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 ٢٠٠٨بيستم ژوئيه -  براي راديو زمانه١۴۶نيلگون 

 
 )٣(در آستانهء سي امين سالگرد انقالب ايران  

 
 فلسفه و انقالب

 
 نتري عبدي كالنوشتهء 

 
اين انديشمند بزرگ ايدآليسم كالسيك . امانوئل كانت را فيلسوف انقالب كبير فرانسه خطاب كرده اند

ن انقالبات تاريخ تفكر بود، انقالبي كه آنرا انقالب كوپرنيكي در آلماني، نه تنها باني يكي از بزرگتري
فلسفه ناميده اند، بلكه از مهمترين نظريه پردازان فلسفهء حقوق انسان، جمهوريت، صلح بين الملل، 

، و الهام بخش بزرگترين فيلسوفان ليبراليسم برابري خواه و عدالت طلب )كاسموپالي تانيسم(جهانشهروندي 
ايدآليسم كالسيك . ما ــ كساني چون جان رالز، نوربرتو بابيو، و يورگن هابرماس ــ بوده استدر عصر 

كانت انديشه پرداز . فلسفهء عصر روشنگري محسوب مي شود) كانت، فيخته، شلينگ، و هگل(آلماني 
 . بزرگ روشنگري اروپايي است

 
بير خود و يك سلسله انقالبات بورژوايي تحول بزرگ ورود به عصر مدرن را كه كشور فرانسه با انقالب ك

اين حكمي . ديگر از سرگذراند، آلماني ها نه در عرصهء سياست بلكه در عرصه تفكر به اجرا گذاشتند
هاينريش هاينه است كه راديكاليسم . است كه از جمله از زبان هانريش هاينه و كارل ماركس شنيده ايم

اين شاعر بزرگ . ديكاليسم سياسي روبسپير و ناپلئون مقايسه مي كندفلسفهء كانت و فيخته را به ترتيب با را
آلمان با غرور هشدار مي دهد به هنگام رويارويي با ايده آليسم كالسيك آلماني به هوش باشيد كه دست 

را براي هميشه دفن كرد به نحوي كه پس ) خداباوري عقلي(امانوئل كانت بود كه دئيسم ! تان آتش نگيرد
چكس نتوانست در پهنهء انديشه اين جسد را دوباره زنده كند؛ درست به همان نحو كه هيچ كس از او هي

 . برنشاند» مركز كائنات«نتوانست پس از كوپرنيك زمين را دوباره به جايگاه 
 

 است و برخالف نظر طلبانهاما حقيقت آن است كه فلسفهء سياسي كانت يك فلسفهء غيرانقالبي و اصالح 
كانت حامي انقالب آمريكا و انقالب فرانسه بود اما فلسفهء سياسي . ن آتش انقالب برنمي خيزدهاينه از آ

خود را چنان فورمول بندي كرد كه طبق آن هرگونه انقالب، هرگونه نافرماني مدني، و هرگونه سرپيچي از 
 .قانون غيرمجاز انگاشته شود
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. و انديشه پرداز اخالق غيرديني و  قانونيت استامانوئل كانت فيلسوف روشنگري فكري يا روشن انديشي 

مخالفت او با حركت انقالبي بيش از آنكه متوجه بروز خشونت باشد، دلمشغول تنوير افكار عمومي  و 
روشنگري چيست؟ پاسخ به يك «هنگامي كه مقاله معروفش را با عنوان . نگران از قانون شكني است

نقالب كبير فرانسه و هشت سال تا حكومت انقالبي ژاكوبن ها نوشت، هنوز پنج سال تا شروع ا»  پرسش
دستيابي مردم به روشنگري تنها به شكل تدريجي تحقق مي «در اين مقاله كانت مي نويسد، . فاصله بود

يك انقالب شايد بتواند استبداد خودكامه و بهره كشي تاراجگر و قدرت طلب را پايان بخشد اما . پذيرد
در واقع، تعصبات تازه جاي تعصبات پيشين را مي . اقعي طرز فكر مردم نخواهد شدهرگز باعث اصالح و

 )١(» .تبديل به افساري مي شوند كه با آن انبوه تودهء نادان زير كنترل درآيد] دوباره[گيرند و 
 

. برخي از همدوره هاي كانت او را ژاكوبن خطاب مي كردند. گفتيم كانت مدافع انقالب فرانسه بود
داران انقالب فرانسه نيز نيك مي دانستند كه فلسفهء كانت، دستاورد بزرگ عصر روشنگري، مي سردم

يكي از بنيانگذاران و متفكران كلوب ژاكوبن، آبه سي يز، كه . تواند نمايندهء نظري انقالب آنها باشد
تا نظر رسمي را به آلمان فرستاد » كميتهء حفاظت عمومي«نمايندهء مجلس بود، به نيابت خويش رئيس 

ماركس نيز . گويا پاسخ كانت مفقود شده است. كانت و همكاري او را در تدوين قوانين جديد طلب كند
 .كانت را فيلسوف انقالب فرانسه مي داند

 
اما كانت به طور مستقيم از انقالب، يا از انقالبيان درگير، حمايت نمي كند؛ بلكه از ايدهء انقالب و كساني 

فكر انقالب، اصل . )٢(ق ناظر آن اند، و لزوماً خود در انقالب شريك نيستند، دفاع مي كند كه با شور و شو
آزادي طبيعي و حقوق فردي است در برابر امتيازات اشراف و وابستگي رعايا؛ ايده يا روح جمهوريخواهي 

