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پیشگفتار مترجم

ــم شــیوای فردریــک باســتیا اســت.  ــه قل ــاه ب ــی مختصــر و کوت ــون« کتاب »قان

جمــات صریــح و ادبیــات تاثیرگــذار باســتیا باعــث می شــود تــا از درازه گویــی پرهیز 

کــرده و بــه همیــن چندجملــه بســنده کنــم. بدین منظــور، حتــی از مقدمــه و موخره 

نســخه ی ترجمــه ی انگلیســی هــم صــرف نظــر کــرده ام.

بــا اینکــه بیــش از 170 ســال از نــگارش کتــاب می گــذرد، امــا درس هــای کتــاب 

قانــون همانقــدر بــرای امروز حیاتی اســت، کــه آن زمــان بــود. کلیدواژه هــای قانون، 

ــود؛  ــرار می ش ــاب تک ــر کت ــکوفایی در سرتاس ــری و ش ــت، براب ــت، آزادی، عدال دول

کلیدواژه هایــی کــه گویــا امــروزه معنــای خــود را از دســت داده انــد.

ــه آزادی در جهــان اســت. اگــر  ــار معطــوف ب ــاب یکــی از مهمتریــن آث ایــن کت

جرقــه ی آزادگــی وجودتــان را فــرا گرفتــه و رهــا نمی کنــد، ایــن کتــاب بــرای شــما 

نوشــته شــده اســت.

 هاتف کوزه چی

اردیبهشت 1401
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قـانـون
قانــون منحــرف شــده! و نیروهــای پلیــس دولتــی هــم همــراه بــا 

آن بــه انحــراف کشــیده شــده اند! بــه نظــر مــن، نــه تنهــا قانــون از 

هــدف مناســب خــودش منحــرف شــده، بلکــه بــه نحــوی منحــرف 

شــده کــه هــدف متضــادی را دنبــال کنــد. قانــون بــه ابــزاری بــرای 

اغنــای هــر نــوع طمــع تبدیــل شــده اســت! قانــون بجــای اینکــه 

جــرم و جنایــت را کنتــرل کنــد، مرتکــب پلیدی هایــی می شــود کــه 

خــودش بایــد مجــازات کنــد!

اگــر چنیــن چیــزی صحــت داشــته باشــد، حقیقتــی خطیــر اســت 

و وظیفــه اخاقــی مــرا مجــاب می کنــد تــا توجــه هموطنانــم را بــه 

آن جلــب کنــم.
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زندگی هدیه ای از سمت خداست

مــا نگهــدار هدیــه ای از جانــب خداونــد هســتیم کــه همــه را شــامل می شــود. 

ایــن هدیــه، زندگــی اســت - زندگــی فیزیکــی، ذهنــی و اخاقــی.

ــا  ــق زندگــی ب ــد. خال ــه تنهایــی خــودش را حفــظ کن ــد ب امــا زندگــی نمی توان

اعطــای مســئولیت محافظــت، رشــد و تعالــی زندگــی، بــه مــا اعتمــاد کرده اســت. 

بــه منظــور اینکــه بتوانیــم بــه ایــن دســتیابی برســیم، خداوند بــرای مــا مجموعه ای 

از اســتعدادهای شــگفت آور فراهــم کــرده، و مــا را در دل منابــع طبیعــی متنوعی قرار 

داده اســت. بــا بــه کارگیــری اســتعدادهایمان، ایــن منابــع طبیعــی را بــه محصوالت 

تبدیــل می کنیــم و از آنهــا اســتفاده می کنیــم. ایــن فراینــد ضــروری اســت تــا زندگی 

مســیر معین شــده اش را طــی کنــد.

انســانیت بــه معنــی زندگــی، اســتعداد و تولیــد اســت، یا به بیــان دیگــر فردیت، 

آزادی1 و مالکیــت. امــا برخــاف زیرکــی رهبــران سیاســی هنرمنــد، ایــن ســه هدیه از 

1- یادداشــت مترجــم: در مــواردی کــه از آزادی نــام می بریــم، ترجمــه کلمــه Liberty اســت و نــه Freedom. در 

فلســفه لیبــرال کاســیک، آزادی بــا عبــارت Liberty عنــوان می شــود کــه تفــاوت آن بــا Freedom اساســی و 

بســیار حیاتــی اســت. Liberty اشــاره بــه آزادی ای دارد کــه قیــد آن، عــدم آســیب رســاندن بــه دیگــری اســت، 

امــا Freedom حــاوی ایــن شــرط و محدودیــت نیســت، و ترجمــه مفهومــی مناســب آن بی بندوبــاری اســت.
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جانــب خــدا، بــر قانون گــذاری انســان مقــدم، و واالتــر از آن اســت.

وجــود زندگــی، آزادی و مالکیــت بــه ایــن علــت نیســت کــه انســان قانــون وضع 

کــرده اســت. بلکــه در نقطــه مقابــل، ایــن واقعیــت کــه زندگــی، آزادی و مالکیــت از 

قبــل وجــود داشــت، باعــث شــد تــا انســان قانون گــذاری کنــد.

قانون چیست؟

پــس، قانــون چیســت؟ قانــون، ســازماندهی جمعــی حقــوق افــراد برای رســیدن 

بــه دفــاع مشــروع اســت.2

هــر کــدام از مــا حقــی طبیعــی از جانــب خداونــد داریــم تــا از خودمــان، آزادیمان 

و اموالمــان دفــاع کنیــم. ایــن ســه پیش شــرط بنیــادی زندگــی اســت. و محافظــت 

از هریــک از پیــش شــرط ها، بــه حفاظــت از دو اصــل دیگــر کامــا وابســته اســت. 

کاربــرد اســتعدادهای مــا چــه می تواند باشــد، جــز گســترش فردیت مــا؟ و مالکیت 

چــه می تواند باشــد، جــز گســترش اســتعدادهایمان؟

اگــر هــر کســی - حتــی بــا زور و اجبــار - حــق دفــاع از خــودش، آزادی و اموالــش را 

2. The collective organization of the individual right to lawful defense.
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داشــته باشــد، آنــگاه اســتنباط می شــود که گــروه حــق دارد تــا از یک قوای مشــترک 

بــرای دفــاع مســتمر از ایــن حقــوق حمایــت کنــد. بنابرایــن، دلیــل بوجــود آمــدن و 

مشــروعیت قاعــده ی کلــی حــق جمعــی، بــر پایــه ی حــق فــردی اســتوار اســت. و 

قــوای مشــترکی کــه از ایــن حــق جمعــی محافظــت می کنــد، منطقــا نمی توانــد 

هــدف یــا ماموریــت دیگــری داشــته باشــد، جــز آن چیــزی که بــه عنــوان جایگزین 

آن عمــل می کنــد. درنتیجــه، از آنــرو کــه یــک فــرد نمی توانــد بــه صــورت قانونــی از 

تحمیــل و اجبــار علیــه فــرد دیگــر، آزادی و امــوال او اســتفاده کنــد، آنــگاه بــه همان 

دلیــل، قــوای مشــترک نمی توانــد بــه صــورت قانونــی مــورد سوءاســتفاده قــرار گیرد 

تــا باعــث نابــودی فــرد دیگــر، آزادی یــا امــوال افــراد یــا گروه هــا شــود.

ــا پیش فــرض  در هــر دو حالــت، چنیــن انحرافــی از نیــروی قهریــه متناقــض ب

ماســت. نیــروی قهریــه بــه مــا اعطــا شــده تــا از حقــوق فــردی خودمــان دفــاع 

کنیــم. چــه کســی ادعــا می کنــد کــه نیــروی قهریــه بــه مــا اعطــا شــده تــا حقــوق 

برابــر برادرانمــان را نابــود کنیــم؟ از آنــرو کــه هیــچ فــرد تنهایــی نمی توانــد بــرای 

ــا  ــد، آی ــار و زور اســتفاده کن ــی از اجب ــه صــورت قانون ــران، ب ــوق دیگ ــودی حق ناب

منطقــی نیســت کــه همیــن اصــل بــرای نیــروی قهریــه جمعــی هــم صــدق کنــد؟ 

نیــروی قهریــه جمعــی کــه از تجمیــع نیروهــای فــردی تشــکیل شــده اســت.
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اگــر ایــن صحــت داشــته باشــد، هیــچ چیــزی بــه انــدازه ایــن نکتــه واضــح و 

آشــکار نیســت: قانون ســاماندهی حقــوق طبیعی بــرای دفــاع قانونی اســت. قانون 

جایگزیــن شــدن نیــروی جمعــی بــه جــای نیــروی فــردی اســت. و ایــن نیــروی 

جمعــی فقــط بایــد کاری را بکنــد کــه حــق طبیعــی و قانونــی نیروهای فردی اســت: 

حفاظــت از اشــخاص، آزادی هــا و امــوال؛ حفاظــت کــردن از حقــوق هریــک از آنهــا، 

و برپایــی تســلط عدالــت روی همــه.

یک دولت عادل و پایدار

اگــر یــک ملــت بــر پایــه ایــن اصــل بنــا شــود، بــه نظــر مــن می رســد کــه نظــم 

ــی،  ــن ملت ــه چنی ــم ک ــان می کن ــر شــود. گم ــردم فراگی ــن م ــال بی ــکار و اعم در اف

غیرســرکوبگر ترین،  محدود تریــن،  اقتصادی تریــن،  مقبول تریــن،  ســاده ترین، 

ــب  ــر قال ــارغ از ه ــد، ف ــب باش ــن را صاح ــت ممک ــن دول ــن و پایدارتری عادل تری

سیاســی کــه دولــت داشــته باشــد.

ــا، و  ــام مزایاه ــه تم ــوند ک ــه می ش ــه متوج ــی ای، هم ــن حکمران ــت چنی تح

همچنیــن تمــام مســئولیت های بــودن را دارنــد. هیــچ کســی بــا دولــت مجادلــه 

نمی کنــد، چــرا کــه هــر فــردی مــورد احتــرام اســت، کار او اختیــاری اســت )بــرده 
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نیســت(، و نتایــج کارهایــش در مقابــل تهاجــم ناعادالنــه محافظــت می شــود. اگــر 

فــردی موفــق شــود، بخاطــر ایــن موفقیــت نیــازی بــه قدردانــی از دولــت نیســت. 

و برعکــس، اگــر فــردی شکســت بخــورد، فکــر نخواهیــم کــرد کــه دولــت مقصــر 

ــی اوســت. همانطــور کــه کشــاورز از دولــت بخاطــر تگــرک یــا یخبنــدان،  بداقبال

ــس  ــت ح ــای امنی ــای گرانبه ــا نعمت ه ــط ب ــت فق ــد. دول ــی نمی کن عیب جوی

می شــود، کــه از ایــن مفهــوم دولــت نشــئت گرفتــه اســت.

ــا  ــت در امــور شــخصی باعــث می شــود ت ــت دول ــن، عــدم دخال ــر ای عــاوه ب

نیازهــای مــا و رضایــت دولــت، طبــق یــک روش منطقــی رشــد کنــد. در اینصــورت، 

نخواهیــم دیــد کــه خانواده هــای فقیــر قبــل از نــان داشــتن، بــه دنبــال آمــوزش 

خوانــدن و نوشــتن باشــند. و نخواهیــم دیــد کــه بــه هزینــه ی مناطــق روســتایی، 

شــهرها پــر از جمعیــت شــوند، یــا برعکــس. و نخواهیــم دیــد که بخاطــر تصمیمات 

قانون گــذاری، ســرمایه، نیــروی کار و جمعیــت ســر جــای خودشــان نباشــند.

ــان،  ــمه های وجودم ــا سرچش ــود ت ــث می ش ــت باع ــتباه دول ــص اش تخصی

نامطمئــن و خطرنــاک شــوند. و به عــاوه، ایــن اعمــال منجــر می شــود تــا 

مســئولیت های مضاعفــی بــه دوش دولــت بیفتــد.
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انحراف کامل قانون

امــا متاســفانه، از هیــچ طریقــی قانــون نمی توانــد خــودش را به عملکرد مناســب 

محــدود کنــد. و زمانیکــه قانــون از عملکــرد مناســب خــود فراتــر رود، یــک اتفــاق 

ناچیــز و تردیدپذیــر نیســت. قانــون از ایــن هــم فراتــر رفتــه اســت؛ قانــون در جهت 

ــاه کــردن مقصــود  ــرای تب ــون ب ــف هــدف خــودش عمــل کــرده اســت. قان مخال

خــودش مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. قانــون بــرای از بیــن بــردن عدالتــی کــه 

قــرار بــود از آن محافظــت کنــد، بــه کار گرفتــه شــده اســت؛ برای محــدود کــردن و از 

بیــن بــردن حقــوق افــراد کــه قصــد داشــت محتــرم بشــمارد. قانــون، نیــروی قهریه 

ــدون  ــی و ب ــا بی وجدان ــد ب ــرار داده کــه می خواهن ــار کســانی ق جمعــی را در اختی

هیــچ ریســکی، از فــرد، آزادی و امــوال دیگــران سوءاســتفاده کننــد. قانــون، چپــاول 

کــردن را بــه حــق تبدیــل کــرده تــا از چپــاول محافظــت کنــد. و دفــاع قانونــی را بــه 

جــرم تبدیــل کــرده تــا دفــاع قانونــی را تنبیــه کنــد.

چگونه این انحراف قانون ممکن شده است؟ و نتایج این انحراف چیست؟

دو علــت کامــا متفــاوت روی انحــراف قانــون تاثیــر می گذارند: طمع سبک ســرانه 

و انسان دوســتی کــذب. بگذاریــد از اولــی شــروع کنیم.
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تمایل مهلک بشر

حفاظــت از خــود و توســعه فــردی، آرمان هــای مشــترک همــه مــردم هســتند. 

و اگــر همــه از بــه کارگیــری محــدود نشــده استعدادهایشــان و اســتفاده از ثمــره ی 

ــدون  ــه و ب ــته، بی وقف ــی پیوس ــرفت اجتماع ــوند، پیش ــوردار ش ــان برخ کارهایش

شکســت خواهــد بــود.

امــا یــک تمایــل مشــترک دیگــر هــم بیــن مــردم وجــود دارد. مــردم، چنانکــه 

امکانپذیــر باشــد، خواســتار این هســتند که بــه هزینه ی دیگــران زندگی و پیشــرفت 

کننــد. ایــن یــک اتهــام عجوالنــه نیســت. و همچنیــن از یــک روحیــه ی بی رحــم و 

تاریــک سرچشــمه نمی گیــرد. شــرح وقایــع تاریــخ، شــاهد ایــن واقعیــت اســت: 

ــی،  ــای مذهب ــی، آزار و اذیت ه ــته جمع ــای دس ــان، مهاجرت ه ــای بی پای جنگ ه

بــرده داری جهانــی، حقه بــازی در تجــارت و انحصارطلبــی. ایــن تمایــل مهلک ریشــه 

در طبیعــت انســان دارد. ایــن غریــزه ی بــدوی، جهانــی و غیرقابــل کنتــرل اســت که 

انســان را وامــی دارد تــا نیازهایــش را بــا کمتریــن درد ممکــن ارضــا کنــد.

مالکیت و چپاول

تنهــا راه زندگــی و ارضــای نیازهــای انســان، از راه کار مــداوم می گــذرد؛ بــا بکارگیــری 
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مســتمر اســتعدادهای انســان بــر منابع طبیعــی. این فرایند خاســتگاه مالکیت اســت.

امــا ایــن هــم صحــت دارد کــه ممکــن اســت زندگــی و ارضــای نیازهــای یــک 

انســان، بــا توقیــف و مصــرف محصــوالت کار دیگــران تامیــن شــود. ایــن فراینــد 

خاســتگاه چپــاول اســت.

حــاال چــون انســان بــه صــورت طبیعــی گرایــش بــه اجتنــاب از درد دارد، و چــون 

رنــج در خــود کار نهفتــه اســت، چنیــن می شــود کــه هنگامیکــه چپــاول آســانتر از 

کار کــردن باشــد، انســان بــه چپــاول رو مــی آورد. تاریــخ بــه وضــوح ایــن را نشــان 

می دهــد. و در چنیــن شــرایطی، نــه مذهــب و نــه اخــاق نمی توانــد مانــع شــود.

پــس، چــه زمانــی چپــاول متوقــف می شــود؟ وقتیکــه چپــاول کــردن از کار کردن 

دردناکتــر و خطرناکتــر باشــد. آشــکار اســت کــه هــدف مناســب قانــون در اینســت 

کــه از قــدرت نیــروی قهریــه جمعــی خــود اســتفاده کنــد تــا ایــن تمایــل مهلــک 

بــرای چپــاول بــه جــای کار کــردن، متوقــف شــود. تمــام اقدامــات قانــون بایــد برای 

محافظــت از امــوال و تنبیــه کــردن چپــاول باشــد.

امــا بــه طــور کلــی، یــک فــرد یــا یــک طبقــه از افــراد قانــون را وضــع می کننــد. 

و ازیــن جهــت کــه بــدون تصویــب و حمایــت نیــروی مســلط، قانــون نمی توانــد 

عمــل کنــد، بایــد ایــن نیــرو بــه کســانی کــه قانون گــذاری می کننــد، واگــذار شــود.
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ــرای  ــا گرایــش مخــرب موجــود در قلــب انســان ب ایــن واقعیــت در ترکیــب ب

اغنــای نیازهایــش بــا کمتریــن تــاش ممکــن، انحــراف تقریبــا جهانــی قانــون را 

توضیــح می دهــد. بدیــن ترتیــب، درک ایــن نکتــه آســان اســت کــه چگونــه قانون 

بــه جــای مقابلــه کــردن بــا بی عدالتــی، تبدیــل بــه اســلحه ای شکســت ناپذیر بــرای 

بی عدالتــی می شــود. درک ایــن چرایــی آســان اســت کــه چــرا قانون گــذار از قانــون 

اســتفاده می کنــد تــا بــه درجــات مختلــف، اســتقال فــردی را بــا بــرده داری، آزادی را 

بــا ســرکوب، و امــوال را بــا چپــاول از بیــن ببــرد. ایــن کار بــه منفعــت کســی اســت 

ــدرت او، انجــام می شــود. ــا ق ــد و در تناســب ب ــذاری می کن ــه قانون گ ک

قربانیان چپاول قانونی

ــان  ــودش طغی ــه خ ــبت ب ــی نس ــه بی عدالت ــی علی ــورت طبیع ــه ص ــان ب انس

ــه  ــا ب ــون ســاماندهی شــود ت ــق قان ــاول از طری ــه چپ ــد. درنتیجــه، زمانیک می کن

کســانی کــه قانــون را وضــع کرده انــد، ســود برســاند، تمــام طبقــات چپاول شــده به 

طریقــی - مســالمت آمیــز یــا انقابــی - تــاش می کننــد تــا وارد قانون گذاری شــوند. 

بــا توجــه بــه میــزان روشنگری شــان، ایــن طبقــات چپــاول شــده زمانیکــه تــاش 

می کننــد تــا قــدرت سیاســی را بــه دســت بیاورنــد، ممکــن اســت یــک یــا دو هدف 
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کامــا متفــاوت پیشــنهاد دهنــد: یــا آنهــا مایلنــد کــه چپــاول قانونــی را قطــع کننــد 

یــا مایلنــد کــه در چپــاول ســهیم باشــند.

وای بــر ملتــی کــه در میــان توده هــای قربانــی ایــن چپــاول قانونــی اش، هــدف 

ــه نوبــه ی خــود، قــدرت را صاحــب  دوم فراگیــر شــود و زمانــی برســد کــه آنهــا ب

شــوند و قانــون تصویــب کننــد.

تــا زمانیکــه ایــن اتفــاق بیفتــد، اقلیتــی از چپــاول قانونی علیــه اکثریت اســتفاده 

خواهنــد کــرد. یــک پدیده ی مشــترک، زمانیکــه حق مشــارکت در قانون گــذاری فقط 

بــه افــراد محــدودی تعلــق داشــته باشــد. امــا پــس از آن، مشــارکت در قانون گذاری 

جهان شــمول می شــود. و درنتیجــه، انســان بــا چپــاول جهانــی بــه دنبــال برقــراری 

ــای  ــردن بی عدالتی ه ــه کن ک ــای ریش ــد. بج ــاد می افت ــع متض ــن مناف ــادل بی تع

ــه محــض اینکــه طبقــه  ــد. ب ــا ایــن بی عدالتی هــا را عمومــی می کنن جامعــه، آنه

چپــاول شــده بــه قــدرت سیاســی برســد، یــک سیســتم انتقام جویــی علیــه طبقات 

دیگــر می ســازد. امــا چنیــن هدفــی، بیــش از این بــه روشــنگری نیــاز دارد. در عوض، 

آنهــا بــا مشــارکت در ایــن چپــاول قانونــی کــه حتی خــاف منافع خودشــان اســت، 

از مقامــات پلیــد پیشــین تقلیــد می کنند.

انــگار کــه ضــروری و حیاتــی اســت کــه قبــل از اینکــه عدالــت حکمفرمــا شــود، 
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ــد - بعضــی بخاطــر پلیدی هایشــان، و  ــج ببرن ــه رن ــک دادرســی ظالمان ــه از ی هم

بعضــی بخاطــر عــدم درکشــان.

نتایج چپاول قانونی

ممکــن نیســت تغییــر و پلیــدی بزرگتــری از ایــن بــه یــک جامعــه نشــان داد: 

ــر. ــزار چپاول گ ــک اب ــه ی ــون ب ــازی قان وارونه س

ــن  ــتن چندی ــه نوش ــاز ب ــد؟ نی ــد باش ــه می توان ــی چ ــن انحراف ــب چنی عواق

جلــد کتــاب اســت تــا تمــام عواقــب را توصیــف کنیــم. پــس بایــد بــه اشــاره ی 

ــم. ــنده کنی ــان بس مهمترین ش

در وهلــه ی اول، چپــاول قانونــی تمایــز بیــن عدالــت و بی عدالتــی را از وجــدان 

ــد. ــاک می کن ــگان پ هم

هیــچ جامعــه ای نمی توانــد بقــا پیــدا کنــد، مگــر اینکــه قوانیــن حداقل تا ســطح 

ــرای احتــرام بخشــیدن بــه قوانیــن  معینــی مــورد احتــرام باشــد. امن تریــن راه ب

اینســت کــه قوانیــن قابــل احتــرام باشــند. زمانیکــه قانــون و اخــاق در تناقــض بــا 

هــم باشــند، شــهروند دو گزینــه ی بی رحمانــه دارد: از دســت دادن حــس تشــخیص 

اخاقــی یــا از دســت دادن احتــرام بــه قانــون. هــر دو زیــان بــه یــک انــدازه پیامــد 
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دارد، و انتخــاب بینشــان بــرای هــر فــردی دشــوار اســت.

طبیعــت قانــون، حفاظــت از عدالــت اســت. ایــن موضــوع به قــدری واقعیــت دارد 

کــه در ذهــن مــردم، قانــون و عدالــت یک چیــز هســتند و یکســانند. در وجــود همــه ی 

مــا، گرایشــی بــه ایــن بــاور وجــود دارد کــه هــر چیــزی کــه قانــون باشــد، به حــق و 

مشــروع هــم هســت. ایــن بــاور چنــان فراگیــر اســت کــه بســیاری ســهوا بــه اشــتباه 

گمــان می کننــد کــه چیزها مشــروع هســتند، چون قانــون چنیــن می گویــد. درنتیجه، 

بــرای اینکــه چپــاول در منظــر وجدان هــای بســیار، منصفانــه و احتــرام انگیــز بــه نظــر 

ــرده داری،  ــد. ب ــب کن ــان دهــد و تصوی ــون آن را فرم ــا قان برســد، ضــروری اســت ت

ممنوعیت هــا و حقــوق انحصــاری نــه تنهــا بیــن کســانی کــه از آن منفعــت می برنــد، 

مدافعانــی دارد، بلکــه در بیــن کســانی کــه از آن رنــج می برنــد هــم مدافعانــی دارد.

