفاوتند، اگر يک برداشت را بر بقيه ترجيح 
نهادهای حکومتی دهد با آنها برابر رفتار نکرده است؛ خواه به دليل آن باشد که 

مرجح می دانند خواه شمار بيشتری يا گروه های قدرتمند  نآن برداشت را ذات
  جامعه چنين باوری دارند. 

. نقطه محوری در مدار است ی ترسيم نظريه عدالتی اساسا حقپ دورکين در
های اوست. از ديد دورکين تضمين حقوق  مدارانه بودن تحليل انديشه دورکين حق

افراد نقطه محوری عدالت و تضمين عادالنه بودن و در نتيجه اخالقی بودن 
لت سيستم است. به ديگر سخن تضمين حقوق بنيادين بشر، شرط اصلی تحقق عدا

در جامعه است. آموزه اصلی در انديشه او اين است که تمام افراد جامعه از 
حقوق بنيادين برابر برخوردارند. تا زمانی که نظام حقوقی در پی تحقق اين 

گيری آن جهت گيری عادالنه است. در انديشه اخالقی  آموزه اخالقی است، جهت
های  کنند و در ارزيابی ها به عنوان برگ برنده ايفای نقش می دورکين، حق

  اخالقی حرف آخر را می زنند.

در بيان اجمالی نظريات اخالقی حق مدار، تاثير اين رويکرد اخالقی بر 
های حقوقی است.  های حقوقی، محوريت حقوق بنيادين بشر، در جهت گيری نظام

الملل، اداری و  بنابراين تمام شعبه های حقوق اعم از حقوق مدنی، جزا، بين
ی و... همه بايد به سمت تضمين و حمايت از حقوق بنيادين بشر، جهت اساس

گيری نمايند. هدف و غايت نظام حقوقی بايد تحقق عدالت باشد. عدالت در 
رويکرد اخالقی حق مدار در نهايت، در تضمين حقوق بنيادين بشر، محقق می 

اقع شود. اسناد حقوق بشری، مقررات حقوقی، آراء قضايی همه و همه در و
  های اخالقی انسان خواهد بود. متاثر از حق

  حق چون برگ برنده 

 Rights as» (حق چون برگ برنده«ای با عنوان  دورکين در مقاله
trumpsل موجه ين معناى حق را برگى برنده می داند که در برابر دالي) بهتر

م و بطور آلى به دنبال منافع جامعه هستند. دورکين يرياسى بگيمات سيتصم
تواند به  اى دانسته آه حكومت نمى هاى برنده ن را، به منزله برگياديهاى بن حق

  و تحت عنوان مصلحت جمعى آنها را آنار بزند.  سادگى
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هاى برنده، در  ن است آه آنها را برگي) اRightsن معناى حقوق (يبهتر
اسى آه هدف را براى جامعه بطور آلى يمات سيى تصميهات مبنايبرابر توج

ن يه را داشته باشد، بديك نشريم. اگر آسى حق انتشار يريآنند، بگ مى انيب
ت نقض آن حق رفتار ست آه مقامات در جهيلى درست نيچ دليمعناست آه به ه
ن باور باشند آه با نقض حق مزبور وضع جامعه بطور آلى يبر ا آنند، حتى اگر

  شود.  بهتر مى

زى به نفع آل جامعه يآه چه چ نيار گوناگونى درباره ايهاى بس هيالبته نظر
اسى ين آه هدف عمل سيهاى گوناگون درباره ا هيعنى نظرياست وجود دارند، 

) در Utilitarianismانگارى ( -ه سود يه برجسته نظريك نظريد باشد. يچه با
رد هنگامى جامعه در وضع بهترى يگ هاى آشناى آن است آه فرض مى شكل

شتر يا بيتر باشند  ن خوشبختيانگيور مقرار دارد آه اعضاى آن جامعه بط
گرى درباره هدف يهاى گوناگون د هيشان را برآورده سازند. البته نظريها حيترج
ن يد بدياسى بايك حق سياست وجود دارند. تا حدى استدالل به نفع ين سيراست

رفته شده يها درباره اهداف مطلوب پذ هيك از آن نظريبستگى داشته باشد آه آدام 
اد ين بستگى داشته باشد آه حق يد به اين معنا آه استدالل مزبور بايبداست، 

اسى حاآم شود. يمات سيى آلى براى تصميه، مبنايخواهد بر آدام توج شده، مى
ى مورد توجه ما شكلى از يه مبنايرم آه توجيگ ن را فرض مىير ايدر بحث ز

مردم در  شتر اهدافيسود انگارى است آه برآورده ساختن شمار هر چه ب
ه يآنم آه نظر ده است. فكر مىيبرگز استيزندگى شان را به عنوان هدف س

ر رسمى آه در يى است، دست آم به شكل غيه مبناين توجيمزبور هنوز پرنفوذتر
  هاى غربى حضور دارد.  یاست دموآراسيحال حاضر در س

اسى در صورتى موجه است يم سيك تصميم آه يريپذ د مىين فرض آنيبنابرا
گرى يم ديسه با هر تصميا در مقايتر سازد  ه قول بدهد شهروندان را خوشبختآ

د ين، عملى سازد. فرض آنيانگيهاى آنان را، بطور م حيشترى از ترجيشمار ب
اد يار يه در واقع معيك نشريرى آامل از انتشار يم به جلوگيم آه تصميپندار مى

هاى  حيت، شامل ترجياى اآثره حيها و ترج آند، چرا آه خواست ن مىيشده را تام
تر از  نيت آنند، سنگيد زندگى خود را هدايگران باين آه چگونه ديآنان درباره ا

  ه است.ين و خوانندگان آن نشريهاى ناشر حيها و ترج خواست

  یو رفاه اجتماع یحق برابر

رمنصفانه و رفتار برابر در مقابل قانون يض غياز تبع یآزاد یعني یبرابر
 یرفاه اجتماع یها و ضمانت» حقوق«ر متقابل يتأث یقانون. بررسو بر اساس 
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رسد آه به عدالت  یبه منصه ظهور م یا در جامعه یآند آه برابر یق ميتصد
ازمند ين جامعه نين اي. همچن متعهد است یو آرامت انسان ی، دموآراس یاجتماع

 یاصل هي. توج است یبرابر یبه سمت مفهوم ماهو یشكل یها حرآت از ضمانت
ب اهداف برابر و مساوات ي، تعق دولت یرفاه یها تياز فعال یاريگسترش بس

 یدر خدمات اجتماع یعموم یها نهيق هزيتوان از طر یبوده است آه بنابر آن م
  .  افتيدست  یاز برابر یبه نوع

است آه  يیها شمارد؛ اول حق ن دو گونه حق را برمیيدر اين زمينه دورآ
، دوم  انيب یاز آن برخوردار شوند مانند آزاد یه طور مساود بيافراد با یتمام
برخورد آرد  ید در مورد آنها با شهروندان به طور مساوياست آه با يیها حق
ها  ن حقيت اي، اما بنابر ماه شوند یشهروندان برابر در نظر گرفته م یعني
  . گنجند یه من مقوليدر ا یرفاه یها توان رفتار نابرابر با افراد داشت آه حق یم

ع ثروت و امكانات در يرسد آه مشكل باز توز یه به نظر مين توجيبا ا
تنگاتنگ با  یونديتوان در پ یع را مي. مساله باز توز شود یدولت رفاه حل م

از  یتيحما یها استيجه سيآه در نت یضيتبع یآه به معنا» ض معكوسيتبع«
خط  یعني» ض مثبتيتبع«ا يشود  یت اعمال ميگروه اآثر یه اعضايها عل تياقل
ض ياز تبع یان متماديت آه سالياقل یها ض سازنده به نفع گروهياعمال تبع یمش
  .  ز دانستياند ن در رنج بوده یمنف

  هايی پيرامون نافرمانی مدنی پرسش

ز است و خوب و بد بودن يك چيقانون بودن « دورکين جمله معروفی دارد:
با اين ديدگاه وی ». ست)يقانون بد، قانون نتوان گفت  ینم یعنيگر (يز ديآن چ

پردازد و در اين زمينه سه مثال و پرسش طرح  به مواجهه قانون و مردم می
  کند: می

فرض کنيد قانونی تصويب شود که پناه دادن به بردگان فراری را جرم  -١
ا اين قانون، چگونه برخورد نمود؟ اگر بداند. در اين صورت، بايد ب

دنبال آزادی طبيعی خويش به فرار دست زده است به فردی  ای که به برده
پناه ببرد، آيا اين شخص با پشتوانه همين قانون موظف است برده را به 

انجام اين کار سر باز زند و مرجع قانونی بازگرداند؟ و يا نه بايد از 
  رسان آزاديش شود؟  ياری
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های حقوقی رنج  و تبعيض که به دليل رنگ پوست از نابرابریسياهانی  -٢
ها، چگونه بايد برخورد نمايند؟ و يا شهروندان  برند در برابر اين قانون می

آمريکايی که به جنگ آمريکا و ويتنام اعتراض دارند، چه بايد بکنند؟ آيا 
  در زمان جنگ مجاز به قانون شکنی می باشند؟ 

ا که های آمريکايی در اروپ ردم مخالف برپايی و استقرار موشکآيا م -٣
انديشند اين کار بسيار نابخردانه و خطرناک است و به زيان صلح و  می

  شکنی دارند؟  ر اروپا تمام خواهد شد، حق قانونآرامش د

گيرند،  جای می »نافرمانی مدنی«درباره سه پرسش باال که در جستار 
ين تر ا داند. آسان می »اخالق بنياد« نافرمانی ای از ت را نمونهدورکين مثال نخس

که وی معتقد است در اين نمونه، قانون انجام کاری خالف وجدان بشری و 
  غيراخالقی را خواستار است. دراين سان، دورکين قانون شکنی را روا می داند.

 يد. دراين جاآ به ميان می »عدالت بنياد«درباره مثال دوم، سخن از نافرمانی 
دستوری اخالقی. پيداست که قانون در پی نقض امری عادالنه بر آمده است ونه 

های عادی  دراين صورت اشخاص بايد تمامی راهاين دو از يک گوهر نيست. 
های قانونی طی  شان، از راه ای تغيير برنامه های مورد اعتراضسياسی را بر

از بين  های عادی سياسی اميد موفقيت را آنان نبايد تا زمانی که اين راه کنند.
شکنی بزنند. همچنين بايد در اين باره از دو نوع راهبرد  نبرده اند، دست به قانون

ترغيبی و غيرترغيبی کمک گرفت. در راهبرد ترغيبی اصل و اساس گفتگو با 
طرف ديگر است تا او را ناگزير به شنيدن سخنان و استدالل های خويش و 
درنهايت دگرگونی برنامه غيرعادالنه نمود. اما در گام بعدی، اگر راهبرد 

يبی دستاوردی نداشت و کامياب نبود بايد از راهبرد غيرترغيبی، با باال ترغ
  بردن هزينه اجرای قانون و پديد آوردن دردسر در پی اعتراض برآمد. 

داند تنها  می »سياست بنياد«درباره مثال سوم که دورکين آن را نافرمانی 
تی اعتراض کند. به ديگر سخن، چنانچه به سياس راهبرد ترغيبی را سفارش می

سان، از راهبرد غيرترغيبی نبايد  خردانه می نمايد، معترضان به هيچشود که ناب
اض تنها بايد در چارچوب قانون اعتر هره بگيرند و قانون را نقض کنند.ب

  گيری شود.  پی
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  : رواداری مسئله بزرگ دورانل والزرايکم
به  فليسوف امريکائی) ١٩٣۵زاده  Michael Walzerوالزر ( مايکل

نژادی می  ها، تبعيض واداری، جنگبسياری از مسائل بزرگ دوران مثل ر
  پردازد. 

های مختلف و رويکردها  نمونه »درباره رواداری«والزر در کتاب 
در دوران باستان او از راواداری  ناگون به رواداری را شرح می دهد.گو

المللی، مثل  ينجامعه ب معاصررواداری در امپراتوری چند مليتی رم، در دوران 
بحث می کند.  سوئيس، جامعه ملی مثل فرانسه، جوامع مهاجر مثل اياالت متحده

)1997(Walzer,   

  

  .استجدا کردن ذهن و جسم، عقالنيت و احساس خطا : آنتونيو داماسيو
يکی از ) ١٩۴۴زاده    Damasio Antonioآنتونيو داماسيو (

های گستره در باره  ژوهشترين متخصصان مغز و اعصاب است که پ برجسته
ها  شناسانه آن های زيست احساسات، عواطف و عقالنيت انسان و بنيانرابطه 

  کرد.

 »اشتباه دکارت: احساسات، خرد و مغز انسان«نام  او کتابی به
)Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain(  در

آن استدالل می کند که  نوشت و در ) دکارتDualismانگاری ( نقد دوگانه
 خطا بود.انگاری و جدا کردن ذهن و جسم، عقالنيت و احساس  دوگانه

)Damasio, 2005(  

 

  : دلهره دائمی بشريتای هسته هایافزار جنگ
نقطه عطفی  )١٩۴٠ - ١٩۴۵( بمب اتمی گسترشتوسعه و پروژه ساخت، 

 Bigنش (داکالن و آغازشيوه پژوهش دانش محسوب می شود در تاريخ تکامل 
Science .دانش ديگر پروژه يک پژوهشگر اين پروژه نشان داد، ) می باشد

آسا برای شناخت  های غول نيست، اکنون هزاران پژوهشگر به کمک ماشين
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پژوهشگر مدرن از جمله به کنند.  های طبيعی و اجتماعی همکاری می هپديد
آن يک بخش  تاب) که شCERNتلسکوپ مرکز پژوهش فيزيک ذرات اروپا (

 مجهز است. کيلومتر طول دارد،

همجوشی يا  شکافتحاصل از  انرژیای از  هسته هایافزار جنگدر 
ها در طول تاريخ تنها  اين سالح شود. برای تخريب و کشتار استفاده می ای هسته

  مورد استفاده قرار گرفت. اياالت متحده آمريکادو بار توسط 

آغاز گشت. در اين  نازیر آلمان ها در جهت ساخت بمب اتمی د اولين تالش
از اساتيد دانشگاه هامبورگ به توان بالقوه  پل هارتکدوران، شيميدانی به نام 

امکان  ١٩٣٩فوريه  ٢۴نيروی اتمی برای کاربردهای نظامی پی برد. وی در 
ای به عنوان يک سالح با توان تخريبی نا محدود را طی  استفاده از انرژی هسته

دنبال اين امر گروهی برای  ت جنگ در برلين اطالع داد. بهای به وزار نامه
فيزيکدان برجسته آلمانی به  وارنرهايزنبرگتحقيق در اين رابطه تشکيل شد و 

  ای گشت. طور غير رسمی سرپرست تيم تحقيقاتی آلمان برای ساخت بمب هسته

رئيس  روزولتطی نامه معروف خود به  آلبرت انيشتيندر همين زمان، 
به توليد بمب اتمی را گوشزد  نازی وقت آمريکا خطر دستيابی آلمان جمهور

با هدف تحقيق در  پروژه منهتنکرد. متعاقب اين اخطار روزولت دستور ايجاد 
  اين رابطه و توليد بمب اتمی را با همکاری کشور انگلستان صادر کرد.

