دموکراسي ،عدالت و صلح در عقلانيت
انتقادي پوپر
جهانگير باقري ايلخچي
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي  -واحد مراغه

مهناز نازليان
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي  -واحد بناب

چکيده
مقاله حاضر به دنبال تشريح رابطه مفاهيم دموکراسي ،صلح و عدالت در انديشه سياسي است .در اين بين نگرش ليبراليستي
و انتقادي پوپر به دموکراسي ما را بر آن داشت تا از رويکرد اين فيلسوف سياسي قرن  02در توضيح مقولههاي دموکراسي،
عدالت و صلح استفاده کنيم .نگرش انتقادي پوپر در حوزه فلسفه علم بازتاب خود را در حوزه اجتماعي نشان داده است .او
با نقد مباني فکري خشونت ،ديکتاتوري و اقتدارگرايي بستر مناسب براي ترويج عدالت و صلح را دموکراسي مبتني بر
جامعه باز ميداند .از طرفي همان طور که در متن نشان داده شده است نگرش پوپر به صلح ،عدالت و فراتر از آن دموکراسي
به رويکرد نهادها و سازمانهاي بينالمللي که مروج حقوق بشر هستند خيلي نزديک است .از اين روي عقلانيت انتقادي
پوپر چارچوب مناسبي براي تبيين رابطه دموکراسي ،عدالت و صلح ميباشد.
واژگان کليدي :عقلانيت؛ جامعه باز؛ دموکراسي؛ عدالت.

مقدمه
در آغاز سده بيست و يکم ميلادي ،دموکراسي رايجترين نظام سياسي است که پوپر در کتاب
جامعه باز و دشمنان آن به طور مبسوط از دموکراسي دفاع کرده و بر اساس فلسفه روششناختي او
يعني حذف خطا ،بهترين شيوه براي رسيدن به جامعه بهتر و حل تدريجي مسائلي است که جامعه
گرفتار آنهاست .به نظر پوپر مسئله اساسي در زندگي سياسي به ماهيت و تعداد حکام مربوط
نميشود؛ بلکه مسئله اصلي شيوه اعمال قدرت است .مسئله اين است که چگونه ميتوان نهادهاي
سياسي را چنان سامان داد که حتي حکام بد يا نالايق هم از وارد کردن آسيب به جامعه باز داشته
شوند (پوپر.)82-83 :2831 )a( ،
پوپر در مقابل خشونت و جنگ ،ايجاد صلح را در سير از عقل ميداند و ميگويد« :يک

حقوق بشر ،جلد ،4شماره ( 2پاييز و زمستان .54 -75 ،)8811

نامه مفيد /0شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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عقلگرا بدان صورت که من اين کلمه را به کار ميبرم کسي است که ميکوشد تا به وسيله برهان و
سند به تصميمي يا سازشي دست يابد و او کمتر خواستار استفاده از زور است» (پوپر.)444 :2838 ،
برميمهر
هشتم /
مفيدکه /ازشماره
آيد،و پوپر هدف خود از به کارگيري روش عقلانيت انتقادي را
سي وفوق
مطالب
هماننامهطور
آبان 1280

دفاع از نهادهاي سياسي مبتني بر روشهاي دموکراتيک جهت رسيدن به جامعه باز ،نفي زور و ايجاد
صلح ميداند .در اين بين سازمان ملل متحد در هزاره جديد ،فلسفه اصلي خود را ترويج صلح ،عدالت و
دموکراسي ميداند و تحقق حقوق بشر حقيقي را در تعامل مثلث صلح ،عدالت و دموکراسي ميداند.
در مثلث سه گانه فوق در کنار مفهوم صلح ،مفهوم عدالت قرار دارد .اين اصل به برابري تمام
افراد تأکيد ميکند و در منابع بينالمللي برابري در کنار عدم تبعيض آمده است .از طرفي تحقق
تم
حقوق بشر منوط به حکومتهاي آزاد ،شايسته و دموکراتيک است .انديشمندان متعددي ـ به
خصوص از دوره روشنگري به بعد ـ تحقق صلح و عدالت را در کاهش جنگ و روي آوردن به
نامه مفيد  /شماره سي و
ابزارهاي ديپلماتيک و گفتوگو ميدانند .از مهمترين نظريه پردازان اين بحث ،کارل پوپر است .در
هشتم
اين مقاله سعي ما بر اين است در چارچوب فکري پوپر سياست مبتني بر جامعه باز را نشان دهيم.
سؤال اصلي در اين مقاله اين است که آيا با وجود زمينههاي متعدد براي خشونت در دنيا نظير:
فقر ،تروريسم ،نظامهاي خودکامه و  ...رژيمهاي دموکراتيک توانايي تحقق صلح و عدالت را دارند؟
نامه مفيد  /شماره سي و
فرض ما بر اين است که نظامها و روشهاي مردم سالار بهترين مکانيزمها براي تحقق صلح و
هشتم  /مهر و آبان 2831
عدالت ميباشند.
با توجه به سوال و فرضيه فوق موارد زير قابل بررسي است:
روششناسي پوپر و جايگاه عقلانيت انتقادي در آن؛
دموکراسي و جامعه باز در نظريه پوپر و اعلاميههاي جهاني حقوق بشر؛
عدالت در انديشه پوپر و اعلاميههاي جهاني حقوق بشر؛
صلح در تم
انديشه پوپر و اعلاميههاي جهاني حقوق بشر.
روششناسي پوپر و معناي عقلانيت انتقادي
تأکيد بر ابطالگرايي
گرايي نظم
اثبات و
حقوق و ردمالکيت
علمي و فلسفي از پوزيتيويسم منطقي اصحاب حلقه وين انتقاد ميکرد.
لحاظ
پوپر از
کارآمد
بازارهاي
انتقادات وي در اين خصوص در نخستين کتاب مهم او تحت عنوان منطق اکتشاف علمي درج