سرنوشت دگراندیشان3

اگــر شــما نســبت بــه اصــول اخاقــی ایــن نهادهــا دچــار تردیــد شــوید، گســتاخانه 

می گوینــد کــه »شــما یــک بدعت گــذار خطرنــاک هســتید، آرمانگراییــد، نظریه پــرداز، یــا 

3. Non-Conformists
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توطئه گریــد؛ شــما بنیانــی را متاشــی می کنیــد کــه جامعــه بــر آن اســتوار اســت.«

اگــر دربــاره ی اخاقیــات یــا علــوم سیاســی ســخنرانی کنید، ســازمان های رســمی 

پدیــدار می شــوند کــه بــا چنیــن ســبک تفکــری از دولــت مطالبــه می کننــد کــه: 

»دیگــر علــم نبایــد تنهــا از دیــدگاه مبادلــه ی اختیــاری )آزادی، مالکیــت و عدالــت( 

آمــوزش داده شــود، همانطــور کــه تاکنــون چنیــن بــوده اســت. بلکــه در آینــده، علم 

بویــژه از دیــدگاه حقائــق و قوانینــی کــه صنعــت فرانســه )حقائــق و قوانینــی کــه 

متناقــض آزادی، مالکیــت و عدالــت هســتند( را تحــت نظــارت دارد، آمــوزش داده 

ــا دقــت زیــاد خــودداری  خواهــد شــد. اســتاد در ســمت های منصــوب دولــت، ب

می کنــد تــا بــه احتــرام بــه قانونــی کــه اکنــون در قــدرت اســت، حتــی کوچک ترین 

خدشــه ای وارد نکنــد.«4

بدیــن ترتیــب، اگــر چنیــن قانونــی وجــود داشــته باشــد کــه بــرده داری یــا حــق 

انحصــاری، ســرکوب یــا ســرقت، را در هــر شــکل ممکــن مجــاز می کنــد، هیچوقــت 

ــدون  ــه آن اشــاره کــرد، ب ــوان ب ــه می ت ــه آن اشــاره کــرد. چــرا کــه چگون ــد ب نبای

ــر  آنکــه بــه احتــرام الهام بخــش نســبت بــه قانــون صدمــه نــزد؟ هنــوز عــاوه ب

4. General Council of Manufacturers, Agriculture, and Commerce, May 6, 1850.
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ایــن، اخــاق و اقتصــاد سیاســی بایــد از دیــدگاه ایــن قانــون آموختــه شــود؛ از ایــن 

پیش فــرض کــه بایــد قانــون عادالنــه ای باشــد، صرفــا چــون قانــون اســت.

دیگــر پیامــد ایــن انحــراف غم انگیــز قانــون اینســت کــه به تمایــات و مناقشــات 

سیاســی، و بــه طــور کلــی سیاســت، اعتبــار اغــراق شــده ای اعطــا می کند.

مــن می توانــم ایــن ادعــا را از هــزار راه اثبــات کنــم. امــا بــرای نمونــه خــودم را بــه 

موضوعــی محــدود می کنــم کــه اخیــرا ذهــن همگــی را مشــغول کــرده اســت: حق 

رای همگانــی یــا جهان شــمول.

چه کسی بایست قضاوت کند؟

پیــروان مکتــب فکری روســو5 - کســانی که به گمان خودشــان بســیار پیشــرفته اند، 

امــا مــن گمــان می کنــم کــه بیســت قــرن از زمانــه عقــب افتاده انــد - بــر ســر ایــن 

نکتــه بــا مــن موافق نیســتند. امــا حــق رای جهانی - بــا معنای مطلــق کلمــه - یکی از 

آن عقایــد تعصب انگیــز نیســت کــه بررســی یا شــک کــردن دربــاره ی آن جرم باشــد. 

در واقــع، ایــرادات جــدی می تــوان بــه حــق رای جهانــی وارد کــرد.

5. Rousseau

https://khoreketab.com/?utm_source=thelaw&utm_medium=hyperlink&utm_content=pdf


کتاب قانون - فردریک باستیا

22

w w w . K h o r e K e t a b . c o m

اول، کلمــه جهــان شــمول6 سفســطه ای بــزرگ را می پوشــاند. بــرای مثــال، 36 میلیون 

نفــر در فرانســه زندگــی می کننــد. در نتیجــه، بــرای اینکــه حــق رای همگانــی شــود، باید 

36 میلیــون رای دهنــده وجــود داشــته باشــد. امــا گســترش یافته تریــن سیســتم هــم 

فقــط بــه 9 میلیــون نفــر امــکان رای دادن می دهــد. ســه نفــر از هــر چهــار نفــر محــروم 

می شــوند. و عــاوه بــر ایــن، نفــر چهــارم هــم آنهــا را مســتثنی می کنــد. این نفــر چهارم 

بــه قاعــده عــدم صاحیت اســتناد می کنــد تا بــرای محرومیــت دیگــران اســتدالل کند. 

پــس حــق رای همگانــی بدیــن گونه معنا می شــود کــه حــق رای همگانی برای کســانی 

کــه صاحیــت دارنــد. امــا ایــن پرســش همچنان باقــی می مانــد: چه کســی صاحیت 

دارد؟ آیــا خردســاالن، زنــان، افــراد دیوانــه و کســانی کــه جرائــم بــزرگ خاصــی مرتکــب 

شــده انــد، تنها کســانی هســتند که معیــن شــده صاحیــت ندارند؟

علت محدود شدن حق رای

ــد کــه حــق رای را  ــان می کن ــزه ای را نمای ــر ایــن موضــوع، انگی ســنجش دقیقت

ــرد  ــه ف ــزه اینســت ک ــن انگی ــد. ای ــاد می نه ــت بنی ــرض عــدم صاحی ــر پیش ف ب

6. Universal
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ــرای همــه  ــرد، بلکــه ب ــکار می گی ــرای خــود ب ــه تنهــا ایــن حــق را ب ــده، ن رای دهن

ــد. ــن می کن ــردم چنی م

گســترش یافته تریــن و محدود تریــن سیســتم های انتخاباتــی، در ایــن نکتــه شــبیه 

بــه هــم هســتند. آنهــا فقــط در ایــن تفــاوت دارنــد کــه چــه چیــزی بــه معنــای عــدم 

صاحیــت اســت. تفــاوت در اصل نیســت، بلکه صرفــا تفــاوت در درجه و میزان اســت.

ــرد از راه برســد، همانطــور کــه جمهوری خواهــان  ــد هــر ف ــا تول اگــر حــق رای ب

امــروزِی مکاتــب فکــری یونانــی و رومــی وانمــود می کننــد، ایــن ناعدالتــی اســت 

کــه بزرگســاالن از رای دادن زنــان و کــودکان جلوگیــری کننــد. پــس چــرا جلوگیــری 

ــدم  ــن ع ــد. و چــرا ای ــت ندارن ــا صاحی ــد آنه ــرض می کنن ــه ف ــد؟ چــرا ک می کنن

صاحیــت انگیــزه ای بــرای محروم ســازی اســت؟ زیــرا این فقــط رای دهنده نیســت 

کــه از عواقــب ایــن رای گیــری رنــج خواهــد بــرد؛ چــرا کــه هــر رای روی تمــام افــراد 

جامعــه اثــر می گــذارد؛ چــرا کــه مــردم در جامعــه حــق دارنــد کــه در قبــال اعمــال 

مرتبــط بــا رفــاه و هستی شــان، مقــداری ضمانــت بخواهنــد.7

7. یادداشــت مترجــم: فردریــک باســتیا ایــن کتــاب را در ســال 1849 نگاشــته، ســال ها قبــل از اینکــه حــق رای 

زنــان در جهــان حاصــل شــود، امــا در ایــن راســتا اســتدالل می کنــد. نیوزلنــد اولیــن کشــوری بــود کــه در ســال 

1893 میــادی یــا 1272 شمســی، حــق رای زنــان را بــه رســمیت شــناخت. ایالت نیوجرســی آمریکا در ســال 1776 
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جواب در محدود کردن قانون است

مــن می دانــم کــه در جــواب بــه ایــن گفتــه، چــه چیــزی ممکــن اســت گفتــه 

شــود و مخالفت هــا چــه می توانــد باشــد. امــا اینجــا جــای مناســبی نیســت تــا 

دربــاره ی ایــن مجادلــه بــا دقــت بحث شــود. مــن صرفــا می خواهم اینجــا ماحظه 

کنــم کــه ایــن مجادلــه بــر ســر حــق رای همگانــی )و همچنیــن دیگــر پرســش های 

ــا را  ــی آورد، و ملت ه ــان م ــه هیج ــد و ب ــان می کن ــردم را پریش ــه م ــی( ک سیاس

ســرنگون می کنــد، اگــر قانــون چیــزی می بــود کــه بایــد بــود، تقریبــا تمــام اهمیت 

خــود را از دســت مــی داد.

در واقــع، اگــر قانــون بــه حفاظــت از همــه مــردم، همــه آزادی هــا و همــه امــوال 

محــدود شــده بــود؛ اگــر قانــون چیــزی فــرای تجمیــع ســاماندهی شــده ی حقــوق 

فــردی بــرای دفــاع از خــود نبــود؛ اگــر قانــون مانــع، بازدارنــده و مجازاتگــر تمــام 

ســرکوب ها و چپاول هــا بــود - آیــا محتمــل بــود کــه مــا شــهروندان بــر ســر حــد و 

مــرز ایــن حــق رای، چنیــن مشــاجره کنیــم؟

اولیــن بــار در تاریــخ بــه ایــن دســتاورد رســیده بــود. دیگــر ایــاالت آمریــکا و اســترالیا در این امــر پیشــتاز بودند. 

ایــران در ســال 1341 شــاهد ایــن اتفــاق بــود. در ایــن لینــک، ســیر زمانــی بــه رســمیت شــناختن حــق رای زنــان 

nzhistory.govt.nz/politics/womens-suffrage/world-suffrage-timeline :در کشــورها را مشــاهده کنید
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در چنیــن شــرایطی، آیــا ممکــن بــود کــه حــد و مــرز حــق رای باعــث شــود کــه خیر 

متعــال و صلــح عمومــی بــه خطــر بیفتــد؟ آیــا ممکن بــود کــه طبقــات محــروم از این 

اجتنــاب کننــد کــه بــرای رســیدن به حــق رای بــه صورت مســالمت آمیز منتظر باشــند؟ 

آیــا ممکــن بــود کســانی کــه حــق رای دارنــد، حســودانه از امتیــاز خود دفــاع کنند؟

اگــر قانــون بــه عملکــرد مناســب خــود محــدود شــده بــود، منفعــت همگــی در 

قانــون یکــی بود. در چنین شــرایطی مشــخص نیســت که کســانی کــه رای داده اند، 

آیــا می تواننــد بــه کســانی کــه رای نداده انــد آزار برســانند؟

ایده مرگبار چپاول قانونی

امــا از ســوی دیگــر، تصــور کنیــد کــه این اصل مرگبار مرســوم شــده باشــد: بــه بهانه ی 

ســاماندهی، نظــارت، امنیــت یــا انگیزش، قانــون اموال فــردی را بگیــرد و به فــرد دیگری 

بدهــد؛ قانــون ثــروت همه را بگیــرد و به دیگــری بدهد - چــه کشــاورزان، چه صنعتگران، 

چــه کشــتی رانان، چــه هنرمنــدان و چــه کمدین هــا. در چنیــن مواقعی، قطعــا هر طبقه 

می خواهــد تــا قانــون را قبضــه کند، و چنیــن کاری منطقی هم هســت.

طبقــات محــروم خشــمگینانه خواســتار حــق رای هســتند - و ترجیــح می دهند تا 

جامعــه را ســرنگون کننــد تــا اینکــه بــه ایــن حــق دســت پیــدا کننــد. حتــی گدایان 
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و آوارگان بــه شــما ثابــت خواهنــد کــرد کــه آنان هم مقــام مســلمی بــرای رای دادن 

دارنــد. آنهــا بــه شــما خواهنــد گفت:

»مــا نمی توانیــم شــراب، تنباکو یــا نمک بخریــم، بدون آنکــه مالیــات پرداخت کنیم. 

و قانــون معیــن کــرده - بــا امتیازهــا و یارانه هــا - کــه قســمتی از مالیاتــی کــه پرداخت 

ــون اســتفاده  ــران از قان ــان برســد. دیگ ــر از خودم ــی ثروتمندت ــه آدم های ــم، ب می کنی

می کننــد تــا قیمت هــای نــان، گوشــت، آهــن و لبــاس را بــاال ببرنــد. پــس، از آنــرو 

کــه دیگــران از قانــون بــرای منفعــت خــود بهــره می برنــد، مــا هــم می خواهیــم کــه از 

قانــون بــرای منفعــت خودمــان بهــره ببریم. مــا از قانــون حــق معافیــت8 می خواهیم، 

کــه نســخه ی چپــاول فقــرا اســت. بــه منظــور دســتیابی بــه ایــن حــق، مــا هــم بایــد 

رای دهنــده و هــم قانون گــذار باشــیم تــا بتوانیــم بــرای طبقــه خودمــان و در مقیــاس 

بــزرگ، گدایــی را ســازماندهی کنیــم، همانطــور که شــما امنیــت را برای طبقــه خودتان 

ســازماندهی کرده ایــد. حــاال بــه مــا گدایــان نگوییــد کــه بــه جــای مــا عمــل خواهیــد 

کــرد، بعــد همانطــور کــه آقــای میمــرل9 پیشــنهاد کــرده، 600 هــزار فرانــک جلــوی مــا 

8. Right to Relief

9. Mr. Mimerel
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بیندازیــد تــا ســاکت شــویم، مثــل اینکــه اســتخوانی بــه مــا پرتــاب کرده ایــد!«

 و در جواب به این استدالل چه می توانید بگویید!

قانون منحرف مناقشــه برمی انگیزد

تــا زمانیکــه پذیرفتــه شــده باشــد کــه قانــون ممکــن اســت از هــدف اصلــی اش 

منحــرف شــود - اینکــه ممکــن اســت در عــوض حفاظــت از مالکیــت، آن را زیــر پــا 

بگــذارد - همــه خواهنــد خواســت تــا در قانون گذاری مشــارکت کننــد، یا بــرای اینکه در 

مقابــل چپــاول از خودشــان محافظت کننــد، یا بــرای اینکــه از آن برای چپاول اســتفاده 

کننــد. پرســش های سیاســی همــواره تبعیض آمیــز، مطلــق و همه شــمول خواهنــد 

بــود. در مقابــل درب هــای مجلــس قانون گــذاری جنــگ درخواهد گرفت، و کشــمکش 

درون آن ســبکتر نخواهــد بــود. بــرای فهمیــدن ایــن نکتــه، بــه نــدرت نیــاز اســت تــا 

بررســی کنیــم کــه چــه چیــزی از قانون گــذاری فرانســوی و انگلیســی بیــرون می آیــد؛ 

صــرف درک کــردن مســئله بــه معنــای فهمیــدن پاســخ بــه ایــن ســوال اســت.

آیــا نیــاز بــه ارائــه ی مــدرک وجــود دارد تــا ثابت کنیــم ایــن انحــراف بیزارکننده ی 

قانــون، ریشــه ی ابــدی نفــرت و ناســازگاری اســت؛ اینکــه گرایــش بــه نابــودی خود 

جامعــه دارد؟ اگــر نیــاز بــه چنیــن مــدرک داریــم، بــه ایــاالت متحــده آمریــکا ]در 
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ســال 1850[ بنگریــد. هیــچ کشــوری در دنیــا وجــود نــدارد کــه قانــون ایــن چنیــن 

در محــدوده ی شایســته ی خــود حفــظ شــده باشــد: حفاظــت از آزادی و امــوال هــر 

فــرد. پیامــد آن اینســت کــه بــه نظــر می رســد هیــچ کشــوری در جهــان نیســت 

کــه نظــم اجتماعــی اش بــر چنیــن بنیــان محکی اســتوار باشــد. امــا حتــی در ایاالت 

متحــده، دو مســئله وجــود دارد - و فقــط دو مســئله - کــه همیشــه صلــح عمومی را 

در معــرض خطــر قــرار داده اســت.

برده داری و تعرفه ی گمرکی چپاول هســتند

ایــن دو مســئله چیســت؟ یکــی بــرده داری و دیگــری تعرفــه ی گمرکــی اســت. بر 

خــاف روح کلــی جمهــوری ایــاالت متحــده، فقــط دو موضــوع پیــدا می شــود کــه 

قانــون، نقــش چپاولگــر را بــه عهــده گرفته اســت.

ــی  ــی تخط ــه ی حمایت ــت. تعرف ــون اس ــیله قان ــی آزادی بوس ــرده داری تخط ب

ــت. ــون اس ــیله قان ــت بوس مالکی

ایــن واقعیــت بســیار قابــل توجــه اســت کــه ایــن جــرم قانونــی دوگانــه - یــک 
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میــراث تاســف انگیز از دنیــای قدیــم10 - تنها مســئله ای اســت کــه می توانــد، و احتماال 

چنیــن خواهــد شــد، کــه بــه فروپاشــی ایــاالت متحــده منجــر شــود.11 درون قلب هر 

جامعــه ای، یقینــا غیرممکــن اســت که بتوانیــم از ایــن واقعیت عجیب تر تصــور کنیم: 

قانــون بــه ابــزار بی عدالتــی تبدیــل شــده اســت. و ایــن واقعیــت عواقــب ناگــواری 

بــرای ایــاالت متحــده بــه همــراه دارد، کشــوری کــه هــدف اصلــی قانــون فقــط در دو 

نمونــه ی بــرده داری و تعرفه هــا منحــرف شــده اســت. پــس عواقــب بــرای اروپــا چــه 

خواهــد بــود، جایــی کــه انحــراف قانــون یــک اصــل یــا یک سیســتم اســت؟

دو گونه ی چپاولگری

ــه در  ــر نهفت ــرش تفک ــا پذی ــرت12 ]سیاســتمدار و نویســنده[ ب ــای دو مونتالمب آق

اعامیــه ی مشــهور آقــای کارلیــر13، می گویــد: »مــا باید علیــه سوسیالیســم بجنگیم.« 

10. یادداشت مترجم: دنیای قدیم یعنی اروپا، آسیا و آفریقا، و دنیای جدید یعنی قاره آمریکا.

11. یادداشــت مترجــم: طبــق پیش بینــی فردریــک باســتیا و در ســال های بعــد، بــرده داری و تعرفــه ی گمــرک در 

ایــاالت متحــده ملغــی  شــد. درنتیجــه، آمریــکا فــرو  نپاشــید، بلکــه در قــرن بیســتم تبدیــل ابرقدرت  شــد.

12. Mr. de Montalembert

13. Mr. Carlier
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طبــق تعریــف سوسیالیســم کــه آقــای چارلــز دوپیــن ارائــه کــرده اســت، منظــور او 

اینســت کــه »مــا بایــد علیــه چپاولگــری بجنگیــم.«

امــا او از چــه چپاولــی ســخن می گویــد؟ چــرا کــه دو نــوع چپــاول وجــود دارد: 

ــی و غیرقانونی. قانون

فکــر نمی کنــم کــه بتــوان چپــاول غیرقانونــی - مثــل دزدی یــا کاهبــرداری کــه 

قانــون کیفــری تعریــف، پیش بینــی و مجــازات کــرده - را بــا عنــوان سوسیالیســم 

ــد پایه هــای  ــه صــورت نظام من ــه ب ــاول نیســت ک ــی از چپ ــن نوع ــرد. ای ــاد ک ی

ــاول،  ــوع از چپ ــن ن ــه ای ــگ علی ــر صــورت، جن ــد. در ه ــد می کن ــه را تهدی جامع

منتظــر فرمــان ایــن آقایــان نیســت. پیــکار علیــه چپــاول غیرقانونــی از زمــان آغــاز 

جهــان ادامــه داشــته اســت. بســیار قبلتــر از انقــاب فوریــه 141848 و بســی پیش از 

14. یادداشــت مترجــم: انقــاب کبیــر فرانســه کــه اولیــن انقــاب فرانســه بــود، بیــن 1789 تــا 1799 رخ داد. در ایــن 

انقــاب، ســلطنت لوئــی شــانزدهم ملغــی و وی اعــدام شــد. ســرانجام ناپلئــون قــدرت را بــه دســت گرفــت و 

جمهــوری نوپــا عمــا خنثــی شــد. پــس از ناپلئــون، ســلطنت مشــروطه بــه فرانســه بازگشــت. ســپس دومیــن 

انقــاب فرانســه در ســال 1848 اتفــاق افتــاد کــه بــا عنــوان انقــاب فوریــه از آن یــاد می شــود. ناپلئــون ســوم 

)بــرادرزاده ناپلئــون( بــا کودتــا جمهــوری دوم فرانســه را کنــار زد کــه حاصــل ایــن انقــاب بــود.

بدیــن ترتیــب در کم تــر از یــک قــرن، شــکل های گوناگونــی ماننــد جمهــوری، دیکتاتــوری، ســلطنت مشــروطه و 

دو امپراتــوری متفــاوت در فرانســه حکم فرمــا شــد.
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پیدایــش سوسیالیســم، فرانســه بــرای مبــارزه بــا چپــاول غیرقانونی، پلیــس، قاضی، 

پاســبان، زنــدان، ســیاهچاله و داربســت تــدارک دیــده اســت. خــود قانــون ایــن 

جنــگ را بــه عهــده دارد، و ایــن آرزو و عقیــده ی مــن اســت کــه قانــون همــواره بایــد 

ایــن رویکــرد را نســبت بــه چپاولگــری حفــظ کنــد.

قانون از چپاول حفاظت می کند

امــا همــواره چنیــن نمی شــود. گاهــی قانــون از از چپاولگــری دفــاع می کنــد و 

شــریک آن می شــود. بدیــن گونــه، از شــرم، خطــر و تردیــد ذی نفعــان کــه مرتکــب 

چنیــن اعمالــی می شــوند، کاســته می شــود. گاهــی اوقــات قانــون تمــام ابــزارآالت 

قانونــی یعنــی قاضی هــا، پلیــس، زندان هــا و پاســبانان را در اختیــار چپاولگــران قرار 

می دهــد، و بــا قربانــی - زمانیکــه از خــودش دفــاع کنــد - بــه عنــوان مجــرم برخــود 

می کنــد. بــه طــور خاصــه، چیــزی بــه عنــوان چپــاول قانونــی وجــود دارد، و بــدون 

شــک آقــای دو مونتالمبــرت از چنیــن چیــزی ســخن می گویــد.

ممکــن اســت این چپــاول قانونــی فقط یک لکــه ی ننگ منفــرد در نظــام حقوقی 

مــردم باشــد. اگــر چنیــن باشــد، بهتریــن کار اینســت کــه بــا حداقــل ســخنرانی ها و 

نکوهش هــا - در مقابــل غوغــای منافــع مقــرر شــده - پاک شــود.

https://khoreketab.com/?utm_source=thelaw&utm_medium=hyperlink&utm_content=pdf


کتاب قانون - فردریک باستیا

32

w w w . K h o r e K e t a b . c o m

چگونه چپاول قانونی را شناســایی کنیم

امــا چگونــه ایــن چپاولگــری قانونــی شناســایی می شــود؟ بــه ســادگی. ببینید که 

آیــا قانــون از بعضــی افــراد می گیــرد کــه قانون گذارنــد، و بــه دیگرانــی می بخشــد 

کــه قانــون بــه آنهــا وابســته نیســت. ببینیــد کــه آیــا قانــون، بــا کاری کــه دیگــر 

شــهروندان نمی تواننــد انجــام دهنــد مگــر اینکــه مرتکــب جــرم شــوند، بــه یــک 

شــهروند بــه بهــای دیگــری ســود می رســاند.

آنــگاه بــدون هیــچ تاخیــری چنیــن قانونــی را فســخ کنیــد. چــرا کــه نــه تنهــا 

خبیــث و زیــان آور اســت، بلکــه خــاک حاصلخیــزی بــرای اعمــال شــرورانه مضاعف 

اســت، زیــرا تافــی و انتقام جویــی را تشــویق می کنــد. اگــر چنیــن قانونــی - کــه 

ممکــن اســت یــک مــورد منفــرد باشــد - بی درنــگ لغــو نشــود، شــیوع می یابــد، 

تکثیــر می شــود و بــه یــک سیســتم توســعه می یابــد.

کســی کــه از ایــن قانــون منفعــت می بــرد، تندوتیــز شــکایت خواهــد کــرد تــا از 

حــق صاحــب شــده اش دفــاع کنــد. او ادعــا خواهــد کــرد کــه دولــت موظف اســت 

تــا از صنعــت خــاص او حفاظــت و حمایــت کنــد؛ کــه ایــن طــرز رویــه، دولــت را 

ثروتمنــد می کنــد، چــرا کــه صنعــت مــورد حمایــت بدیــن ترتیــب می تواند بیشــتر 

خــرج کــرده و دســتمزد باالتــری بــه کارگــران فقیــر پرداخــت کنــد.
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ــد. پذیــرش ایــن برهــان  ــز ذی نفعــان گــوش نکنی ــه ایــن اســتدالل فریب آمی ب

باعــث می شــود کــه چپــاول قانونــی بــه یــک سیســتم کامــل، ترقــی پیــدا کنــد. در 

حقیقــت، در حــال حاضــر ایــن اتفــاق افتــاده اســت. توهــم امــروزی یک تــاش برای 

ثروتمنــد کــردن همــه بــا هزینــه ی دیگــران اســت؛ اینکــه بــا مفــروض ســازماندهی 

کــردن، چپــاول عمومــی شــود.