ريکايی اما تيم آم .موفق به توليد بمب اتمی نشدند نازی آلمان پژوهشگران
در  ١٩۴۵ژوئيه  ١۶ای شد که در  موفق به ساخت عملی اولين بمب هسته

  ای موسوم به ترينيتی در نيومکزيکو آزمايش شد. ناحيه

از نيروی هوايی آمريکا ، بمب افکن ١٩۴۵آگوست  ۶به فاصله کوتاهی در 
دقيقه به  ٨:١۵پايگاهی در جنوب اقيانوس آرام به پرواز در آمد و در ساعت 

را بر شهر هيروشيما ژاپن ) Little Boy(محلی، بمب موسوم به پسرک وقت 
منفجر ساخت و بدين ترتيب نام کشور اياالت متحده آمريکا را برای هميشه در 

ار جمعی در تاريخ تاريخ، به عنوان تنها کشور استفاده کننده از سالح کشت
  . بشريت ثبت نمود
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رانيوم استفاده شده بود، از کيلوگرم او ۶۴که در طراحی آن از  پسرک بمب
متری سطح زمين با شدتی  ۵٨٠متری رها شد و در ارتفاع  ٩۶٠٠ارتفاع 

منفجر شد. ) TNT( نيتروتولوئن ماده منفجره تری هزار تن ١۵معادل با انفجار 
مجموع تلفات اوليه و کشته شدگان ناشی از عوارض اين انفجار را بالغ بر 

آگوست انفجار بمب مرد چاق  ٩روز بعد در زنند. سه  نفر تخمين می ١۴٠٠٠٠
)Fat Man ( نفر انسان ديگر  ٧۴٠٠٠در شهر ناگازاکی ژاپن موجب کشتار

کرد،  شد. اين بمب که از پلوتونيوم به عنوان ماده شکافت پذير استفاده می
  ايجاد کرد.  تی ان تیکيلوتن  ٢١انفجاری به شدت 

مريکا به تحقيق در رابطه با پس از پايان جنگ دوم جهانی دانشمندان در آ
اولين آزمايش  ١٩۴٩آگوست  ٢٩در  شوروی .ای ادامه دادند تسليحات هسته

رقابت تسليحاتی بين شروع شد و جنگ سرد .تمی خود را با موفقيت انجام دادا
  .سابقه يافت شدتی بیآمريکا و شوروی 

  شود: ای به پنج قسمت تقسيم می های هسته منطقه انفجار بمب

 -۴منطقه آسيب شديد گرمايی  -٣منطقه تخريب کلی  -٢طقه تبخير من -١
  منطقه آسيب شديد باد و آتش.  -۵منطقه آسيب شديد انفجاری 

در منطقه تبخير درجه حرارتی معادل سيصد ميليون درجه سانتيگراد 
آيد و هر چيزی، از فلز گرفته تا انسان و حيوان، در اين درجه  بوجود می

  شود. رد بلکه بخار میگي حرارت آتش نمی

آثار زيانبار اين انفجار حتی تا شعاع پنجاه کيلومتری وجود دارد و موج 
ها دالر تجهيزات  تواند ميليون انفجار آن که حامل انرژی زيادی است می

های مخابراتی را به چندی آهن  ها و يا سيستم الکترونيکی پيشرفته نظير ماهواره
  از کار بيندازد. پاره تبديل کند و همه آنها را

ای است . پس از انفجار تا  های هسته اينها همه آثار ظاهری و فوری بمب
های طوالنی تشعشعات زيانبار راديواکتيو مانع ادامه حيات موجودات زنده  سال

  شود. های نزديک به انفجار می در محل
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کنفرانس شصت و دومين مون، دبيرکل سازمان ملل متحد، در  بان کی
 ٩کرد که تا تاريخ  اعالم مکزيکو سيتیای سازمان ملل در  هسته های سالح

   بمب اتمی در جهان ساخته شده است. ٢٠٠٠٠حدود  ٢٠٠٩ سپتامبر

) به چين، امريکا، روسيه، فرانسه، انگلستان( حق وتوکشورهای دارای 
تا کنون به فناوری اين  اسرائيلو شمالی  کره ،پاکستان، هندعالوه کشورهای 

   اند. ار دست يافتهجنگ افز

ای از همان آغاز  ی جنگ افزار هسته ترس بشريت از نيروی ويران کننده
و  آلبرت شوايتزراينشتين، به همراه ای تبلور يافت.  در جنبش خلع سالح هسته

ای و بمب اتم مبارزه کردند. اينشتين به عنوان  ، عليه آزمايش هستهبرتراند راسل
را  اينشتين-بيانيه راسلچند روز پيش از مرگ،  آخرين اقدام عمومی خود، تنها

در مورد علوم  کنفرانس پوگواشامضا کرد، که اين اقدام وی منجر به برگزاری 
 و امور جهان شد.

  

  

 ١۶٠انفجار بمب اتمی در هيروشيما با بيش از ازماندگان انفجار بمب مصدومان و ب
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  ١٩۴۵هزار کشته و مجروح در سال   مايروشيدر ه اتمی

 

  ؟رواداری تقوا است: آيا داويد هييد
 ) پژوهشگر فلسفه سياسی و اخالق١٩۴۵ David Heydداويد هييد (

های گسترده در باره رواداری کرده است. او به ويژه به ارتباط بين  پژوهش
سعی دارد به اين پرسش پاسخ او  قوا و پرهيزکاری پرداخته است.رواداری و ت

 ,Heyd( دهد آيا رواداری يک تقوا است و اگر هست چه جور تقوائی است.
١٩٩۶(  

  

  اعالميه جهانی حقوق بشر
 Universal Declaration of Human(اعالميه جهانی حقوق بشر 

Rights ( ملل متحد قرار مورد تصويب مجمع عمومی سازمان  ١٩۴٨در سال
گرفت و در آن حقوق اقتصادی، فرهنگی و سياسی هر انسان، به عنوان عضوی 

  از خانواده بشری به تفصيل بيان 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. اين اصول چون پايه

شوند، نه حقوق اين بشر يا آن بشر، يعنی نه حقوق  قوق بشر ناميده میهستند ح
 مسلمان، مسيحی يا يهودی، سياه، سفيد، زرد يا سرخ ايرانی، عرب يا آلمانی،

انسان را در برابر افرادی که  ،بلکه حقوق بشر در معنايی مطلق. حقوق بشر
ا پايبندی به حقوق کند. ب می تظاظلم يا آسيب رساندن به او را دارند، حف قصد

شود. اساس اعالميه  ها در صلح و آرامش امکان پذير می بشر همزيستی انسان
حقوق بشر اين ايده است که تمامی انسان ها از بدو تولد آزادند و حقوقی برابر 

  دارند.

سازمان ملل متحد پس ازتأسيس خود با نظر به فجايع فاشيسم و جنگ 
ا در دستور کار خود گذاشت. حقوق بشر ر جهانی  جهانی دوم تدوين اعالميه

Eleanor ( ای مرکب از کارشناسان گوناگون به رياست الئونور روزولت کميته
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Roosevelt( سندی را تنظيم کرد که در آن حقوقی را که هر انسان در هر ،
کجای دنيا بايد از آن برخوردار باشد، رسمًا خطاب به تمامی مردم جهان اعالم 

  شود.  ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد ناميده می ند، اعالميهکرد. اين س 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 نزديک به خانه. اين مکان

های کوچک  ن مکانی جهان پيدا کرد. اما همي ها را در نقشه آن
هاست: محله،  بخشی از جهانی هستند که متعلق به جهان انسان

هايی  مدرسه، دانشگاه، کارخانه و محل کار يا اداره از جمله مکان
ها و ارزش  هستند که هر مرد، زن و کودکی حقوق، فرصت

  »کنند. وجو می برابر خود را جست

  شوند: يه بيان میدر اينجا به طور خالصه برخی از مفاد اين اعالم

  . تمامی انسان ها از بدو تولد آزادند و حقوقی برابر دارند.١

. بايد با تمامی انسان ها رفتاری يکسان داشت، مگر آن که دليلی برای ٢
  رفتار متفاوت وجود داشته باشد. 

  . تمامی انسان ها حق زندگی با آزادی و امنيت را دارند.٣

  . برده داری ممنوع است.۴

  کس نبايد شکنجه شود.  . هيچ۵

ها اجرا  ی آن ها صادق است و بايد در مورد همه . قانون برای تمامی انسان۶
  شود.

  . قانون از همه ی انسان ها يکسان حمايت می کند.٧

ی  ی دادگاه حق همه های عادل و رفتار منصفانه . رجوع به دادگاه٨
  هاست. انسان

  ت.. بازداشت نامنصفانه و بی دليل ممنوع اس٩

  هاست. ی علنی حق تمامی انسان . برخورداری از محاکمه١٠
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ها اصل بر بی گناهی است، مگر آن که خالف آن  . در مورد تمامی انسان١١
  ثابت شود.

ی خصوصی ديگران را مورد تعرض قرار  . هيچ کس حق ندارد حوزه١٢
  دهد.

  ها حق دارند محل زندگی خود را تعيين کنند.  . تمامی انسان١٣

  هاست. ه کشوری ديگر از حقوق مسلم انسانپناهندگی ب. ١۴

  ها از داشتن حق مليت برخوردارند. . تمامی انسان١۵

  ها از حق ازدواج و تشکيل خانواده برخوردارند. . تمامی انسان١۶

  ها صادق است.  . حق دارايی برای تمامی انسان١٧

  است. ناپذير خدشه  ها ين و باورها برای تمامی انسان. آزادی د١٨

  هاست. يان و عقايد از حقوق تمامی انسان. آزادی ب١٩

  ها هستند. ها از حقوق انسان . آزادی اجتماعات و تشکل٢٠

ها حق دارند از دموکراسی و تعيين جمعی نوع حکومت  . تمامی انسان٢١
  برخوردار شوند. 

  . حق امنيت اجتماعی از جمله حقوق بشر است.٢٢

  برای کسب درآمد شغلی داشته باشد. . هر انسان بالغ حق دارد ٢٣

  هاست.  ات فراغت و تفريح حق تمامی انسان. استفاده از اوق٢۴

  ها از حق داشتن سرپناه و خوراک برخوردارند.  . تمامی انسان٢۵

  . حق آموزش از جمله حقوق بشر است.٢۶

. حقوق مولفان و پديدآورندگان آثار فرهنگی و هنری بايد به رسميت ٢٧
  ود.شناخته ش

  د.ای آزاد و عادالنه را دار . هر انسان حق زندگی در جامعه٢٨

و بايد از حقوق و آزادی يکديگر  ول اندئها در برابر يکديگر مس . انسان٢٩
  دفاع کنند.
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  ها را از ديگران سلب کند. يچ کس حق ندارد اين حقوق و آزادی. ه٣٠

 ش و پرورشآموز می گويد اعالميه جهانی حقوق بشر به صراحت ٢۶ماده 
، رواداری و دوستی ميان تفاهم حسنترويج «يک حق همگانی است و بايد هدفش 

باشد. يک نگاه به ماده نشان » های نژادی و يا مذهبی گروهها و تمام  تمام ملت
ی اعالميه  های روادارانه کردن انديشه می دهد که ما چه فاصله عظيمی تا عملی
 می در پيش رو است.جهانی حقوق بشر داريم و چه کار عظي

  

  نابرابری جنسی و حقوق بشر: ايريس يونگ
) پرفسور علوم ١٩۴٩ - ٢٠٠۶ Iris Marion Youngايريس يونگ (

انجام  حقوق بشرنابرابری جنسی و  ای درباره های ارزنده پژوهش کهسياسی 
  داد.

  

  زمين روی بخشنامۀ صلح در
با صدور  ١٩۶٣ل بارش در سا گذشته تاريک و جنايتکليسای کاتوليک با 

از  )Peace on Earth  =Pacem in Terrisصلح در روی زمين (  بخشنامه
) قدم بزرگ در راه پذيرش Pope John XXIIIسوی پاپ جان بيست و سوم (

رواداری برداشت و مخالفت خود را از کاربرد اجبار دولتی برای تحميل 
حق  ،در اين بخشنامه پرستش خدا از روی وجدان باورهای مذهبی اعالم کرد.

» خطاکار«و » خطا«در بخشنامه تاکيد شد که بين  است. شناخته شده هر انسانی
به راه راست روزی که هر خطا کاری ممکن است  فرق قائل شد. از آنجائیبايد 

  از جمله خطاکاران احترام گذاشت. ،ها به همه انسان بايد ،هدايت شود

  در چهار بخش تنظيم شده است: بخشنامه پاپاين 

بشر می پردازد و شامل حقوق بشر و  رابطه افراد و نوعبه  ستنخبخش 
  می شود. ها انسان وظايف اخالقی

  بخش دوم به رابطه بين انسان و دولت و اختيارات جمع اختصاص دارد.