.)95 :2813
گرديد (هولاب831،

حقوق مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831
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پوپر ضمن رد علمگرايي معتقد است که مشخصه علمگرايي ،اعتقاد و ايمان به علم است.
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

علمگرايي خاص دانشمند نيست .دانشمند واقعي نبايد به نظريه خود ايمان داشته باشد؛ بلکه بايد نسبت به
بازارهاي
دارد .نظم
مالكيت و
كارآمد که چيزي از علم
کسي است
علمگرا
حقوقوجود
آن موضعي انتقادي بگيرد .بين علم و علمگرايي اختلاف
بازارهاي
نميداند .آگاهي به اين جهل مهم است؛ زيرا باعث ت و
كارآمدو اعتراف به اين مسئله است
ميشود
شناختنظماخلاقي
كارآمد
وننظم
مالكيتچ و
است.
بازارهاي کار
انسان خطا
حقوقاست:
که نظر دادن و انتقاد کردن با جهل و اشتباه انسان همزمان

پوپر ميگويد در کتاب منطق اکتشاف علمي سعي کردم تا نشان دهم که معرفت ما از طريق
آزمايش و حذف خطا پيشرفت ميکند و اختلاف اساسي بين پيشرفت و عدم پيشرفت علمي در اين
است که در هر سطح علمي انسان آگاهانه در پي جستوجوي اشتباهات خود ميرود؛ يعني انتخاب
آگاهانه روش انتقادي ،ابزار اصلي پيشرفت معرفت و شناخت ميباشد و بهترين معناي عقل و
عقلانيت را عقلانيت انتقادي دانستم؛ يعني آمادگي براي شنيدن انتقاد ديگران و همواره از خود انتقاد
کردن است .اين گرايش انتقادي را «عقلانيت انتقادي» نام گذاشتم (هولاب.)283 :2813 ،
نقد نظريه هويدا بودن حقيقت

نظريه هويدا بودن حقيقت پايه اين نگرش خوشبينانه درباره امکان دانايي ميباشد که ممکن
است حقيقت پنهان باشد اما ميتواند آشکار شود .اين نظريه مبناي آموزشهاي دکارت و بيکن
است .براي بيکن ،هويدا بودن حقيقت در طبيعت ميباشد .طبيعت کتاب گشودهاي است که هر
کسي با ذهن پاك آنرا مطالعه کند ،دچار خطا نميشود .به نظر بيکن و دکارت چرا با وجود
هويدايي حقيقت ،انسان دچار خطا ميشود؟ دليل اين امر اين است که انسان از پذيرش هويدا
بودن طبيعت خودداري ميکند و اين ريشه در پيشداوريها و آموزشهاي سنني است که در ذهن
ما حک شده است؛ همين پيشداوريها سرچشمه ناداني است (پوپر.)14 :2815 )b( ،
به گفته پوپر« :حقيقت اصولاً آشکار نيست و حقيقتي که ادعا ميشود هويدا است نياز به آن
دارد که پيوسته به کمک تعبيري ،توليد و تأييد شود و اين عمل توليد و تأييد نيز پيوسته تکرار
شود .در اينجا يک نظريه به عنوان مرجع اقتدار ظاهر ميشود که به طور منظم چيزي را که بايد
حقيقت باشد تجويز کند .اين مرجع احتمال دارد که وظيفه خود را با گستاخي انجام دهد،
اينجاست که خوشبيني به اقتدارگرايي ميانجامد».
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پس حقيقت واحد و روشني وجود ندارد و اعتقاد به وجود اين امر در حوزه روششناختي
نتيجه اي جز جزميت و اقتدارگرايي ندارد و تأ ثير آن در حوزه سياست و اجتماع ،بسته شدن
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم  /مهر و

فضاي نقادي است.