چپاول قانونی نام های بسیاری دارد

اکنــون، چپــاول قانونــی از طریــق راه هــای بــی شــماری قابــل انجــام اســت. در 

ــم: تعرفه هــا،  ــاول داری ــرای ســازماندهی چپ ــا برنامه هــای بی شــماری ب نتیجــه م

حمایت هــا، مزایــا، یارانه هــا، مشــوق ها، مالیــات تصاعــدی، حداقــل دســتمزد، حــق 

معافیــت، حــق ابــزار تولیــد، اعتبــار رایــگان و از این قبیــل چیزها. مجموع تمــام این 

برنامه هــا کــه هــدف مشترکشــان چپــاول قانونــی اســت، سوسیالیســم را می ســازد.

حــاال، طبــق ایــن تعریــف سوسیالیســم یک مکتــب فکری اســت، و چــه هجمه ای 

می تــوان بــه آن وارد کــرد جــز جنــگ مکاتــب فکــری؟ اگر شــما عقیده داشــته باشــید 

کــه ایــن مکتــب سوسیالیســتی اشــتباه، نامعقــول و شــرورانه اســت، پــس آن را رد 

کنیــد. و هــر چــه بیشــتر اشــتباه، نامعقول و شــرور باشــد، تکذیب آن آســانتر اســت. 
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مهمتــر از همــه، اگــر مایلیــد کــه قدرتمنــد باشــید، شــروع بــه ریشــه کن کــردن تــک 

تــک عناصــر سوسیالیســم کنیــد کــه بــه نظــام قانون گــذاری نفــوذ کرده انــد.

سوسیالیسم چپاول قانونی است

آقــای دو مونتالمبــرت متهــم شــده اســت کــه خواســتار مبــارزه با سوسیالیســم به 

وســیله قــوای قهریــه اســت. بایســتی او از ایــن اتهــام تبرعــه شــود، چــرا کــه او بــه 

وضــوح گفــت: »جنگــی کــه مــا بــا سوسیالیســم داریــم، بایــد بــا قانــون، شــرافت و 

عدالــت تطبیق داشــته باشــد.«

امــا چــرا آقــای دو مونتالمبــرت نمی بینــد کــه خــود را درون چرخــه ی باطلــی قــرار 

داده اســت؟ شــما از قانــون بــرای مقابلــه بــا سوسیالیســم اســتفاده می کنیــد؟ امــا 

ایــن خــود قانــون اســت کــه سوسیالیســم بــه آن متکــی اســت. سوسیالیســت ها 

ــی.  ــاول غیرقانون ــه چپ ــد، ن ــت بزنن ــی دس ــاول قانون ــه چپ ــا ب ــد ت می خواهن

سوسیالیســت ها، ماننــد دیگــر انحصارطلبــان، می خواهنــد تــا قانــون را بــه ســاح 

ــه  ــد، چگون ــم باش ــرف سوسیالیس ــون ط ــه قان ــد. و زمانیک ــل کنن ــان تبدی خودش

می تــوان از آن علیــه سوسیالیســم اســتفاده کــرد؟ زیــرا هنگامــی کــه چپــاول بــا 

قانــون شــریک جــرم باشــد، از دادگاه هایتــان، پاســبانانتان و زندان هایتــان ترســی 
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ــد. ــانی می کن ــه یاری رس ــوت ب ــا دع ــوض، از آنه ــدارد. در ع ن

انتخاب مقابل ما

ایــن پرســش چپــاول قانونــی بایــد یــک بــار بــرای همیشــه حــل شــود، و فقــط 

ســه راه بــرای اینــکار وجــود دارد:

1. اقلیتی اکثریت را چپاول کنند

2. همه یکدیگر را چپاول کنند

3. هیچکس دیگری را چپاول نکند

مــا بایــد بیــن چپــاول محــدود، چپــاول فراگیر یــا چپــاول نکــردن انتخــاب کنیم. 

قانــون فقــط می توانــد از یکــی از ایــن ســه گزینــه تبعیــت کنــد.

چپــاول قانونــی محــدود: ایــن سیســتم زمانــی شــایع شــد کــه حــق رای دادن 

محــدود شــد. ممکــن اســت فــردی بــرای جلوگیــری از هجوم سوسیالیســم بــه این 

ــتم رو برگرداند. سیس

چپــاول قانونــی جهانــی: از زمانیکــه حــق رای فراگیــر شــد، مــا در معــرض تهدید 

چنیــن سیســتمی هســتیم. اکثریــت تــازه بــه حــق رای رســیده، تصمیــم گرفته انــد 

تــا قانــون را بــر اســاس چپــاول قانونــی تدویــن کننــد، مشــابه متصدیــان پیشــین 
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کــه بــا محــدود کــردن حــق رای، از قانــون سوءاســتفاده می کردنــد.

هیچگونــه چپــاول قانونــی: ایــن قاعــده ی عدالــت، صلــح، نظــم، ثبــات، همدلی 

و منطــق اســت. تــا روز مرگــم، میبایســت بــا تمــام نفــس هایــم مطالبه گــر ایــن 

اصــل باشــم )کــه دریغــا بســی ناکافــی اســت(15.

حــاال ایــن بایــد گفتــه شــود: زمانیکــه عدالــت با قانــون ســاماندهی شــود - یعنی 

بــه اجبــار - مانــع می شــود تــا از ایــن ایــده ی قانــون )اجبــار( بــرای ســاماندهی هــر 

نــوع فعالیت انســانی اســتفاده شــود، چــه میخواهد نیــروی کار باشــد، چــه خیریه، 

چــه کشــاورزی، چــه تجــارت، چــه صنعــت، چــه آمــوزش، چــه هنــر و یــا چــه دین. 

ســازماندهی هــر یکــی از ایــن امــور بــه دســت قانــون، ناچــارا بــه نابــودی ســاختار 

ضــروری یعنــی عدالــت، منتهــی می شــود. بــه راســتی، چگونــه می توانیــم تصــور 

کنیــم کــه از نیــروی اجبــار علیــه آزادی شــهروندان اســتفاده کنیــم، بــدون اینکــه هم 

علیــه عدالــت باشــد، و هــم متعاقبــا مغایــر هــدف اصلی اش نباشــد؟

15. یادداشــت مترجــم: زمانیکــه ایــن فردریــک باســتیا ایــن کتــاب را می نوشــت، می دانســت کــه در حــال مرگ 

از بیمــاری ســل اســت. در کمتــر از یکســال، او فــوت کرد.
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فریب وسوسه انگیز سوسیالیسم

اینجاســت کــه بــه مصــاف محبوب تریــن سفســطه ی زمانــه خودمــان مــی روم. 

اینکــه قانــون بایــد عادالنــه باشــد، کافــی در نظــر گرفتــه نمی شــود؛ بایــد قانــون 

بشردوســتانه هــم باشــد. ایــن کافــی نیســت کــه قانــون بایــد اســتفاده ی آزاد و 

بی ضــرر هــر شــهروند را ضمانــت کنــد تــا بتوانــد اســتعدادهای فیزیکــی، ذهنــی و 

خودســازنده ی اخاقــی را بــکار بگیــرد. در عــوض، خواســته می شــود کــه قانــون باید 

مســتقیما رفــاه، آمــوزش و اخاقیــات سرتاســر ملــت را گســترش دهــد.

ایــن فریــب وسوســه انگیز سوسیالیســم اســت. و دوبــاره تکــرار می کنــم: ایــن دو 

کاربــرد قانــون در تضــاد مســتقیم بــا یکدیگــر هســتند. مــا بایــد بیــن آنهــا انتخاب 

کنیــم. یــک شــهروند نمی توانــد همزمــان آزاد باشــد و آزاد نباشــد.

برادری تحمیل شــده، آزادی را نابود می کند

یــک بــار آقــای دو المارتیــن16 بــه مــن چنیــن نوشــت: » مکتــب فکــری شــما فقــط 

نیمــی از برنامــه ی مــن اســت. تــو در آزادی متوقــف شــده ای؛ امــا من به ســمت بــرادری 

16. Mr. de Lamartine
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مــی روم.« مــن پاســخ دادم: »نیمــه ی دوم برنامــه ی تو، نیمــه ی اول را نابود خواهــد کرد.«

در واقــع، بــرای مــن غیرممکــن اســت کــه کلمــه بــرادری را از کلمــه اختیــاری جدا 

کنــم. مــن نمی توانــم درک کنــم کــه چگونــه بــرادری می توانــد بــه صــورت قانونــی 

اجــرا شــود، بــدون اینکــه آزادی بــه صــورت قانــون از بیــن بــرود، و در نتیجــه عدالت 

بــه صــورت قانونــی زیــر لگدهــا پایمال شــود.

چپــاول قانونــی دو ریشــه دارد: همانطــور کــه قبــا گفتــم، یکــی از آنهــا طمــع 

انســانی اســت؛ و دیگــری بشردوســتی کــذب اســت.

ــا منظــورم از  ــه دقیق ــدم ک ــح ب ــر اســت توضی ــه بهت ــم ک ــر می کن در اینجــا فک

ــاول17 چیســت. کلمــه ی چپ

چپاول مالکیت را نقض می کند

برخــاف آنچــه اغلــب انجام می شــود، من ایــن کلمــه را در معنای مبهــم، نامطمئن، 

حــدودی یــا اســتعاره ای بــه کار نمی بــرم. بلکــه از آن در مفهــوم مــورد قبــول علمــی اش 

اســتفاده می کنــم. چپــاول بیــان کننــده ایــده ی مخالــف مالکیــت ]دســتمزدها، زمین، 

17. یادداشت مترجم: کلمه فرانسوی مورد استفاده ی فردریک باستیا، spoliation است.
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پــول یــا هــر چیــز دیگــر [ اســت. وقتــی بخشــی از ثــروت یــک فــرد کــه مالــک آن 

اســت، بــه کســی کــه مالــک آن نیســت واگــذار می شــود - بــدون رضایــت او و بــدون 

پــاداش، چــه بــه اجبــار و چــه بــا تقلــب - مــن می گویــم کــه آن دارایــی مــورد تعــرض 

قــرار گرفتــه اســت؛ اینکــه عمــل چپــاول کــردن مرتکب شــده اســت.

مــن می گویــم کــه ایــن عمــل دقیقــا همــان عملــی اســت کــه قــرار بــود قانــون، در 

همه وقــت و همه جــا مانــع آن شــود. وقتــی خــود قانــون مرتکــب ایــن عمــل شــود 

کــه قــرار بــود از آن جلوگیــری کنــد، مــن می گویــم کــه چپــاول همچنــان ادامــه دارد. و 

بعــد از دیــد جامعــه و رفــاه عمومــی، اضافــه می کنــم کــه ایــن تجــاوز بــه حقــوق افراد 

حتــی بدتــر اســت. اگرچــه در مــورد چپــاول قانونــی، فــردی کــه ســود می برد مســئول 

عمــل چپــاول کــردن نیســت. مســئولیت ایــن چپــاول قانونــی بــه روی دوش قانــون، 

قانون گــذار و خــود جامعــه اســت. اینجاســت کــه خطــر سیاســی نهفته اســت.

مایــه ی تاســف اســت کــه کلمــه چپــاول اهانت آمیــز اســت. تــاش مــن بــرای 

یافتــن کلمــه ای کــه زننــده نباشــد، بی فایــده بود. بــه رغم اینکــه هیچــگاه - خصوصا 

حــاال - مایــل نبــودم تــا واژه ای آزاردهنــده بــه مشــاجره هایمان اضافــه کنــم. از اینــرو، 

ــاور کننــد و چــه نکننــد، اعــام می کنــم کــه قصــد مــن حملــه  چــه حــرف مــرا ب

بــه نیت هــا یــا اصــول اخاقــی هیچکســی نیســت. در عــوض، مــن بــه ایــده ای 
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هجــوم مــی آورم کــه معتقــدم اشــتباه اســت؛ سیســتمی کــه به نظــر من نارواســت؛ 

بی عدالتــی ای کــه بــه قــدری مســتقل از نیت هــای فــردی اســت کــه هــر کــدام از 

مــا از آن نفــع می بریــم، بــدون آنکــه بخواهیــم. و از آن رنــج می بریــم، بــدون آنکــه 

بدانیــم علــت رنــج ما چیســت.

سه سیستم چپاولگری  

ــم و  ــی، سوسیالیس ــت دولت ــدار حمای ــه طرف ــانی ک ــت کس ــوص نی ــا خل اینج

ــد، از  ــن کن ــه چنی ــنده ای ک ــر نویس ــی رود. ه ــوال نم ــر س ــتند، زی ــم هس کمونیس

تعصــب یــا تــرس سیاســی تاثیــر پذیرفتــه اســت. اگرچــه بایــد به ایــن نکته اشــاره 

کــرد کــه حمایــت دولتــی، سوسیالیســم و کمونیســم اساســا یــک گیاهنــد کــه در 

مراحــل مختلــف رشدشــان هســتند. کل چیــزی کــه می تــوان گفــت اینســت کــه 

چپــاول قانونــی در کمونیســم مشــهودتر اســت، زیــرا چپــاول مطلــق اســت؛ و در 

ــع خاصــی  ــه گروه هــا و صنای ــاول ب ــرا چپ ــی مشــهودتر اســت، زی ــت دولت حمای

محــدود شــده اســت.18 در نتیجــه چنیــن اســتنباط می شــود کــه بیــن ایــن ســه 

18. اگــر در حمایــت دولتــی، امتیــاز انحصــاری مخصوصــی علیــه رقابــت - یــک انحصــار - بــه یــک گــروه در 
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سیســتم، سوسیالیســم بیشــتر از همــه مبهــم، و کمتر از همــه قاطع اســت، و متعاقبا 

ــش اســت. ــه پیدای ــن مرحل خالص تری

امــا چــه خالــص و چــه ناخالــص، نیت هــای افــراد اینجــا مورد مناقشــه نیســت. 

در واقــع، همانطــور کــه قبل تــر گفتــم، چپــاول قانونــی تــا یک انــدازه بر بشردوســتی 

اســتوار اســت، اگرچه بشردوســتی کذب.

بــا ایــن توضیــح، بیاییــم ارزش - سرچشــمه و تمایــات - ایــن آرمان پرطرفــدار را 

بازبینــی کنیــم کــه ادعــا می کنــد، از طریــق چپــاول عمومــی می خواهــد بــه رفــاه 

ــد. عمومی برس

قانون قوای قهریه است

از آنــرو کــه قانــون عدالــت را ســاماندهی می کنــد، سوسیالیســت ها می پرســند 

فرانســه اعطــا شــود، بــرای مثــال آهنگــران، ایــن عمــل بــه قــدری علنــا چپاولگــری قانونــی اســت کــه نمی تواند 

بــرای مــدت طوالنــی دوام بیــاورد. بــه همیــن دلیــل، مــا می بینیــم کــه کل دادوســتد در یــک هــدف مشــترک 

تجمیــع می شــوند. حتــی آنهــا خودشــان را بــه شــیوه ای ســازماندهی می کننــد تــا بــه نظــر برســد کــه آنهــا 

نماینــده ی کل نیــروی کار هســتند. آنهــا بــه طــور غریــزی احســاس می کننــد کــه چپــاول قانونــی بــا عمومیــت 

ــود. ــیده می ش دادن، پوش
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کــه چــرا نبایــد عــاوه بــر آن، نیــروی کار، آمــوزش و مذهــب را هم ســاماندهی کند.

چــرا نبایــد از قانــون بــرای ایــن ســه هــدف بهــره بــرد؟ چــرا کــه قانــون نمی تواند 

نیــروی کار، آمــوزش و مذهــب را ســاماندهی کنــد، مگــر عدالــت را نابــود کنــد. مــا 

بایــد بــه یــاد آوریــم کــه قانــون یعنــی نیــروی قهریــه، و در نتیجــه عملکرد مناســب 

قانــون نمی توانــد بطــور مجــاز از عملکــرد مناســب نیــروی قهریــه فراتــر رود.

زمانیکــه قانــون و نیــروی قهریــه، یــک فــرد را در حــدود عدالــت نگــه می دارنــد، 

آنهــا چیــزی جــز ســلب کــردن صــرف را تحمیــل نمی کننــد. قانــون و نیــروی قهریــه 

او را متعهــد می کننــد تــا از آســیب رســاندن بــه دیگــران خــودداری کنــد. آنهــا نــه 

شــخصیت، نــه آزادی و نــه مالکیــت او را نقــض نمی کننــد. قانــون و نیــروی قهریــه 

از تمــام اینهــا محافظــت می کنــد. آنهــا دفاع کننــده هســتند؛ آنهــا از حقــوق همــه 

بطــور مســاوی دفــاع می کننــد.

قانون یک مفهوم سلبی است

ــودمندی آن  ــت؛ س ــی اس ــی بدیه ــاع قانون ــون و دف ــت قان ــرری ماموری بی ض

ــرد. ــکار ک ــوان ان ــت آن را نمی ت ــت؛ و حقانی ــح اس واض

همانطــور کــه یکــی از دوســتانم یکبــار گفــت، ایــن مفهوم ســلبی قانون بــه قدری 
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صحیــح اســت کــه ایــن جملــه ی »هــدف قانــون اینســت کــه باعــث شــود عدالت 

حکمفرمــا باشــد«، گــزاره ای دقیــق و ســختگیرانه نیســت. بهتــر اســت گفتــه شــود 

»هــدف قانــون اینســت کــه از حکمفرمایــی بی عدالتــی جلوگیــری کنــد«. در واقــع، 

ایــن بی عدالتــی اســت کــه هســتی خــودش را دارد، نــه عدالــت. عدالــت زمانــی 

محقــق می شــود کــه بی عدالتــی غائــب باشــد.

امــا زمانیکــه قانــون بوســیله ی مامــور ضــروری اش یعنــی نیــروی قهریه، بــه مردم 

مقــررات نیــروی کار تحمیــل کنــد، یــا یــک روش یــا موضــوع آمــوزش، یــا یــک باور 

یــا عمــل مذهبــی، دیگــر قانــون ســلبی نیســت؛ بلکــه قانــون ایجابی عمــل می کند. 

اراده ی قانون گــذار را جایگزیــن اراده ی خــود مــردم می کنــد، و نــوآوری قانون گــذار را 

جایگزیــن نــوآوری آنهــا. زمانیکــه ایــن اتفــاق بیفتد، مــردم دیگــر نیازی بــه مباحثه، 

مقایســه یــا برنامه ریــزی بــرای آینــده ندارنــد؛ قانــون تمــام ایــن کارهــا را برایشــان 

ــل  ــردم تبدی ــرای م ــده ب ــی بی فای ــه عصای ــوش ب ــد. ذکاوت و ه ــام می ده انج

ــردم شــخصیت، آزادی و  ــودن دســت می کشــند؛ م ــردم از انســان ب می شــوند؛ م

امــوال خودشــان را از دســت می دهنــد،

بیاییــد مقــررات نیــروی کاری را تصــور کنیــد کــه بــا نیــروی قهریــه تحمیل بشــود 

امــا آزادی را خدشــه دار نکنــد؛ انتقــال ثروتــی را تصــور کنیــد کــه بــا نیــروی قهریــه 
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تحمیــل بشــود امــا بــه حقــوق مالکیــت تجــاوز نکنــد. اگــر نمی توانیــد بــا ایــن 

تناقض هــا ســازگار شــوید، پــس شــما بایــد نتیجــه بگیریــد کــه قانــون نمی توانــد 

نیــروی کار و صنایــع را ســازماندهی کنــد، مگــر بــا ســازماندهی بی عدالتــی.

رویکرد سیاسی

وقتــی یــک سیاســتمدار از عزلــت منصــب خــود بــه جامعــه می نگــرد، از منظره ی 

ــه  ــی ک ــود. او از محرومیت های ــراس می ش ــار ه ــد، دچ ــه می بین ــی ای ک بی عدالت

بســیاری از برادرانمــان بــه آن دچار هســتند، اظهار تاســف می کنــد. محدودیت هایی 

کــه در مقایســه بــا ثــروت و تجمــات، غم انگیزتــر هــم بــه نظــر می رســد.

شــاید ایــن سیاســتمدار از خــود بپرســد کــه آیــا ایــن وضعیــت فعلــی بخاطــر 

مفاهیــم کهنــه و غارتگــری اســت، یــا بخاطــر چپــاول قانونــی اخیــر. شــاید بهتــر 

اســت او ایــن قیــاس منطقــی را ماحظــه کنــد: از اینــرو کــه همــه ی افــراد خواهــان 

ســعادتمندی و تعالــی هســتند، آیــا یــک وضعیــت عادالنــه بــرای ایجاد بیشــترین 

ــا  ــه ب ــن ک ــری ممک ــترین براب ــراری بیش ــرفت، و برق ــمت پیش ــه س ــا ب تاش ه

مســئولیت فــردی تطابــق دارد، کافــی نیســت؟ آیــا این بــا مفهوم مســئولیت فردی 

ســازگار اســت کــه خداونــد ممکــن کــرده تا بشــر بتواند بیــن گنــاه و پاکدامنــی، و در 
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نتیجــه بیــن تنبیــه و پــاداش انتخــاب کنــد؟

امــا سیاســتمدار هیچــگاه بــه ایــن نمی اندیشــد. ذهــن او بــه ســمت 

ــر  ــه ظاه ــه ب ــی و چ ــه قانون ــی رود، چ ــررات م ــا و مق ــازماندهی ها، اتحادیه ه س

ــه باعــث افزایــش  ــد ک ــاش می کن ــدی ت ــداوای پلی ــرای م ــی. او از راهــی ب قانون

و همیشــگی کــردن همــان پلیــدی ای می شــود کــه همــه چیــز از آن شــروع شــد: 

چپــاول قانونــی. گفتیــم کــه عدالــت یــک مفهــوم ســلبی اســت. آیــا حتــی یــک 

عمــل قانونــی ایجابــی وجــود دارد کــه اصــل چپــاول را در خــود نداشــته باشــد؟

قانون و نیکوکاری

شــما می گوئیــد: »کســانی وجــود دارنــد کــه هیــچ پولــی ندارنــد«، و به قانــون رو 

می آوریــد. امــا قانــون ســینه ای نیســت که مملو از شــیر باشــد. نــه عروق شیررســان 

قانــون از شــیر منبعــی خــارج از جامعــه، تامیــن می شــود. چیــزی نمی توانــد بــه 

نفــع یــک شــهروند یــا یــک طبقــه بــه خزانــه ی عمومــی اضافــه شــود، مگــر اینکــه 

شــهروندان و طبقــات دیگــر مجبــور شــده باشــند کــه آن را پرداخــت کننــد. اگــر هــر 

کــس بــه انــدازه ای از خزانــه برداشــت کنــد کــه بــه انــدازه ی آن بــه خزانــه واریــز 

کــرده، صحیــح اســت کــه قانــون هیچکــس را چپــاول نکــرده اســت. امــا ایــن طرز 
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رویــه، بــرای کســی کــه هیــچ پولــی نــدارد، هیــچ کاری نمی کنــد. اینــکار برابــری 

ــه از  ــزار تســاوی باشــد ک ــد اب ــی می توان ــون زمان ــج نمی دهــد. قان ــد را تروی درآم

بعضــی افــراد بگیــرد و بــه بعضــی دیگــر بدهــد. هنگامــی کــه قانــون چنیــن کنــد، 

ابــزار چپاولگــری اســت.

بــا ایــن پیش فــرض، تعرفه هــای حمایتــی، یارانه هــا، ســود تضمیــن شــده، شــغل 

ــات  ــی، مالی ــوزش عموم ــی، آم ــاه عموم ــت و رف ــای معافی ــده، طرح ه ــن ش تضمی

تصاعــدی، اعتبــار رایــگان و امــور عام المنفعــه را بررســی کنیــد. خواهیــد یافــت کــه 

همــواره اینهــا بــر پایــه ی چپــاول قانونی، یــا همــان بی عدالتی ســازمان یافته هســتند.

قانون و آموزش

ــون رو  ــه قان ــد«، و ب ــه ســواد ندارن ــد ک ــد: »کســانی وجــود دارن شــما می گوئی

می آوریــد. امــا قانــون بــه خــودی خــود، مشــعل یادگیــری نیســت کــه نــورش بــه 

بیــرون می تابــد. قانــون بــر جامعــه ای حاکــم اســت کــه بعضــی افــراد دانــش دارند 

و بعضــی دیگــر ندارنــد؛ جایــی کــه بعضــی نیــاز بــه یادگیــری دارنــد و بعضــی دیگر 

می تواننــد تدریــس کننــد. در ایــن مســئله ی آمــوزش، قانــون فقــط دو گزینــه دارد: 

ــدون اســتفاده از  ــه و ب ــری آزادان ــا تعامــل تدریس-یادگی ــد اجــازه دهــد ت می توان
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ــور بــه  نیــروی قهریــه بــکار بیفتــد. یــا می توانــد بــدون هزینــه انســان ها را مجب

انجــام ایــن کار بکنــد، بــا گرفتــن هزینــه از بعضــی افــراد بــه انــدازه ای کــه بــرای 

پرداخــت معلمــان منتصــب دولتــی کافــی باشــد. امــا قانــون در ایــن مــورد دوم، بــا 

زیــر پــا گذاشــتن آزادی و مالکیــت، مرتکــب چپــاول قانونــی می شــود.