 که بايدرا وظايف دولت و حقوقی ها و  بخش سوم به لزوم برابری ملت
  می پردازد. کند،رعايت 
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هم پيوسته  ها، که منجر به اياالت به بيشتر ملت بخش پايانی بر لزوم روابط
. بخشنامه پاپ با درخواست کمک از ، تاکيد می کندکننده شود هم ياری و به

ها در عرصه سياسی و  های جهان به غيرمسيحيان و غيرکاتوليک کاتوليک
  اجتماعی پايان می يابد.

 

 : رواداری و مذهبسوزان مندوس
) پژوهشگر علوم سياسی که   Susan Mendusسوزان مندوس (

عرصه ويژه تحقيق او  ای در باره رواداری انجام داد. های گسترده پژوهش
مشکالت  و تروريسم و رابطه بين مذهب ،رواداری به عنوان يک مفهوم فلسفی

 ١٩٨٨,١٩٨٩ ,١٩٨۵, ٢٠٠٨, ٢٠٠٩( است. کمال و درستی در سياست
Mendus,(   

  

  رواداری، آزادی و عدالت: هورتنجان 
های  ) پژوهشگر فلسفه سياسی که پژوهش  John Hortonجان هورتن (

 ٢٠٠٣ & ١٩٩٢( ای در باره رواداری، آزادی و عدالت کرده است. گسترده
(Horton,  

 

  های گسترده در باره رواداری پژوهش: پرستون کينگ
پژوهشگر فلسفه سياسی که ) ١٩٣۶زاده  Preston King( ون کينگپرست
  ),١٩٧۶King( رده در باره رواداری انجام داد.های گست پژوهش

  

	: هنر در خدمت صلحجوآن بائز
) خواننده نامدار و ١٩۴١  Joan Chandos Báez( جوآن چاندوز بايز

نويس موسيقی فولک آمريکايی و فعال  قی فولک و ترانهاسطوره ای موسي
پردٔه نظرات  اجتماعی ضد جنگ است. وی به سبک متمايز خواندن و بيان بی

بايز بارها به دخالت آمريکا در جنگ  اش مشهور است. دوستانه سياسی انسان
آميز نژادی اعتراض کرد. او در مبارزه برای دفاع از  ويتنام و قوانين تبعيض

   گرايان نيز مشهور است. وق همجنسحق
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 Civil Rightsبه طور فعال در جنبش حقوق مدنی( ١٩۶٢در سال 
Movement(  آميز  آمريکا شرکت کرد و در اجراهای خود به قوانين تبعيض

  نژادی آمريکا اعتراض کرد.

در ايران  حقوق بشرالمللی مدافع  های بين با گروه ١٩٧٧جوان بائز در سال 
بادهای «در آلبوم » آهنگ مرغان دريايی«ت و حتی در ترانه همکاری داش

و شاه ايران «تاخته بود و عبارت  محمدرضا شاه پهلویخود آشکارا به » خليج
ای که شعرش را  را در ترانه» کشد کودکان را در برابر چشمان والدينشان می

  خود گفته بود، نيز خوانده بود.

را به » We Shall Overcome«بائز ترانٔه  ٢٠٠٩سال  ژوئن ٢۵در 
همراه چند خط شعر فارسی، در حمايت از جنبش مدنی مردم ايران بازخوانی 

 يوتيوببرروی -اش ضبط کرده بود که در خانه-ای از ويدئوی آن را کرد و نسخه
  اش قرار داد. گاه شخصی و وب

سايتش با رنگ سبز نقش بست، از جنبش  او همچنين با پيامی که در وب
آميز و مدنی مردم ايران حمايت کرد و به آنان درود فرستاد. او با  مسالمت

  کلماتی سبز نوشت:

به مردم ايران: جهان با ديدن شما به قدرت رفتار غير 
رد. ما آن را در غرش سکوت شما می شنويم و آميز پی ب خشونت

بينيم، آن گاه که آرام رو در روی رعب و  در چشمان شما می
تان  آورد و فداکاری نشينيد. شجاعت شما به شوقمان می دهشت می

ام تا شاهد اين  شود. چه سعادتمندم من که زنده الهام بخشمان می
تان روانه  جنبش باشم. دعاهايم، عشقم و حمايتم را به سوی

  کنم. می

 

  شدن رواداری در دوران جهانی: گلن نوی
های گسترده در  ) فليسوف سياسی 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 پيش
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) globalizationشدن ( فرهنگی ماهيت رواداری در عصر جهانیاحترام به چند
  )Newey, 1999) را تدقيق می کند. (homogenizationسازی ( و يکسان

  

   پناهندگان  وضع  به  مربوط  نامه پيمان
   پناهندگان  وضع  به  مربوط  ونيآنوانس

  )28، ژنو(1951  هيژوئ 28  مصوب

    مقدمه

  متعاهد  معظم  یها طرف

 10در   بشر آه  حقوق  یجهان  هيمتحد و اعالم  منشور ملل  نكهيا  ر بهنظ
د يرا مورد تأآ  اصل  نيـ ا  است  دهيرس  یعموم  مجمع  بيتصو  به 1948دسامبر 
  یهايو آزاد  یبشر  از حقوق  ضيتبع  د بدونيافراد بشر با  هيآل  اند آه قرار داده

  برخوردار گردند.  یاساس

  پناهندگان  وضع  به  نسبت  مختلف  متحد در مواقع  ملل  سازمان  نكهينظر به ا
و   یبشر  از حقوق  یتا برخوردار  است  دهيو آوش  داده  ار نشانيبس  یعالقمند
  آند.  نيتضم  پناهندگان  یبرا  ممكن  شكل  نيتر عيرا بوس  یاساس  یها یآزاد

  وضع  به  مربوط  یقبل  یلمللا نيب  یها موافقتنامه  است  مطلوب  نكهينظر به ا
اسناد و   نيا  گردد و حدود شمول  نيو تدو  دنظر قرار گرفتهيمورد تجد  پناهندگان

  یديجد  موافقتنامه  لهيد بوسيآ یم  بعمل  آنها از پناهندگان  طبق  آه  یتيحما  زانيم
  ابد.ي  و توسعه  بسط

  العاده فوق  تعهدات  یاهندگپن  اعطاء حق  جهيدر نت  است  ممكن  نكهينظر به ا
  یمسائل  بخش  تيرضا  جاد گردد و لهذا حلياز آشورها ا  یبعض  یبرا  ینيسنگ
  است  شناخته  تيرسم  را به  آن  یالملل نيب  و وسعت  تيمتحد خصوص  ملل  آه

  نكهيبا  یدواريابد ـ با ابراز امي  تحقق  یالملل نيب  یهمكار  بدون  نخواهد توانست
  آه  یتا آنجائ  پناهندگان  مسئله  و بشر دوستانه  یاجتماع  جنبه  یبا شناسائ  دول  هيآل

  دولت ها نشود.  نيب  تشنج  موجب  مسئله  نيدارند بكوشند تا ا  در امكان
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بر   دار نظارت عهده  پناهندگان  یمتحد برا  ملل  یسر عاليآم  نكهيبه ا  با توجه
  باشد و با علم یم  از پناهندگان  تيحما  به  مربوط  یالملل نيب  یها ونيآنوانس  یاجرا
  به  ید بستگيآ یم  بعمل  مسئله  نيا  حل  یبرا  آه  یمؤثر اقدامات  یهماهنگ  نكهيبه ا

  دارد.  یسر عاليها با آم دولت  یهمكار

  اند: . . . . نموده  ر موافقتيز  بشرح

  انيد بخوانيد:تو نامه را در سايت زير می متن کامل پيمان

http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-refugees.htm 

  

حکايت اختناق، ترس و فساد حکومت استبدادی را د ر : هرتا مولر
  قالبی نو

 ويسن مقالهو  شاعر، نويسنده) ١٩۵٣  Herta Müllerهرتا مولر (
شد به دليل عدم همکاری با پليس  جايزه نوبل ادبياتبرنده  آلمانی تبار رومانيايی

خود مترجمی و شغل معلمی  ١٩٧٠در دهه  نيکالی چائوشسکومخفی حکومت 
  را از دست داد. 

نوبل ادبيات به «کرد  اهدای جايزه را اين گونه توجيه کميته نوبل ادبيات 
ساده دورنمای زندگی  نثرو  شعره با تمرکز بر گيرد، کسی ک هرتا مولر تعلق می

سخنگوی هيئت » است. کسانی را که زندگی شان مصادره شده به تصوير کشيده
به خاطر مقاومت شجاعانه او در برابر  ضمن قدردانیداوران جايزه نوبل 

گويد که  مولر از مسائلی حياتی سخن می« :گفت ،کمونيستی رومانی ديکتاتوری
  » ارند.ارزش مبارزه د

 The King Bows( کشد" کند و می هرتا مولر در کتاب "شاه تعظيم می
and Kills(  را درباره اختناق موجود در رومانی منتشر کرد. اين کتاب شامل

  نه مقاله انتقادی عليه حکومت چائوشسکو و تجربيات فردی وی است. 

 Everything I Possess( او در "هر آن چه از آن من است با خود دارم"
I Carry With Me(  از اختناق، سرکوب و تبعيد تحت نظام کمونيستی در

فرار از اختناق با حسرت از دورانی که بدون آزادی سپری  رومانی می گويد.
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قسمتی از "هر آن چه از  شده است تصويری است که او از غربت ترسيم ميکند.
يق و برای مدتی بس آن من است با خود دارم" به اين شرح است: "آن چنان عم

طوالنی خود را درسکوت بسته ام که هرگز نمی توانم با کلمات خود را باز کنم. 
تنها هر بار که زبان می گشايم به گونه ای ديگر درسکوت دوباره خود را جای 

  ميدهم."

 Oskar( کتابش را با الهام از داستان دوست شاعرش اسکار پاستيور اين
Pastior( زندانی بود برشته تحرير در آورد دوگاه کاراجباریکه سال ها در ار. 

مولر از زبان قهرمان داستان که يک جوان هفده ساله است از زندانی می نويسد 
که کمتر کسی می توانست ازآن جان سالم بدر ببرد ولی اگر زنده ميماند مرده 

 یعشق نمی توانست پذيرای هيچمتحرکی بيش نبود پير و درهم شکسته که ديگر 
  باشد.

، حسرت ديکتاتوریبا نوشتن تجربياتش از زندگی در نظام  هرتا مولر
می گويد که هرگز نمی است و  را به موضوعات زندگی تبديل کرده آزادیبرای 

تواند زندگی گذشته خود را بدست فراموشی بسپارد و شايد همين خشم او از 
اشته تا او هم چنان فراموشی بی عدالتی های رژيم گذشته است که او را بر آن د

  حکايت اختناق، ترس و فساد حکومت استبدادی را د ر قالبی نو تکرار کند.

  

  شناسانه جان الک در باره رواداری معرفت  نقد ديدگاه: جرمی والدرون
) استاد حقوق و ٣۵٩١زاده  ldronJeremy Waجرمی والدرون (

جان الک در  شناسانه معرفت  ای از کمبود ديدگاه نقدهای سازندهفلسفه که 
والدرون می گويد استدالل الک بر يک فرض باره رواداری ارائه کرد. 

. ، بنا شده استزور و اجبار تحميل کرد غلط که باورها را نمی توان به
تر از آن  شناسانه ضعيف معرفت روش کهوالدرون همچنين استدالل می کند 

است که بتواند يک محدويت اخالقی در باره تهديد و اجبار ارائه کند. 
تواند باور راستين و قلبی ايجاد کند، اما يک نظام  هرچند تهديد و اجبار نمی

ای ندارد. يک رژيم  مستبد و ناروادار به ايجاد باور راستين و قلبی عالقه
  فرمانبرداری و اطاعت ذينفع است. تضمين در فقط اقتدارگرا



 در غرب آن شدن گيری، ژرفش و نهادينه د شکلرون: رواداری

 احد قربانی دهناری

شناسانه زمانی مفيد است که برای فرد  والدرون نقد معرفت به نظر
باور راستين و قلبی به حقيقت يک ارزش سياسی و اخالقی جدی باشد. يک 

شناسانه برای لزوم رواداری بايد تاکيد کند که نه فقط تحميل  استدالل معرفت
تعهد نها ناشدنی و ناممکن است، بلکه همچنين بايد باور راستين و قلبی نه ت

 ,Waldron) راستين را بر پيروی و فرمانبرداری صرف ارج نهد. 
1991)  

  

   ینژاد  ضيتبع  هر نوع  رفع  یالملل نيب  پيماننامه
  ) یشمس ٣٠/٨/١٣۴۴ با  (مطابق  یالديم ١٩۶۵دسامبر  ٢١  مصوب

  متحد ملل  سازمان  یعموم  مجمع

  قرارداد:  نيقد اعا  دول

  هيآل  یو تساو  یذات  تيثيح  بر اصول  یمتحد مبتن  منشور ملل  نكهيا  نظر به
منفردًا و مشترآًا با   اند آه متحد متعهد شده  عضو ملل  دول  هيو آل  یافراد انسان

  قيو تشو  توسعه  یعنيمتحد   ملل  یاز هدفها  یكي  به  لين  یبرا  سازمان  یهمكار
  بدون  همگان  یبرا  یاساس  یهايبشر و آزاد  حقوق  به  یو واقع  یجهان  ماحترا
  ند.ينما  اقدام  ا مذهبيو   ا زباني  ا جنسيز نژاد يتما

  یافراد انسان  هيآل  دارد آه یم  بشر اعالم  حقوق  یجهان  هياعالم  نكهيا  نظر به
د بتوانند از يشوند و با یم متولد  و حقوق  تيثيح  از لحاظ  كسانيطور آزاد و   به
  تيثياز ح  خصوص  ز بهيتما  بدون  هياعالم  در آن  مندرج  یهايو آزاد  حقوق  هيآل

  برخوردار شوند.  تيا مليو   نژاد و رنگ

  هيدارند عل  و حق  برابر بوده  قانون  شگاهيافراد بشر در پ  هيآل  نكهيا  نظر به
برخوردار   قانون  كساني  تياز حما  ضيتبع  هب  كيتحر  و هر نوع  ضيتبع  هر نوع

  شوند.