آبان 1280

به نظر پوپر سرچشمه دانايي ،متفاوت است اما هيچ يک مرجع اعتبار نيستند .او ميگويد:
«مسلماً ايرادي ندارم که تجربه هم ميتواند دانائي ما را حتي به مقياس بسيار ستايشانگيزي
افزايش دهد ،اما به هيچوجه سرچشمه تمام محسوب نميشود .اشتباه اساسي نظريه سرچشمه نهائي
شناخت اين است که بين مسائل مربوط به اصل و منشأ و مسائل مربوط به اعتبار قضايا به روشني
تمايز قائل نميشود .پرسشهايي مانند منبع خبر چيست؟ پذيرفتني نيست؛ براي اينکه پاسخ
تم
اقتدارگرايانه را ميطلبد» (پوپر.)49 :2838 ،
بايد ومسئله را اينگونه تغيير داد« :چگونه ميتوانيم اشتباه را
سرچشمه
شناختسي
هاي شماره
مفيد /
در مورد نامه
رفع کنيم؟» .پاسخ درست به عقيده پوپر اين است که ميتوان با نقد نظريهها يا
کشف وهشتم
فرضيه هاي ديگران به جواب رسيد .اين پاسخ بيانگر ديدگاهي است که او پيشنهاد ميکند آنرا
فردگرايي «انتقادي» بناميم (پوپر،

b

.)13 :

ريشه در افلاطونستيزي و طرد افکار اقتدارگرايي مانند:
شمارهدانايي
مورد /منشأ
نقد سؤالات
سي و
نامه درمفيد
دارد که پوپر در کتاب جامعه باز و دشمنان آن ،اين مسائل را به
آبانو ...
ماروکس
2831
ارسطو،مهر
افلاطون،هشتم /
طور مبسوط مورد نقد قرار داده است.
نقد اسطوره چارچوب

اسطوره چارچوب را ميتوان در يک جمله بدين صورت بازگو کرد« :بحث عقلاني يا سودمند در
صورتي امکانپذير است که شرکتکنندگان در بحث در يک چارچوب مشترك از مفروضات اساسي
شريک باشند ياتملااقل به اين شرط که براي ادامه بحث بر سر چنين چارچوبي توافق کرده باشند .پوپر اين
اسطوره را نقد ميکند و معتقد است که اسطوره ،چارچوب بيمايهاي از حقيقت و گزافهگويياي بسيار
خطرناك است که گفته ميشود بحث سودمندي نخواهد شد (پوپر،

a

.)33-33 :

حلقه وين و مکتب فرانکفورت ،به خصوص با مارکوزه و
مناظراتي که با
اصحاب نظم
مالکيت و
پوپر در حقوق
کارآمدامر تأکيد زياد دارد که به جاي اينکه در گفتوگو از اصول علمگرا و
بازارهاي به اين
هابرماس داشت،
روش پوزيتيويستي تحت عنوان اصول مشترك پيروي کند ،از روش جدلي سقراط پيروي ميکند.
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مفهوم جهان سوم که موضوع انسان و در عين حال خودمختاري است از نتايج اميدوار کننده فلسفه
ذهني است و دلايلي
اخلاقي و
جهان سوم
كارآمد
اموربازارهاي
درنظم
مالكيت و
پوپر و اطلاق آن بر مسئله ميان جسم و ذهن ميباشد.حقوق
كارآمدبه واسطه عيني بودن جهان
کند؛ زيرا
کمک مي
که ارائه ميدهد در ضمن به تحليل تغييرات
بازارهاي
اجتماعيو نظم
ت
توضيح داده ميشود
سومي که آفريده انسان است ،مفاهيم اخلاق و هنر که خود داراي تاريخ است،
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
(مگي .)32 :2895 ،دنياي سوم در کنار نظريهها ،قضايا و استدلالهاي انتقادي است .به نظر پوپر دنياي
سوم عيني است و ماترياليستها عينيت را به دنياي اول ميدادند (پوپر.)118 :2835 ،
اين مباحث ريشه در روششناسي پوپر ،به خصوص تأثير اسپينوزا را در آراي او نشان ميدهد؛
چون اسپينوزا نيز بر عيني بودن مفاهيم و نظريهها اعتقاد داشت .به اعتقاد پوپر ،دنياي سوم تاريخي دارد
که جهان تاريخ تفکرات و نظرات ما ميباشد .دنياي سوم نظريهها و استدلالهاي انتقادي ،بعد عقلاني
است و تمام ثمرات و فرآوردههاي فکر آدمي ،ابزارها ،نهادها و آثار هنري جز دنياي سوم (همان.)113 :
پوپر در وارد شدن به بحث عقلانيت يک نگاهي نيز به سنت دارد و نظر سنتگرايان ضد
عقل را مورد تقبيح قرار ميدهد و ميگويد« :ضد عقلگرايان در ميدان سياست و نظريه اجتماعي و
نظاير آنها چنين نظر ميدهند که اين مسائل را نميتوان با هيچگونه نظريه عقلي مورد بحث قرار
داد .نظريه آنها پذيرفتني نيست؛ به خاطر اينکه عقلگرايان در جستوجوي آنچه از پيش معلوم و
بديهي است ميباشند و ميخواهند آنرا با استدلال ،عقلاني سازند .با اين دليل عدهاي از متفکران
برجسته مسئله سنت را پروراندند و آنرا به صورت چوبي براي کوفتن بر سر عقلگرايي درآوردهاند.
به عنوان مثال ،مايکل اوکاشت حملات شديدي بر عقلگرايي دارد (پوپر .)245 :2838 ،پوپر از
آنجا که بر تقدم نظريه بر مشاهده باور داشت و سنتها را نيز نوعي نظريات ماتقدم به علم
مي دانست ،معتقد بود که با نقد و ابطال آنها در يک پروسه همراه با آزمون و خطا ميتوان به
عقلانيت و علم رسيد و سنت مبناي رشد و توسعه علم است.
دموکراسي و جامعه باز
نقد تاريخگرايي