قانون و اصول اخالقی

شــما می گوئیــد: »اینهــا کســانی هســتند کــه اصــول اخاقــی یا دیــن ندارنــد«، و 

بــه قانــون رو می آوریــد. امــا قانــون یعنــی نیــروی قهریــه. و آیــا نیــاز اســت اشــاره 

کنــم کــه اســتفاده از اجبــار در مســائل اخاقــی و دینــی، چــه تــاش خشــونت آمیز 

و پوچــی اســت؟

بــه نظــر می رســد کــه سوسیالیســت ها، هــر چقــدر هــم کــه از خودراضی باشــند، 

نمی تواننــد از دیــدن ایــن چپــاول قانونــی هولنــاک اجتنــاب کننــد کــه بــه چنیــن 

ــد؟  ــا سوسیالیســت ها چــه می کنن ــی منجــر می شــود. ام سیســتم ها و تاش های

آنهــا ایــن چپــاول قانونــی از دیگــران - و حتــی خودشــان - را زیرکانه پنهــان می کنند، 

تحــت الفاظــی چــون بــرادری، اتحــاد، ســاماندهی و همــکاری. چــون مــا از قانــون 

فقــط عدالــت می خواهیــم، سوسیالیســت ها بدین وســیله گمــان می کننــد کــه مــا 
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مخالــف بــرادری، اتحــاد، ســاماندهی و همــکاری هســتیم. سوسیالیســت ها لقــب 

فردگــرا روی مــا گذاشــته اند.

امــا مــا بــه سوسیالیســت ها اطمینــان می دهیــم کــه مــا فقــط بــا ســازماندهی 

اجبــاری مخالفیــم، و نــه بــا ســازماندهی طبیعــی. مــا منکــر اشــکالی از همــکاری 

ــه. مــا اتحــاد  ــه همــکاری داوطلبان ــه مــا تحمیــل شــده اســت، ن هســتیم کــه ب

ــردی را از  ــه مســئولیت ف ــا کارش اینســت ک ــه تنه ــم ک ــی ای را نمی پذیری مصنوع

مــردم بگیــرد. مــا ضــد همــکاری طبیعــی بشــر نیســتیم کــه مشــیت الهــی اســت.

سردرگمی در واژه ها

سوسیالیســم مشــابه بــا ایده هــای باســتانی کــه از آنهــا سرچشــمه گرفتــه، دولت 

و جامعــه را بــا هــم اشــتباه گرفتــه اســت. در نتیجــه ی ایــن، هربــار بــه کاری کــه 

دولــت کــرده اعتــراض می کنیــم، سوسیالیســت ها اســتنتاج می کننــد کــه مــا کا 

مخالــف انجــام آن کار هســتیم.

مــا مخالــف آمــوزش دولتــی هســتیم. بعــد، سوسیالیســت ها می گوینــد کــه مــا 

مخالــف هــر گونــه آمــوزش هســتیم. مــا مخالــف مذهــب دولتــی هســتیم. بعــد، 

سوسیالیســت ها می گوینــد کــه مــا کا هیــچ مذهبــی نمی خواهیــم. مــا مخالــف 
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ــری  ــف براب ــه مــا مخال ــد ک ــا می گوین ــاری دولتــی هســتیم. بعــد، آنه ــری اجب براب

هســتیم، و … . مثــل اینســت کــه سوسیالیســت ها ما را متهــم کنند کــه نمی خواهیم 

مــردم غــذا بخورنــد، چــرا کــه مــا نمی خواهیــم دولــت کشــاورزی کنــد.

اثر نویسندگان سوسیالیست

چگونــه سیاســتمداران ایــن ایــده ی عجیــب را بــاور کردنــد که قانــون باید چیــزی را 

تولیــد کنــد کــه صاحــب آن نیســت - ثــروت، علــم و دیــن بــا تعبیر مثبــت - تــا باعث 

شــکوفایی می شــود؟ آیــا بخاطــر تاثیــر نویســندگان مدرن ماســت یــا امــور عمومی؟

نویســندگان امــروزی - خصوصــا آنــان کــه متعلــق به مکتــب فکری سوسیالیســم 

هســتند - نظریه هــای متنوعشــان را بــر ایــن فــرض مشــترک پایه گــذاری می کننــد: 

آنهــا بشــریت را بــه دو بخــش تقســیم می کننــد. مــردم بــه طــور کلــی - بجــز خــود 

شــخص نویســنده - گــروه اول را تشــکیل می دهنــد. نویســنده، بــه تنهایــی، گــروه 

ــن  ــن و مغرورانه تری ــن عجیب تری ــا ای ــد. یقین ــکیل می ده ــر را تش دوم و مهم ت

اندیشــه ای اســت کــه تابحــال بــه ذهــن بشــر خطــور کــرده اســت!

در واقــع، ایــن نویســندگان امــور عمومــی بــا بیــان ایــن نکتــه شــروع می کننــد 

ــچ  ــد؛ هی ــخیص و درک ندارن ــوان تش ــه عن ــزی ب ــان چی ــردم درون خودش ــه م ک
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انگیــزه ای بــرای کنــش کــردن دارنــد. ایــن نویســندگان فــرض می کننــد کــه مــردم 

چیــزی نیســتند جــز مــوادی بی جــان، ذراتــی منفعــل و اتم هایــی بی حرکــت، و در 

بهتریــن حالــت نوعــی از گیاهــان هســتند کــه بــه هســتی خودشــان بی اعتنایــی 

می کننــد. آنهــا فــرض می کننــد کــه مــردم مســتعد تغییــر شــکل یافتــن - بــا اراده 

و خواســت دیگــران - بــه بی نهایــت شــکل مختلــف هســتند، اشــکالی کــم و بیــش 

متقــارن، هنرمندانــه و تکامل یافتــه.

عــاوه بــر ایــن، هیچکــدام از ایــن نویســندگان امــور دولتــی مکــث نمی کننــد تــا 

حــدس بزننــد کــه خودشــان - بــا عنــوان ســازمان دهنده، اکتشــافگر، قانون گــذار یــا 

بنیان گــذار - هســتند کــه ایــن اراده و خواســت، ایــن نیــروی الهام بخــش جهانــی، 

ایــن قــدرت خــاق را دارنــد تــا بــا ماموریــت تحسین برانگیزشــان، این مــواد متفرق 

- مــردم - را بــه شــکل یــک جامعــه درآوردنــد.

ــه  ــد ک ــه مــردم می نگرن ــا همــان نگاهــی ب ــن نویســندگان سوسیالیســت ب ای

باغبــان درختانــش را می بینــد. همانطــور کــه باغبــان بــا دمدمی مزاجــی درختــان 

را بــه شــکل هــرم، چتــر، مکعــب، گلــدان یــا اشــکال دیگــر در مــی آورد، نویســنده ی 

ــز  ــب گروه هــا، رده هــا، مراک ــا خیال بافــی انســان ها را در قال سوسیالیســت هــم ب

اصلــی و فرعــی، اشــکال هندســی و ســپاه کارگــران تجســم می کنــد. و همانطــور 
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کــه باغبــان بــه تبــر، ابــزار هــرس، اره و قیچــی نیــاز دارد تــا درختــان را تغییــر شــکل 

دهــد، نویســنده ی سوسیالیســت هــم بــرای تغییــر دادن شــکل انســان هــا، بــه 

نیــروی قهریــه نیــاز دارد کــه در قانــون پیــدا می شــود. بدیــن منظــور، او قوانیــن 

تعرفــه ی گمرکــی، مالیــات، معافیــت و آمــوزش را ابــداع می کنــد.

سوسیالیســت ها می خواهند نقش خدا را بازی کنند

ــه  ــه ب ــد ک ــگاه می کنن ــده ی مــواد خامــی ن ــه دی ــه مــردم ب سوسیالیســت ها ب

شــکل یافتــن در قالــب ائتاف هــای اجتماعــی نیــاز دارنــد. ایــن گــزاره بــه قــدری 

ــورد  ــی سوسیالیســت ها در م ــه صــورت تصادف ــر ب ــی اگ ــه حت ــح اســت ک صحی

موفقیــت ایــن ائتاف هــا دچــار تردیــد شــوند، خواســتار ایــن می شــوند که بخشــی 

از بشــریت جــدا شــود تــا رویشــان آزمایــش کننــد. ایــن ایــده ی امتحــان کــردن 

تمــام سیســتم ها بســیار شــناخته شــده اســت. و یــک رهبــر سوسیالیســت رســما 

بــا ایــن شــناخته می شــود کــه از مجلــس موسســان خواســته اســت تــا ناحیــه ی 

کوچکــی از کشــور بــا تمــام ســاکنانش در اختیــار آزمایش هــای وی قــرار بگیرنــد.

بــا همیــن منــوال، یــک مختــرع قبــل ازینکه یک ماشــین بــا انــدازه ی کامل بســازد، 

ابتــدا یــک مــدل ابــداع می کنــد؛ شــیمیدان مقــداری مــواد شــیمیایی هــدر می دهــد 

https://khoreketab.com/?utm_source=thelaw&utm_medium=hyperlink&utm_content=pdf


کتاب قانون - فردریک باستیا

52

w w w . K h o r e K e t a b . c o m

تــا یــک ایــده را امتحــان کنــد، و همینطــور یــک کشــاورز مقــداری دانــه و زمین.

امــا بیــن باغبــان و درخت هایــش، بیــن مختــرع و ماشــینش، بیــن شــیمیدان و 

عناصــرش، چــه تفاوتــی وجــود دارد! و بــا تمــام خلــوص نیــت، یــک سوسیالیســت 

خیــال می کنــد کــه همیــن تمایــز بیــن او و بشــریت وجــود دارد.

ــه  ــه جامع ــه نحــوی ب ــم ب ــرن نوزده ــه نویســندگان ق ــدارد ک جــای تعجــب ن

ــده کــه  ــن ای ــوغ قانون گــذار اســت. ای ــزاری مصنوعــی از نب ــا اب ــد کــه گوی می نگرن

ــته در  ــندگان برجس ــران و نویس ــام متفک ــت، تم ــیک اس ــوزش کاس ــه ی آم نتیج

کشــورمان را تصاحــب کــرده اســت. بــرای ایــن متفکــران و نویســندگان، رابطه ی بین 

مــردم و قانون گــذار بــا رابطــه ی بیــن ســفال و کوزه گــر یکســان بــه نظــر می رســد.

از ایــن گذشــته، حتــی وقتــی کــه رضایــت داده اند تــا اصل عملگــری در قلــب، و اصل 

درایــت در ذهــن انســان را بــه رســمیت بشناســند، این نعمت هــای خداونــد را هدایایی 

مصیبت بــار در نظــر می گیرنــد. آنهــا گمــان می کننــد کــه بــر اســاس انگیــزش ایــن دو 

هدیــه، افــراد گرایشــی مهلــک بــه نابــودی خودشــان دارنــد. آنــان فــرض می کننــد کــه 

اگــر قانون گــذاران مــردم را بــه حــال خودشــان رهــا کننــد، مــردم بــه بی خدایــی بجــای 

مذهــب، بــه جهــل بجــای خــرد، بــه فقر بجــای تولیــد و تجــارت می رســند.
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از بشر متنفرند سوسیالیست ها 

بــه عقیــده ی ایــن نویســندگان، قطعــا مایــه ی خوشــبختی اســت کــه بهشــت 

ــازل  ــه ای ن ــا وارون ــش دقیق ــذاران - گرای ــردان و قانون گ ــراد خاصــی - دولتم ــر اف ب

کــرده اســت. نــه تنهــا بــرای صــاح خودشــان، بلکــه بــرای صــاح مابقــی جهانیان! 

درحالیکــه بشــر به ســمت پلیــدی گرایــش دارد، قانون گذاران مشــتاق خیر هســتند؛ 

ــه شــده، قانون گــذاران آرزوی روشــنگری  ــه ســمت تاریکــی روان درحالیکــه بشــر ب

دارنــد؛ درحالیکــه بشــر بــه ســمت گنــاه جــذب می شــود، قانون گــذاران مجــذوب 

ــن وضعیــت  ــه ای ــد ک ــم گرفته ان ــه تصمی ــوا هســتند. از آنجــا ک ــزگاری و تق پرهی

صحیــح امــور اســت، آنــگاه آنــان خواســتار اســتفاده از نیــروی قهریــه می شــوند تــا 

تمایــات خودشــان را جایگزیــن نــوع بشــر کننــد.

بــه صــورت تصادفــی یــک کتــاب فلســفی، سیاســی و یــا تاریخــی را بــاز کنیــد 

و احتمــاال خواهیــد دیــد کــه ایــن ایــده چقــدر در کشــور مــا ریشــه دوانــده اســت؛ 

ایــده ای کــه فرزنــد مطالعــات باســتانی و مادر سوسیالیســم اســت. احتمــاال در همه 

کتاب هــا ایــن ایــده را خواهیــد یافــت کــه انســان صرفــا مــاده ای بــی روح اســت که 

زندگــی، ســامان، اخــاق و موفقیتــش را از قــدرت دولــت دریافــت کــرده اســت. و 

حتــی بدتــر از ایــن، اظهــار خواهنــد کــرد که بشــر تمایل بــه فســاد و تباهــی دارد، و 
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تنهــا دســتان اســرارآمیز قانون گــذار اســت کــه ایــن جریــان رو بــه افــول را متوقــف 

ــد. تفکــر کاســیک مرســوم در همــه جــا می گویــد کــه در پــِس جامعــه ی  می کن

منفعــل، قــدرت سرپوشــیده ای بــه نــام قانــون یــا قانون گــذار )یــا بــا عناوینــی دیگر 

کــه نشــان دهنده ی فــرد یــا افــرادی ناشــناس اســت کــه تاثیــر و قــدرت بی چــون 

 و چــرا دارنــد( وجــود دارد کــه بشــر را کنتــرل می کنــد، بحرکــت درمــی آورد، اصــاح 

ــده می رســاند. ــه بشــر فای ــد و ب می کن

در دفاع از کار اجباری

ــی  ــار لوی ــد در درب ــم ولیعه ــول از بوســت19 ]معل ــدا یــک نقــل ق ــد در ابت بگذاری

ــم: ــر بگیری چهاردهــم[ را در نظ

»یکــی از چیزهایــی کــه شــدیدا ذهــن مصریــان باســتان را تحــت تاثیــر 

)بدســت چــه کســی؟( قــرار داده بــود، وطــن پرســتی بــود… هیــچ کســی 

اجــازه نداشــت کــه بــرای دولــت بــی فایــده باشــد. قانــون کار هــر کــس را 

تعییــن می کــرد، کــه از پــدر بــه پســر بــه ارث می رســید. هیــچ کســی مجــاز 

19. Bosseut
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ــه  ــه کســی می توانســت تغییــر حرف ــا دو شــغل داشــته باشــد. ن ــود ت نب

بدهــد… امــا یــک وظیفــه بــود کــه همــه مجبــور بــه پیــروی از آن بودنــد: 

ــررات سیاســی  ــن مذهــب و مق ــده گرفت ــت. نادی ــون و معرف ــه قان مطالع

مملکــت، در هیــچ شــرایطی پذیرفتــه نمی شــد. عــاوه بــر ایــن، هــر حرفــه 

بــه ناحیــه ی مشــخصی )بدســت چــه کســی؟( تخصیــص می یافــت… در 

میــان قوانیــن خــوب، یکــی از بهترینشــان ایــن بــود کــه همــه بایــد آموزش 

ببیننــد )بدســت چــه کســی؟( تــا از آنهــا تبعیــت کننــد. در نتیجــه ی ایــن، 

مصــر سرشــار از اختراعــات فوق العــاده بــود، و هیــچ چیــزی نادیــده گرفتــه 

ــد.« ــی را آســوده و آرام کن ــه می توانســت زندگ نمی شــد ک

بنابرایــن طبــق نظر بوســت، افــراد هیــچ چیــز از خودشــان ندارند. وطن پرســتی، 

شــکوفایی، نوآوری هــا، کشــاورزی و علــم، همگــی از طریــق عملکــرد قانــون، یعنــی 

فرمانروایــان، بــه مــردم اعطــا شــده اســت. تمــام کاری کــه مــردم بایــد انجــام دهند 

اینســت کــه بــه رهبــری تعظیــم کنند.

در دفاع از دولت پدرانه

بوســت بــه ایــن ایــده بــاور دارد کــه منبــع تمــام پیشــرفت ها دولــت اســت. تــا 
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ــر اتهــام رد کــردن کشــتی گیری و موســیقی، از مصریــان  حــدی کــه حتــی در براب

ــت: ــد. او گف ــاع می کن دف

ــدای  ــم خ ــتوس ]او صدراعظ ــکان دارد؟ تریسمجیس ــن ام ــور ای »چط

ــت.« ــرده اس ــداع ک ــا را اب ــن هنره ــود[ ای ــس ب ــری، اوزیری مص

بوســت ادعــا می کنــد کــه در میــان ایرانیــان هــم، همــه چیــز از بــاال بــه پاییــن 

ــرد: ــکل می گی ش

ــاورزی را  ــه کش ــود ک ــن ب ــاهزاده ای ــئولیت های ش ــن مس ــی از اولی »یک

تقویــت کنــد… همانطــور کــه اداراتــی بــرای نظــارت روی ارتشــیان تاســیس 

ــود  ــی وج ــور زراع ــت ام ــرای هدای ــی ب ــه ادارات ــور ک ــود، همانط ــده ب ش

داشــت… قــدرت پادشــاهی، الهام بخــش احتــرام قاطعــی در میــان مــردم 

ــوده اســت.« ــران ب ای

و طبــق صحبت هــای بوســت، اگــر چــه مــردم یونــان بســیار باهــوش بودنــد، اما 

هیــچ درکــی از مســئولیت فــردی نداشــتند؛ مثــل ســگ ها و اســب ها، آنهــا حتــی 

توانایــی نداشــتند کــه ســاده ترین بازی هــا را اختــراع کننــد:

»یونانیــان کــه بــه صــورت طبیعــی شــجاع و باهــوش بودنــد، در اوایــل 

ــک  ــه کم ــدند. ب ــدن ش ــری متم ــاکنان مص ــاهان و س ــگ پادش ــا فرهن ب
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ــان ورزش هــای فیزیکــی، مســابقات دو،  ــردم یون ــان مصــری، م فرمانروای

اســب دوانی و ارابه رانــی را آموختنــد… امــا بهتریــن چیــزی کــه مصریــان 

بــه یونانیــان تعلیــم دادنــد، ایــن بــود کــه مطیــع و فرمانبــردار شــوند، و 

بــه منظــور خیــر اجتماعــی، بــه خودشــان اجــازه دهنــد تــا بوســیله قانــون 

اصــاح شــوند.«

ایده ی بشر منفعل

قابــل انــکار نیســت کــه ایــن نظریه هــای کاســیک ]کــه معلمــان، نویســندگان، 

ــد  ــل بودن ــد[ قائ ــج می دهن ــوری تروی ــوفان ام ــاددان و فیلس ــذاران، اقتص قانون گ

هــر چیــزی کــه بــه مــردم داده شــود، از منشــا بیرونــی می آیــد. یــک مثــال دیگــر، 

فنلــون ]اســقف اعظــم، نویســنده و آمــوزگار دوک برگانــدی20[ را در نظــر بگیریــد.

ــه او در  ــت ک ــن واقعی ــر ای ــاوه ب ــود. ع ــم ب ــی چهارده ــدرت لوئ ــاهد ق او ش

مطالعــات کاســیک و تحســین عهــد عتیــق تعلیــم یافتــه، طبیعتــا باعــث شــد تــا 

فنلــون ایــن ایــده را بپذیــرد کــه بشــر بایــد منفعــل باشــد؛ اینکــه علــت بدبختی هــا 

20. The Duke of Burgundy
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و کامیابی هــا، گناهــان و ثواب هــای مــردم در تاثیــر خارجــی ای اســت کــه قانــون و 

قانون گــذار اعمــال کرده انــد. بنابرایــن، او در کتــاب ماجراجویی هــای تلماکــوس21 و 

در قســمت آرمانشــهر ســالنتوم22، انســان )بــا تمــام عائق، اســتعدادها، خواســته ها 

ــرار می دهــد. مســئله هــر  ــذار ق ــق رای قانون گ ــار مطل و دارایی هایــش( را در اختی

چــه باشــد، مــردم بــرای خودشــان تصمیــم نمی گیرنــد؛ پادشــاه بــرای آنهــا تصمیــم 

می گیــرد. او پادشــاه را بــه عنــوان روح ایــن تــوده ی بی شــکل از مــردم، بــه تصویــر 

ــام ســاماندهی ها، در  ــام پیشــرفت و اصــل تم ــر، دوراندیشــی، تم می کشــد. تفک

پادشــاه مانــدگار اســت. درنتیجــه تمــام مســئولیت بــه روی دوش اوســت.

کل کتــاب تلماکــوس اثــر فنلــون ایــن را ثابــت می کنــد. خواننــده را بــه مطالعه ی 

ایــن کتــاب ارجــاع می دهــم و خــودم بــه نقــل قــول تصادفی ذیــل بســنده می کنم.

سوسیالیســت ها منطق و واقعیت ها را نادیده می گیرند

بــا ســاده لوحی شــگفت انگیزی کــه بــرای کاســیک گرایان عادی اســت، فنلــون اعتبار 

21. Telemachus

22. Salentum
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منطــق و واقعیت هــا را نادیــده می گیــرد. وقتــی او ســعادت کلــی مصریــان را به معرفت 

خودشــان نســبت نمی دهد، بلکــه به معرفــت پادشاهانشــان وابســته می داند:

»وقتــی بــه سواحلشــان نــگاه می کنیــم، چیــزی نمی بینیــم جــز 

شــهرهای ثروتمنــد و ممالــک کشــور کــه در بهتریــن حالــت مســتقر شــده 

ــی  ــای طای ــا خرمن ه ــال ب ــر س ــد و ه ــدرت بایرن ــه ن ــا ب ــد؛ زمین ه ان

ــر  ــران زی ــدگان هســتند؛ کارگ ــو از پرن ــزاران ممل پوشــیده می شــوند؛ چمن

وزن میوه هــا خــم شــده اند کــه زمیــن بــا دســت و دلبــازی فراهــم کــرده 

ــن  ــا، طنی ــرم فلوت ه ــای ن ــا نت ه ــان ب ــه صدایش ــی ک ــت؛ دامداران اس

ــه تحــت  ــی مردمــی ک ــداز می شــود. اســتاد گفــت »ســعادتمندی یعن ان

ــه هســتند…« فرمــان یــک پادشــاه فرزان

ــای سرتاســر مصــر  ــا رضایــت و غن »بعدهــا، اســتاد از مــن خواســت ت

را ببینیــم کــه بیســت و دو هــزار شــهر دارد. او مقــررات انتظامــی نیکویــی 

ــه  ــت ک ــرازوی عدال ــه ی ت ــه در شــهرها وجــود دارد؛ کف ــرد ک را تحســین ک

ــودکان در  ــب ک ــوزش بی عی ــدان؛ آم ــه ثروتمن ــود و علی ــرا ب ــع فق ــه نف ب

ــر و اعــداد دیــده می شــود؛  ــه هن ــری، کار، هشــیاری و عشــق ب اطاعت پذی

دقتــی کــه در اجــرای تمــام آیین هــای مذهبــی رعایــت می شــود؛ از خــود 
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گذشــتگی، مقــام بــاالی شــرافت، وفــاداری بــه مــردان و تــرس از خدایــان 

کــه هــر پــدری بــه فرزندانــش می آمــوزد. او هیچــگاه از تحســین شــکوفایی 

ایــن کشــور دســت نکشــید. او گفــت »ســعادتمندی یعنــی مردمــی کــه بــا 

ایــن رســم و رســوم تحــت فرمــان یــک پادشــاه فرزانــه هســتند.«

سوسیالیســت ها می خواهند مردم را گروه بندی کنند

قصیــده ی کوتــاه فنلــون دربــاره ی کــرت23 از ایــن هــم فریبنده تــر اســت. اســتاد 

مجبــور شــد چنیــن بگویــد:

»هــر چیــز شــگفت انگیزی کــه در ایــن جزیــره می بینیــد، حاصــل قوانیــن 

ــب داده، جسمشــان را  ــودکان ترتی ــرای ک ــه ب ــوس24 اســت. آموزشــی ک مین

قــوی و نیرومنــد می کنــد. از همــان ابتــدا، کــودکان را بــه یــک عمــر زندگــی 

صرفه جویانــه و کاری عــادت می دهنــد، چــرا کــه می پندارنــد هــر گونــه لــذت 

حــواس منجــر بــه ضعیــف شــدن هــر دوی بــدن و ذهــن می شــود. درنتیجــه 

Crete .23: جزیره ای در یونان

24. Minos
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هیــچ لذتــی را مجــاز نمی داننــد، مگر شکســت ناپذیری بوســیله پرهیــزگاری و 

کســب افتخــار… اینجــا ســه گنــاه تنبیــه می شــود کــه دیگــر مردمــان نادیــده 

می گیرنــد: ناشــکری، ریــاکاری و طمــع. هیــچ نیــازی بــه مجــازات خود نمایــی 

و عیاشــی نیســت، چــرا کــه در جزیــره کــرت غریبه اند… هیــچ اثــاث گرانبهایی، 

هیــچ پوشــاک مجللــی، هیــچ ضیافــت لذتبخشــی مجاز نیســت.«

بدیــن ترتیــب اســتاد شــاگردش را آمــاده ی سرشــتن و دســتکاری کــردن - بــدون 

ــرای اینکــه خــرد ایــن  ــد. و ب ــاکا25 می کن ــا بهتریــن نیــت هــا- مــردم ایت شــک ب

ایده هــا را بــه شــاگرد بقبوالنــد، اســتاد بــرای او مثــال ســالنتوم را بازگــو می کنــد.