  را آه  یضيو تبع  كيتفك  یها روش  هيمتحد استعمار و آل  ملل  نكهيا  نظر به
و   نموده  موجود باشد محكوم  آه  یو در هر محل  هر شكل  دارد به  همراه  به

آشورها و   به  استقالل  یاعطا  به  راجع ١٩۶٠دسامبر   چهاردهم  مورخ  هياعالم
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و   عيسر  ختم  ) لزوم یعموم  مجمع  پانزدهم  دوره ١۵١۴  (قطعنامه  مستعمره  ملل
  . نموده  د و رسمًا اعالميياستعمار را تأ  د و شرطيق یب

 ١٩٠۴  متحد (قطعنامه  ملل ١٩۶٣نوامبر   ستميب  مورخ  هياعالم  نكهيا  نظر به
  رسمًا لزوم  ینژاد  ضيتبع  هر نوع  رفع  به  ) راجع یعموم  مجمع  جدهميه  ـ دوره
و   یتيرا در سراسر گ  ینژاد  ضاتيمظاهر تبع  و همه  اشكال  هيآل  عيسر  رفع
د قرار ييرا مورد تأ  یانسان  شخص  تيثيح  به  و احترام  تفاهم  نيتأم  لزوم  نيهمچن
  . داده

نژادها   نيب  بر اختالف  یمبتن  و تفوق  ادتيس  هيفرض  نكهيا  به  نانيبا اطم
و   بوده  و خطرناك  رعادالنهيغ  یو از نظر اجتماع  عمًال مردود و اخالقًا محكوم

د ييباشد با تأ ینم  هيتوج  قابل  یعمل  از لحاظ  و نه  ینظر  از لحاظ  نه  ینژاد  ضيتبع
  شهيرا يو   بر نژاد و رنگ  یمبتن  جهات  افراد بشر به  نيب  ضيتبع  نكهيمجدد ا
و   بوده  ملل  انيز در ميآم و مسالمت  دوستانه  در برابر وجود روابط  یسد  یقوم

را در   اشخاص  آهنگ  هم  یستيهمز  نيو همچن  ملل  نيب  تيو امن  دارد صلح  امكان
  سازد.  مختل  دولت  كي  داخل

  جمع  قابل  یبشر  جامعه  یها با آرمان  ینژاد  وجود موانع  نكهيا  به  نانيبا اطم
  . ستين

  یاز نواح  یهنوز در برخ  آه  ینژاد  ضيخطر از مظاهر تبع  با احساس
  یا تنفرنژادي  یبر برتر  یمبتن  یحكومت  یها استيز از سيو ن  مشهود است  جهان
امحاء   یبرا  ر الزميتداب  هياتخاذ آل  به  مصمم  یوجدان  كيد ـ وتفكيآپارتا  لياز قب
و   یريگ شيپ  به  و مصمم  ینژاد  ضيمظاهر تبع  یو تمام  اشكال  هيآل  عيسر

نژادها   نيب  تفاهم  حسن  ليمنظور تسه  ـ به  ینژاد  یها هيها و رو هيبا فرض  مبارزه
آزاد   ینژاد  كيو تفك  ضيتبع  اشكال  هيد آلياز ق  آه  یالملل نيب  جامعه  كي  یبر مبنا
  باشد.

  مصوب  و حرفه  در مورد شغل  ضيتبع  رفع  به  بوطبا تذآر مفاد قرارداد مر
با   مبارزه  به  قرارداد مربوط  به  و با توجه ١٩۵٨  آار در سال  یالملل نيب  سازمان

  یتيو ترب  یو علم  یفرهنگ  سازمان  از طرف  آه  ميتعل  نهيدر زم  ینژاد  ضيتبع
  . دهيرس  بيتصو  به ١٩۶٠  ونسكو) در ساليمتحد (  ملل
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  هيآل  رفع  به  متحد راجع  ملل  هيمقرر در اعالم  اصول  یاجرا  به  ليبا تما
  راه  نيدر ا  یر عمليتداب  عياز اتخاذ سر  نانياطم  و حصول  ینژاد  ضاتيتبع  انواع
  نمودند.  ر موافقتيز  شرح  به

  توانيد بخوانيد: نامه را در سايت زير می متن کامل پيمان

http://www.unic-ir.org/hr/convenant-elimination.htm 

 

  سازمان ملل ديگر مصوبات
و  سازمان ملل کوشيده است بسياری از حقوق انسانی را قانونی کند

 . شوربختانه به علت ضمانتنمايدکشورهای عضو را به پيروی از آنها تشويق 
جه چشمگيری نداشته است، اما نتي ها و قراردادها نامه انماجرائی نداشتن اين پي

های جدی تهيه شده و ترويج آن می تواند به  اين متون با دقت و با پژوهش
نامه و آدرس متن  چينی از اين پيمان کمک موثر نمايد. دست ها خودآگاهی توده

  ها را اينجا می آورم: کامل آن

  ١٩٧٩ه زنان يض عليه اشکال تبعيکل منعون يکنوانس

http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-women.htm 
http://www.un-documents.net/a34r180.htm 

 

  ١٩٨٤کننده ريحقا تي یانسانريا مجازات خشن، غيکنجه و رفتار ش منعون يکنوانس

http://www.unic-ir.org/hr/hr40.pdf 

 

  ١٩٨٨ا زندان يت همه افراد در هرگونه بازداشت يمجموعه اصول برای حما

http://insanhaqi.blogfa.com/post-9.aspx 
http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r173.htm 
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	١٩٨٩ون حقوق کودک يکنوانس

http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-child.htm 

  

	١٩٩٢، نژادی، مذهبی و زبانی یهای مل تيه حقوق افراد متعلق به اقليانيب
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 يه حذف خشونت علياعالم

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	ونيکنوانس
http://www.unic-ir.org/hr/association2.pdf 

  

	١٩٩٩ه زنان يض عليه اشکال تبعيون حذف کليکنوانس یاريپروتکل اخت
http://www.unic-ir.org/hr/hr43.pdf 
http://www.un-documents.net/a54r4.htm 

  

	١٩٨١ دهيعق اي نيد یبرمبنا ضيتبع و تعصب اشكال یمامت حذف هياعالم
http://www.unic-ir.org/hr/hr26.pdf 
http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r055.htm 
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  سده بيست و يک ميالدی - ٧
مبارزه برای نيل به کرامت واالی انسان و يک جامعه و جهان روادار 

راهی دراز تا يک  ردهای جدی داشته است، اما هنوزهرچند در غرب دستاو
  جامعه جهانی روادار در پيش است. 

های اجتماعی  ک، دوران تکنولوژی اطالعات و رسانهسده بيست و ي
)Social mediaای برای گفتگو و مبارزه با سانسور و  ) امکانات گسترده

انه اداررو که راه را برای برخورد ر در اختيار انسان قرار داده استبانحصار خ
  تر کرده است. آسان

در خود را  های غربی تالش و پژوهش انانديشمندان وانسانگرائي
شود رواداری و تحمل اين  و تالش می اند های زير متمرکز کرده عرصه
  .آزادی دگرانديشان و دگرباشان بيش از پيش تامين شودهای قانونی شود و  پديده

  

  عرصه محلی:

روابط و برخوردهای متقابل در عرصه محلی چقدر روادارانه است؟ 
، سيگار کشيدن در کردن موسيقی مناقشات چون رعايت همسايگان هنگام گوش

 های و فعاليت های شهر، تظاهر اماکن عمومی، تظاهرات و راهبندان در خيابان
  و دگرباشان همجنسگرائی

  

  عرصه ملی:

 های مختلف در جوامع مذاهب وفرهنگها،  با پذيرش مهاجران از مليت
آموزش در خانه و مدارس مذهبی،  :اروپائی مسائل جديدی بروز کرده است

و روحی کودکان. مراسم مذهبی که با قربانی حيوانات همراه است. تنبيه بدنی 
افزار و موسيقی و  های پستی، آزادی يا عدم آزادی پخش و انتشار نرم ازدواج

. از کهولتناشی کتاب. کمک به خودکشی برای خالصی از درد يا ناتوانی 
  کورتاژ.
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  :المللی عرصه بين

های کمر  و قرض ی غنی و فقيرالمللی به ويژه روابط کشورها روابط بين
 المللی اعتنائی المللی به ويژه روابط کشورهای که به قوانين بين شکن. روابط بين

روابط اسرائيل وفلسطين، های کشتار جمعی،  ندارند ويا اقدام به ساختن سالح
روابط بين کشورهای چون چين وتايوان و تبت، روسيه وچچن، امريکا، عراق، 

  )Mendus, 2008تروريسم و مذهب (Gerson, 2006) ( افغانستان.

  

	ان،کودک	فروش	و	ديخردرباره  کودك حقوق نامه مانيپ یالحاق پروتكل
	انکودک	ینگار	هرزه	و	انکودک	یخودفروش
 حاضر، پروتكل عضو یکشورها

 یاجرا و کودک حقوق نامه مانيپ اهداف به شتريب یابيدست یبرا هستند متوجه
 هک است زم ال ٦٣ و ٥٣ ،٤٣ ،٣٣ ،٢٣، ،١٢ ،١١ ،١ مواد جمله از و آن مفاد

 و ديخر مقابل در کودک از تيحما تا رفته فراتر عضو یکشورها اقدامات
 د،ينما نيتضم زين را ینگار هرزه و کودکان یفروش خود ،کودکان فروش

 در تيحما یبرا کودک حق ،کودک حقوق نامه مانيپ هک هستند متوجه زين و
 خطرناك او یبرا هک یارک هرگونه انجام و یاقتصاد راستثما هرگونه مقابل
 ،یروان ،یجسم رشد اي او یمت سال یبرا اي شود، کودک آموزش مانع اي و باشد
 شناسد،يم تيرسم به را باشد انباريز کودک یاجتماع اي یق اخال ،یمعنو

 فروش قصد به کودکان یالملل قاچاق شيافزا و تياهم متوجه قيعم ینگران با
 هستند، کودکان ینگار هرزه و کودکان یخودفروش ،نکودکا

 به کودکان هک بوده یجنس یگردشگر یها وهيش تداوم و گسترش نگران قًايعم
 فروش و ديخر شيافزا باعث مًايمستق آن و هستند آن خطر معرض در ژهيو

 گردد، یم کودکان ینگار ه هرز و کودکان یخودفروش ،کودکان
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 در شتريب دختر، کودکان جمله از خاص، ريپذ بيآس یها گروه هک اند فته ايدر
 استثمار انيم در دختر کودکان نسبت و هستند یجنس استثمار خطر معرض
 باشد،يم شتريب مراتب به یجنس شدگان

 یهايفناور ريسا و نترنتيا در کودکان ینگار هرزه به یدسترس شيافزا نگران
 نترنت،يا در کودکان ینگار ههرز با مبارزه یالملل نيب نفرانسک و هستند نينو
 در نفرانسک نيا توافق بخصوص و شد، برگزار نيو شهر در ١٩٩٩ سال در هک

 غيتبل و یاراد تملك واردات، مخابره، صادرات، ع،يتوز د،يتول تيمجرم مورد
 یهمكار تياهم بر و خوانديم فرا را یالملل نيب سطح در کودکان ینگار هرزه
 ند،ينما یم ديکتأ نترنتيا نعتص و ها دولت نيماب كترينزد

 یخودفروش ،کودکان فروش و ديخر بردن انيم از ليتسه یبرا هک معتقدند
 با مقابله یبرا جامع كرديرو كي اتخاذ به ديبا کودکان ینگار هرزه و کودکان
 نابرابر ساختار ،یاقتصاد ضيتبع فقر، ،یافتادگ عقب جمله از آن مؤثر عوامل
 مهاجرت آموزش، مبودک ده،يپاش هم از یوادههاخان ،یاقتصاد - یاجتماع
 بزرگساالن، مسئوالنه ريغ یجنس یرفتارها ،یتيجنس ضيتبع ،یشهر- يیروستا
 پرداخت، کودکان قاچاق و مسلحانه یها یريدرگ آور، انيز یسنت یرفتارها

 یخودفروش ،کودکان فروش و ديخر یتقاضا استنک یبرا معتقدند نيهمچن
 تال یعموم یآگاه بردن باال یبرا آه است زم ال کودکان ینگار هرزه و کودکان

 بهبود و ريدرگ یطرفها تمام انيم در یجهان یهمكار تيتقو نيهمچن و شود، ش
 است، تياهم حائز یمل سطح در نيقوان یاجرا

 و ،کودکان از تيحما یبرا مناسب یالملل و یحقوق ابزار نيتأم بر ديکتأ با بين
 نهيزم در یهمكار و کودکان از تيحما درباره هه ال نامه مانيپ جمله آن از

 يیربا کودک یمدن جوانب درباره الهه نامه ن مايپ ،کشورها نيب یفرزندخواندگ
 تيرسم به مربوطه، نيقوان ،يیقضا جوانب درباره الهه نامه مانيپ ،یالملل نيب

 به مربوط اقدامات و نيوالد تيمسئول با ارتباط در یهمكار و تيتقو شناختن،
 منع درباره ارک یالملل نيب سازمان ٢٨١ شماره نامه مانيپ و کودکان از تيحما
 همه تيحما از ،کودک ارک اشكال نيبدتر بردن انيم از یبرا یفور اقدام و



 در غرب آن شدن گيری، ژرفش و نهادينه د شکلرون: رواداری

 احد قربانی دهناری

 یبرا هک است یگستردها تعهد دهنده نشان هک کودک حقوق نامه مانيپ از جانبه
 شدند، بيغتر دارد وجود کودک حقوق از یبانيپشت و شبرديپ

 فروش و ديخر از یريجلوگ یبرا برنامه مفاد یاجرا تياهم از یگاهآ اب
 ارکدستور و هيم اعال و کودکان ینگار هرزه و کودکان یخودفروش ،کودکان