به نظر پوپر بسياري بر اين باورند که نگرش علمي يا فلسفي به سياست و فهم ژرفتر زندگي
اجتماعي ،به طور کلي ،بايد بر پايه ژرفانديشي درباره تاريخ آدمي و تفسير آن بنياد گيرد؛ زيرا انسان
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متعارف در چارچوب زندگياش تجربههاي شخصي و خرده تلاشهايش را بيچون و چرا مسلّم در نظر
ميگيرد .دانشمند و يا فيلسوف اجتماعي بايد از پايهاي بالاتر چيزها را بنگرد ،او فرد را به منزله ابزاري
مهر و
نژادهشتم
کليسي و
شماره
کم اهميتنامهدرمفيد /
بيند .اين وصف کوتاهي از تاريخ باوري است ،آموزهاي که
آدمي /مي
پرورش
آبان 1280

ميگويد تاريخ در اختيار و فرمان قوانين تاريخي يا تکاملي ويژهاي است که کشفشان ما را در
پيشگوئي پيامبرانه سرنوشت آدمي ياري ميدهد و دو نمونه از مهمترين روايتهاي نوين تاريخ باوري
در ويژگيهاي عمدهشان با آن شريک هستند که اين دو روايت عبارتند از :فلسفه تاريخي نژاد باوري يا
فاشيسم از يک سو و فلسفه تاريخي مارکس از سوي ديگر (پوپر.)82-83 :2835 ،
پوپر با وجود تکامل عقلاني و تدريجي تمدن بشري ،حاکم بودن قوانين تغييرناپذير بر تاريخ
تم
بشري را آن طور که ارسطو ،هگل و مارکس در قالب اسطوره سرنوشت ،تضاد طبقاتي و  ...بيان
نمودند ،به نقد کشانده است.
نامه مفيد  /شماره سي و
از طرفي پوپر بين مهندسي اجتماعي يوتوپيايي و مهندسي تدريجي عقلاني تفاوت قائل
هشتم
ميشود .رهيافت يوتوپيايي را ميشود چنين وصف کرد :هر کنش عقلاني بايد داراي هدف معين
باشد ،اين کنش به همان درجه عقلاني است که هدفش را آگاهانه و همواره دنبال ميکند و وسائل
خود را بر حسب اين هدف تعيين مي کند .اين اصول هرگاه درباره حيطه فعاليت سياسي به کار
نامه مفيد  /شماره سي و
بسته شوند ،مقتضي آن است که ما طرح اجمالي و نقشه جامعه مقصودمان و وسايل تحقق يافتنش
هشتم  /مهر و آبان 2831
را فراهم آوريم (همان.)122 :
پوپر با ارائه نظريه تکامل عقلانيت تدريجي ،نظريات آرماني مارکس را با چالش روبهرو
ميکند .او رهبران و مديران آرمانگرا را افرادي تماميتخواه و سردرگم ميداند که به جاي قوانين
عيني حکومتي در پي حاکم کردن ايدههاي کلي خود و تأسيس بهشت در روي زمين هستند .او
ريشه اين افکار را در جمهوري افلاطون و مدينه فاضله او ميداند.
تم
جامعه بسته وجامعه باز
تمدن باختر زمين از يونان سرچشمه گرفت و يونانيان اولين کساني بودند که به انساندوستي
يونان نگرش قبيلهاي وجود داشت که با جادوگري توأم بود.
حقوق تمدن عقل
گام گذاشتند .ماقبل
محور نظم
مالکيت و
کارآمدجدايي ننهادن ميان امور اجتماعي و قراردادي انسان درون طبيعت بود و
بازارهاينگرش
عنصر عمده اين
اينکه دگرگونيها در شيوه زندگي قبيله اي به صورت عقلاني نيست .نهادها که بر پايه سنت قبيلهاي
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جمعي بنيان نهادهاند ،مجالي براي مسئوليت شخصي نميگذارند و شايد تابوها که دربردارنده شکلي
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

از مسئوليت گروهياند ،پيشگام آنچه ما مسئوليت شخصي ميناميم باشند .جامعه بسته قبيلهاي به
كارآمدپيوندهاي چون
پيوستهاند.
ارگانيکي
همبازارهاي
مالكيت وبهنظم
رمه مي ماند که اعضاي آن به مدد پيوندهايحقوق
خويشاوندي ،شريک مشترك ،خطرها و شاديها