ایــن شــکل از فلســفه، منبــع ایده هــای سیاســی اولیــه ی ماســت. مــا بــه نحــوی 

یــاد گرفته ایــم بــا مــردم برخــورد کنیــم کــه یــک معلــم در کشــاوری می آمــوزد تــا 

کشــاورزان چگونــه خــاک را آمــاده کننــد و پــرورش دهنــد.

25. Ithaca
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یــک نام معروف و یک ایده ی پلید

حاال در اینباره به مونتسکیوی26 کبیر گوش بسپارید:

»بــرای اینکــه شــور دادوســتد حفــظ شــود، ضــروری اســت کــه همــه ی 

قوانیــن بایســت بــا آن مســاعد باشــند. ایــن قوانیــن، با تقســیم به انــدازه ی 

ــدر  ــق می شــوند، شــرایط بق ــه در تجــارت خل ــه محــض اینک دارایی هــا، ب

ــل  ــد مث ــا هــر شــهروند تنگدســتی بتوان ــد ت ــی آســانی فراهــم می کن کاف

دیگــران کار کنــد. همیــن قوانیــن بایــد هــر شــهروند ثروتمنــدی را در چنــان 

شــرایط تنزل یافتــه ای قــرار دهــد تــا او بــرای ثابــت مانــدن یــا رشــد کــردن، 

مجبــور بــه کار کــردن باشــد.«

بنابراین قوانین باید تمام دارایی ها را تقسیم کنند.

»اگرچــه برابــری واقعــی، روح دولــت در دموکراســی اســت، بازهــم بســیار 

دشــوار اســت ثابــت کنیــم کــه بکارگیــری حداکثــر ظرافــت در ایــن مســئله 

ــا شــود  لزومــا مطلــوب نیســت. ایــن کافیســت کــه یــک سرشــماری برپ

ــا ثابــت  ــا حــد مشــخصی کاهــش دهــد ی ــا تفاوت هــا در ســرمایه را ت ت

26. Montesquieu
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کنــد. بعــد ازینکــه ایــن عمــل انجــام شــد، قوانیــن خاصــی باقــی می ماننــد 

ــه  ــت دادن ب ــدان و معافی ــه ثروتمن ــردن ســربار ب ــل ک ــق تحمی ــا از طری ت

ــد.« ــراز کنن ــری را هم ت ــتان، نابراب تهی دس

ــر کــردن دارایی هــا بوســیله ی قانــون یــا نیــروی  ــاره بــه ایــده ی براب اینجــا دوب

ــیم. ــه می رس قهری

»در یونــان، دو نــوع جمهــوری وجــود داشــت، یکــی اســپارتا کــه نظامــی 

ــود کــه  ــوب ایــن ب ــی، مطل ــود. در اول ــود، و دیگــری آتــن کــه تجــاری ب ب

شــهروندان عاطــل و باطــل باشــند؛ در دومــی، عشــق بــه کار تشــویق می شــد.

بــه ذکاوت حیــرت آور ایــن قانون گــذاران توجــه کنیــد: بــا فرومایــه کــردن 

تمــام رســوم دایــر یعنــی بــا ترکیــب مفاهیــم معمــول تقــوا، آنــان از پیــش 

می دانســتند کــه جهــان، خــرد آنهــا را تحســین خواهــد کــرد.

لیکورگــوس27 بــا ترکیــب دزدِی ُخــرد بــا روح عدالــت، به شــهر خــود یعنی 

اســپارتا ثبــات بخشــید؛ بــا ترکیــب بزرگتریــن اســارت بــا بزرگتریــن آزادی؛ با 

ــه  ــید ک ــر می رس ــه نظ ــن. ب ــا میانه تری ــا ب ــن باوره ــب بی رحمانه تری ترکی

27. Lycurgus
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او شــهرش را از تمــام منابــع، هنــر، دادوســتد، پــول و اســتحکامات محــروم 

ــود.  ــادی ب ــاداش م ــه پ ــد ب ــدون امی ــروازی ب ــپارتا، بلندپ ــد. در اس می کن

عاطفــه ی طبیعــی روزنــه ای نداشــت، چــرا کــه یــک مــرد نــه فرزنــد بــود، 

نــه شــوهر و نــه پــدر. حتــی پاکدامنــی دیگــر شایســته نبــود. از ایــن راه، 

لیکورگــوس اســپارتا را بــه ســرافرازی و افتخــار هدایــت کــرد.

ایــن گســتاخی کــه در نهادهــای یونــان یافــت می شــد، در دل انحطــاط 

و فســاد دوران مــدرن مــا تکــرار شــده اســت. گهگاهــی یــک قانون گــذار 

ــان  ــه درســتکاری برایشــان هم ــردم را شــکل داده ک ــه نحــوی م صــادق ب

ــپارتان ها. ــرای اس ــجاعت ب ــه ش ــی را دارد ک جایگاه

بــرای مثــال، آقــای ویلیــام پن28 یــک لیکورگــوس واقعی اســت. اگرچــه آقای 

پــن هــدف صلــح را انتخاب کــرده، درحالیکه لیکورگــوس هدف جنــگ را انتخاب 

کــرده بــود، ایــن دو نفــر از یــک جنبــه به یکدیگر شــباهت دارنــد. اعتبــار اخاقی 

آنهــا نــزد مــردم آزاد، بــه آنهــا اجــازه داد تــا بــر تبعیضــات غلبه کنند، احساســات 

شــدید را رام کننــد، و مردمــان خودشــان را بــه راه هــای جدیــد هدایــت کنند.

28. William Penn
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ــرای صــاح  ــال دیگــر ]از مردمــی اســت کــه ب ــه یــک مث کشــور پاراگوئ

ــت.29 ــد[ اس ــرورش می یابن ــان پ ــیله قانون گذارش ــان، بوس خودش

حــاال ایــن صحیــح اســت کــه اگــر یــک نفــر میــل محــض فرمــان دادن 

را بزرگتریــن لــذت زندگــی بدانــد، او بــه فکــر یــک جــرم بــزرگ علیــه جامعــه 

می افتــد؛ اگرچــه، همــواره ایــن یــک ایــده ی اصیــل اســت تــا بــه نحــوی بــر 

مــردم حکرانــی شــود کــه آنهــا را ســعادتمندتر می کنــد.

آنــان کــه می خواهنــد نهادهــای مشــابهی تاســیس کننــد، بایــد از ایــن 

راه پیــروی کننــد: مالکیــت عمومــی دارایــی را دایــر کنیــد، مطابــق بــا کتــاب 

جمهــور افاطــون؛ بــه خدایــان احتــرام بگذاریــد، همانطــور کــه افاطــون 

دســتور داد؛ از مخلــوط شــدن خارجی هــا بــا مــردم جلوگیــری کنیــد، تــا از 

رســوم محافظــت کنیــد؛ بگذاریــد دولــت بــه جــای شــهروندان، تجــارت را 

برقــرار کنــد. قانون گــذار بایــد بجــای تجمــات، هنــر فراهــم کنــد؛ او بایــد 

ــد.« بجــای خواســته ها، نیازهــا را ارضــا کن

29. یادداشت مترجم: چیزی که آن زمان به عنوان پاراگوئه شناخته می شد، بسیار بزرگتر از امروز است. 
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یک ایده ی وحشتناک

آنــان کــه تحــت تاثیــر نابخــردی عامیانــه هســتند، ممکــن اســت ادعــا کننــد: 

»مونتســکیو اینــرا گفتــه اســت! پــس عالــی اســت! تحســین انگیز اســت!« امــا من 

جرئــت ایــن را دارم کــه عقیــده ی خــودم را داشــته باشــم. مــن می گویــم: چی! شــما 

وقیحانــه آن را عالــی می نامیــد! ایــن منزجرکننــده اســت! ایــن گزیده هــای تصادفی 

ــود  ــت - خ ــردم، آزادی و مالکی ــه م ــد ک ــان می ده ــکیو نش ــته های مونتس از نوش

بشــریت - را چیــزی بیشــتر از مــواد الزم بــرای خــردورزی قانون گــذاران نمی دانــد.

رهبر دموکرات ها

حــاال بگذاریــد روســو را در ایــن زمینه بررســی کنیــم. این نویســنده ی امــور عمومی، 

واالتریــن صاحــب اختیــار دموکرات هاســت. و اگــر چــه او ســاختار اجتماعــی را بــر 

پایــه ی اراده ی مــردم قــرار می دهــد، او بیشــتر از دیگــران و بــه طــور کامــل این نظریه 

را پذیرفتــه اســت کــه بشــر در پیشــگاه قانون گــذاران، کامــا بی حرکــت اســت:

»اگــر ایــن صحیــح باشــد کــه یــک شــاهزاده ی متعــال نــادر اســت، پــس 

آیــا ایــن هــم صحیــح نیســت کــه یــک قانون گــذار متعــال حتــی کمیاب تــر 

اســت؟ شــاهزاده فقــط بایــد الگویــی دنبــال کنــد کــه قانون گــذار تعییــن 
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کــرده اســت. قانون گــذار مکانیکــی اســت کــه ماشــین را اختــراع می کنــد؛ 

شــاهزاده صرفــا کارگــری اســت کــه آن را بــه حرکــت در مــی آورد.«

و مــردم در ایــن بیــن چــه نقشــی دارنــد؟ آنهــا صرفــا ماشــینی هســتند کــه قــرار 

اســت حرکــت کنــد. در واقــع، آیــا آنهــا صرفا مــواد خامــی که ماشــین از آن ســاخته 

شــده، نیستند؟

ــن  ــه بی ــود دارد ک ــاهزاده وج ــذار و ش ــن قانون گ ــه ای بی ــان رابط ــس هم پ

متخصــص کشــاورزی و کشــاورز هســت؛ و رابطــه بیــن شــاهزاده و رعیــت، همــان 

رابطــه ی کشــاورز بــا زمیــن اســت. ایــن نویســنده ی امــور عمومــی چقــدر باالتــر 

ــم اســت و  ــذاران حاک ــر قانون گ از بشــر گماشــته شــده اســت؟ روســو خــودش ب

ــد: ــوزش می ده ــا آم ــه آنه ــزی، ب ــای مغرورآمی ــن واژه ه ــا چنی ــان را ب حرفه ش

»آیــا می خواهیــد بــه دولــت ثبــات بدهیــد؟ پــس دو نقطــه ی متضــاد را تــا 

جــای ممکــن بــه هــم نزدیک کنیــد. نــه ثروتمنــدان، نــه گدایــان را تحمــل نکنید.

اگــر خــاک بی ثمــر و بایــر باشــد، یــا کشــور بــرای ســاکنانش محقر باشــد، 

آنــگاه بــه صنایــع و هنــر رو بیاوریــد، و ایــن محصــوالت را بــا غذایــی معامله  

کنیــد کــه بــه آن نیــاز داریــد. … در یــک خــاک حاصلخیــز - اگــر ســاکنان 

انــدک باشــند - تمــام توجــه خودتــان را بــه کشــاورزی معطــوف کنیــد، چــرا 
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کــه باعــث تکثیــر جمعیــت می شــود؛ هنــر را کنــار بگذاریــد، زیــرا فقــط در 

خدمــت کــم کــردن جمعیــت ملــت اســت.

اگــر مرزهــای ســاحلی گســترده و دردسترســی داریــد، آنــگاه دریــا را بــا 

ــا کوتاهــی  ــده ام ــی بپوشــانید؛ شــما زیســت خیره کنن کشــتی های بازرگان

خواهیــد داشــت. اگــر ســواحل شــما فقــط صخره هــای صعب العبــور دارد، 

ــر و  ــد؛ آنهــا زندگــی آرام ت ــد مــردم وحشــی باشــند و ماهــی بخورن بگذاری

ــد. ــی می کنن ــر زندگ ــدون شــک خوش ت ــد داشــت، و ب ــری خواهن شــاید بهت

بــه طــور خاصــه، و افــزون بــر قواعــد کلی کــه بین همه مشــترک اســت، 

هــر ملتــی شــرایط خــاص خــودش را دارد. و ایــن واقعیــت بــه خــودی خود 

باعــث می شــود تــا قانون گــذاری متناســب بــا آن شــرایط باشــد.

بــه همیــن دلیــل اســت کــه ســابقا عبریــان، و اخیــرا عرب هــا، مذهــب 

را بــه عنــوان مقصــود مبنایــی انتخــاب کرده انــد. هــدف آتنی هــا ادبیــات 

بــود؛ بــرای شــهر های کارتــاژ30 و تایــر31 تجــارت بــود؛ بــرای جزیــره رودس32 

30. Carthage

31. Tyre

32. Rhodes
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ــود.  ــوا ب ــرای روم تق ــود؛ و ب ــگ ب ــپارتا جن ــرای اس ــود؛ ب ــی ب ــور دریای ام

نویســنده ی کتــاب روح القوانیــن ]مونتســکیو[ ایــن را نشــان داده اســت کــه 

بــا چــه هنــری قانون گــذار بایــد نهادهــای تحــت نظــرش را هدایــت کنــد 

تــا بــه هــر کــدام از ایــن اهــداف برســند… امــا فــرض کنیــد کــه قانون گــذار 

مقصــود شایســته اش را اشــتباه بگیــرد، و بــر اســاس قاعده ای متفــاوت عمل 

کنــد کــه داللــت بــر نقــض طبیعــت چیزهــا دارد. فــرض کنیــد کــه قاعــده ی 

برگزیــده گاهــی اوقــات بــرده داری خلــق کنــد، و گاهــی جمعیــت؛ گاهــی 

صلــح و گاهــی پیــروزی. ایــن گمراهــی در هــدف بــه آرامــی باعــث سســت 

ــد.  ــوب می کن ــون اساســی را معی ــون می شــود و قان شــدن قان

دولــت دچــار پریشــانی های بی پایــان می شــود تــا نابــود شــود یــا تغییــر 

کنــد، و طبیعــِت شکســت ناپذیر، امپراطــوری خــودش را بازپــس می گیــرد.«

امــا اگــر طبیعــت بــه قــدر کافــی مغلوب نشــدنی اســت کــه امپراطــوری خــودش 

ــه ی اول،  ــه در وهل ــد ک ــراف نمی کن ــو اعت ــرا روس ــرد، چ ــس می گی ــاره بازپ را دوب

طبیعــت بــه قانون گــذار نیــاز نداشــت تــا همــان بــار اول بــه تخــت بنشــیند؟ چــرا 

او نمی بینــد کــه انســان بــا پیــروی از غرایــز خــودش، بــدون مداخلــه ی فــردی مثــل 

لیکورگــوس یــا ســولون یــا روســو کــه بــه راحتــی ممکــن اســت اشــتباه کننــد، در 
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زمیــن پرثمــر بــه کشــاورزی رو مــی آورد، و در ســواحل گســترده بــا دسترســی آســان 

ــد. ــه تجــارت رو می کن ب

سوسیالیســت ها همبستگی اجباری می خواهند

بــا ایــن وجــود، روســو مســئولیت وحشــتناکی روی دوش ســازندگان، موسســان، 

متصدیــان، قانون گــذاران و ناظــران جامعــه می گــذارد. بدیــن ترتیــب، او بــا آنــان 

ســخت گیرتر اســت:

»کســی کــه جســارت دارد عهــده دار خلقــت سیاســی مــردم شــود، بایــد 

ــل - طبیعــت انســان  ــق تمثی ــد - بطری ــه او می توان ــاور داشــته باشــد ک ب

را دگرگــون کنــد؛ هــر فــرد را بــه پــاره ای محــض از یــک کل بزرگتــر تغییــر 

ــردی  ــرد، ف ــودن را می پذی ــی و ب ــرد از او زندگ ــس، ف ــن پ ــه از ای ــد ک ده

کــه بــه خــودی خــود یــک کل منفــرد و کامــل اســت. در نتیجــه فــردی کــه 

می خواهــد خلقــت سیاســی مــردم را انجــام دهــد، بایــد بــه تــوان خــودش 

در اصــاح سرشــت انســان اعتقــاد داشــته باشــد؛ در نیرومنــد کــردن آن؛ در 

جایگزیــن کــردن وجــود فیزیکــی و مســتقل کــه از طبیعــت ســتانده شــده، 
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وجــودی کــه جانب دارانــه و اخاقــی اســت.33 بــه اختصــار، ایــن خالــق آتــی 

انســان سیاســی بایــد نیروهــای انســان را از بیــن ببــرد و بــه او نیروهایــی 

عطــا کنــد کــه بــه صــورت طبیعــی غریبــه هســتند.«

بیچــاره طبیعــت انســان! اگــر بــه پیــروان روســو اطمینــان کنیــم، چــه بر ســر وقار 

یــک انســان خواهــد آمد؟

قانون گذاران خواهان تغییر شــکل بشر هستند

حــاال بگذاریــد تــا رینــال34 را در موضــوع تغییــر شــکل بشــر بدســتان قانون گــذار، 

ــی کنیم: بررس

»قانون گــذار بایــد اول اقلیــم، آب و هــوا، و خــاک را در نظر بگیــرد. منابع در 

دســترس وی، وظائــف او را تعییــن می کننــد. او بایــد اول شــرایط محلی اش 

را ماحظــه کنــد. جمعیتــی کــه در ســواحل دریایــی زندگــی می کننــد، بایــد 

33. یادداشــت مترجــم: طبــق روســو، هســتی انســان اجتماعــی بــه ایــن معنــا جانب دارانــه اســت کــه از ایــن 

پــس، او صرفــا قســمتی از جامعــه اســت. او از طریــق شــناخت خود اجتماعــی - و با تفکــر و همــدردی از دیدگاه 

کل - بــه اخــاق می رســد.

34. Raynal
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ــل  ــتگاه داخ ــر زیس ــند… اگ ــته باش ــوردی داش ــه دریان ــص ب ــن مخت قوانی

خشــکی اســت، قانون گــذار بایــد برنامه هایــش را متناســب بــا طبیعــت و 

حاصلخیــزی خــاک وضــع کنــد…

ــه  ــود. ب ــت می ش ــا یاف ــع دارایی ه ــا در توزی ــذار خصوص ــوغ قانون گ نب

طــور کلــی، وقتــی مســتعمره ی جدیــدی در هر کشــوری تاســیس شــود، باید 

زمیــن کافــی بــه هــر انســان اعطــا شــود تــا خانــواده اش را تامیــن کنــد…

در یــک جزیــره ی بایــر کــه دارای ســکنه ی کــودک اســت، شــما نیــاز بــه 

هیــچ چیــز نداریــد جــز اینکــه اجــازه دهیــد تــا بذرهــای راســتی جوانــه 

بزننــد و منطــق پــرورش یابــد. … امــا وقتــی ملتــی کــه تاریــخ دارد را بــه 

ــن خــط مشــی  ــذار در ای ــارت قانون گ ــد، مه ــد منتقــل می کنی کشــور جدی

اســت کــه بــه مــردم اجــازه ندهــد تــا هیــچ عقیــده و رســم زیــان آوری را 

نگــه دارنــد کــه ممکــن اســت درمــان یــا اصــاح شــود. اگر شــما مایلیــد که 

از دائمــی شــدن ایــن عقایــد و رســوم جلوگیــری کنیــد، در نســل دوم یــک 

نظــام عمومــی آمــوزش بــرای کــودکان تاســیس کنیــد. یــک شــاهزاده یــا 

قانون گــذار نبایــد هیچــگاه مســتعمره ی جدیــدی دایــر کنــد، مگــر اینکــه در 

ابتــدا مــردان فرزانــه ای اعــزام کنــد تــا جوانــان را تعلیــم دهنــد…
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در یــک مســتعمره ی جدیــد، فرصــت کافــی در اختیــار قانون گــذار هوشــیار 

اســت کــه می خواهــد آداب و رســوم مــردم را پاالیــش کنــد. اگــر او پرهیــزگار و 

نابغــه باشــد، زمیــن و مردمــی کــه در اختیــار وی هســتند، بــا یک برنامــه برای 

جامعــه بــه روح او الهــام می بخشــند. یــک نویســنده از قبــل فقــط می توانــد 

برنامــه ای مبهــم در ذهــن داشــته باشــد، چــرا کــه لزوما تحــت تاثیــر ناپایداری 

تمــام فرضیه هاســت؛ مســئله اشــکال، پیچیدگی هــا و شــرایط متعــددی دارد 

کــه دشــوار اســت از قبــل دیــده شــده و بــا جزئیــات فیصلــه داده شــوند.«

قانون گذاران چگونگی مدیریت بشــر را فاش کردند

دســتورالعمل های رینــال بــه قانون گــذاران، دربــاره ی چگونگــی مدیریــت مــردم 

را می تــوان بــا اســتادی مقایســه کــرد کــه بــه شــاگردانش کشــاورزی می آمــوزد: 

ــن  ــه ی او را تعیی ــرز روی ــع او، ط ــت. مناب ــاورز اس ــه ی کش ــن ضابط ــم اولی »اقلی

می کننــد. او بایــد ابتــدا شــرایط محلــی را در نظــر بگیــرد. اگــر خــاک او رس باشــد، 

او بایــد چنیــن و چنــان کنــد. اگــر خــاک شــن باشــد، او بایــد بــه شــیوه ای دیگــر 

عمــل کنــد. هــر امکانــی بایــد بــرای کشــاورزی فراهــم باشــد کــه می خواهــد خاک 

خــودش را پاکســازی کنــد و بهبــود دهــد. اگــر او بــه انــدازه ی کافــی ماهــر باشــد، 
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کــود کشــاورزی بــه او نشــان خواهــد تــا چــه برنامــه ی عملیاتــی ای داشــته باشــد. 

ــد،  ــته باش ــن داش ــم در ذه ــه ای مبه ــد برنام ــط می توان ــل فق ــتاد از قب ــک اس ی

چــرا کــه او لزومــا تحــت تاثیــر ناپایــداری تمــام فرضیــه هاســت؛ مســئله اشــکال، 

پیچیدگی هــا و شــرایط متعــددی دارد کــه دشــوار اســت از قبــل دیــده شــده و بــا 

جزئیــات فیصلــه داده شــوند.«

وای، نویســندگان بلندمرتبــه! لطفــا گاهــی بــه یــاد آورید کــه این خــاک رس، این 

شــن، ایــن کــود کــه مســتبدانه بــرای آن تعییــن وضعیــت می کنید، انســان اســت! 

آنــان بــا شــما برابرنــد! آنــان انســان هایی دارای عقــل و آزاد مثــل خودتان هســتند! 

ماننــد شــما، آنهــا هــم اســتعداد مشــاهده کــردن، برنامه ریــزی کــردن بــرای آینــده، 

تفکــر کــردن، و قضــاوت کــردن بــرای خودشــان را از خداونــد دریافــت کرده انــد.