 مقاصد یبرا کودک از یجنس استثمار هيعل بر یجهان نفرانسک در هک اقدام یبرا
 اتخاذ ديگرد برگزار كهلماست شهر در ١٩٩٩ سال اوت ١٣ تا ١٢ از هک ،یتجار
 تياهم به خاص توجه و ،یالملل نيب ینهادها یها هيتوص و ها ميتصم ريسا و شد

 ،کودک متوازن رشد و تيحما در مردمان همه یفرهنگ یارزشها و ها سنت
  :هک ردندک موافقت ريز اصول مطابق

  توانيد بخوانيد: متن کامل پروتکل را در سايت زير می

http://www.unic-ir.org/hr/hr44.pdf 

  

ثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در يم یاريمقاوله نامه اخت
  جنگ

  )١٣٨٠بهمن  ٢٣( ٢٠٠٢ه يفور ١٢مقاوله نامه،  يیقدرت اجرا

  ن مقاوله نامه: يعضو ا یدولتها
کودک و تالش در جهت تحقق  ثاق حقوقيت کامل از ميشبرد و حمايپ یبرا

ت حقوق کودک که يد دوباره به رعاييگسترده آن و حفاظت حقوق کودک. در تا
ادامه بهبود  یو درخواست برا یاد آورياست و  یژه ايمستلزم حفاظت و

سرشار  یطيض و در محيشرفت و آموزش آنها بدون تبعيت کودکان در پيوضع
کودکان  یله جنگ برايکه بوس یو اضطراب یت. بخاطر آشفتگياز صلح و امن

شرفت کودکان يدار و پيت پايصلح و امن یج دراز مدت آن برايد و نتايايبوجود م
ان آور است. جهت محکوم کردن جنگ که آماج آن کودکان هستند و در يز

محافظت شده  ین المللين بيله قوانيکه بوس یم بر مواضعيمخالفت با حمالت مستق
ا کودکان در آنجا حضور دارند مانند مدارس و که عموم یاند و مکانهائ

ژه در مورد يرم، بو ین الملليب يیمارستانها، با توجه به اساسنامه دادگاه جزايب
سال و استفاده آنان در  ١۵ر يکودکان ز یسيو نام نو یري، سرباز گیجرائم جنگ
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 یت اجرايشود. با توجه به تقوي، جرم محسوب مین الملليو ب یداخل یجنگها
ش حفاظت کودکان در جنگها ياز مبرم به افزايبر ن یثاق حقوق کودک مبنيواد مم

را  یسالگ ١٨که سن  یثاق، انسانيو منازعات مسلحانه. با توجه به ماده اول م
نکه سن بلوغ از نظر حقوق يشود مگر ايتمام نکرده است، کودک محسوب م

حقوق  یاريقاوله نامه اختنکه مين شده باشد. با اعتقاد به اييکمتر تع یدولت یجار
از اقدامات  یکين اقدام را يدهد و ايش ميکودک، سن افراد را در جنگها افزا

  داند.يه جهت حفظ منافع کودکان مياول
ب سرخ و هالل احمر در يصل ین المللين کنفرانس بيست و ششميبا توجه به ب

 یموثر ید گامهايمتخاصم در جنگ با ینکه دولتهايبر ا ی، مبن١٩٩۵دسامبر 
سال در جنگ را بعمل آورند. با  ١٨ر ين عدم شرکت افراد زيدر جهت تضم
 ١٩٩٩کار، ژوئن  ین الملليثاق سازمان بي، (اعضاء ) میهمگان یاستقبال از را

استخدام  یت فوريرش حذف کار کودکان و ممنوعيبر پذ یمبن ١٨٢شماره 
وهها و دستجات د گريت شديجنگها. با توجه به محکوم یکودکان برا یاجبار

کودکان  یري، در استخدام، آموزش و بکارگیحکومت یروهايمسلح و جدا از ن
که با علم و  یت افراديز محکوميجنگ در درون و برون مرزها، و ن یبرا
بر تعهدات هر دولت عضو در  یادآوريشوند. با يم ین اعماليمرتکب چن یآگاه
در مواقع جنگ. با اصرار  ین الملليبشردوستانه ب یبه مقررات حقوق یبنديپا

ض در جهت اهداف و ين مقاوله نامه که بدون تعصب و تبعيمواد ا یبراجرا
و اسناد مربوط به حقوق  ۵١اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، ماده 

ه احترام کامل به يت بر پايط صلح و امنيبه شرا یادآورين شده است. با يبشر تدو
بشردوستانه  ین حقوقياسناد و قوان یت عملياصول مندرج در منشور و رعا

گانگان ينها توسط بيژه در خالل جنگها و اشغال سرزميحفاظت کودکان بو یبرا
ژه ياجات ويکودکان و احت یو جنس ی، اجتماعیت اقتصاديبا شناخت به وضع

آنها  یريکودکان در مواقع استخدام و بکارگ یريب پذيز با توجه به آسيآنها و ن
ن مقاوله نامه است. با توجه به يو مخاصمات که مخالف مواد ادر جنگها 
شود کودکان در جنگها يکه سبب م یاسيو س ی، اجتماعیات اقتصاديضرور

 یبرا ین الملليب یهايت همکارياز مبرم در جهت تقويابند. با اعتقاد به نيحضور 
 یابيو باز یو روان یط جسمانيشرا یايز جهت احين مقاوله نامه و نيا یاجرا

ق به يجنگها هستند. با تشو یکه قربانيژه کسانيکودکان بو یسالمت اجتماع
که در  یبرنامه هائ یشرکت در اجتماعات جهت انتشار و اطالعات و آموزشها

کودکان و کودکان  یژه براين مقاوله نامه است، بويمواد ا یارتباط با اجرا
  جنگها  یقربان

 . . . .  رفته اند:ير را پذيز ن مقاوله نامه) مواديعضو ا ی(دولتها
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  را در سايت زير بخوانيد: مقاوله نامهمتن کامل 

http://www.unic-ir.org/p2unic.php?pg=19 

  

  ژنوم

سال کار فشرده، پژوهشگران ژنوم انسان را  ١۵پس از  ٢٠٠۵در سال 
  ژن کشف کردند. ٣٠٠٠ران بيش از توصيف کردند. پژوهشگ

 ای است با معانی زير: ژنوم واژه

گويند.(کل محتوای  به کل محتوای ژنتيکی يک سلول، ژنوم آن سلول می -١
و ميتوکندری ) Chloroplasts(ژنتيکی شامل دی ان ای هسته، کلروپالست 

)mitochondrion (باشد می.  

  :ژنتيکی يک موجود زنده.برای مثال محتوای -٢

(يا يکی از انواع هر  کروموزوم در يک سلول باکتری(الف) 
کروموزوم اگر بيش از يک نوع وجود داشته باشد. به عنوان مثال هر 

  ).Vibrio choleraeدو کروموزوم بزرگ و کوچک در 

  در يک ويريون. RNAيا  DNAمولکول (ب) 

که همراه با تعدادی پالزميد هستند برای مثال  کروموزوم(ها)(پ) 
  .Buchneraکروموزوم و دو پالزميد کوچک در باکتری 

  در يک سلول يا ويريون. (متفاوت) ها همٔه ژن -٣

ذخيره شده است با يک کتابخانه به  DNAمی توان ژنوم انسان را که در 
  صورت زير مقايسه کرد:

  کتاب (کروموزوم) است ۴۶کتابخانه شامل  -١
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  ندصفحه (ژن) دار ٣٣۴٠تا  ۴٠٠کتابها بين  -٢

ميليون حرف (نوکلئوتيدهای  ٢۵٠تا  ۴٨هر کتاب دارای بين  -٣
A,C,G,Tاست (  

  است ميليارد حرف تشکيل شده ۶بيش از  بنابراين کتابخانه در مجموع از -۴

  کتابخانه در درون يک هسته سلول به اندازه يک نقطه کوچک قرار دارد -۵

سلولهای بدن ما  همهدر  نتقريبکتاب)  ۴۶يک کپی از کتابخانه (تمام  -۶
  .قرار دارد

http://www.unic-ir.org/hr/hr63.pdf 

  

  یبوم	مردمان	حقوق	درباره متحد	ملل	سازمان	هياعالم
 یبوم مردمان حقوق درباره ای قطعنامه ٢٠٠۶متحد در ژوئن  ملل سازمان
  آمده است: قطعنامهدر  .تاکيد کردو بر حق متفاوت بودن  تصويب کرد

 ،یعموم مجمع
 تعهدات یاجرا به ديام و متحد، ملل منشور اصول و مقاصد از یرويپ به
 منشور، با مطابق شورهاک شده رفتهيپذ
 در هستند، كساني و برابر گريد مردمان همه با یبوم مردمان هک نيا ديتائ با
 را خود باشند، متفاوت که اين برای مردمان همه حق شناختن تيرسم به نيع

 باشند، احترام مورد متفاوت یافراد عنوان به و آورند، شمار به متفاوت
 هک ها، فرهنگ و تمدنها یغنا و تنوع به مردمان همه هک نيا ديتائ با نيهمچن

 نند،ک یم مساعدت دهند، می ليتشك را بشر نوع مشترك راثيم
 مدافع اي بر، یمتك یها روش و ها یذاراستگيس م،يتعال همه هک نيا شتريب ديتائ با

 یقوم ،ینيد ،ینژاد یها توتفا اي یمل خاستگاه یمبنا بر افراد اي مردمان یبرتر
 از اعتبار، یب یحقوق نظر از ،یساختگ یعلم نظر از نژادپرستانه، ،یفرهنگ اي

 هستند، ظالمانه یاجتماع نظر از و سرزنش، و تيمحكوم قابل یاخالق نظر
 ضيتبع نوع هر از ديبا خود حقوق اعمال در ،یبوم مردمان هک نيا جددم دييتا با

 باشند، رها
 تيمالك سلب و استعمار جمله از جه،ينت در یبوم مردمان هک نيا از ینگران با
 نيا به و اند، برده رنج یخيتار یعدالت یب از خود منابع و ها نيسرزم ها، نيزم
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 عالئق و ازهاين براساس توسعه به نسبت خود حق ژه،يو به اعمال، از بيترت
 اند، شده داشته باز خود
 مردمان یذات حقوق از تيحما و احترام به مبرم ازين شناختن تيرسم به با

 ها، فرهنگ از و آنان یاجتماع و یاقتصاد ،یاسيس یساختارها از هک ،یبوم
 ا،ه نيزم به نسبت آنان حقوق ژهيو به ها، فلسفه و ها خيتار ،یمعنو یها سنت
 شود، یم یناش آنان منابع و ها نيسرزم
 مردمان حقوق از تيحما و احترام به مبرم ازين شناختن تيرسم به با نيهمچن
 با وسازنده سودمند باتيترت ريسا و ها نامه موافقت معاهدات، در هک یبوم
 شده، دييتا شورهاک
 یبرا خود دادن سازمان حال در یبوم مردمان هک تيواقع نيا از استقبال با

 یتمام به دادن خاتمه منظور به و یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسيس یارتقا
  هستند، دهد، رخ هک جا هر در یوبگرکسر و ضيتبع اشكال

 و خود یزندگ بر موثر تحوالت بر یبوم مردمان نترلک هک نيا از نانياطم با
 و نهادها اختس خواهد قادر را یبوم مردمان آنان، منابع و ها نيسرزم ها، نيزم

 و توسعه از و نندک تيتقو و حفظ را خود یها سنت و ها فرهنگ موسسات،
 آورند، عمل به تيحما شانيازهاين و آرزوها با مطابق آنان شرفتيپ
 یسنت یها روش و ها فرهنگ دانش، به احترام هک امر نيا شناختن تيرسم به با

 ند،ک یم مكک ستيز طيمح درست تيريمد و عادالنه و داريپا توسعه به یبوم
 به یبوم مردمان یها نيسرزم و ها نيزم ردنک یرنظاميغ مساعدت بر ديکتا با

 نيب دوستانه روابط و یهمدل ،یاجتماع و یاقتصاد شرفتيپ و توسعه صلح،
 جهان، مردمان و ها ملت
 داشتن به نسبت یبوم جوامع و ها خانواده حق ژهيو به شناختن تيرسم به با

 با متناسب خود، انکودک رفاه و ميتعل آموزش، پرورش، یبرا مشترك تيمسئول
 ان،کودک حقوق

 باتيترت ريسا و ها، نامه موافقت معاهدات، در شده ديتائ حقوق هک نيا به توجه با
 جمله از ها، تيوضع یبرخ در ،یبوم مردمان و شورهاک نيب سودمندوسازنده

 است، المللی نيب های یژگيو و ها تيمسئول ، عاليق ها، ینگران
 باتيترت ريسا و ها نامه موافقت معاهدات، هک نيا گرفتن نظر در با نيهمچن

 یمبنا هستند، آن شگرينما و ندهينما آنان هک یا رابطه و ، سودمندوسازنده
 هستند، شورهاک و یبوم مردمان نيب مستحكم یتکمشار

 یاجتماع ،یقتصادا حقوق یالملل نيب ثاقيم ، متحد ملل منشور هک نيا به اذعان با
 از یرويپ به مردمان همه هک ن،يو اقدام برنامه و هياعالم نيهمچن ،یفرهنگ و

 توسعه ، آزادانه و نندک یم نييتع را خود یاسيس تيموقع و وضع آزادانه آنها
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 نييتع حق یاديبن تياهم نند،ک یم دنبال را خود یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد
 ،نندک یم ديتائ را آنان سرنوشت

 توان ینم هياعالم نيا در یعامل چيه از هک ذهن در امر نيا داشتن خاطر به با
 با مطابق هک خويش، سرنوشت نييتع حق از مردمی چيه ردنک محروم یبرا

 برد، سود شود، یم اعمال الملل نيب حقوق
 هياعالم نيا در یبوم مردمان حقوق شناختن تيرسم به هک نيا به نانياطم با