مشترك.
هاي
كارآمد
بازارهاي
رنجنظم
وت و

انقلاب آگاهانه روي
گذر از جامعه بسته به جامعه باز يک انقلاب ژرف بود .بيگفتوگو اين
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
نداد .فروپاشي قبيلهگرايي با افزايش جمعيت طبقه فرمانروا و ايجاد تنش در جامعه بسته طبقه
فرمانروا بود .برخوردهاي فرهنگي و ايجاد خطر ،داد و ستد بازرگاني و دريانوردي باعث يک رشته
انقلابهايي شد که مسبب پيدايش گفتوگوي انتقادي و رهايي از جادوگري بود (همان.)143 :
پوپر خصلتهاي بارز جامعه باز را در دو نکته خلاصه و تشريح ميکند .نخست اينکه در
جامعه مورد نظر او بحث آزاد امکانپذير است و اين بحث بر سياست تأثير دارد؛ دوم ،نهادها به
خاطر صيانت از آزادي و ناتوانان وجود دارند و دولت به وسيله نهادهاي حقوقي و اجتماعي از
شهروندانش در برابر رنج از خشونت صيانت ميکند (اشتارك.)89 :2892،
پوپر در عين ارائه نظرات خود از جامعه غربي ،نگاهي نيز به نواقص تمدن غربي دارد .او جامعه آمريکا
و انگلستان را به عنوان الگوي عملي جامعه باز مطرح مي کند و در مقابل آنها به نقد سياستهاي جوامعي
مثل شوروي و آلمان دوره نازيسم ميپردازد .او در مقابل کمونيسم و فاشيسم از ليبرال دموکراسي دفاع
ميکند و خصوصيات جامعه باز نيز در نظر او فقط در جامعه ليبرال دموکرات وجود دارد.
ارزشهاي عقلاني مردم سالاري از نظر پوپر
 )2دولت شرّ ناگزيري است و قدرت آن نبايد بيش از اندازه لازم افزايش يابد .او براي نشان
دادن لزوم وجود دولت به نگرش هابز که ميگويد :انسان گرگ انسان ديگر است ،متوسل نميشود
و معتقد است که ضرورت آنرا حتي ميتوان از طريق ،انسان فرشته ديگر است ،به اثبات رسانيد.
(پوپر.)483 :2838 ،
 )1تفاوت ميان يک دموکراسي و يک حکومت خودکامه در آن است که در دموکراسي
ميتوان بدون خونريزي از شرّ دولت خلاص شد ولي در حکومت استبدادي چنين نيست.
 ) 8ما دموکرات هستيم نه بدان جهت که حق هميشه با اکثريت است؛ بلکه بدان جهت که
سنتهاي دموکراتيک از همه آنچه ميشناسيم ،شرّ کمتر دارند.
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 )4ليبراليسم پيش از آنکه اصول عقايدي انقلاب باشد ،اصول عقايد تکاملي و تحولي است.
 )9آزادي انديشه و بحث آزاد ،ارزش هاي نهائي ليبراليسم هستند که در واقع نيازمند به
سيباو هشتم
ديگري شماره
نامه مفيد /
مهر ومي توان آنها را از طريق عمل گرايانه که در جستوجوي
وجود /اين
نيستند.
هيچ اثبات
آبان 1280

حقيقت هستند توجيه و اثبات کرد .حقيقت ،آشکار نيست و رسيدن به آن مستلزم سه امر است:
 )2تخيل؛  )1آزمايش و خطا؛  )8اکتشاف تدريجي پيشداوريهاي سنت عقل گرايانه غربي که
از يونان سرچشمه مي گيرد .سنت بحث نقدي است؛ يعني امتحان کردن و آزمودن قضايا و
نظريه ها در نتيجه تلاشي که براي رد کردن آنها به کار مي رود (همان.)485-483 :
دموکراسي تم
آري ،ديکتاتوري نه
يکي از مسائلي که در دموکراسي مطرح ميشود ،اصل رهبري است (پوپر،
نامه مفيد  /شماره سي و
پوپر در جامعه باز در نقد افلاطون اين مسئله را به خوبي بسط داده و ميگويد« :من بر اين باورم که
هشتم
افلاطون هنگامي که مسئله سياسي را به صورت «چه کسي بايد فرمان براند» بيان کرد ،آشوبي ماندگار
b

.)222 :