یک دیکتاتوری موقت

اینجــا از مابلــی35 دربــاره ی قانــون و قانون گــذار نقــل می کنیــم. در پاراگراف هــای 

قبــل از تکــه ای کــه اینجــا نقــل کــردم، مابلــی فــرض کرده اســت کــه بخاطــر نادیده 

35. Mably
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گرفتــن امنیــت، قوانیــن قــرار اســت مســتهلک شــوند. بدیــن ترتیــب او بــه خطاب 

قــرار دادن مخاطــب ادامــه می دهــد:

»در چنیــن شــرایطی، بدیهــی اســت کــه قابلیــت انعطــاف دولــت محدود 

اســت. بــه آنهــا بحــران جدیــدی بدهیــد تــا پلیــدی درمــان شــود… بجــای 

ــی  ــه چیزهای ــاداش دادن ب ــه پ ــا، ب ــازات خطاکاری ه ــه مج ــیدن ب اندیش

کــه نیــاز داریــد، بیندیشــید. طبــق ایــن روش، نیــروی جوانــی را بــه جمهــور 

خودتــان بازمی گردانیــد. چــرا کــه مــردم آزاد ایــن رویــه را نادیــده گرفته انــد 

و آزادی خودشــان را از دســت داده انــد! امــا اگــر خباثــت بــه قدری گســترش 

یافتــه باشــد کــه روش هــای متــداول دولتــی درمانگــر نباشــد، آنــگاه بــه یک 

دیــوان خارق العــاده رو بیاوریــد کــه بــرای مــدت کوتاهــی قدرت چشــمگیری 

دارد. تخیــل شــهروند بایــد یــک مشــت محکــم بخــورد.«

با همین روش، مابلی بیست جلد ادامه می دهد.

تحــت تاثیــر آموزش هــای ایــن چنینــی - کــه از مطالعات کاســیک نشــئت گرفته 

- زمانــه ای فــرا رســید که همگــی آرزو دارنــد خودشــان را در جایگاهی واالتر از بشــریت 

قــرار دهنــد تا بــه روش خودشــان بشــر را مرتــب، ســازماندهی و تنظیم کنند.
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سوسیالیســت ها خواهان برابری ثروت هستند

حاال بگذارید تا کندیاک36 را در موضوع قانون گذاران و بشر بررسی کنیم:

»خــدای مــن، شــخصیت لیکورگــوس یــا ســولون را فــرض کنیــد. و قبــل 

ازینکــه مطالعــه ی ایــن رســاله را بــه پایــان برســانید، خودتــان را بــا اعطــای 

ــن  ــد. ای ــا ســرگرم کنی ــا آفریق ــکا ی ــی وحشــی های آمری ــه بعض ــون ب قان

آواره نشــینان را بــه اقامتگاه هــای ثابتــی محــدود کنیــد؛ بــه آنهــا گلــه داری 

بیاموزیــد… تــاش کنیــد آگاهــی اجتماعــی را پــرورش دهیــد کــه طبیعــت 

در درون آنهــا قــرار داده اســت… آنهــا را مجبــور کنیــد تــا وظائــف بشــریت را 

تمریــن کننــد… از مجــازات اســتفاده کنیــد تــا لذت های جســمانی برایشــان 

ناخوشــایند شــود. در آن هنــگام خواهیــد دیــد کــه هر نقطــه از قوانین شــما 

باعــث می شــود تــا ایــن وحشــی ها یــک صفــت بــد از دســت بدهنــد و 

یــک صفــت خــوب کســب کننــد.

تمــام مردمــان قانــون داشــتند. امــا انــدک مردمــی ســعادتمند بوده انــد. 

چــرا اینگونــه اســت؟ چــرا کــه تقریبــا همیشــه خــود قانون گــذاران از هــدف 

36. Condillac
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جامعــه غافــل بوده انــد، هدفــی کــه بــه هــم پیوســتن خانواده ها بوســیله ی 

یــک مقصود مشــترک اســت.

انصــاف در قانــون از دو چیــز تشــکیل شــده اســت: برقــراری تســاوی در 

ثــروت و تســاوی در مرتبــه در میــان شــهروندان… چنانکــه قانــون برابــری 

بیشــتری برپــا کنــد، بــه همــان انــدازه بــرای هــر شــهروند مخاطره آمیزتــر 

می شــود… وقتــی تمــام مــردم از لحــاظ ثــروت و مرتبــه برابــر باشــند - وقتی 

کــه قوانیــن هیــچ امیــدی بــرای توزیع ایــن برابــری باقــی نگذارنــد - چگونه 

ــی،  ــکاری، تنبل ــی، بی ــع، جاه طلب ــیمه ی طم ــد سراس ــردم می توانن ــگاه م آن

حســادت یــا نفــرت شــوند؟

چیــزی کــه دربــاره ی جمهــوری اســپارتا یــاد گرفته ایــد، بایــد شــما را در 

جــواب بــه ایــن پرســش روشــن کنــد. هیــچ دولــت دیگــری وجود نداشــته 

کــه قوانینــش انطبــاق بیشــتری بــا طبیعــت یــا برابــری داشــته باشــد.«

خطای نویسندگان سوسیالیست

ــه در طــول قرن هــای هفدهــم و هجدهــم،  ــب نیســت ک ــن عجی ــع، ای در واق

ــاده ی  ــه آم ــرا ک ــد، چ ــگاه می ش ــی روح ن ــاده ی ب ــوان م ــه عن ــر ب ــل بش ــه نس ب
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پذیــرش همــه چیــز )شــکل، صــورت، انــرژی، حرکــت و زندگــی( از یــک شــاهزاده 

ــا مطالعــه ی روزگار باســتان  ــود. ایــن قرن هــا ب ــا نابغــه ی کبیــر ب ــا قانون گــذار ی ی

تغذیــه می شــد. و روزگار باســتان )در مصــر، ایــران، یونــان و روم( در همه جــا 

منظــره ی مــردان اندکــی را نشــان می دهــد کــه طبــق هوس هایشــان بشــر را شــکل 

می دادنــد، بــا ســپاس از جایــگاه نیــروی قهریــه و فریــب. امــا ایــن ثابــت نمی کنــد 

کــه ایــن وضعیــت مطلــوب اســت. بلکــه فقــط ثابــت می کنــد بــه ایــن دلیــل کــه 

بشــر و جامعــه توانایــی پیشــرفت دارنــد، طبیعــی اســت کــه انتظار داشــته باشــیم 

کــه اشــتباه، غفلــت، اســتبداد، بــرده داری و خرافــات در مبــدا تاریــخ، بایــد بیشــتر 

بــوده باشــد. نویســندگان نقــل شــده دچــار خطا نشــدند، وقتــی نهادهای باســتانی 

را چنیــن توصیــف کردنــد، یــا وقتــی تحســین و سرمشــق گیری نســل های بعــدی از 

آنــان را نشــان دادنــد. ســنت گرایان غیرانتقــادی و کودکانــه، عظمــت، وقــار، اخــاق 

ــا  ــای باســتان را مســلم می دانســتند. آنه و خوشــبختی جوامــع مصنوعــی در دنی

درک نکردنــد کــه خــرد بــا گــذر زمــان پدیــد می آیــد و رشــد می کنــد؛ و متناســب 

بــا میــزان رشــد خــرد، قــدرت ســمت درســتی را انتخــاب می کنــد و جامعــه اختیــار 

ــرد. ــه دســت می گی خــودش را ب
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آزادی چیست؟

در عمــل، کشــمکش سیاســی ای که شــاهد آن هســتیم، چیســت؟ تقــای غریزی 

ــردن از آن  ــام ب ــط ن ــه فق ــردم بســوی آزادی اســت. و آزادی چیســت ک ــه ی م هم

باعــث بیشــتر تپیــدن قلــب و لرزیــدن جهــان می شــود؟ آیــا آزادی پیوســتن تمــام 

آزادی هــا )آزادی وجــدان، آمــوزش، همــکاری، مطبوعــات، حرکــت، کار و تجــارت( بــه 

همدیگــر نیســت؟ بــه طــور خاصــه، آیــا آزادی این نیســت که هر فــردی آزاد باشــد 

تــا از تمــام اســتعدادهایش اســتفاده کنــد تــا زمانیکــه بــه فــرد دیگــری در این حین 

آســیب نرســاند؟ آیــا آزادی نابــودی تمــام اشــکال اســتبداد، و البتــه شــامل اســتبداد 

قانونــی، نیســت؟ نهایتــا، آیــا آزادی محــدود کــردن قانــون بــه قلمــروی منطقــی اش 

نیســت، یعنــی ســاماندهی حــق فــرد بــرای دفــاع قانونــی و مجــازات بی عدالتــی؟

بایــد بــه ایــن نکتــه اذعــان کــرد کــه تمایــل نســل بشــر بســوی آزادی عمدتــا 

خنثــی شــده اســت، خصوصــا در فرانســه. این بیشــتر بخاطر تمایــل مهلکــی - که از 

آموزه هــای باســتانی یــاد گرفتــه شــده - اســت کــه در نویســندگان امــور عمومــی ما 

مشــترک اســت: آنــان مایلنــد تــا خودشــان را باالتــر از بشــر قــرار دهنــد تــا بتواننــد 

بشــر را مطابــق بــا خیــال خودشــان مرتــب، ســازماندهی و تنظیــم کنند.
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حکومت خودکامه ی بشردوستانه

ــه  ــهور ک ــردان مش ــن م ــت، ای ــوی آزادی اس ــا بس ــه در تق ــه جامع درحالیک

ــم و  ــای هفده ــه ی قرن ه ــار از روحی ــد، سرش ــرار می دهن ــان را در راس ق خودش

ــرض  ــر را در مع ــا بش ــند ت ــن می اندیش ــه ای ــط ب ــان فق ــتند. آن ــم هس هجده

حکومــت مســتبد بشردوســتانه ای قــرار دهنــد کــه بــر اســاس ابداعــات اجتماعی 

ــه هــر  ــردن بشــر ب ــل ک ــان خواســتار تحمی ــد روســو، آن خودشــان اســت. مانن

طریقــی هســتند تــا اســارت رفــاه عمومــی را متحمل شــوند کــه آنــان در رویاهای 

ــد. ــور کرده ان ــان تص خودش

ــام  ــودی نظ ــض ناب ــه مح ــت37. ب ــت داش ــال 1789 صح ــا در س ــن خصوص ای

گذشــته، مقــررات مصنوعــی دیگــری بــه جامعــه تحمیــل شــد کــه همــواره از یــک 

ــون. ــق قان ــدرت مطل نقطــه شــروع شــده اند: ق

به ایده های تعدادی از نویسندگان و سیاستمداران این دوره گوش بسپارید:

سن-ژوســت38: قانون گــذار آینــده را فرماندهــی می کنــد. بــه عهــده ی اوســت تــا 

37. یادداشت مترجم: منظور انقاب کبیر فرانسه است.

38. Saint-Just
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خیــر را در بشــریت بخواهــد. بــه عهــده ی اوســت تــا انســان را وادار بــه کاری کنــد 

کــه او عــزم کــرده اســت.

روبســپیر39: مردمــی کــه می خواهنــد بــه آزادی بازگردنــد، باید از نو شــکل بگیرند. 

یــک قــوای قهریه نیرومنــد و کنش قاطعانــه برای نابــود کردن تعصبــات کهنه، تغییر 

دادن رســوم منســوخ، اصــاح کــردن عاطفــه ی تبــاه شــده، کشــتن نابکاری هــای 

عجیــن شــده و محــدود کــردن خواســته های زائــد، ضــروری اســت… ای شــهروندان، 

ســختگیری اســتوار لیکورگــوس بــود کــه بنیان هــای محکــم جمهــوری اســپارتان را 

ســاخت. شــخصیت ضعیــف و ســاده دل ســولون باعــث شــد تــا آتــن در بــرده داری 

غوطــه ور شــود. ایــن تمثیــل تمــام علــم دولــت داری را در برمی گیــرد.

لوپلتیــه40: بــا در نظــر گرفتــن میــزان پســتی انســان، مــن قانــع شــده ام کــه یــک 

ــق مــردم  ــه خل ــم، ب اصــاح کلــی ضــروری اســت، و اگــر نظــر خــودم را بیــان کن

جدیــد نیــاز اســت.

39. Robespierre

40. Le Pelletier
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سوسیالیست ها دیکتاتوری می خواهند

مجــددا ادعــا می شــود کــه مــردم چیــزی جــز مــواد خــام نیســتند. ایــن بــه 

عهــده ی خودشــان نیســت تــا اصــاح خودشــان را بخواهنــد؛ آنــان قــادر بــه انجام 

ــت  ــذار اس ــط قانون گ ــت، فق ــای سن-ژوس ــق صحبت ه ــتند. طب ــن کار نیس ای

کــه توانایــی انجــام ایــن کار را دارد. مــردم صرفــا قــرار اســت چیــزی باشــند کــه 

ــد  ــه واژه از روســو تقلی ــه واژه ب ــق روبســپیر ک ــذار خواســته اســت. مطاب قانون گ

ــه  ــد. زمانیک ــروع می کن ــی ش ــاه عموم ــدف رف ــاِم ه ــا اع ــذار ب ــد، قانون گ می کن

چنیــن شــد، دولــت فقــط نیــاز دارد تــا نیروهــای فیزیکــی و اخاقــی ملــت را بــه 

ــد. در همیــن حیــن، ســاکنان کشــور بایــد کامــا  ســمت آن هــدف هدایــت کن

ــچ  ــد هی ــردم نبای ــو وارن41، م ــا تعلیمــات بیل ــق ب ــد. و مطاب ــی بمانن منفعــل باق

تعصبــی، هیــچ احساســاتی، هیــچ عاقــه ای داشــته باشــند مگــر آنکــه قانون گــذار 

روا دانســته باشــد. حتــی او بــه قــدری پــا را فراتــر می گــذارد کــه بگوید ســختگیری 

قاطــع یــک انســان، اســاس جمهــوری اســت.

در مــواردی کــه زشــتی های مــورد ادعــا بــه قــدری بــزرگ اســت کــه شــیوه های 

41. Billaud-Varennes
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مرســوم دولــت پاســخگو نیســت، مابلــی پیشــنهاد می دهــد تــا یــک دیکتاتــور 

ــاده رو  ــوان خارق الع ــک دی ــه ی ــگاه ب ــه: »آن ــد. او گفت ــج بده ــزگاری را تروی پرهی

بیاوریــد کــه بــرای مــدت کوتاهــی قــدرت چشــمگیری دارد. تخیــل شــهروند بایــد 

یــک مشــت محکــم بخــورد.« ایــن روش سیاســی هنــوز فراموش نشــده اســت. به 

روبســپیر گــوش کنیــد:

»اصــل دولــت جمهــوری، پرهیــزگاری اســت. و وســیله ی الزم بــرای دایــر 

کــردن پرهیــزگاری، تــرس اســت. در کشــورمان، مــا می خواهیــم تــا اخــاق 

ــای  ــول ج ــرت، اص ــای غی ــت ج ــم، صداق ــی کنی ــن خودخواه را جایگزی

رســوم، وظیفــه جــای عــادت، امپراطــوری منطــق جــای اســتبداد ظواهــر، 

تعالــی روح جــای پوچــی، عشــق بــه افتخــار جــای پــول، مــردم خــوب جای 

یــاران خــوب، شایســتگی جــای دسیســه، نبــوغ جــای بذله گویــی، واقعیــت 

جــای روشــنی، ســحِر کامیابــی جــای مالــت لــذت، تعالــی انســان جــای 

کوچکــی بــزرگان، یــک مــردم بخشــنده، نیرومند و خوشــبخت جــای مردمی 

ــه طــور خاصــه، مــا خواهــان  سبک ســر، خوش طینــت و تحقیــر شــده؛ ب

جایگزیــن کــردن تمــام صفــات خــوب و معجزه هــای جمهــوری بــا صفــات 

بــد و بیهودگی هــای ســلطنت هســتیم.«
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تکبر مستبدانه

روبســپیر خــودش را در چه بلندی محشــری نســبت به بقیه ی بشــر قــرار می دهد! 

و بــه غــروری کــه بــا آن صحبــت می کنــد، توجــه کنیــد. او بــه آرزوی احیــای متعالی 

ــام انتظــار  ــت عالی مق ــه، او چنیــن نتیجــه ای از دول روح بشــر راضــی نمی شــود. ن

دارد. نــه، خــود او انســان را دوبــاره خواهــد ســاخت، بــه وســیله ی وحشــت.

ایــن حجــم از گزاره هــای فاســد و متناقــض از ســخنان روبســپیر بیــرون آمــده 

اســت. هــدف وی توضیــح اصــول اخاقــی اســت کــه قــرار اســت یــک دولــت 

انقابــی را هدایــت کنــد. بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه درخواســت روبســپیر 

بــرای دیکتاتــوری، صرفــا بــرای هــدف دفــع یــک حملــه ی خارجــی یــا ســرکوب 

ــا از  ــد ت ــوری می خواه ــک دیکتات ــوض او ی ــت. در ع ــف نیس ــای مخال گروه ه

ــد. او  ــه کشــور اســتفاده کن ــی خــودش ب ــل اصــول اخاق ــرای تحمی وحشــت ب

می گویــد کــه ایــن عمــل صرفــا موقتــی اســت و مقــدم بــر قانــون اساســی جدیــد 

اســت. امــا در واقعیــت، او مایــل بــه چیــزی کمتر از وحشــت نیســت تا بوســیله ی 

آن، خودخواهــی، غیــرت، رســوم، عــادات، ظواهــر، پوچــی، عشــق بــه پــول، یــار 

خــوب، دسیســه، بذلــه گویــی، احساســات و مالکیــت را از فرانســه محــو کنــد. تــا 

زمانیکــه او بــه ایــن معجــزات نرســد، کــه بــا نــام درســتی از آن یــاد می کنــد، او بــه 
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قانــون اجــازه نخواهــد داد تــا حکمفرمــا شــود.

ــتید!  ــی هس ــدر عال ــه چق ــد ک ــر می کنی ــما فک ــیاه بختی! ش ــودات س ــه موج چ

قضــاوت شــما اینســت که بشــر حقیــر اســت! شــما می خواهید همــه چیــز را اصاح 

کنیــد! پــس چــرا خودتــان را اصــاح نمی کنیــد؟ ایــن ماموریــت برایتان کافی اســت.

رویکرد غیرمســتقیم به حکومت استبدادی

ــذاران و نویســندگان  ــی اصاحگــران، قانون گ ــان، یعن ــن آقای اگرچــه معمــوال ای

امــور عمومــی، مایــل نیســتند تــا بــه طــور مســتقیم بشــر را بــه ســمت حکومــت 

اســتبدادی ســوق دهنــد. وای نــه! آنــان میانه روتــر و بشردوســتانه تر از ایــن عمــل 

مســتقیم هســتند. در عــوض، آنــان بــرای ایــن حکومــت اســتبدادی، مطلق گرایی و 

قــدرت مطلــق رو بــه قانــون می آورنــد. آنــا فقــط می خواهنــد قانــون وضــع کننــد.

بــرای اینکــه فراگیــری ایــن ایــده ی عجیب وغریــب در فرانســه را نشــان دهــم، 

نــه تنهــا نیــاز اســت تــا تمــام آثــار مابلــی، رینــال، روســو و فنلــون بــه عــاوه ی 

گزیده هایــی طوالنی از بوســت و مونتســکیو را رونویســی کنم، بلکه کل صورتجلســه 

کنوانســیون ملــی فرانســه را الزم دارم. امــا بایســت چنین نکنــم؛ من صرفــا خواننده 

را بــه آنهــا ارجــاع می دهــم.
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ناپلئون خواهان بشــر منفعل بود

جــای تعجــب نــدارد کــه همیــن ایــده بســیار مــورد پســند ناپلئــون بــود. او بــا 

شــوق از ایــن ایــده اســتقبال کــرد و بــه ســختی از آن اســتفاده کــرد. ماننــد یــک 

شــیمیدان، ناپلئــون کل اروپــا را مــوادی بــرای آزمایش هــای خــود می دانســت. امــا 

در زمــان مناســب، همیــن مــوارد علیــه او واکنــش نشــان دادنــد.

وقتــی در ســنت هلــن42، ناپلئــون از شــیفتگی خــودش رهــا شــده بــود، بــه نظــر 

ــا توجــه بــه ایــن نکتــه،  می رســید کــه نوعــی ابتــکار بــرای بشــر قائــل باشــد. ب

ــا ایــن وجــود، نتوانســت جلــوی ناپلئــون را  ــا آزادی کمتــر شــد. ب خصومــت او ب

بگیــرد تــا در وصیــت نامــه اش، چنیــن درســی بــرای پســرش بنویســد: »حکمرانــی 

کــردن یعنــی افزایــش و ترویــج اخــاق، آمــوزش و خوشــبختی.«

بعــد از همــه ی اینهــا، نقــل کردن همیــن عقیــده از مورلــی43، بابــوف44، ُاِون، ســن 

42. یادداشت مترجم: سنت هلن نام جزیره ای است که ناپلئون بعد از خلع شدن، به آن تبعید شده بود.

43. Étienne-Gabriel Morelly

44. François Noël Babeuf
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ســیمون45 و فوریــه46 ضــروری نیســت. بهرحــال، ایــن چنــد تکــه از کتــاب لوئیــس 

ــروی  ــا، جامعــه نی ــروی کار اســت: »در برنامــه م ــاره ی ســازماندهی نی ــان47 درب ب

ــرد.« ــدرت می گی ــت خــودش را از ق حرک

حــاال بــه ایــن نکتــه توجــه کنید: انگیــزه ی پشــت ایــن نیــروی حرکت قرار اســت 

بــا برنامــه لوئیــس بــان تامیــن شــود؛ برنامــه او قــرار اســت بــه جامعــه تحمیــل 

شــود؛ جامعــه ای کــه در مــورد آن صحبــت می کنیــم، بشــریت اســت. درنتیجــه، 

نســل بشــر قــرار اســت تــا نیــروی حرکــت خــودش را از لوئیــس بــان بگیــرد.

اینجــا خواهنــد گفــت که مــردم در پذیــرش یا رد کــردن ایــن برنامه آزادند. مســلما 

مــردم آزادنــد تــا نصحیــت هــر کســی کــه بخواهنــد را بپذیرنــد یــا رد کننــد. امــا این 

مســلکی نیســت کــه لوئیس بــان بوســیله ی آن، مســئله را درک کنــد. او انتظــار دارد 

برنامــه اش قانونــی شــود، و درنتیجــه بــا قــدرت قانــون به مــردم تحمیل شــود:

ــد  ــب کن ــای کاری را تصوی ــد قانون ه ــط بای ــت فق ــا، دول ــه م »در برنام

)فقــط همیــن؟( کــه بوســیله ی آنهــا و بــا آزادی کامــل، پیشــرفت صنعتــی 

45. Henri de Saint-Simon

46. Joseph Fourier

47. Louis Blanc
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ممکــن باشــد و حتمــا اجــرا شــود. دولــت صرفــا جامعــه را روی شــیب قــرار 

ــرز کار  ــرف و ط ــروی ص ــیله ی نی ــپس بوس ــن؟(. س ــط همی ــد )فق می ده

ــر می خــورد.« ــه روی شــیب ُس ــرر، جامع ــی سیســتم مق طبیع

امــا ایــن شــیب کــه آقــای لوئیــس بــان اشــاره کــرد، چیســت؟ آیــا ایــن شــیب 

ــته  ــت داش ــر صح ــد.( اگ ــبختی می رس ــه خوش ــه، ب ــد؟ )ن ــک دره نمی رس ــه ی ب

باشــد، پــس چــرا جامعــه بــا انتخــاب خــودش بــه آن ســمت نمــی رود؟ )چــون 

جامعــه نمی دانــد کــه چــه می خواهــد؛ بایــد هدایــت شــود.( چــه چیــزی جامعــه را 

هدایــت می کنــد؟ )قــدرت.( و چــه کســی قــرار اســت نیــروی ایــن قــدرت را تامیــن 

کنــد؟ )وای! مختــرع ماشــین، در ایــن مــورد آقــای لوئیــس بــان.(

چرخه معیوب سوسیالیسم

ــل، و  ــر منفع ــده بش ــم: ای ــرار کنی ــه ف ــن چرخ ــم از ای ــت نمی توانی ــا هیچوق م

بکارگیــری قــدرت قانــون بوســیله ی یک انســان متعالــی بــرای هدایت کــردن مردم.

وقتــی روی ایــن شــیب رفتیــم، آیــا ممکــن اســت جامعــه مقــداری آزادی داشــته 

باشــد؟ )یقینــا( و آزادی چیســت، آقــای لوئیــس بــان؟

»یکبــار بــرای همیشــه، آزادی صرفــا یــک حــق اعطــا شــده نیســت؛ آزادی 
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همچنیــن قــدرت اعطــا شــده بــه هــر فــرد اســت تــا در قلمــروی عدالــت و 

محافظــت قانــون، بــا اســتفاده از آن بتوانــد اســتعدادهایش را شــکوفا کنــد.