 بر را، یبوم مردمان و مربوطه شورک نيب یهمكار بر یمبتن و هماهنگ روابط
 حسن و ضيتبع عدم بشر، حقوق به احترام ،یساالر مردم عدالت، اصول یمبنا
 داد، خواهد ارتقا تين
 مردمان درباره خود تعهدات یتمام موثر یاجرا و یرويپ به شورهاک قيتشو با

 بشر حقوق به هک يیآنها ژهيو هب ،یالملل نيب مصوبات و اسناد براساس هک یبوم
 مربوطه، مردمان با یهمكار و مشورت با اند، گرفته برعهده است، مربوط

 و جيترو امر در تا دارد مداوم و مهم ینقش متحد ملل سازمان هک نيا بر ديکتا با
 ند،ک فايا یبوم مردمان حقوق از تيحما
 و جيترو ،يیشناسا یبرا وجل به یگريد مهم گام هياعالم نيا هک نيا به اعتقاد با

 تيفعال توسعه و گسترش در و یبوم مردمان یها یآزاد و حقوق از تيحما
 است، نهيزم نيا در متحد ملل نظام مربوطه یها
 از ضيتبع بدون دارند حق یبوم افراد هک نيا مجدد ديتائ و شناختن تيرسم به با

 و شوند، رخوردارب الملل نيب حقوق در شده شناخته تيرسم به بشر حقوق همه
 رفاه ت،يموجود یبرا هک هستند یجمع دسته حقوق یدارا یبوم مردمان هک نيا
 است، یضرور و الزم مردمان عنوان به آنان املک و یضرور توسعه و
 از و منطقه به منطقه از یبوم مردمان تيوضع هک نيا شناختن تيرسم به با
 و یا همنطق و یمل یها یژگيو تياهم هک نيا و ندک یم فرق شورک به شورک
 رد،يگ قرار توجه مورد ديبا گوناگون یفرهنگ و یخيتار یها نهيشيپ

 و اريمع عنوان به را یبوم مردمان حقوق درباره متحد ملل سازمان هياعالم
 احترام و تکمشار هيروح با تا ندک یم اعالم ريز بشرح رسما تيموفق ضابطه
  :شود اجرا و یريگيپ متقابل

  توانيد بخوانيد: نامه در آدرس زير میمتن کامل قطع
  

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_Persian.pdf 
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 چالش های غرب برای آينده رواداری - ٨
اروپا يونان باستان تاکنون، هرچند با تالش همه جانبه و ديرپا، از 

، اما هنوز در عرصه نهادينه کردن رواداری داشتهدستاوردهای چشمگيری 
 پاسخ هستند.ها منتظر  بسياری از پرسش

با ويژه  هباست.  عرصه سياست را به شدت ناروادار کرده ،بازگشت دين
اسالمی ی  امعوج زقدرت گرفتن مسلمانان با ديدگاه قشری در بسياری ا

 داد. اوردهای روادارنه بشريت به شدت مورد تهديد قراردست

جانبه نظری، سياسی و  عرصه سياست که با مبارزه همه به بازگشت دين
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. اديان،  نين جامعهتضاد با قوا

های  ی حقيقت مطلق را دارند. برخی قرائت بويژه سه دين ابراهيمی، داعيه
دگرانديشی و دگرباشی  ، برابری زنان و مردان،متعصب دينی راه را بر آزادی

ی  جامعه شوند که يک می هايی  مانع از بهره بردن از آزادی واند  سد کرده
  داند. میخود جامعه  وشهروندی حق مسلم عض

  د:نهای زير باش شايد پرسش ها ترين پرسش مشکل

  های ناروادر چگونه بايد برخورد کرد؟ با دسته •

هاست و هر جامعه روادار از  از يک سو حق طبيعی انسانکه اقداماتی با  •
ک عده ي هایآن پشتيبانی می کند و از سوی ديگر ضد اعتقادات و باور

  است، چگونه بايد برخورد کرد؟ديگر 

ديگران  و حتی حق حيات که اعتقادات آنها آزادی ها ها و فاشيست با مسلمان •
  رفتار شود؟ روادارانه چگونه بايد ،سلب می کندرا 

که با گروه هائی جامعه روادار اگر بخواهم پرسش نخست را بازتر کنيم: 
  د رفتارکند؟ اعتقادت نژادپرستانه دارند چگونه باي

و هم  رسش دوم را بازتر کنيم: با پديده هائی چون سقط جنيناگر بخواهم پ
چگونه بايد برخورد کرد؟ از يک سو هر کس حق دارد گرائی  جنس
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ضد باورهای مذهبی وی ديگر کورتاژ ستصميم بگيرد کی مادر شود و از 
  است. المسجمله مسيحيت و ا بسياری از اديان از آن

سم و فعاليت گسترده امنيتی از يک سو، مهاجرت وسيع از گسترش تروري
بسيار  را ماهيت حريم خصوصیبه کشورهای غربی، تعريف  ها یجهان سوم

وسايل ارتباط  خواهان کنترل وسيع و همه جانبه ها دولتپيچيده کرده است. 
. پرسش اين است: حريم خصوصی هستندجمعی و مکالمات تلفنی و اينترنتی 

  را برای امنيت عموم بشکند؟ تا کجا می تواند آن چيست و دولت
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  ها گيری برخی نتيجه - ٩
در جريان بود  سدهای است که چند  شکل گيری روادری در غرب پروسه

ها،  ه دارد. در اين تالش احزاب، گروهآن ادام ژرفشهم) و هنوز شانزد(از قرن 
  ته و دارند. داشونقش انديشمندان، رهبران سياسی و مذهبی بسياری سهم 

کاری  گيری و ژرفش رواداری در غرب، شکل نبه روندابررسی همه ج
کاری دقيق و جدی و برنامه ريزی شده  که سازمانی بزرگ با تقسيم است سترگ
طلبد. در نبود اين تشکيالت  های مختلف را می ی پژوهشگران عرصهو همکار

نديشمندان اانندگان و های فردی بايد با کمک و راهنمائی خوسازمان يافته، کار
با بی صبری، منتظر هرگونه راهنمائی، تکميل و  من تکميل شود. از اينرو،

  حح شما هستم.يتص

روند شکل گيری رواداری در غرب از رواداری محدود فردی به سوی 
اين روند هرگز تمام نمی ژرفتر می شود.  ،يک روادری اجتماعی و نهادينه
گذارد. ولی،  ل تازه پيش اين حرکت دائمی میسائشود. زندگی جوشان هر روز م

مهم اين است که توجه کنيم که اين جريان به ديدگاه و روشی روادارانه مجهز 
بدون خشونت، ارعاب و حذف ديگران به بحث مسائل اجتماعی را است که 
  کند. تالش میحل  راهيافتن گذارد و برای  علنی می

ش، آسايش، رفاه، پيشرفت علمی و بدون استثنا، تمام جوامعی که رنگ آرام
فنی و کرامت انسان را، چه در تاريخ، چه در زمان ما، ديده اند، يک رواداری 
مذهبی، سياسی و فرهنگی بر آن حاکم بوده است. آسايش، رفاه و پيشرفت تنها 
در جوامعی عملی شد که سعه صدر، تحمل دگرانديش و کار و توليد پيگير در 

صورت گرفت. جوامع  يه رواداری در آن جوامعآرامش کسب شده در سا
  فقر فراگير نصيبی نداشتند. فساد و نظر جز فرار انديشمندان و تنگ

نظری مذهبی، سياسی و فرهنگی در سراسر تاريخ ايران پررنگ  تنگ
است. مغان زردشتی، سنيان قبل از حکومت صفويان، و شيعيان پس از تسلط 

و حقيقت، هرگونه انديشه جديد، انتقادی و صفويان تا کنون، با انحصار قدرت 
مخالفت را با خشونت در نطفه خفه کردند. تسامح و سعه صدر در جامعه ايران 
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هرگز تمرين نشده است از اينرو مردم ما با شيوه گفت و شنود و سازندگی ناآشنا 
در حرکات تخريبی بدون  و بسيج شدن هستند و بيشتر آماده سازمان يافتن

ها  مد سياسی اجتماعی آن و منافع خود هستند. اينجاست که ستايش تودهبرآورد پيا
ها  های مخرب آن نظری و چشم پوشی از تنگبه صفات قهرمان و از جان گذشته 

کاری از پيش نمی برد. يک کار دراز مدت و پيگير و خستگی ناپذير جهت 
ران و ، از سوی روشنفکها و اعماق جامعه رسوب تساهل و رواداری در توده

  الزم و ضروری است. ها، احزاب و انجمن

در کشورهای عقب مانده روشنفکران و بخشی از مردم در گفتار سعه 
خاطر  صدر و تساهل را می ستايند ولی در عمل تنگ نظر و متعصب هستند. به

يک ديدگاه نادرستی که در بخش بزرگی ازروشنفکران خاورميانه وجود دارد، 
  شود.  ها قلمداد می ها توهين به اعتقادات مذهبی توده توده نظری مذهبی انتقاد تنگ

نظری  رو کاری جدی در جهت کند کردن شمشيرهای جهل و تنگ از اين
احمد،  های تحميقی نويسندگانی چون جالل آل ها صورت نگرفته و با نوشته توده

صدر، عبدالکريم سروش و  مهندس مهدی بازرگان، علی شريعتی، ابوالحسن بنی
نظری  کوشند بدون برخورد با تنگ ولن همه نويسندگانی که می کوشيدند ومیاص

، برخورد انتقادی ماندگی اين مذهب، به آن سيمائی امروزين بدهند شيعی و عقب
  است. جدی نشده

های انتقادی بسيار نادری که نسبت به مذهب در  از سوی ديگر با نوشته
های انديشمندانی  نوشتهبا شود.  ايران شده با سکوت و گاه خصمانه برخورد می

علی  مسعود انصاری، الدين شفا، علی دشتی، شجاعاحمد کسروی، چون 
  است. ميرفطروس و ديگران با توطئه سکوت برخورد شده

يک سو و شمشير دموکلس  ديدگاه نادرست ازانتقاد از نارسائی مذهب از
پرتوان عليه  گيری يک سيستم نقد تکفير از سوی روحانيون شيعه، مانع شکل

و  های در سطح رو ما شاهد نوشته نظری اسالم شده است. از اين نارسائی وتنگ
باره  درراسل » چرا مسيحی نيستم«و يا  فويرباخ» جوهر مسيحيت« معادل

  نيستيم. ايران اسالم در
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های تابناک تساهل و مدارا در افکار اين يا آن  هرچند ما شاهد انديشه
ها از محدوه انديشمندان و  هستيم، ولی هرگز اين انديشهانديشمند در تاريخ ما 

است.  ها سرايت نکرده و به نيروی مادی در جامعه ما بدل نشده بزرگان به توده
هاست و ديگری سوء استفاده  علت آن يکی جدائی و دوری انديشمندان و توده

درت قشريون از اعتقادات توده در جهت منافع خود می تواند باشد. ازاينرو ق
پذيز است تا قدرت مدارا و  تر بسيج ستيز و تخريبی مردم ما راحت-دگرانديش

  ها.  سازندگی آن

در جوامعی که تسامح و تساهل حاکم است دو پديده برجسته است: 
باورمندان به مذهب آزادانه بدون هيچ ترس و اجبار ويا چشمداشت مادی به 

رمند به مذهب در چارچوب مداران باو خود می پردازند. سياست داینيايش خ
همدوش ديگران بدون اعمال تضعيق به ديگران در ساختمان  روادارجوامع 

  جامعه شرکت دارند.

توده  ،ايران رواداری در عنصر عمده در روند شکل گيری و ژرفش چهار
  ها هستند. و احزاب و سازمان ، روحانيونمردم، روشنفکران

نداشته  راستين را و رواداری مردم ايران هرگز امکان تمرين دموکراسی
های تنگ نظرانه شيعی که خود را تنها  از سوی دگر با انديشهاست. اين مردم 

بندگان مومن خدا و تنها مقيمان بهشت می دانند و ديگران را دوزخی، کافر 
  ونجس، مسموم هستند. 

به طور جدی بنيان تنگ نظرانه اسالم و به ويژه شيعی را روشنفکرانی که 
اکبر سعيدی  علیعلی دشتی، احمد کسروی، کشيدند بسيار نيستند. قد به ن

از جمله  الدين شفا، مسعود انصاری، علی ميرفطروس شجاع ،سيرجانی
همواره از رسوب انديشه های روادارنه از يک سو،  ها هستند. پرکارترين

انديشمندان و وشنفکران ايرانی در جامعه جلوگيری شده است. (نگاه کنيد به 
از ، به همين قلم). رانيا ادب و فرهنگ به رواداری در زده شتاب نگاهیتاب: ک

های  داری و دموکراسی سالارو جنبش الئيک، سوی ديگر، دستاوردهای ناچيز
کرانی مثل فبعد از انقالب مشروطيت از خاک در چشم توده ها ريختن روشن

لحسن بنی علی شريعتی، ابوادکتر مهندس مهدی بازرگان، جالل آل احمد، 
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اين روشنفکران به جای نقد صدر، عبدالکريم سروش، ... صدمات جدی ديد. 
ن آبه تهطير  گرائی کوبيدند و بر طبل تعصب و مذهب های شيعی، تنگ نظری

های ورداهای غربی، دست ا تاکيد بر عمليات ضد مردمی دولتب پرداختند.
ردند و وراه را را زير عالمت سوال ب در غرب ها سکوالر و دمکراتيک توده

ند شدن م (جالل آل احمد سعادت بهره ردند.برای تنگ نظری شيعی خمينی باز ک
ولی بنی صدر، بازرگان و سروش پاداش اين  اشتداز الطاف خمينی و اسالم ن

  مار در آستين پروردن را در يافتند.)