در فلسفه سياسي آفريد .بدين ترتيب يکي از مسائل بنيادين نظريه سياسي گشوده شده است ولي اگر از
زاويه ديگري به نظريه سياسي راه يابيم ميبينيم مسائل بنياديني را نگشودهايم .اگر اينرا بپذيريم پس
سي و
شماره
مفيد /
آغاز با امکان حکومت بد روبهرو شود؟ آيا نبايد براي بدترين
نبايد از
سياسي
نامهانديشه
بايد بپرسيم که آيا
آبان 2831
هشتم /
بهترينشان اميدوار باشيم ولي اين ما را به رهيافت نويني از مسئله سياست
مهر وبراي
شويم و
رهبران آماده
ميکشاند؛ زيرا ناگزيرمان ميکند که به جاي پرسش «چه کسي بايد فرمان براند؟» پرسش تازهاي را
جايگزين کنيم« :چگونه ميتوانيم نهادهاي سياسي را چنان سازمان دهيم که فرمانروايان بد يا ناکاردان را
از رساندن گزند بسيار بازداريم؟» (پوپر،

a

.)82-83

پوپر در تغيير روند پرسش اقتدارساز به سوي پرسش قابل نقد و دموکراتيک پيشنهاد ميکند
که پرسش تم
افلاطون را مبني بر اينکه چه کسي بايد حکومت کند؟ با پرسشي به کلي متفاوت عوض
کنيم « :آيا اشکالي از حکومت وجود دارند که به ما اجازه دهند که خود را از يک حکومت شرور يا
حتي يک حکومت ناتوان و زيانبار رها سازيم؟» (همان.)225 :
نظمدر جهت حفظ آزادي اين است که بتوان کساني را که
دموکرات پوپر
حقوق جامعه
از ويژگيهاي
مالکيت و
کارآمد را در دست دارند ،بر کنار کرد .براي اين امر ،مخالفان بايد حق آزادي
بازارهايو قدرت
در رأس امورند
سخن ،تبليغ ،انتقاد ،انتشار و حق انتخاب داشته باشند.
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به اعتقاد او براي حفظ آزادي نبايد حکومت به فاشيسم ختم شود ،حتي اگر به رأي اکثريت
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

باشد .براي حفظ بنيان هاي آزادي ،در مقابل حملات اکثريت و اقليت ،اگر لازم باشد بايد به قوه
قهريه هم متوسل شد و به نظر پوپر تساهل در

است.
نظممضر
تساهل
دشمنان
مقابل
كارآمد
بازارهاي
مالكيت و
حقوق

توتاليتر ،مفهوم اجتماعي و رواني
قبولوطرز
حکومت كارآمد
نظم بازارهاي
در مرکز توضيحات پوپر در مورد جذابيت ت
در کتاب تمدن و
وجود دارد که آنرا فشار تمدن مينامد و مفهومي است مربوط به آنچه فرويد
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
نارضايتها آنرا بيان کرده است .اغلب شنيده ميشود که بيشتر مردم خواهان آزادي واقعي نيستند؛ زيرا
آزادي مستلزم مسئوليت است و مردم غالباً از مسئوليت وحشت دارند ،قبول مسئوليت زندگي متضمن
روبهرو شدن دائم با انتخاب و تصميمگيري و برعهده گرفتن نتايج آن است (مگي.)221 :2895 ،
هر حکومتي واجد يک يا چند جنبه پدر سالار است که اين جنبهها اهميت اساسي دارند.
اصليترين وظيفهاي که بيش از هر وظيفه ديگر از حکومت انتظار داريم اذعان به حق ما به حيات
و آزادي و در صورت لزوم کمک به ما براي دفاع از حيات و آزادي به عنوان حق خودمان است
(پوپر.)219 :2831 )a( ،
پوپر از آنجا که همزمان با رقابتهاي ايدئولوژيکي فاشيسم ،کمونيسم و ليبراليسم زندگي
ميکرد ،او با ترجيعبندي ارزشها ،هنجارهاي ليبرال مثل دولت حداقل ،دموکراسي ليبرال و  ...را
برتر ميداند و اين مسئله هم ريشه در تجربيات زندگي فردي و هم ناشي از روششناسي ضد
توتاليتر و ضد اقتدارگراي او دارد .پوپر از اين نظامهاي سياسي ،دموکراسي را انتخاب ميکند.
دموکراسي به عنوان شيوه زندگي سياسي در جهان مدرن بر مباني و اصولي استوار است که در طي
فرآيند دراز مدت مبارزه براي ايجاد حکومت دموکراتيک تکوين يافتهاند .جوهر اين اصول عبارتند از:
برابري انسانها ،اصالت قانون ،اصالت حاکميت مردم ،تفکيک قوا ،جامعه مدني ،نظارت مردم ،حق مالکيت
خصوصي ،عمل گرايي ،اصالت قرار داد ،شهروندي ،حقوق بشر و ( . ...بشيريه.)12 :2811 ،
اکثر نهادهاي بينالمللي مثل شوراي امنيت ،دستيابي به حکومت شايسته 2را به صلح و امنيت پيوند
دادهاند .نويسندگان متعددي جابهجايي مسالمتآميز قدرت و برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه را ابزارهاي
تقويت کننده دموکراسي ميدانند .حق مشارکت افراد در حکومت چه به طور مستقيم يا غيرمستقيم و اين اصل
که اراده مردم بايد در انتخابات ادواري و واقعي بيان شود ،مبين نوعي تعهد به نتيجه است ).(Gill, 1985: 111
اين حقوق با عباراتي مشابه در ماده  12اعلاميه جهاني حقوق بشر ( ،)2543کنوانسيون حقوق سياسي
زنان ( ،)2591ماده  9کنوانسيون حقوق مدني و سياسي ( ،)2539مواد  11 ،12 ،25و  19ميثاق
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بينالمللي حقوق مدني و سياسي ( )2533و سرانجام اينکه اعلاميه وين مصوب  2558اشعار ميدارد:
«دموکراسي ،توسعه و رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي به هم وابستهاند و متقابل ًا يکديگر را تقويت
بايدهشتم /
سي و
شماره
نامه مفيد
مهر واعتلاي دموکراسي ،توسعه و احترام به حقوق بشر و آزاديهاي
تحکيم و
المللي
جامعه /بين
مي کنند]...[ .
آبان 1280

