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  براي راديو زمانه۶۴نيلگون 

 ٢٠٠٧ جوالي ۴

 

 
 تولد آمريكا و اصل آزادي

 آمريكايي كه نمي شناسيم ـ بخش نهم
 
 

 نوشتهء عبدي كالنتري
 
 

چهارم جوالي يا چهارم ژوئيه روز تولد آمريكا است؛ روزي كه انقالب ضد استعماري در اين كشور پيروز 
اعالميهء .  مستعمره، از زير سلطهء امپراتوري بريتانيا آزاد شدندشد و ايالت هاي آمريكا ، يا در واقع سيزده

از مهمترين اسناد ) ١٧٨٩-١٧٨٧(و قانون اساسي اين كشور ) ١٧٧۶چهارم جوالي (استقالل آمريكا 
با اين دو سند ، نخستين جمهوري سكوالر در جهان پا به عرصهء وجود مي . تمدني جهان به شمار مي آيند

ي اعالميهء استقالل، تامس جفرسون نمايندهء ايالت ويرجينيا و يكي از مهمترين پدران مؤلف اصل. گذارد
و اصول فلسفهء روشنگري اروپايي » جمهوري خواهي«اصل سياسي . مؤسس جمهوي سكوالر آمريكا است

 . انسان از ويژگي هاي اصلي اين سند اند» خودمختاري«و » قانون طبيعي«نظير 
 

حق زندگي كردن ، آزاد «آمريكا ،  بر سه حق مهم شهروندي تأكيد مي شود ، يعني در اعالميهء استقالل 
 :،  و سپس در دفاع از حق انقالب گفته مي شود»بودن ، و به جستجوي خوشبختي شتافتن

 
هرگاه حكومتي اين هدف ها را مخدوش سازد ، اين حق مردم است كه آن حكومت را تغيير دهند يا ملغا «

ي تازه برپاكنند كه بنياد آن بر اصولي بناشود و قدرت هاي آن به نحوي شكل بگيرد كه، سازند، و حكومت
 » .به باور آنها، به بهترين نحو در جهت امنيت و خوشبختي مردم عمل كنند

 
اصول اعالميهء استقالل آمريكا به ويژه اصل تساوي خواهي و حق شورش عليه بي عدالتي ، استثمار، و 

زات سياسي آبراهام لينكلن و مارتين لوتركينگ جونيور ، و نيز رهبران جنبش هاي  استعمار، در مبار
 .آزاديبخش جهان سوم در قرن بيستم ميالدي نقش مهمي بازي كرد
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 انقالب آمريكا به عنوان يك نماد
يعني همان [مسألهء اجتماعي «: هانا آرنت در مورد اهميت انقالب آمريكا در دوران مدرن مي نويسد

تنها زماني توانست نقشي انقالبي به خود ] الف طبقاتي ميان ثروتمندان و فقرا؛ ميان قدرتمداران و ضعفااخت
بگيرد، آنهم در عصر جديد و نه پيش تر از آن، كه انسان ها نسبت به اين نظر كه فقر امري ذاتي شرايط 

ايز ميان عده اي قليل، كه از يعني در اين اصل شك كردند كه تم. انساني است، دچار ترديد شدند] زيست[
راه زور يا تزوير يا برحسب تصادف خود را از زنجير فقر رها كرده بودند، و انبوه زحمتكشان تهيدست، 

اين اعتقاد كه زندگي بر پهنهء اين زمين مي تواند سرشار از وفور نعمت . تمايزي ناگزير و جاودانه است
 معطوف به انقالب و در سرچشمهء خود اعتقادي آمريكايي باشد و نه گرفتار در طلسم كميابي، اعتقادي

بود؛ اگر بخواهيم به نحو سمبوليك يا نمادين صحبت كنيم، بايد بگوييم صحنه براي انقالب به معني مدرن 
خود كه همان تحول سرتاپاي جامعه است، زماني آماده شد كه جان آدامز، درست در آستانهء انقالب 

هميشه استقرار آمريكا را چنين مي فهمم كه گويي طرحي بزرگ و واقعه اي مقدر من : آمريكا اظهار كرد
آنهايي كه در بي خبري به سرمي بردند به آگاهي برسند، وآن بخش از انسانيت كه ] تا با هدايت آن[بود 

 )٢٢دربارهء انقالب ، ص (» .برده وار مي زيست بتواند خود را در سراسر عالم آزاد كند
 

 دون ترورانقالبي ب
پرسشي كه غالباً در مورد انقالب آمريكا مطرح شده آن است كه چرا اين انقالب، برخالف بسياري از 
انقالب هاي ديگر، به ترور يا خودكامگي نينجاميد؟ چرا اين انقالب فرزندان خود را از هم ندريد؟ چرا 

 دموكراتيك تر شد؟نظام سياسيِ برآمده از انقالب آمريكا، به تدريج و در دهه هاي بعد 
 

يك پاسخ آن است كه انقالب آمريكا با همهء خصلت و خوي دموكراتيك خود، به تعبيري يك انقالب 
» ضعفا و پابرهنه ها«آريستوكراتيك نيزبود، انقالبي كه نمي خواست نوع خاصي از فضيلت اخالقيِ متعلق به 

ء همهء انقالب هاي گذشته نشان مي دهد كه هرچند كارنامه«: هانا آرنت مي نويسد. را بر جهان حاكم كند
با وسايل سياسي منجر به ترور ] يعني نابرابري طبقاتي[بي شك هر تالشي در جهت حل مسألهء اجتماعي 