ها و جوانان ريختند. از يک سوی جهت  دو سو خاک در چشم تودهآنها از 
از سالم جهانی جدائی دين و ايدئولوژی و دولت گام برداشتند.  کتحر عکس

با مخدوش و مخلوط کردن غربزدگی و همه آنچه در غرب مثبت و سوی ديگر 
دستاورد مردم در غرب بود، و زير سوال بردن هر آنچه از غرب می آيد، مانع 

شنفکران بدين سان بود که اين رو جدی در ژرفش آگاهی توده ها و جوانان شدند.
تمامی دستاوردهای پنج قرن روحی دوباره دميدند و  ،در الشه حکومت دينی

  ناديده گرفتند.را مبارزه مردم غرب 

جوی غرب و  طلب و سيتره برتری های دولت عملکرد ها مذورانه بين آن
های مردم، روشنفکران و انديشمندان انسانگرای غرب عالمت عالمت  خواست

ها را به حساب  ها، بوش عملکرد هيتلرها، ريگانها  تساوی گذاشتند. آن
جهل عوام را ژرفا  هها گذاشتند و از اين را شارپ اسپينوزها، سارترها و جين
  .ه بودمتصف کردند که بوئی از آن نبرد یبخشيدند و اسالم را به صفات

مسلمان، و به ويژه روحانيون شيعه، در طول هزار و چهار صد روحانيون 
در راه تلطيف زوايای خشن اسالم و روادار کردن آن جدی سال، هيچ قدم 

ها با امکان اجتهاد، در صورت داشتن اراده پيشرفت،  آن اند. برنداشته
 با گسترش تنگ نظری کليسا، زادئی شيعه گام بردارند. توانستند در خرافه می

تکاپو و تالش همه جانبه کرده اند تا اين تنگ  روحانيون مسيحتبخشی از 
. ولی از تالشی اين گونه در شودتلطيف و يا با آن به طور جدی مقابله  نظری

 حسن جهان اسالم خبری نيست. به اميد اينکه تالش برخی روحانيون چون
يوسفی اشکوری و محسن کديور و روشنفکران مسلمانی چون عبدالکريم 
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ر سروش و اکبر گنجی به جريانی نيرومند تبديل شود، درجامعه رسوب کند، و ب
  توده ها تاثير کند.

هيچگاه در ايران امکان تمرين دموکراسی، بکارگيری  ها احزاب و سازمان
اند. به علت برداشت غلط از  توان خود برای تبليغ و ترويج رواداری نداشته

حقوق اکثريت در ايران، به دست آوردن اکثريت هميشه جواز سرکوب اقليت 
  درک شده است. 

های بزرگ جوامع اسالمی و به ويژه شيعه،  ترين چالش يکی از عمده
گسترش و اعمال رواداری در تفسير قرآن است، که اکثريت روحانيون ادعای 
انحصار آن را دارند (تعداد روحانيون اسالمی روادار از انگشتان دست تجاوز 

که  اعالم اينو  اروپائی در قرن شانزدهم های ترجمه انجيل به زبانبا  نمی کند).
به  ،ن لوترياز سوی مارت های مقدس به ميانجيگری کليسا نياز ندارد بفهم کتا

مسيحيت راستين پايان داد.  های مقدس و شناخت فسير کتابانحصار کليسا در ت
و هيچ بلند  در اين زمينه در جهان اسالم کوچکترين گامی برداشته نشده است

تا کنون هر  روحانيون اسالمی. نظری از روحانيون اسالمی ديده نشده است
را تکفير  آن اند و مروجان  حرکت مدارامحور را مخالفت با اسالم معرفی کرده

منافع روحانيون مانع اين کار است و يا اسالم در رواداری نازاست آيا (اند.  کرده
  بحث ديگری است که تحقيقی ديگری می طلبد.)

رواداری، کرامت انسان و فردگرائی مکمل همديگرند. شوربختانه 
فردگرائی به مثابه شناخت حقوق فرد در برابر جمع و جامعه در ايران بد 

معرفی شده است. احزاب به پيروی از برنامه سياسی و انديشه رهبران سياسی 
  تاکيد داشتند و دارند و فضائی برای فردگرائی باز نکردند.

سازی، کار و  ها آماده شايد ساختن اتوموبيل و هواپيمای تکنيک غرب سال
مرين الزم باشد. ولی تحمل همديگر و اتخاذ يک روش روادارانه را می توان ت

همين امروز شروع کرد. چه بسا اين جو روادارانه ما را توانمند به ساختن آن 
  اتوموبيل و هواپيما کند.

پيش  تا رسوب دادن جدی رواداری در اعماق جامعه ما کار سترگی در
داری هيچ تهديدی برای دينداری مومنان تا تفهيم اين مطلب که روا روی است.
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 ر همگان امکان اجرای فرايض خودانيست، بلکه برعکس، در يک جامعه رواد
بهرمند شدن از و ارتباط برقرکردن با خدای خود بدون هيچ تهديد و تکريم و يا 

تک تک ما، هنرمندان، رهبران سياسی، رهبران  دارند. را پاداش و مزايا
. آستين را باال يمکار بزرگی در پيش دار سياسی احزاب مذهبی، سازمان ها و

  و فرزندانت دست به کار شو! تخودبزن برای ساختن يک جامعه روادار برای 

تنها راه آزمون شده اجتناب از خشونت سياسی و مذهبی و باز کردن راه 
برای شکوفائی همه جانبه انسان و نيل به کرامت انسانی رواداری است. هر جا 

اری جاری شد شکوفائی جوانه زد و برعکس هرجا تعصب و قشريگری رواد
چنگال های خود را بر گلوی آزادی فشرد، فقر، جهل و فساد دامنگير شد. در 

ما در اين کره است.  و در حال ژرفش بسياری از جوامع رواداری ريشه دوانده
ن ای جز راواداری نداريم. اي خاکی با نظرات و باورهای گوناگون چاره

  به قول نظامی گنجوی:ضرورت، سرانجام روزی جا می افتد، 

  پريرو تاب مستوری ندارد           در ار بندی سر از روزن در آرد
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  ياد آوری ضرور
های مطرح شده در کتاب  ها و شخصيت ها، نهادها، جنبش رويدادها، انديشه

است.  فشرده مطرح شده است. درباره بسياری حق مطلب به خوبی ادا نشده
ها با ژرفای  هر يک از آنکارهای آينده های بعدی اين کار و  چاپاميدوارم در 

  پژوهش شود. شايسته بررسی و

سازمان بزرگ با  مطرح در اين کتاب يک اتموضوع ی شايسته ی مطالعه
ش اين کتاب را کردم که نگارطلبد. در شرايطی جرات  امکانات زياد می

از خوانندگان خواهش می کنم اگر رو اينارد. از شوربختانه اين سازمان وجود ند
تاثير داشته  غرب رواداری در تاريخ و فرهنگ تکاملدر که ی شخص يا جنبش

منتی بر گردن  هم د کهنننگارنده را مطلع ساز نشده، یو در اين نوشته از آن ياد
  پايگيری رواداری در جامعه ما خواهد بود.روشنگری و کمکی به هم نگارنده و 

. دبرايم بنويسي را راجع به کتابيار خوشحال می شوم که نظرات خود بس
  با نگارنده می توانيد از طريق پست الکترونيکی زير مکاتبه کنيد:

ahad.ghorbani@gmail.com  

 بن بزنيد، آخرين ويرايش کتامو فيسبوک کنم سری به وبگاه  توصيه می
  .شماستآنجا در دسترس 

http://ahad-ghorbani.com/ 
www.facebook.com/ahad.ghorbani 
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  کتابشناسی – ١٠

  کتاب ها
  فارسی

اصول دموکراسی. تهران:  نظری به سير فلسفۀ آزادی و ).١٣۴٠آدميت فريدون (
  انتشارات سخن

  نشر مرکز. :تهران .ساختار و تأويل متن ).١٣٩٠( بابک ،احمدی

. چاپ اول. عبداهللا توکل برگردان. کالون و قيام کاستليون .)١٣٧۶(  تسوايگاشتفان 
 .مرکزتهران: نشر 

پور. تهران: نشر  سيروس آرين برگردان. وجدان بيدار). ١٣٧۶استفن تسوايگ (
 پژوهش فرزان روز.

حسن صفاری. تهران: نشر  برگرداندر ستايش از ديوانگی.  ).١٣٧٨( اراسموس
  .فرزان روز

ی  بررسی روانشناسانه چرا جنگ؟ ).١٣٨٣( گمونديد، زيآلبرت و فرون، ينشتايا
  نشر آبی.: تهران. خسرو ناقد. برگردان نينشتايآلبرت آای از  با مقدمه. ی جنگ دهيپد

فريدون  برگردان .انديشه های سياسی و اقتصادی هايک. )١٣٨٧( باتلر، ايمون
  .تفضيلی. تهران: نشر نی

 . تهران: خوارزمی.نجف دريابندری . برگردانمتفکران روس). ١٣۶١برلين، آيزيا (

محمدعلی اردبيلی. ). رساله جرايم و مجازاتها. برگردان ١٣٨٩( بکاريا، سزار
 .تهران: نشر ميزان

مهری آهی. تهران: نشرعلمی  برگردان). پدران وپسران. ١٣٨٨تورگنيف،ايوان (
  وفرهنگی.

). يورگن هابرماس. ترجمه احمد تدين. چاپ اول. تهران: ١٣٧٩پيوزی، مايکل (
 نشر هرمس

  .تهران: نشر مرکزماکياولی و انديشه رنسانس ). ١٣٧٨( رامين ،ولجهانبگ
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رگردان سروژ استپانيان. . بمجموعه آثار چخوف (دو جلد)). ١٣٧٠چخوف، آنتوان (
  تهران: انتشارات توس.

). از افالطون تا همينگوی: بازخوانی زندگی و آثار ١٣٩٠حيدريان، محسن (
 ورزان بزرگ. گوتنبرگ، سوئد: نشر دوستی. نويسندگان و انديشه

. چاپ دوم. تهران: نخستين فيلسوفان يونان). ١٣۵٧الدين ( شرف، شرف -خراسانی
  ای جيبی.ه شرکت سهامی کتاب

  دهخدا، علی اکبر. لغت نامه. تهران: دانشگاه تهران.

. ترجمٔه عبدالحسين آذرنگ. تاريخ فلسفه غرب).  ١٣٨٧هالينگ ديل ( ،رجينالد
  تهران: انتشارات ققنوس.

مصطفی  برگردان .اگزيستانسياليسم و اصالت بشر. )١٣٨٠( سارتر، ژان پل
  ).١٣۴۴، نخستچاپ ( چاپ دهم .انتشارات نيلوفر . تهران:رحيمی

  .کتاب زمان. تهران: ادبی یها مکتب. )١٣۶۵( سيدحسينی، رضا

ای: هرمنوتيک، تبارشناسی و  فلسفٔه علوم اجتماعی قاره .)١٣٨٧ِشَرت، ايُون (
  نشر نی :تهران .هادی جليلی برگردان .نظرئه انتقادی از يونان باستان تا قرن بيست و يکم

دهقانان چك. تهران: انتشارات  یهوس و جنبش انقالب  اني). ١٣۵٧ز (ي، پرویاريشهر
  توآا

و  یاسيد سيآزادی فرد و قدرت دولت: بحث در عقا .)١٣۴۴محمود ( ی،صناع
. تهران: های آنان ای از نوشته دهيل با ترجمه گزياستوارت م اجتماعی هابز، الک،

  ن.يگوهرخای فرانکل
. سوئد: نشر عرفانی-يدن الهیانديشيدن فلسفی و انديش ).١٣٨٩( فشاهی، محمد رضا

  باران.

  هرمس سير حکمت در اروپا. تهران: ). ١٣٨٩فروغی، محمدعلی (

 تهران: نشرنيلوفريداهللا موقن. . برگردان ی). فلسفه روشنگر١٣٧٠رر، ارنست (يآاس

سلطانی.  الدين اديب ). سنجش خرد ناب. برگردان ميرشمس١٣۶٢کانت، ايمانوئل (
 تهران: اميرکبير.

  . ترجمٔه آزيتا ياسائی. تهران: انتشارات ققنوس. رنسانس). ١٣٨۴ک، جيمز آ (کوري
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ی دکتر  . نمايشنامه در پنج پرده. ترجمهناتان خردمند). ١٣٨۶گوتهولد، افراهيم لسينگ (
  هادی مرتضوی. تهران: نشر قطره.

 . تهران:یا اهللا مراغه . ترجمه رحمتدر اروپا یر آزاديس). ١٣۴٧، هارولد (یالسك
  ، چاپ اولیبيج یها آتاب

. ترجمه کريم شيرزاد گلشاهی، تهران: نشر ای در باب تساهل نامه.  )١٣٧٧( الک، جان
  نی.

ی  رجمه. تعقايد سياسی از افالطون تا هابرماس خي. تار)١٣٨۴( ليدمان، سون اريک
  سعيد مقدم. تهران: نشر اختران.

ی  . ترجمهيتهنی مدر عقايد انديشه تاريخه، . در سايه ی آيند)١٣٨٧( ليدمان، سون اريک
  سعيد مقدم. تهران: نشر اختران.