اساسي در سراسر جهان را مورد پشتيباني قرار دهد» (وکيل.)14 :2838 ،
اعلاميه ضوابط انتخابات آزاد و عادلانه ،1توسط نهاد تصميمگيرنده ،اتحاديه بينالمجالس 8،در
 13مارس  2554تصويب شد .بخش اول اين اعلاميه اظهار ميدارد که در هر کشور ،اقتدار هر
دولت تنها مي تواند از اراده مردم که به طور اصيل و طي انتخابات آزاد و عادلانه ابراز يافته باشد،
ناشي ميگردد .اين انتخابات بايد در فواصل زماني معين و براساس حق شناخته شده جهاني ،با رأي
تم
برابر و مخفي برگزار شده باشد.
نهادهاي منطقهاي يکي از ابزارهاي مهم در ايجاد ثبات و صلح
سازمان
ديگر سي و
ملل وشماره
مفيد /
تا به حالنامه

هشتم مختلف جهان (نظير :کامبوج ،اتيوپي ،صربستان ،فلسطين ،تاجيکستان ،تانزانيا،
را در مناطق
السالوادور ،کوزوو ،افغانستان ،عراق ،تيمور شرقي ،سيرالئون ،زيمباوه و  )...برگزاري انتخابات

آزاد دانسته اند .شايد زمان آن نباشد که دموکراسي نمايندگي را شرط عضويت در جامعه ملتها
قلمداد کنيم ،اما مسلماً گزاف نيست اگر گفته شود ،شيوهاي که از رهگذر آن ،اراده مردم در
نامه مفيد  /شماره سي و
چارچوب اقتدار نمايندگي متجلي ميشود ،به واقع به موضوع مورد توجه حقوق بينالملل مبدل شده
هشتم  /مهر و آبان 2831
است (گودوين گيل.)245 :2815 ،
عدالت
پوپر يکي از مفاهيمي را که مورد نقد و بررسي قرار داده است ،مفهوم عدالت است .او در
ضمن نقد برداشت افلاطون از عدالت ،تعريف خود را ارائه داده است .به نظر پوپر نگرشهاي
انساندوستانه ،تمعدالت را به معناهاي زير به کار بردهاند:
 )2توزيع برابر حقوق شهروندي؛ يعني تقسيم برابر آن ارزشهايي که منجر به آزادي در
زندگي اجتماعي ميشوند؛
شهروندان درو برابرنظمقانون؛
 )1رفتار برابر
حقوق با مالکيت
کارآمدشهروندان ،گروهها يا طبقات را برابر در نظر بگيرد؛
بازارهاييکايک
 )8قوانين،
 )4بردن سهم برابر از سودهايي که عضويت در کشور به شهروندانش ارزاني ميدارد.
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پوپر با وجود نقد نظرات مارکس درباره روبنا بودن دولت به تجربه تاريخي مارکس و
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

استثمار فقرا در زمان او اشاره ميکند که حق با مارکس بوده است .به اعتقاد او در ظلم و بيداد
خواهد شد .معناي
غرض
منجر وبهنظمنقض
كارآمد
بازارهاي
محدودمالكيت
نظام سرمايهداري جاي شبهه نيست و آزادي نا حقوق
كارآمداست که دولت آزادي را تا
بازارهايما اين
جهتنظمخواست
آزادي نامحدود ،ظلم قوي بر ضعيف است؛ به اين ت و
كارآمديت راهکار براي
باشد ماه
حدي محدود کند تا قانون حامي آزادي همه باشد .اگر اين تحليل درست
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
مبارزه ،ذاتاً سياسي است که براي جلوگيري از خشونت اقويا بر عليه ضعفا بايد به ساختن نهادهاي
اجتماعي قانونمند بپردازيم .در حاليکه مارکس با توجه به نگرش تحقيرآميزي که نسبت به قدرت
سياسي داشت ،از پرورش نظريهاي در باب مهمترين وسيله بالقوه بهتر کردن وضع ضعفا غفلت
کرده است (پوپر،

a

.)513 :