مي شود، و ترور است كه انقالب ها را به پايان شوم خود مي رساند، اما نمي توان انكار كرد كه اين اشتباه 
دربارهء (» . مرگبار نيز ــ وقتي كه انقالب در شرايط فقر توده اي رخ مي دهد ــ تقريباً اجتناب ناپذير است

 )١١٢انقالب، ص 
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باشد، زيرا در جايي رخ مي داد كه خود را غني تصور مي » فقر«ا نمي خواست چاره جوي انقالب آمريك
آمريكا سمبول جامعه اي شده بود بدون فقر، بسيار پيش تر از آنكه عصر «: هانا آرنت معتقد است . كرد

 از ميان جديد به ياريِ توسعهء تكنولوژي اش بتواند راههايي را كشف كند كه توسط آنها نياز مادي بشر
و مطلع شدن ] يعني انقالب آمريكا[برود، نيازي كه همواره جاوداني تصور مي شد؛ و فقط پس از اين واقعه 

و شورش فقرا توانست صورتي حقيقتاً ] يعني تضاد طبقاتي[» مسألهء اجتماعي«اروپاييان از آن بود كه 
 مجدد وقايع، بر اساس شكاف ميان غني و تا پيش از آن، دور باطل و باستاني ظهور. انقالبي به خود بگيرد

وجود جامعهء آمريكايي به شكل واقعيتي ملموس ] اما. [فرض مي شد» طبيعي«فقير بناشده بود، شكافي كه 
 ) ٢٣دربارهء انقالب ، ص (» .پيش از شروع انقالب آمريكا، آن دور باطل را براي هميشه شكست

 
 پيش از هرچيز عليه خودكامگي

، در جامعه اي نه چندان پيشرفته كه در آن شكاف ميان فقر و ثروت عميق است، انقالبي كه به عبارت ديگر
انقالب آمريكا، به اين . بخواهد تنها با قهر سياسي اين شكاف را از ميان بردارد با شكست روبرو خواهد شد

ريكا در آغاز كار حتا در مورد آزادي نيز، انقالب آم. تعبير، انقالبي در جهت رفع ستم اقتصادي نبود
 . نخواست بردگان را آزاد سازد

 
اما پدران مؤسس، جمهوري خود را به نحوي تأسيس كردند كه همهء اين امكانات در آن مي توانست 

آنها در وهلهء اول حكومتي را تأسيس . اين تنها از راه استقرار اصل آزادي بي قيد و شرط بود. تحقق يابد
 . و استبداد مصون باشدكردند كه در برابر خودكامگي

 
ظنين بودند، به ويژه در » قدرت«پدران مؤسس آمريكا، از جهت فلسفهء سياسي، نسبت به خود پديدهء 

. تامس جفرسون، پدر جمهوري خواهيِ امروزين، به دولت حداقل اعتقاد داشت. شكل دولت مقتدر
 جيمز مديسون، جان آدامز، جورج خواندن آثار پدران مؤسس آمريكا، به ويژه نوشته هاي تامس جفرسون،

 .واشينگتون، و الكساندر هميلتون، براي دانش پژوهان تئوري دموكراسي ضروري است
 

 عليه ماكياوليسم
متفكر و فيلسوف . پدران مؤسس آمريكا نسبت به هرنوع حكومت مقتدر، متمركز، و متحد، بي اعتماد بودند

مي توان گفت اياالت «: مي نويسد»  دربارهء ماكياوليتفكراتي«سياسي برجسته، لئو ستراوس، در كتاب 
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متحدهء آمريكا تنها كشوري در جهان است كه تأسيس آن با صراحت كامل در تضاد با اصول ماكياوليستي 
 )١٣ص (» .است

 
ماكياولي مي تواند يك پادشاه يا » پرنس«منظور لئو ستراوس آن است كه اگر فرض را بر اين بگذاريم كه 

ور مقتدر، يا يك كابينهء مقتدر، يا حتا يك پارلمان مقتدر، باشد كه اقتدار آن را نيروهاي ديگر رئيس جمه
 . مهار نكنند، ما در حيطهء اصول ماكياوليستي قدرت قرار داريم

 
اما پدران مؤسس آمريكا حكومتي مي خواستند كه در آن هر مركز قدرتي، توسط مراكز ديگر در معرض 

شد، و ميان اين مراكز قدرت چنان توازني برقرار باشد كه هيچ فرد، نهاد، حزب، مجلس كنترل و بازبيني با
به عبارت ديگر، نظام سياسي نمي بايست مقتدر، . يا گروه زبده و خبره اي نتواند دست باال را داشته باشد

ي در بدو و همين بود اصل آزاد. شهروند بود كه مي بايست مقتدر باشد. باشد» ضعيف«بلكه مي بايست 
 . ///تأسيس نخستين جمهوري سكوالر در دنيا

 
 :منابع

 اعالميهء استقالل آمريكا

 قانون اساسي آمريكا

 ١١٢ و ٢٣-٢٢صص ١٩٨٧هانا آرنت، دربارهء انقالب، انتشارات پنگوئن، چاپ سال 

 ١٣، مقدمه، ص ١٩٩۵لئو ستراوس، تفكراتي دربارهء ماكياولي، انتشارات دانشگاه شيكاگو، چاپ 
    