 و نشر :تهران روبرت آسريان.ی  ترجمه. تاريخ تفکر مسيحی .)١٣٨۶( ، تونیلين
  .پژوهش فرزان روز

عزت اهللا فوالدوند. تهران: خوارزمی،  ی . فالسفه بزرگ. ترجمه)١٣٧٢( اني، بریمگ
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 )١٩۴٨دسامبر  ١٠(ه جهانی حقوق بشر که ياعالم

 باچهيد

بر و ی بشری و حقوق برا و کرامت ذاتی تمام اعضای خانوادهت يثيی حيجا که شناسا از آن

 ؛ر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان استيناپذ سلب

ده که وجدان يجامای ان انهيبه اقدامات وحشر حقوق بشر يقده گرفتن و تحيجا که ناد از آن

ده آزاد، و از ترس يان و عقيافراد بشر در ب ش جهانی که در آنيداياند و پ بشر را بر آشفته

 ؛ن آرزوی بشر اعالم شده استيتر و فقر فارغ باشند، عالی

ت شود تا انسان به يت قانون حمايجا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکم از آن

  ؛داد و ستم مجبور نگرددين بر ضد باين چاره به طغيان آخرعنو

  ، ق شوديد تشويان ملت ها بايجا که گسترش روابط دوستانه م از آن

ت و کرامت و يثيمان خود را به حقوق اساسی بشر و حي، اجا که مردمان ملل متحد از آن

تحد اعالم و م، دوباره در منشور ملل و برابری حقوق مردان و زنانارزش فرد انسان 

ن اوضاع زندگی ياری رسانند و بهتريشرفت اجتماعی ياند که به پ عزم خود را جزم کرده

  ؛نده به وجود آورنديرتو آزادی فزارا در پ

ت جهانی و مؤثر حقوق بشر و ياند که رعا های عضو متعهد شده جا که دولت از آن

  ؛ندن کنيکاری سازمان ملل متحد تضمهای اساسی را با هم ادیآز

ن تعهد يامل اها برای اجرای ک ن حقوق و آزادیيمشترک در مورد ا جا که برداشت از آن

  ؛ت را دارديکمال اهم

ا آرمان مشترک تمام مردمان و ر ه جهانی حقوق بشرياعالم نيا مجمع عمومیاز اينرو، 

در نظر  ه را هموارهين اعالميی افراد و تمام نهادهای جامعه ا تا همه کند اعالم میها  ملت

 ها را ن حقوق و آزادیيت اياری آموزش و پرورش، رعايبکوشند که به داشته باشند و 

ها  ی و اجرای جهانی و مؤثر آنيشناسا، المللی نيی ملی و ب ندهير فزايگسترش دهند و با تداب

ی که در يها نيان مردم سرزميچه در مان خود مردمان کشورهای عضو و ي، چه در مرا

  ن کنند.ي، تأمهستندها  قلمرو آن
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ت و کرامت و حقوق با هم برابرند. يثيشوند و از لحاظ ح اده میتمام افراد بشر آزاد ز

  ای برادرانه رفتار کنند. هيگر با روحيکديد با يهستند و باهمگی دارای عقل و وجدان 

  ٢ی  ماده

ن، يجنس، زبان، دث نژاد، رنگ، يژه از حيو زی، بهيگونه تما چيه بی تواند هر کس می

ا يا اجتماعی، ثروت، والدت ين منشاء ملی يچن ، و همگريی د دهيا هر عقياسی يی س دهيعق

مند  ه بهرهين اعالميدر ا های ذکر شده ی آزادی گر، از تمام حقوق و همهيت ديهر وضع

  گردد.

مللی ن اليا بيی ي، قضااسیيد که مبتنی بر وضع سيه عمل آضی بيچ تبعيد هيعالوه نبا به

، ن مستقليا سرزمين کشور ينی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه ايا سرزميکشور 

  ت آن به شکلی محدود شده باشد.يا حاکمي، ر خودمختار باشديا غيت يموميحت قت

  ٣ی  ماده

  ت شخصی دارد.ي، آزادی و امنهر فردی حق زندگی

  ۴ی  ماده

و ستد بردگان به هر شکلی : بردگی و داد ا بندگی نگاه داشتيد در بردگی ياکس را نب چيه

  ، ممنوع است.که باشد

  ۵ی  ماده

ز يآمريا تحقيا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی يا تحت مجازات يد شکنجه شود يکس نبا چيه

  رد.يقرار گ

  ۶ی  ماده

  ت شناخته شود.ياش در همه جا به رسم ت حقوقیيهر کس حق دارد که شخص

  ٧ی  ماده

سان قانون ت يکيضی از حمايچ تبعيه دارند بی مساوی هستند و حق همه در برابر قانون

، و ی حاضر باشد هيضی که ناقض اعالميمقابل هر تبع. همه حق دارند در برخوردار شوند
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مند  کسان قانون بهرهيت ي، از حماديضی به عمل آين تبعيه برای چنکی کيبر ضد هر تحر

  گردند.

  ٨ماده ی 

ن يا قوانيق اساسی فرد تجاوز کنند ـ حقوقی که قانون اساسی در برابر اعمالی که به حقو

های  ی مؤثر به دادگاه شناخته است ـ هر شخصی حق مراجعه تيگر برای او به رسميد

  ملی صالح را دارد.

  ٩ی  ماده

  د کرد.يا تبعي، حبس فيد خودسرانه توقيکس را نبا چيه

  ١٠ی  ماده

، منصفانه طرف در دادگاهی مستقل و بی شيکه دعواهر شخص با مساوات کامل حق دارد 

ی که يهام جزاا هر اتي، ادگاهی درباره حقوق و الزامات وین ديدگی شود و چنيو علنی رس

  رد.يم بگي، 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 باشديزم برای دفاع او تأمهای ال نيی که در آن تمام تضمای علن ان محاکمهيجر

  مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد.

عملی که در موقع ارتکاب آن، به موجب ا انجام ندادن يد برای انجام دادن يکس نبا چي) ه٢

چ ين هيچن ، محکوم نخواهد شد. همشده است المللی جرم شناخته نمی نيا بيحقوق ملی 

ی  ع ارتکاب جرم به آن تعلق می گرفت، دربارهدتر از مجازاتی که در موقيمجازاتی شد

  کسی اعمال نخواهد شد.

  ١٢ی  ماده

های  کس مداخله چيا مکاتبات هيگاه  ی، اقامت، امور خانوادگد در زندگی خصوصیينبا

 نيحمله شود. در برابر چن ا به شرافت و آبرو و شهرت کسیيرد يخودسرانه صورت گ

  ت قانون حق هر شخصی است.يی ، برخورداری از حمايها ها و حمله مداخله

  ١٣ی  ماده
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گاه خود را  ر آزادانه رفت و آمد کند و اقامت) هر شخصی حق دارد در داخل هر کشو ١

  ند.يبرگز

ا به کشور ي، از جمله کشور خود را ترک کند ) هر شخصی حق دارد هر کشوری ٢

  ش بازگردد.يخو

   ١۴ی  ماده

، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری ب و آزاري، تعق) در برابر شکنجه ١

  گر را دارد.ياز پناهندگی در کشورهای د

ا در اثر اعمالی ياسی ير سيب واقعًا در اثر جرم عمومی و غي) در موردی که تعق ٢

  ن حق استناد کرد. يتوان به ا ها و اصول ملل متحد باشد، نمی مخالف با هدف

   ١۵ی  ماده

  تی داشته باشد.ي) هر فردی حق دارد که تابع ١

  ت محروم کرد. ير تابعييا از حق تغي، شيت خويد خودسرانه از تابعيکس را نبا چي) ه ٢

   ١۶ی  ماده

گر ين با همديا دي، تي، ملث نژاديتی از حيوچ محديه ) هر مرد و زن بالغی حق دارند بی ١

ی و هنگام انحالل آن، زن و يدهند. در تمام مدت زناشول خانواده بيی کنند و تشکيزناشو

  شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند.

  رد.يی زن و مرد صورت گ ت کامل و آزادانهيد با رضاي) ازدواج حتمًا با ٢

مند  ت جامعه و دولت بهرهيد از حمايعی و اساسی جامعه است و باي) خانواده رکن طب ٣

  شود.

   ١٧ی  ماده

  ت دارد.يا به صورت جمعی حق مالکيی ي) هر شخص به تنها ١

  ت محروم کرد.يد خودسرانه از حق مالکيچ کس را نباي) ه ٢

  ١٨ی  ماده

ن حق مستلزم آزادی ي: امند شود ن بهرهي، وجدان و دشهيهر شخصی حق دارد از آزادی اند

ها  نی، عبادتيقالب آموزش د ، درا اعتقادين ين آزادی اظهار ديا اعتقاد و همچنين ير دييتغ
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ا ي، به طور خصوصی ا به صورت جمعیيی ينی به تنهايها و مراسم د نييو اجرای آ

  .عمومی است

  ١٩ی  ما ده

د ين حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقايان دارد و ايده و بيهر فردی حق آزادی عق

، به تمام اطالعات و افکار افت و انتشاريم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دريخود ب

  ان و بدون مالحظات مرزی آزاد باشد.يل ممکن بيوسا

   ٢٠ی  ماده

ز يآم های مسالمت ل اجتماعات، مجامع و انجمني) هر شخصی حق دارد از آزادی تشک ١

  مند گردد. بهره

  چ اجتماعی مجبور کرد.يد به شرکت در هيکس را نبا چي) ه ٢

   ٢١ی  ماده

ا به وساطت يمًا يرد که در اداره امور عمومی کشور خود، مستق) هر شخصی حق دا ١

  د.ي، شرکت جوانی که آزادانه انتخاب شده باشندندگينما

  ابد.يط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست ي) هر شخصی حق دارد با شرا ٢

ود د در انتخاباتی سالم ابراز شين اراده باي: ای مردم، اساس قدرت حکومت است ) اراده ٣

ت مساوات و با رأی ي، با رعاد عمومیيرد. انتخابات بايکه به طور ادواری صورت می پذ

  ن کند.يای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأم قهيا به طريمخفی 

   ٢٢ی  ماده

اری يت اجتماعی دارد و مجاز است به يهر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امن

، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حقوق اقتصادیالمللی ،  نيمساعی ملی و همکاری ب

الت و منابع هر ي، با توجه به تشکت خود رايی شخص ت و کرامت و رشد آزادانهيثيحفظ ح

  ، به دست آورد.کشور

  ٢٣ی  ماده

ط منصفانه و ي، شراندي، کار خود را آزادانه برگز) هر شخصی حق دارد کار کند ١

  ت شود.يدر برابر بی کاری حما بخشی برای کار خواستار باشد و تيرضا
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  رند.ي، مزد مساوی بگضی، در مقابل کار مساویيچ تبعيه ) همه حق دارند که بی ٢

افت دارد که يبخشی در تي) هر کسی که کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضا ٣

ن کند و در صورت لزوم با يت و کرامت انسانی تأميثياش را موافق ح زندگی او و خانواده

  ت اجتماعی کامل شود.يل حمايگر وسايد

ا يل دهد و يه تشکيگران اتحادي) هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با د ۴

  وندد.يهای موجود بپ هيبه اتحاد

   ٢۴ماده ی 

ت معقول يد از محدوديژه بايح دارد و به وي، فراغت و تفرهر شخصی حق استراحت

  مند شود. بهره افت حقوقيادواری با درالت يها و تعط ساعات کار و مرخصی

  ٢۵ی  ماده

ن سالمتی و رفاه خود و ي) هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأم ١

دمات های پزشکی و خ ث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبتيژه از حيو اش ، به خانواده

، ماریيب، کاری ن حق دارد که در مواقع بیي؛ همچناجتماعی ضروری برخوردار شود

ش يی خو گری که به عللی مستقل از ارادهيا در تمام موارد ديری ي، پوگیينقض عضو، ب

  مند گردد. ن اجتماعی بهرهي، از تأمامرار معاشش را از دست داده باشدل يوسا

ی  ژه برخوردار شوند. همهي) مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت و ٢

ت ي، حق دارند که از حمابی ازدواج زاده شده باشندا يازدواج  که در پی کودکان، اعم از آن

  کسان بهره مند گردند.ياجتماعی 

  ٢۶ی  ماده

، و مند شود. آموزش و پرورش ورش بهره) هر شخصی حق دارد که از آموزش و پر ١

. آموزش ی اجباری استيگان باشد. آموزش ابتدايد رايه بايی و پايدست کم آموزش ابتدا

د با تساوی کامل برای يابی به آموزش عالی باي د همگانی شود و دستيای با هفنی و حرف

  مند گردد. د بنا به استعداد خود از آن بهرهر باشد تا هر کس بتوانيهمه امکان پذ

ت يت رعايت انسان و تقويی شخص ی همه جانبهيد شکوفاي) هدف آموزش و پرورش با ٢

، تفاهم د به گسترش حسنيش و پرورش باآموزهای اساسی باشد.  حقوق بشر و آزادی
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ز به گسترش ينی و نيا ديی های نژاد ها و تمام گروه ان تمام ملتيری و دوستی ميدگرپذ

  اری رساند.يمتحد در راه حفظ صلح  های ملل تيفعال

گران حق ي، بر دوزش و پرورش برای فرزندان خود) پدر و مادر در انتخاب نوع آم ٣

  تقدم دارند.

   ٢٧ی  ماده

ک گردد و از يم و شري) هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع سه ١

  مند شود. د آن بهرهيشرفت علمی و فوايژه از پيهنرها و به و

ا هنری خود ي، ادبی ت منافع معنوی و مادی آثار علمیي) هر کس حق دارد از حما ٢

  برخوردار گردد.

  ٢٨ی  ماده

المللی باشد که  نيی اجتماعی و ب ی در عرصهقراری نظمهر شخصی حق دارد خواستار بر

  ن و عملی سازد.يه را به تمامی تأمين اعالميهای ذکر شده در ا حقوق و آزادی

  ٢٩ی  ماده

دارد که رشد آزادانه و همه فی بر عهده يای وظا ) هر فردی فقط در برابر آن جامعه ١

  ی او را ممکن می سازد. جانبه

ی يها تيهای خود فقط تابع محدود ری از آزادیيگ رهحقوق و به) هر کس در اعمال  ٢

گران و برای يی و مراعات حقوق و آزادی های ديقانونی است که صرفًا برای شناسا

ای  ظم عمومی و رفاه همگانی در جامعهی اخالقی و ن ات عادالنهيضت مقتيرعا

  ک وضع شده اند. يدموکرات

ها و اصول ملل متحد اعمال  برخالف هدفد يدی نباچ موريها در ه ن حقوق و آزادیي) ا ٣

  شوند.

   ٣٠ی  ماده

ت ي، جمعچ دولتير شود که برای هيد چنان تفسيی حاضر نبا هيک از مقررات اعالميچ يه

های مندرج  ن بردن حقوق و آزادیيا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بي

  ملی دست بزند.ا به عيتی انجام دهد يه فعالين اعالميدر ا
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http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/prs.pdf 
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