و ایــن یــک تفــاوت بــی معنــا نیســت؛ معنــای آن عمیــق، و پیش بینــی 

عواقــب آن دشــوار اســت. زیــرا وقتــی پذیرفتــه شــود کــه یــک انســان بــه 

معنــای واقعــی آزاد باشــد، باید قدرت اســتفاده و توســعه ی اســتعدادهایش را 

داشــته باشــد. بعــد از آن، مطالبــه ی هــر فــرد از جامعه آموزش اســت تــا به او 

اجــازه پــرورش خویشــتن بدهــد. همچنیــن بــه دنبــال آن، هــر فــرد از جامعه 

ابــزار تولیــد می خواهــد، چراکــه بــدون آن فعالیــت انســانی نمی توانــد بــه 

طــور کامــل موثــر باشــد. حــاال بــا کــدام عمــل جامعــه می توانــد آموزش هــا 

و ابــزار تولیــد الزم را بــه هــر فــرد بدهــد، مگــر بوســیله ی اقــدام دولــت؟

بنابرایــن، از طــرف دیگــر، آزادی قــدرت اســت. ایــن قــدرت از چــه چیــزی 

تشــکیل شــده اســت؟ )از آمــوزش دیــدن و اعطــای ابــزار تولیــد.( چه کســی 

قــرار اســت آمــوزش و ابــزار تولیــد را بدهــد؟ )جامعــه کــه وام دار آنهــا بــرای 

همــه اســت.( جامعــه بــا چــه اقدامــی ابــزار تولیــد را بــه کســانی کــه مالک 

ایــن ابــزار نیســتند، می دهــد؟ )وای! بــا اقــدام دولــت.( و دولــت ایــن اموال 

را از چــه کســی می گیــرد؟«
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بگذاریــد خواننــده بــه ایــن ســوال پاســخ بدهــد. بگذاریــد تــا خواننــده متوجــه 

شــود کــه ایــن ســوال مــا را بــه چــه مســیری خواهــد بــرد.

مکتب دموکرات ها

پدیــده ی عجیــب زمانــه مــا )کــه احتمــاال نــوادگان مــا را متعجــب خواهد کــرد(، 

مکتبــی بــر پایــه ی ایــن ســه فرضیــه اســت: انفعــال کامــل بشــریت، قــدرت مطلق 

قانــون، و مصونیــت از خطــای قانون گــذار. ایــن ســه ایــده نماد مقدســی را تشــکیل 

می دهنــد کــه متعلــق بــه مدعیــان کامــل دموکراســی اســت.

ــه  ــه اجتماعــی هســتند. ب ــد ک ــن ادعــا می کنن هــواداران ایــن مکتــب همچنی

قــدری دموکراتیــک هســتند کــه ایمــان نامحــدودی بــه بشــر دارند. امــا به انــدازه ای 

ــن  ــد ای ــد. بگذاری ــر از ِگل می دانن ــی بهت ــه بشــر را کم اجتماع دوســت هســتند ک

تناقــض را بــا جزئیــات بیشــتر بررســی کنیــم.

وقتــی در مــورد حقــوق سیاســی بحــث می شــود، رویکــرد یــک دموکــرات چگونه 

ــردم  ــه م ــه ب ــود، چگون ــاب ش ــذار انتخ ــک قانون گ ــت ی ــرار اس ــی ق ــت؟ وقت اس

ــد؛  ــزی دارن ــردی غری ــردم خ ــه م ــود ک ــا می ش ــپس ادع ــوس! س ــرد؟ افس می نگ

بهتریــن بینــش بــه آنــان هدیــه داده شــده اســت؛ خواســت آنهــا همــواره صحیــح 
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اســت؛ عمــوم نمی توانــد اشــتباه کنــد؛ حــق رای نمی توانــد زیــادی همگانــی شــود.

زمــان رای گیــری کــه برســد، بــه نظــر می رســد بــه ضمانــت خــرد رای دهنــده نیــاز 

نیســت. اراده و ظرفیــت او بــرای انتخــاب خردمندانــه مفــروض گرفتــه می شــود. آیــا 

مــردم می تواننــد اشــتباه کننــد؟ آیــا مــا در دوران روشــنگری زندگــی نمی کنیــم؟ چــی! 

آیــا مــردم همــواره بایــد با افســار مهــار شــوند؟ آیا آنهــا با تــاش و فــداکاری فــراوان، 

حقــوق خــود را بدســت نیاورده انــد؟ آیــا آنهــا مــدرک کافــی بــرای هــوش و خــرد 

ارائــه نکرده انــد؟ آیــا آنهــا بالــغ نیســتند؟ آیــا آنهــا صاحیــت قضــاوت کــردن بــرای 

خودشــان را ندارنــد؟ آیــا آنهــا نمی داننــد کــه چــه چیــزی برایشــان بهتــر اســت؟ آیــا 

طبقــه ای یــا انســان بی پروایــی وجــود دارد کــه خــودش را باالتــر از مــردم ببینــد، و 

بجــای آنهــا قضــاوت و عمــل کنــد؟ خیــر، خیــر، مــردم آزادنــد و باید هــم باشــند. آنها 

می خواهنــد سرپرســت امــور خودشــان باشــند، و بایــد هــم چنیــن بکننــد.

امــا هنگامــی کــه قانون گــذار برگزیــده شــد، براســتی کــه لحــن ســخرانی های وی 

دچــار تغییــر شــگرفی می شــود. مــردم بــه حالــت انفعــال، بی حرکتــی و بی خبــری 

برمی گردنــد؛ قانون گــذار قــدرت مطلــق را آغــاز می کنــد. حــاال بــه عهــده ی اوســت 

ــد. بشــر فقــط  ــد و ســازماندهی کن ــد، مدیریــت کن ــردارد، هدایــت کن ــا قــدم ب ت

بایــد تبعیــت کنــد؛ زمــان اســتبداد فــرا رســیده اســت. اکنــون ایــن ایــده ی مرگبــار 
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را مشــاهده می کنیــم: مردمــی کــه در طــول انتخابــات خردمنــد، اخاقــی و کامــل 

بودنــد، حــاال هیــچ تمایاتــی ندارنــد؛ و اگــر هــر نــوع تمایلــی داشــته باشــند، میلی 

اســت کــه بــه ســمت انحطــاط مــی رود.

مفهوم اجتماعی آزادی

اما نباید به مردم کمی آزادی بدهیم؟

ــه انحصــار  ــارا ب ــه آزادی ناچ ــان داده اســت ک ــای کنســیدرانت48 اطمین ــا آق ام

ــود! ــی می ش منته

مــا می فهمیــم کــه آزادی یعنــی رقابــت. امــا طبــق صحبت هــای آقــای لوئیــس 

بــان، رقابــت سیســتمی بــرای نابــود کــردن تاجــران و مردم اســت. به همیــن دلیل 

اســت کــه مــردم آزاد بــه انــدازه ی آزادیشــان، نابــود شــده و منقــرض می شــوند. 

)شــاید آقــای لوئیــس بــان بهتــر اســت بــه نتایــج رقابــت توجــه کنــد، بــرای مثال 

ســوئیس، هلنــد، انگلســتان و آمریکا.(

ــی  ــار منته ــه انحص ــت ب ــه رقاب ــد ک ــن می گوی ــان همچنی ــس ب ــای لوئی آق

48. Victor Prosper Considerant
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می شــود. و بــا همیــن اســتدالل، او مــا را آگاه می ســازد کــه قیمت هــای پاییــن 

منجــر بــه قیمت هــای بــاال می شــوند؛ اینکــه رقابــت باعــث می شــود کــه تولیــد 

بــه فعالیت هــای مخــرب رو بیــاورد؛ اینکــه رقابــت، منابــع قــدرت خریــد را تخلیــه 

ــن حــال  ــا در عی ــد، ام ــل می کن ــد را تحمی ــت افزایــش تولی ــد؛ اینکــه رقاب می کن

ــا توجــه بــه ایــن اســتدالل، چنیــن نتیجــه  باعــث کاهــش مصــرف می شــود. ب

می گیرنــد کــه مــردم آزاد بایــد بــرای مصــرف نکــردن تولیــد کننــد؛ کــه آزادی بــه 

معنــای ظلــم و دیوانگــی میــان مــردم اســت؛ و بــدون شــک آقــای لوئیــس بــان 

بایــد بــه آن رســیدگی کنــد.

سوسیالیســت ها از همه آزادی ها می ترسند

ــد؟ آزادی  ــردم بدهن ــه م ــه آزادی ای را ب ــازه ی چ ــد اج ــذاران بای ــب، قانون گ خ

عقیــده؟ )امــا اگــر ایــن مجــاز شــود، خواهیــم دیــد کــه مــردم از ایــن فرصــت بــرای 

ــد.( ــتفاده می کنن ــدن اس ــدا ش بی خ

آزادی تحصیــات؟ )امــا والدیــن هزینــه ی آمــوزش بداخاقــی و دروغ گویــی بــه 

فرزندانشــان را پرداخــت می کننــد؛ همچنیــن طبــق صحبت هــای آقــای تِیــرز، اگــر 

تحصیــات بــه روی دوش آزادی ملــی باشــد، آنــگاه ملــی نخواهــد بــود، و مــا بــه 
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ــه لطــف  ــه، ب ــم؛ در حالیک ــا هندوهــا را می آموزی ــان ایده هــای ترک هــا ی فرزندانم

ایــن اســتبداد قانونــی آمــوزش، حــاال فرزندانمــان شــانس نیکــی دارنــد تــا ایده های 

اصیــل رومی هــا را یــاد بگیرنــد.(

پــس آزادی نیــروی کار؟ )امــا ایــن بــه معنــای رقابــت اســت کــه در عــوض باعث 

مصــرف نشــدن تولیــدات، نابــودی تاجــران و انقــراض مــردم می شــود.(

شــاید آزادی دادوســتد؟ )امــا همــه می داننــد و طرفــداران تعرفه هــای حمایتــی 

گمرکــی بارهــا و بارهــا ثابــت کرده انــد کــه آزادی دادوســتد باعــث می شــود همــه ی 

افــراد مشــغول بــه آن نابــود شــوند، و بــه منظور شــکوفایی ضروری اســت تــا آزادی 

دادوســتد ســرکوب شود.(

پــس احتمــاال آزادی همــکاری؟ )امــا طبــق مکتــب سوسیالیســم، آزادی واقعــی و 

همــکاری داوطلبانــه در تضاد بــا یکدیگرند، و هدف سوسیالیســت ها ســرکوب آزادی 

همــکاری اســت تــا دقیقــا مــردم را مجبــور کننــد کــه بــا یکدیگــر در آزادی واقعــی 

ــکاری کنند.( هم

پــس بــه وضــوح، وجــدان سوســیال دموکرات هــا نمی توانــد بــه افــراد اجــازه 

دهــد تــا هیچگونــه آزادی داشــته باشــند. زیــرا آنهــا بــاور دارنــد کــه طبیعــت 

بشــر همــواره بــه ســمت هــر نوعــی از فســاد و مصیبــت گرایــش دارد. بنابرایــن، 
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البتــه کــه قانون گــذاران بایــد بــرای مــردم برنامه ریــزی کننــد تــا خودشــان را از 

خودشــان نجــات دهنــد.

ــود:  ــی می ش ــوال چالش ــن س ــدن ای ــرح ش ــث مط ــتدالل باع ــوع اس ــن ن ای

اگــر مــردم بــه انــدازه ای ناتــوان، غیراخاقــی و نــادان هســتند کــه سیاســتمداران 

گمــان می کننــد، پــس چــرا از حــق رای همیــن مــردم بــا چنیــن اصــرار آتشــینی 

ــد؟ ــاع می کنن دف

ایده ابرانسان

ادعاهــای ایــن ســامانگران بشــریت، ســوال دیگــری را برمی انگیــزد کــه شــخصا 

اغلــب اوقــات از آنهــا پرســیده ام و تــا آنجایــی کــه می دانــم، پاســخی نداده انــد: اگــر 

گرایشــات طبیعــی بشــر بــه ایــن انــدازه مضــر اســت کــه رها کــردن مــردم بــه حال 

خودشــان امــن نیســت، چگونــه گرایشــات ایــن ســامانگران همــواره خوب اســت؟ 

آیــا قانون گــذاران و مامــوران منتصــب آنهــا همچنیــن جــزو بشــر نیســتند؟ یــا آیــا 

آنــان بــاور دارنــد کــه خودشــان نســبت بــه مابقــی بشــر، از خــاک بهتــری خلــق 

شــده اند؟ ایــن ســامانگران معتقدنــد کــه اگــر جامعــه هدایــت نشــود، سرشــت 

ــه  ــوند ک ــی می ش ــذاران مدع ــود. قانون گ ــی می ش ــار گمراه ــدیدا دچ ــردم ش م
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ایــن رونــد خودویرانگــر را متوقــف می کننــد و آن را بــه مســیر عاقانــه ای هدایــت 

می کننــد. ظاهــرا، قانون گــذاران و ســامانگران ذکاوت و فضیلتــی از بهشــت دریافــت 

کرده انــد کــه آنهــا را فــرای بشــریت قــرار می دهــد؛ اگــر چنیــن باشــد، بگذاریــد تــا 

ادعــای برتــری خودشــان را نشــان دهنــد.

آنــان چوپانــان مــا، یعنــی گوسفندانشــان، خواهنــد بــود. یقینــا چنیــن تمهیداتــی 

فــرض می کنــد کــه آنهــا بــه صــورت طبیعــی از مــا برترنــد. و یقینــا مــا حــق داریــم که 

از قانون گــذاران و ســامانگران بخواهیــم تــا مــدرک ایــن برتــری طبیعی را نشــان دهند.

سوسیالیســت ها منکر انتخاب آزاد هستند

ــای  ــکیل ائتاف ه ــرای تش ــان ب ــق آن ــف ح ــن مخال ــه م ــد ک ــا درک کنی لطف

ــردن آن روی  ــان ک ــردن از آن و امتح ــداری ک ــردن آن، طرف ــج ک ــی، تروی اجتماع

خودشــان بــا هزینــه و ریســک خودشــان نیســتم. امــا مــن بــا حــق تحمیــل کــردن 

ایــن برنامه هــا بــه مــا بوســیله ی قانــون و زور، و تحمیــل پرداخــت هزینه هــای ایــن 

برنامه هــا بــا مالیــات مــا مخالــف هســتم.

ــی  ــف اجتماع ــای مختل ــن مکتب ه ــداران ای ــه طرف ــدارم ک ــراری ن ــن اص م

و  یونیورسیتاریســت ها  فوریریســت ها،  کابتیســت ها،  )پرودونیســت ها، 
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حمایت گراهــا49( از ایده هــای متعددشــان صــرف نظــر کننــد. مــن فقــط اصــرار دارم 

کــه از ایــن ایــده دســت بکشــند کــه بین شــان مشــترک اســت: آنها فقــط نیــاز دارند 

از ایــده ی مجبــور کــردن مــا بــه موافقــت کــردن دســت بکشــند، موافقت بــا صف ها 

و گروه هــای آنــان، پروژه هــای اجتماعــی آنــان، بانک هــای بــا اعتبــار رایــگان آنــان، 

برداشــت یونانی-رومــی آنــان از اخــاق و مقــررات تجــاری آنــان. من فقط درخواســت 

ــرای ایــن برنامه هــا خودمــان تصمیــم  می کنــم کــه بــه مــا اجــازه داده شــود تــا ب

بگیریــم؛ اینکــه اگــر ایــن برنامه هــا بــا مصالــح مــا تضــاد داشــت یــا بــا وجــدان مــا 

مغایــر بــود، چــه مســتقیم و چــه غیرمســتقیم مجبــور بــه پذیــرش آنهــا نشــویم.

امــا ایــن ســامانگران خواســتار دسترســی بــه دارایی هــای مالیاتــی و قــدرت قانون 

هســتند تــا برنامه هایشــان را اجــرا کننــد. عــاوه بــر مســتبد و ناعادالنــه بــودن، ایــن 

تمایــل نشــانگر فرضیــه ی مهلکی اســت که ســامانگر مصون از خطاســت و بشــر فاقد 

صاحیــت اســت. امــا دوبــاره، اگــر مــردم صاحیــت قضــاوت کــردن روی خودشــان 

را ندارنــد، پــس چــرا بــه ایــن انــدازه دربــاره حــق رای همگانــی صحبــت می شــود؟

49. یادداشــت مترجــم: اشــاره بــه »ایســم«ها یــا مکاتــب فکری متــداول در دوران نویســنده که ســه مــورد اول از 

نــام متفکــران گرفتــه شــده اند: پیــر جــوزف پــرودون، اتیــن کالــه و شــارل فوریه.
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علت انقالب های فرانسه

متاســفانه امــا منطقــا، ایــن تناقــض ایده هــا در رخدادهــای فرانســه منعکــس 

ــت آوردن  ــان را در بدس ــر اروپایی ــوی ها دیگ ــال، فرانس ــرای مث ــت. ب ــده اس ش

حقوقشــان )یــا دقیقتــر بگوییــم خواســته های سیاسی شــان( رهبــری کرده انــد. امــا 

ایــن واقعیــت بــه هیــچ عنــوان جلــوی مــا را نگرفته اســت تا بــه نظارت شــده ترین، 

ــردم  ــده ترین م ــده ترین و استثمارش ــده ترین، مهارش ــده ترین، تحمیل ش تعدیل ش

اروپــا تبدیــل نشــویم. فرانســه بــه نحــوی دیگــر ملت هــا را هدایــت می کنــد، گویی 

همــواره انقاب هــا مــورد انتظــار و در شــرف وقــوع هســتند. و در چنیــن شــرایطی، 

کامــا طبیعــی اســت کــه ایــن چنیــن هــم باشــد.

و تــا زمانیکــه سیاســتمداران مــا بــه پذیــرش ایــن ایــده ادامــه می دهند، شــرایط 

ــی  ــه خوب ــان ب ــس ب ــای لوئی ــده را آق ــن ای ــد. ای ــی می مان ــم باق ــور ه همینط

بیــان کــرد: »جامعــه نیــروی حرکــت خــودش را از قــدرت می گیــرد.« تــا زمانیکــه 

انســان های دارای احساســات بــه انفعــال خــود ادامــه بدهنــد، شــرایط همینطــور 

ــت و  ــان در موفقی ــی خودش ــان ها توانای ــه انس ــا زمانیک ــد؛ ت ــد مان ــی خواه باق

خوشــبختی، بوســیله ی هــوش و نیــروی خــود را نبیننــد، شــرایط همینطــور باقــی 

خواهــد مانــد؛ تــا زمانیکــه انســان ها همــه چیــز را از قانــون انتظــار داشــته باشــند؛ 
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بــه طــور خاصــه، تــا زمانیکــه انســان ها تصــور کننــد رابطــه آنهــا بــا دولــت مثــل 

رابطــه گوســفند بــا چوپــان اســت.

قدرت عظیم دولت

تــا زمانیکــه ایــن ایده هــا فراگیــر باشــند، واضــح اســت کــه دولــت مســئولیت 

عظیمــی دارد. بخــت خــوب و بخــت بــد، ثــروت و تهی دســتی، برابــری و نابرابــری، 

ــار همــه چیــز روی  ــه نظــام سیاســی وابســته اند. ب ــاه، همگــی ب پرهیــزگاری و گن

ــا را  ــه ی کاره ــز اســت، هم ــه همه چی ــد ب ــت اســت، متعه دوش دســتگاه حکوم

ــز اســت. ــن مســئول همه چی ــد؛ بنابرای انجــام می ده

ــر تیره بخــت  ــا اگ ــی ماســت؛ ام ــی قدردان ــت مدع ــر نیکبخــت باشــیم، دول اگ

باشــیم، دولــت بایــد ســرزنش شــود. مگــر ایــن نیســت کــه مــردم و امــوال حــاال در 

اختیــار دولــت هســتند؟ مگــر قانــون قــدرت مطلــق نیســت؟

ــدران  ــای پ ــخگوی امیده ــد پاس ــت بای ــوزش، دول ــار آم ــیس انحص در تاس

خانواده هایــی باشــد کــه بدیــن ترتیــب از آزادیشــان محــروم شــده اند؛ و اگــر ایــن 

امیدهــا در هــم کوبیــده شــوند، تقصیــر چــه کســی اســت؟

در نظــارت روی صنعــت، دولــت پیمــان بســته کــه آن را رونــق دهــد؛ در غیــر 
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اینصــورت ســلب کــردن آزادی صنایــع باطــل اســت. و اگــر حــاال صنعــت تبــاه 

شــود، تقصیــر چــه کســی اســت؟

در مداخلــه تعــادل دادوســتد کــه بوســیله ی تعرفه هــا انجــام می شــود، از ایــن راه 

دولــت متعهــد می شــود کــه تجــارت را رونــق دهــد؛ و اگــر ایــن بــه جای شــکوفایی، 

منجــر بــه نابــودی شــود، تقصیر چه کســی اســت؟

در حمایــت از صنایــع دریایــی در ازای آزادیشــان، دولــت تعهــد دارد کــه آنهــا را 

ــل شــوند،  ــدگان تبدی ــاری روی دوش مالیات دهن ــه ب ــا ب ــر آنه ــد؛ و اگ ســودآور کن

تقصیــر چــه کســی اســت؟

ــه  ــدارد کــه دولــت بــه صــورت داوطلبان در نتیجــه شــکایتی در ملــت وجــود ن

مســئولیت آن را بــه عهــده نگرفتــه باشــد. پــس جای تعجــب دارد که هر شکســت، 

تهدیــد یــک انقــاب دیگــر در فرانســه را افزایــش می دهــد؟

و چــه عاجــی بــرای ایــن پیشــنهاد شــده اســت؟ گســترش نامحــدود قلمــروی 

قانــون؛ یــا بــه عبــارت دیگــر، گســترش نامحــدود مســئولیت دولــت.

امــا اگــر دولــت متعهــد شــود کــه دســتمزدها را کنتــرل کنــد و افزایــش دهــد، 

امــا نتوانــد انجــام دهــد؛ اگــر دولــت متعهــد شــود کــه از هــر نیازمنــدی مراقبــت 

کنــد، امــا نتوانــد انجــام دهــد؛ اگــر دولــت متعهــد شــود کــه از تمــام کارگــران بیکار 
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پشــتیبانی کنــد، امــا نتوانــد انجــام دهــد؛ اگــر دولــت متعهد شــود کــه اعتبــار بدون 

بهــره بــه تمــام وام گیرنــدگان بدهــد، امــا نتوانــد انجــام دهــد؛ اگــر طبق ایــن کلمات 

کــه افســوس می خوریــم از قلــم آقــای المارتیــن50 بیــرون آمــده اســت، »دولــت فکر 

می کنــد هدفــش اینســت کــه روشــن کنــد، توســعه دهــد، تقویــت کنــد، جــان 

بخشــد و روح مــردم را تطهیــر کنــد« و اگــر دولــت نتواند هیچکــدام از اینهــا را انجام 

دهــد، آن وقــت چــه می شــود؟ آیــا بدیهــی نیســت کــه بعــد از هــر شکســت دولت 

)کــه دریغــا محتمل تــر اســت(، بــه همــان انــدازه انقــاب گریزناپذیــر می شــود؟

سیاست و اقتصاد

]حــاال بگذاریــد بــه موضوعــی برگردیــم که بــه طور خاصــه در صفحــات ابتدایــی این 

رســاله دربــاره آن صحبــت کردیــم: رابطــه بین اقتصــاد و سیاســت یا اقتصاد سیاســی51[

قبــل از اینکــه علــم سیاســت بتوانــد به صــورت منطقــی فرمول بنــدی شــود، باید 

علــم اقتصــاد بســط داده شــود. در اصــل، اقتصاد علم بررســی اینســت که آیــا منافع 

50. Alphonse de Lamartine

51. یادداشــت مترجــم: آقــای باســتیا بــرای توســعه ایده هــای ســه جملــه ای کــه در پاراگــراف بعــدی آمــده، ســه 

کتــاب و چندیــن مقالــه اختصاص داده اســت.
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انســان ها ســازگار هســتند یــا متخاصــم. قبــل از اینکــه علــم سیاســت فرمول بنــدی 

شــود تــا عملکــرد مناســب دولــت را تعییــن کنــد، آن نکته باید شــناخته شــود.

ســریعا بعــد از بســط علــم اقتصــاد، و در شــروع فرمول بنــدی کردن علم سیاســت، 

بــه ایــن ســوال بســیار مهــم بایــد پاســخ داده شــود: قانــون چیســت؟ قانــون چــه 

بایــد باشــد؟ محــدوده قانون چیســت؛ چــه محدودیت هایــی دارد؟ در چــه نقطه ای 

منطقــا قدرت هــای قانون گــذار متوقــف می شــود؟

مــن درنــگ نمی کنــم تــا پاســخ دهــم: قانــون نیــروی قهریــه ی مشــترکی اســت 

کــه ســازماندهی شــده تــا بــه عنــوان مانــع بی عدالتــی عمــل کند. بــه طــور خاصه، 

قانــون عدالت اســت.