 و بي ترديد حق در برابر حكومت مطلقه؛ انسانگرايي انقالب در برابر تسلط دين و خرافه و سلطنت مقدس؛
 . و باز هم حق، به ويژه حق مالكيت فردي

 
اع از نيت و محتواي اما كانت، در عين دف. اين ها همه دستاوردهاي تيپيك انقالبهاي بورژوايي اروپا است

پروسهء انقالبي همچون يك واقعهء سياسي، در . انقالب، از شكل قانوشكن يا قهرآميز آن انتقاد مي كند
مردود است زيرا انقالبيان . برگيرندهء مقاومت مدني، قيام، و خود حركت انقالبي، از نظر كانت مردود است

عدالت از ديد كانت مستقيماً از اجراي قانون . مي كنندبراي رسيدن به عدالت و صلح، خود ناعادالنه رفتار 
 .  نقض قانون رفتاري غيرعادالنه است. ناشي مي شود
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اگر بپرسيم در شرايطي كه دولت خود قانون شكني مي كند، يا در شرايطي كه ماهيت توتاليتر دولت مانع 
، آيا سرپيچي از قانون كماكان تغيير مسالمت آميز قانون اساسي است، تكليف رعايا يا شهروندان چيست

حتا اگر فراتر برويم و با توجه به تجربه . عملي غيراخالقي و نامشروع است، كانت پاسخ روشني نمي دهد
هاي تلخ چند دههء اخير، از جمله در كشور خود ما، بپرسيم اگر دولت خود قدرت سازمانيافتهء فراقانوني، 

ني بر قهر باشد، تكليف شهروندان در برابر آن چيست، بازهم در نظاميافتهء مبت) قانون شكني(يا حق كشي 
 . نوشته هاي سياسي كانت پاسخ روشني نمي يابيم

 
كانت مدافع و مبلغ مفهومي از حقوق انساني در جامعه است كه طبق اصول اخالقي عام و جانشمول تدوين 

شند و از همين رو جهانشمول بايد داشته با» بي طرف«اين حقوق خصلتي غيرجانبدار و . شده باشند
به عبارت ديگر اين حقوق بايد براي همهء انسانها در شرايط جامعهء مدرن در هرمكان و . اند) يونيورسال(

حقوق انسان مبتني بر اصول عام اخالقي است و اصول عام اخالقي . زماني قابليت اجرائي داشته باشند
مي تواند بفهمد كه آزادي او و ديگران در گرو اطاعت از اصولي عقالني اند؛ يعني هر فرد به نيروي عقل 

 .اين اصول است
 

دولت بايد نمايندهء عقالنيت . از همين رو تئوري كانتي دولت نيز خصلتي تجويزي و نه تاريخي دارد
جمعي انسانها باشد و طبق اصول حقوق بشر و اخالقيات عام عمل كند؛ دولت بايد به نحوي عمل كند كه 

 .مقدم بر منافع خاص گروهها و دسته ها باشد» نفع همه«
 

متفكر بزرگ عصر روشنگري پس از آنكه . پس بحث كانت را در خصوص انقالب چنين خالصه مي كنيم
از فكر انقالب كبير فرانسه و روح جمهوريت در برابر رژيم گذشته دفاع مي كند، فلسفهء خود را چنان 

وجود هرنوع نظام حقوقي، ولو ناعادالنه، بهتر از . انقالبي بايستدفرمولبندي مي كند كه در برابر هرحركت 
هيچ . قانونيت مقدم بر هرچيز است و نيز راه حل هرمشكل. بي حقوقي ناشي از قانون شكني انقالبي است

 .مشكلي، از جمله خودكامگي سلطان يا روابط نابرابر مبتني بر امتياز را نمي توان با بي قانوني حل كرد
 

مثال اگر كسي در ايران امروز بخواهد كانتي عمل كند بايد هرگونه تحولي را منحصراً در چارچوب براي 
خروج از قانونيت و نافرماني مدني، . قانون اساسي ديكتاتوري شيعي و قوانين ديگر اين حكومت طلب كند

ي بايد با تغييرات در تحول سياسي و اجتماع. و به طريق اولي حركت انقالبي، طبق ديگاه كانتي مجاز نيست
اگر گفته شود خود اين حكومت بر اثر يك انقالب برسركار . قانون اساسي و به شيوهء قانوني آغاز شود

آمده است، و از آنجا كه انقالب در هرشكل خود براي كانت ناموجه است پس حكومت برآمده از انقالب 
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درست است كه در زمان رژيم سابق، تخطي . ندهم بايد نامشروع باشد، كانت اين استدالل را نيز رد مي ك
از قانون اساسي آن نامشروع بود، اما به محض آنكه حكومتي ديگر جاي آنرا گرفت، بي توجه به شيوهء به 
قدرت رسيدنش، اگر آن دومي موفق شده باشد براي خود قانونيتي تازه برپا دارد، باز حكم كانتي مشمول 

مت تازه نيز مشروعيت قانوني مختص خود را دارد و نافرماني عليه آن، اين حكو: رژيم جديد نيز مي شود
 .قانوني شكني در آن، عملي غير اخالقي و غيرمجاز خواهد بود

 
 اگر انقالب مجاز نيست و رفورم امكان ناپذير، راه تحول اجتماعي چيست؟

 
 

 بخش چهارم ـ انقالب و فكر آزادي 

 نبخش پنجم ـ خشونت انقالبي و روشنفكرا
 

------ 
 : در55نوشته هاي سياسي كانت به زبان انگليسي، ص ) ١(

Kant, Political Writings, Edited by Hans Reiss, Translated by H. B. Nisbet, 
Cambridge University Press, Reprinted 1991, p. 55 
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