کارکردهای مطلوب مقننه

ــوال دارد.  ــردم و ام ــر م ــق ب ــدرت مطل ــذار ق ــه قانون گ ــح نیســت ک ــن صحی ای

هســتی مــردم و امــوال مقــدم بــر هســتی قانون گــذار اســت، و عملکرد مناســب آن 

فقــط بــرای حفاظــت از امنیــت آنهاســت.

ــا،  ــای م ــارت روی وجدان ه ــون نظ ــرد قان ــه کارک ــت ک ــح نیس ــن صحی ای

ــا،  ــا، کار مــا، تجــارت م ــد م ــا، نیت هــای مــا، تحصیــات مــا، عقای ایده هــای م
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اســتعدادهای مــا و لذت هــای مــا اســت. کارکــرد قانــون اینســت کــه از بکارگیــری 

آزاد ایــن حقــوق محافظــت کنــد، و از دخالــت هــر فــردی در بکارگیــری آزاد حقــوق 

فــرد دیگــر جلوگیــری کنــد.

از آنــرو کــه قانــون لزومــا نیاز بــه پشــتیبانی نیــروی قهریــه دارد، حــوزه ی قانونی 

ــن  ــی اســت. ای ــه اســتفاده از زور حیات ــی اســت ک ــه ناحیه های فقــط محــدود ب

عدالــت اســت.

هــر فــردی حــق دارد تــا از زور بــرای دفــاع قانونــی اســتفاده کنــد. بهمیــن دلیــل 

اســت کــه نیــروی جمعــی - کــه فقــط ترکیــب ســازماندهی شــده ی نیروهــای فردی 

اســت - امــکان دارد کــه بــه صــورت قانونــی بــرای همیــن هــدف اســتفاده شــود؛ و 

نمی توانــد بــه صــورت مشــروع بــرای هیــچ هدفــی دیگــری اســتفاده شــود.

ــل از  قانــون منحصــرا، ســازماندهِی حــق فــردی دفــاع از خــود اســت کــه قب

ــت اســت. ــون عدال ــون وجــود داشــت. قان ــه شــدن قان فرمول

قانون و صدقه یک چیز نیســتند

ــان را  ــد و دارایی ش ــرکوب کن ــردم را س ــه م ــت ک ــن نیس ــون ای ــت قان ماموری

چپــاول کنــد، اگرچــه ممکــن اســت قانــون با یــک روحیــه بشردوســتانه اجرا شــود. 
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ماموریــت قانــون حفاظــت از افــراد و اموالشــان اســت.

عــاوه بــر ایــن، نبایــد گفتــه شــود که ممکــن اســت قانــون بشردوســتانه باشــد، 

اگــر در فراینــد اجــرا، از ســرکوب افــراد و چپــاول دارایی هایشــان اجتنــاب کنــد؛ ایــن 

ــد از تاثیــر گذاشــتن روی افــراد و دارایی هــا  یــک تناقــض اســت. قانــون نمی توان

پرهیــز کنــد؛ و اگــر قانــون بــه شــیوه ی دیگــری جــز محافظــت کــردن از آنــان عمــل 

کنــد، پــس لزومــا اعمــال آن، آزادی هــای افــراد و حــق آنهــا بــرای مالکیــت را زیرپــا 

ــته است. گذاش

قانــون عدالــت اســت - ســاده و واضــح، دقیــق و محــدود. هــر کســی می توانــد 

آنــرا ببینــد، و هــر ذهنــی می توانــد آنــرا درک کند؛ چراکــه عدالــت قابــل اندازه گیری، 

پایــدار و تغییرناپذیــر اســت. عدالــت نــه ازین بیشــتر اســت، و نــه کمتر.

اگــر از ایــن حــدود شایســته فراتــر برویــد - اگــر تــاش کنید کــه قانــون را مذهبی، 

برادرانــه، برابرکننــده، بشردوســتانه، صنعتــی، ادبــی یــا هنــری کنیــد - آنــگاه در یــک 

قلمــروی ناشــناخته گــم می شــوید، در عــدم قطعیــت و ابهــام، در یــک آرمانشــهر 

تحمیــل شــده، و یــا بدتــر، در چندیــن آرمانشــهر کــه هرکــدام در تکاپــوی تســخیر 

قانــون و تحمیــل آن بــه شــما هســتند. ایــن صحیــح اســت چــرا کــه بــرادری و 

بشردوســتی، برخــاف عدالــت، حــدود مشــخصی ندارنــد. زمانیکــه شــروع کردیــد، 
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کجــا متوقــف می شــوید؟ و قانــون کجــا خــودش را متوقــف می کنــد؟

شاهراه کمونیسم

آقــای دو ســنت کریــک52 می خواهــد بشردوســتی خــودش را فقــط بــه 

بعضــی گروه هــای صنعتــی بســط  دهــد؛ او می خواهــد از قانــون تقاضــا کنــد تــا 

ــاند. ــود برس ــدگان س ــه تولیدکنن ــد و ب ــرل کن ــدگان را کنت مصرف کنن

آقــای کنســیدرانت می خواهــد پشــتیبان خواســت گروه هــای کارگــران باشــد؛ او 

می خواهــد از قانــون اســتفاده کنــد تــا میــزان تضمیــن شــده ای از لبــاس، مســکن، 

غــذا و دیگــر ضروریــات زندگــی را فراهــم کنــد.

آقــای لوئیــس بــان - بــا منطــق - خواهــد گفــت کــه ایــن حداقل هــای تضمیــن 

شــده فقــط شــروعی بــرای بــرادری کامــل هســتند؛ او خواهــد گفــت که قانــون باید 

ابــزار تولیــد و آمــوزش رایــگان را بــه همــه ی کارگــران اعطــا کنــد.

ممکــن اســت فــرد دیگــری بــه ایــن تمهیــدات نــگاه کنــد و هنــوز فضــای خالــی 

بــرای بی عدالتــی ببینــد؛ او ادعــا خواهــد کــرد کــه قانــون بایــد بــه همــه - حتــی در 

52. Pierre de Saint-Cricq
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دورتریــن روســتاها - کاالهــای لوکــس، ادبیــات و هنــر بدهــد.

همــه ی ایــن پیشــنهاد ها شــاهراهی بــه ســمت کمونیســم هســتند؛ در آن زمــان 

- در واقــع، حتــی اکنــون - قانــون، میــدان جنــگ طمــع و رویاهــای همــه می شــود.

مبنای دولت پایدار

قانــون عدالــت اســت. در ایــن گــزاره، می تــوان دولــت ســاده و مقاومــی را تصــور 

کــرد. و مــن همــه را بــه چالــش دعــوت می کنــم تــا بگوینــد چگونــه حتــی فکــر بــه 

انقــاب، شــورش و کوچکتریــن طغیــان می توانــد علیــه دولتــی بــه ذهن خطــور کند 

کــه نیــروی قهریــه ســاماندهی شــده ی آن صرفــا بــرای پــس زدن بی عدالتــی اســت.

تحــت چنیــن نظامی، بیشــترین میــزان موفقیــت وجود خواهــد داشــت، و بطور 

مســاوی توزیــع خواهــد شــد. در مــورد رنج هایــی کــه از انســان جدایی ناپذیرنــد، 

ــن  ــرد. ای ــه ذهــن هیچکــس خطــور نخواهــد ک ــت ب فکــر مقصــر دانســتن دول

صحیــح اســت، زیــرا اگــر قــوای دولــت بــه ســرکوب بی عدالتــی محــدود باشــد، 

آنــگاه دولــت همانقــدر نســبت بــه ایــن مصیبت هــا بی تقصیــر اســت کــه اکنــون 

در تغییــرات آب و هــوا مبــرا اســت.

بــرای اثبــات ایــن گفتــه، این پرســش را در نظــر بگیرید: آیــا تابحال بــرای افزایش 
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ــغل های  ــا ش ــوب و ی ــای مطل ــد، تعرفه ه ــزار تولی ــگان، اب ــار رای ــتمزدها، اعتب دس

دولتــی، مــردم علیــه دادگاه تجدیدنظــر53 سرکشــی کرده انــد، یــا تــوده ی مــردم بــه 

ســر امیــن صلــح54 ریخته انــد؟ همــه بــه خوبــی می داننــد کــه چنیــن امــوری در 

حــوزه ی اختیــارات دادگاه تجدیدنظــر یــا امیــن صلــح نیســت. و اگــر دولــت بــه 

کارکردهــای مناســب خــودش محــدود شــده بــود، طولــی نمی کشــید تــا همــه آگاه 

شــوند کــه ایــن امــور در حــوزه ی اختیــارات قانــون نیســت.

امــا وقتــی قانــون بــر مبنــای اصــل بــرادری وضــع شــود - ادعــا شــود که هــر چیِز 

خــوب، و هــر چیــِز بــد از قانــون ریشــه گرفته اســت؛ کــه قانون مســئول تمام ســیاه 

بختی هــای فــردی و نابرابری هــای اجتماعــی اســت - آنــگاه در بــه روی زنجیــره ای 

ــاز می شــود. ــان از شــکایت ها، ناراحتی هــا، مشــکات و انقاب هــا ب بی پای

قانون یعنی حقوق برابر

قانــون عدالــت اســت. و براســتی عجیــب اســت کــه قانــون بتواند بطور شایســته 

53. Court of Appeals

54. Justice of the Peace
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چیــز دیگــری باشــد! آیــا عدالــت روا نیســت؟ آیــا حقــوق برابر نیســت؟ بــا چه حقی 

قانــون مــرا مجبــور می کنــد تــا از برنامه هــای اجتماعــی آقــای میمیــرل، دو ملــون، 

تیــرز و لئویــس بــان پیــروی کنــم؟ اگــر قانون حقــی اخاقــی بــرای اینــکار دارد، پس 

چــرا قانــون ایــن آقایــان را مجبــور نمی کنــد تــا تســلیم برنامه هــای مــن شــوند؟ آیــا 

منطقــی اســت کــه فــرض کنیــم طبیعــت قــوه ی تخیــل کافــی بــرای متصــور شــدن 

چنیــن آرمانشــهری بــه مــن نــداده اســت؟ آیــا بایــد قانــون از بیــن رویاهــا یکــی را 

انتخــاب کنــد و قــوای قهریــه ســاماندهی شــده ی دولــت را در اختیــار آن قــرار دهــد؟

قانــون عدالــت اســت. و بگذارید کــه نگوئیم - همانطور که پیوســته گفته می شــود 

- تحــت ایــن مفهــوم، قانــون منکــر خداونــد، مبتنــی بــر اراده ی یــک فــرد و بی عاطفه 

می شــود؛ قانــون بشــر را در تصویــر خــود خلــق می کنــد. ایــن یــک نتیجــه گیــری 

مضحــک اســت، فراخــور ستایشــگران دولــت کــه بــاور دارند قانــون یعنی بشــریت.

مهمــل اســت! آیــا ستایشــگران دولــت بــاور دارنــد کــه انســان های آزاد از عمــل 

کــردن دســت می کشــند؟ آیــا چنیــن اســتنباط می شــود کــه اگــر مــا از قانــون نیــرو 

نگیریــم، کا هیــچ نیرویــی نخواهیــم داشــت؟ آیــا چنیــن اســتنباط می شــود کــه 

اگــر قانون بــه وظیفه ی محافظــت از بکارگیــری آزاد اســتعدادهایمان محدود باشــد، 

مــا از بکارگیــری اســتعدادهایمان عاجــز خواهیــم بــود؟ فــرض کنید کــه قانــون ما را 
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بــزور وادار نکنــد تــا از نــوع خاصــی از مذهــب، سیســتم های همــکاری، روش هــای 

آمــوزش، قوانیــن کار، قوانیــن تجــارت و یــا برنامه هــای خیریــه تبعیــت کنیــم؛ آیــا 

چنیــن اســتنباط می شــود کــه مــا بایســت مشــتاقانه در خدانابــاوری، گوشــه گیری، 

جهالــت، فاکــت و طمــع غوطــه ور شــویم؟ اگــر مــا آزاد باشــیم، آیــا چنین اســتنباط 

می شــود کــه مــا دیگــر نمی توانیــم قــدرت و نیکــی خداونــد را ببینیــم؟ آیــا آنــگاه 

چنیــن اســتنباط می شــود کــه از همــکاری بــا یکدیگــر، کمــک بــه یکدیگــر، عشــق و 

یــاری بــه بــرادران بداقبالمــان، مطالعــه رمــوز طبیعــت، و تــاش بــرای اصــاح کردن 

خودمــان بــر اســاس تمــام توانمــان دســت خواهیم کشــید؟

مسیر احترام و پیشرفت

قانــون عدالــت اســت. و طبــق قانــون عدالــت - طبــق فرمانروایــی حــق؛ طبــق 

ــس ارزش  ــر ک ــه ه ــت ک ــئولیت پذیری - اس ــات و مس ــت، ثب ــر آزادی، امنی تاثی

واقعــی خــود و احتــرام راســتین از هســتی خــود را کســب خواهــد کــرد. بــدون 

شــک و یقینــا، فقــط طبــق ایــن قانــون عدالــت اســت کــه انســان ها بــا ســرعت 

آهســته بــه طــرح خداونــد بــرای پیشــرفت منظــم و مســالمت آمیز بشــر دســت 

پیــدا خواهنــد کــرد.
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بــه گمــان مــن، بــرای هــر ســوالی کــه مطــرح شــده، ایــن گفتــه از لحــاظ نظــری 

صحیــح اســت؛ چــه ســوال مذهبــی، چــه فلســفی، چــه سیاســی و چــه اقتصــادی 

باشــد؛ چــه ســوال مربــوط به کامیابــی باشــد، چه اخاقیــات، برابــری، حــق، عدالت، 

پیشــرفت، مســئولیت، همــکاری، مالکیــت، کار، تجارت، ســرمایه، دســتمزد، مالیات، 

جمعیــت، امــور مالــی و یــا دولــت؛ در هــر نقطــه ای در افــق علمــی کــه تحقیقاتــم 

ــط  ــک نتیجــه می رســم: راه حــل مشــکات رواب ــه ی ــواره ب ــم، هم را شــروع میکن

ــود. ــدا می ش ــان ها، در آزادی پی انس

اثبات یک ایده

آیــا تجربــه ایــن را اثبــات نمی کنــد؟ بــه تمــام جهــان بنگریــد. کــدام کشــورها 

صلح آمیزتریــن، اخاقی تریــن و خوشــحال ترین مــردم را دارنــد؟ چنیــن مردمــی در 

کشــورهایی یافــت می شــود کــه قانون کمتریــن دخالــت را در امــور خصوصــی دارد؛ 

جایــی کــه دولــت کمتــر حــس می شــود؛ جایــی کــه فــرد بیشــترین آزادی عمــل 

را دارد و آزادی عقیــده بیشــترین تاثیــر؛ جایــی کــه قدرت هــای حکومتــی کمتریــن 

و ســاده ترین اســت؛ جایــی کــه مالیات هــا کمتریــن و نزدیــک بــه برابــری باشــد، 

ــری را دارد؛  ــه پذی ــن توجی و نارضایتی هــای عمومــی کم شــورترین اســت و کمتری
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جایــی کــه افــراد و گــروه در پذیــرش مسئولیت هایشــان فعال تریــن هســتند، و در 

نتیجــه، جایــی کــه اخاقیــات انســان های معیــوب به طــور پیوســته در حــال بهبود 

اســت؛ جایــی کــه تجــارت، اجتماع هــا و همکاری هــا کمتریــن محدودیــت را دارد؛ 

جایــی کــه نیــروی کار، ســرمایه و جمعیــت از کمتریــن جابــه جایی هــای اجبــاری 

رنــج می برنــد؛ جایــی کــه بشــر تــا حــد ممکــن از تمایــات طبیعــی خــود پیــروی 

می کنــد؛ جایــی کــه ابداعــات انســان تــا حــد ممکن بــا قوانیــن خداونــد ســازگارند؛ 

بــه طــور خاصــه، شــادترین، اخاقی تریــن و صلح آمیزتریــن مردم کســانی هســتند 

کــه تــا جــای ممکــن از ایــن قاعــده تبعیــت می کننــد: اگرچــه بشــر کامــل نیســت، 

امــا هنــوز تمــام امیدواری هــا بــه روی دوش اعمــال آزاد و داوطلبانــه افــراد در حــدود 

قانــون اســت؛ قانــون یــا نیــروی قهریــه بایــد بــرای چیــزی اســتفاده نشــود، جــز 

فرمانروایــی عدالــت جهان شــمول.

میل به حکمرانی روی دیگران

ــود دارد -  ــان وج ــادی در جه ــزرگ« زی ــان های »ب ــود: انس ــه ش ــد گفت ــن بای ای

ــا و  ــدران ملت ه ــردم، پ ــران م ــاده لوح، رهب ــن س ــامانگران، خیری ــذاران، س قانون گ

الــی آخــر. افــراد بیــش از حــد زیــادی خودشــان را فــرای بشــر می داننــد؛ آنــان از روی 
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ســازماندهی، تشــویق و حکمرانــی کــردن روی بشــر، حرفــه ی خــود را پیشــه کرده اند.

حاال کسی خواهد گفت: » تو خودت دقیقا همین کار را میکنی.«

صحیــح اســت. امــا بایــد اعتــراف کنــم کــه مــن در جهتــی کامــا متفــاوت رفتــار 

می کنــم؛ اگــر مــن بــه صــف اصاحگــران پیوســته باشــم، صرفــا بــرای ایــن هــدف 

اســت کــه آنــان را ترغیــب کنــم تــا مــردم را بــه حــال خودشــان رهــا کننــد. مــن 

بــه نحــوی بــه مــردم نمی نگــرم کــه ووکانســون55 بــه ماشــینش می نگریســت. در 

عــوض، همانطــور کــه یــک پزشــک بــدن انســان را همانگونه کــه هســت می پذیرد، 

مــن هــم مــردم را همانگونــه کــه هســتند می پذیــرم. قصــد مــن فقــط مطالعــه و 

تحســین کردن اســت.

رویکــرد مــن بــه افــراد دیگــر، بــا ایــن داســتان از یــک مســافر نامــدار بــه خوبــی 

نمایــان می شــود: روزی او بــه میــان یــک قبیلــه بی تمــدن رســید کــه در همــان دم، 

یــک کــودک بــه دنیــا آمــد. ازدحامــی از طالــع بینــان، جادوگران و شــارالتانان مســلح 

ــد. یکــی گفــت: »ایــن کــودک  ــه انگشــترها، قاب هــا و بندهــا او را احاطــه کردن ب

هیچــگاه عطــر پیــپ را نخواهــد چشــید، مگــر مــن ســوراخ دمــاغ او را گشــاد کنــم.« 

Jacques de Vaucanson .55: مخترع اولین ماشین بافندگی خودکار
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دیگــری گفــت: »او هیچــگاه نخواهــد توانســت کــه بشــنود، مگــر اینکــه مــن نرمه ی 

گوش هــای او را بکشــم.« ســومی گفــت: »او هیچــگاه نــور خورشــید را نخواهیــد دید، 

مگــر اینکــه من چشــمانش را باز کنــم.« دیگری گفــت: »او هیچگاه نخواهد توانســت 

کــه بایســتد، مگــر اینکه مــن پاهایــش را خم کنــم.« پنجمی گفــت: » او هیچــگاه یاد 

نخواهــد گرفــت تــا بیاندیشــد، مگــر اینکــه مــن جمجمــه اش را صــاف کنم.«

مســافر نالــه ســر داد »ایســت! کار خداونــد خیــر اســت. ادعــا نکنیــد که بیشــتر از 

خــدا می دانیــد. خداونــد بــه ایــن مخلــوق نحیــف، اعضای بــدن اعطــا کرده اســت؛ 

بگذاریــد تــا رشــد کننــد و بــا ورزش، تمریــن، تجربــه و آزادی قــوی شــوند.«

حــاال بگذارید آزادی را امتحان کنیم

خداونــد تمــام آنچــه بــرای پیمــودن سرنوشــتمان ضــروری اســت، بــه انســان 

اعطــا کــرده اســت. او قالبــی اجتماعــی و همچنیــن، قالبــی انســانی مقــرر کــرده 

اســت. و ایــن انــدام اجتماعــی در افــراد بــه نحــوی ســاخته شــده کــه خودبخــود، 

ســازگار بــا هــوای پــاک آزادی پــرورش یابد. پــس شــارالتانان و ســازماندهندگان را 

رهــا کنیــد! انگشــترها، زنجیرهــا، قاب هــا و گیره هــای آنهــا را رهــا کنیــد! نظــام 

مصنوعــی آنــان را رهــا کنیــد! هــوی و هوس مدیــران دولتــی، پروژه هــای اجتماعی 
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ــان، مذهــب  ــی آن ــان، مدرســه های دولت ــان، تعرفه هــای آن ــی آن ــان، مرکزگرای آن

ــای  ــان، آیین نامه ه ــی آن ــای بانک ــان، انحصاره ــگان آن ــار رای ــان، اعتب ــی آن دولت

آنــان، محدودیت هــای آنــان، تســاوی بــا مالیــات آنــان، و اخاق گرایــی پارســای 

آنــان را رهــا کنیــد!

و حــاال کــه قانون گــذاران و خیریــن ســاده لوح، تعــداد بســیاری از سیســتم ها 

را بــه طــرز بیهــوده ای بــه جامعــه تحمیــل کرده انــد، ایــکاش آنهــا جایــی بــه پایان 

برســند کــه بهتــر بــود از آن شــروع می کردنــد: ایــکاش آنهــا تمــام نظام هــا را رد 

کننــد، و آزادی را امتحــان کننــد؛ چــرا کــه آزادی، تصدیــق اعتقــاد بــه خداونــد و 

اعمــال اوســت.
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درباره نویسنده

فردریــک باســتیا در 29 ژوئــن 1801 میــادی )8 تیــر 1180 شمســی( در شــهر بایــون 

فرانســه متولــد شــد. در 9 ســالگی یتیــم شــد و پــس از آن بــا پدربزرگــش زندگــی 

کــرد. در دوران جوانــی مــی خواســت کــه شــاعر شــود، امــا پــس از تحصیــل و در 

17 ســالگی وارد تجــارت پدربــزرگ شــد. زندگــی تجــاری طرز فکــری او را تغییــر داد و 

باســتیا بــه اقتصــاد عاقه منــد شــد.

او از متفکــران انگلیســی مثل آدام اســمیت و دیوید ریــکاردو، و اقتصاددانان بزرگ 

ــه57، دســتو دوتراســی58، شــارل  ــل ژان باتیســت ســه56، فرانســوا کن فرانســوی مث

کنــت59، ریچــارد کانتیــون60 و آن روبــر ژاک تورگــو61 تاثیــر گرفتــه بــود.

56. Jean-Baptiste Say

57. François Quesnay

58. Destutt de Tracy

59. Charles Gravier, Count of Vergennes

60. Richard Cantillon

61. Anne Robert Jacques Turgot
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در 1825 مزرعــه ای ارث بــرد و از لحــاظ مالی مســتقل شــد. در 1831، با ماری کلوتید 

هیــارت ازدواج کــرد، امــا آن ازدواج دیــری نپاییــد. در مقــام جدیــد زمیــن داری، ایــن 

فرصــت را پیــدا کــرد تــا درگیــر زندگــی اجتماعــی شــود. اولیــن نمــود ایــن درگیــری 

ایــن بــود کــه در ســال 1831 قاضــی صلــح62 آن منطقــه شــد و پــس از آن بــه شــکل 

حرفــه ای به نویســندگی اقتصــادی روی آورد.

در آن ســال در نشــریه ی معــروف »ژورنــال اقتصــادی« مقالــه ای چــاپ شــد کــه 

ــه ی باســتیا  ــن مقال ــوان ای ــرد. عن ــا یک شــبه مشــهور ک فردریــک باســتیا را تقریب

»تاثیــر تعرفه بنــدی انگلیســیان و فرانســویان بــر آینــده ی مــردم ایــن دو کشــور« 

ــه  ــا را کــه معطــوف ب ــه سیاســت های تجارتــی بریتانی ــود. باســتیا در ایــن مقال ب

ــرد. ــه ک ــه مقایس ــرای فرانس ــت های حمایت گ ــا سیاس ــود، ب ــارت آزاد ب تج

مفهــوم هزینــه ی فرصــت کــه در اقتصــاد بســیار شــناخته شــده اســت، اولیــن بار 

بدســت فردریــک باســتیا مطرح شــد.

کتــاب قانــون دو ســال بعــد از انقاب ســوم فرانســه )انقــاب 1848( و چنــد ماه قبل 

از مــرگ باســتیا منتشــر شــد. او به علــت بیماری ســل، در 49 ســالگی از دنیــا رفت.

62. یادداشت مترجم: مشابه شورای حل اختاف که وظیفه اش رسیدگی به اختافات محلی است.
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