اکنون ميبينيم آنچه مارکسيستها از سر تحقير نامش را دموکراسي صوري گذاشتهاند .اين
دموکراسي ،يعني حق مردم براي داوري درباره حکومت ،تنها وسيله در دست ما براي حفظ
رضايت خويش از آسيب سوء استفاده از قدرت سياسي است .همچنين تنها راهي است که
فرمانبران ميتوانند مهار فرمانروايان و قدرت اقتصادي را در دست داشته باشند؛ پس دموکراسي
سياسي تنها راه حل است (همان.)511 :
پوپر ،فلسفه انتقادي خود را در خدمت آزادي فرد قرار ميدهد .آزادي فردي پوپر ،به نوعي
آزادي مثبت است که خواهان مداخله دولت در عرصه اقتصاد و کم کردن دردها و علاج فقر است.
او نگران انباشت اقتصادي و دخالت صاحب ثروت در سياست و کنترل افکار افراد است و ما نبايد
ريشه همه شرها و آفات را ناشي از قدرت اقتصادي بدانيم ،به جاي آن ما بايد جلو خريد قدرت
توسط پول و بردگي ضعفا را با ابزار سياسي بگيريم .البته مداخله دولت به صورت لجام گيسخته
براي آزادي افراد خطرناك است و بايد محدود باشد و از اعطاي قدرت زياد به افراد در نهادهاي
سياسي دوري کرد تا باعث فساد اقتصادي نشود.
در اين بين در اکثر اعلاميهها و بيانيههاي جهاني مربوط به حقوق بشر ،تحقق صلح منوط به
اجراي يک سري حق و حقوقي شده که باعث ايجاد عدالت نسبي در بين افراد ميشود .در اين
اعلاميهها با نگاه به هستي برابر تمام انسانها ،برقراري عدالت به اجراي قانون وابسته شده است .از
جمله اين حقوق عبارتند از :منع تبعيض نژادي ،حق حيات ،منع نسلکشي و حق توسعه که به
صورت مختصر هر کدام از اين موارد بررسي ميشود.
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حق توسعه
کميسيون حقوق بشر در سال  2553براي اولين بار از طريق اجماع توانست قطعنامهاي را
برساندمهر و
تصويبهشتم /
شماره سي و
حق مفيد /
در مورد نامه
) .(UNDOC , Dec. 1996 : 15/51در خصوص حق توسعه،
توسعه به
آبان 1280

اولين پرسشي که مطرح ميشود اين است که چه کسي دارنده اين حق است؟ بند سوم ماده شش
اعلاميه حق توسعه ،کشورها را به اتخاذ تدابيري جهت حذف موانع توسعه و رعايت حقوق مدني،
سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و  ...فرا ميخواند .از جمله مهمترين موانع ،ساختارهاي حکومتي است.
دو دسته حقوق بايد عملياتي شود )2 :حق بشر به اصلاح ساختارهاي کشور؛ )1حق بشر به انتقال
آنها در صورت لزوم.
تم
بند يک ماده  3اعلاميه حق توسعه صريحاً به اصلاحات اقتصادي و اجتماعي به شيوه مشارکتي
مشارکت ،به عنوان يک حق به اين معناست که مردم بايد
اشاره داد.
سي و
اجتماعيشماره
عدالتيمفيد /
جهت رفع بي نامه

در جهت فرآيند توسعه ،کنترل و نظارت داشته باشند (وکيل .)438 :2838،

هشتم
از دهه  2553سازمان ملل ،حقوق بشر و فقر را به هم ارتباط داده است .کنفرانس جهاني

توسعه اجتماعي 4در سال  2559هدف حذف فقر را به عنوان يک اصل اخلاقي ،اجتماعي و سياسي
نوع بشر ميپذيرد و در  21اکتبر مجمع عمومي «روز بين المللي محو فقر» را اعلام داشت
نامه مفيد  /شماره سي و
) (UNGA.Res, 22 Dec. 1992: 47/186و سالهاي  2551تا  1333را به عنوان «دهه ملل متحد
هشتم  /مهر و آبان 2831
براي محو فقر» برگزيد ) (UNGA.Res, 20 Dec. 1995:50/107و در اين اعلاميهها و نشستهاي
جهاني بر اهميت دموکراسي و نظارت مستدلانه جهت تحقق توسعه مستمر اجتماعي توجه داشت.
اين برداشت از توسعه در سطوح مختلف به خصوص در بعد مبارزه با فقر و توسعه اجتماعي با
برداشت پوپر از عدالت همخواني دارد؛ زيرا که پوپر نيز در توسعه بر فرد تأکيد ميکند تا دولت و
از طرفي پوپر نيز بر رفع موانع ساختاري و تعريف ابزارها و روشهاي دموکراتيک و مردم سالار
تم
جهت مبارزه با درد ،رنج و فقر افراد تأکيد ميکند.
منع تبعيض نژادي
حقوق بشر در سال  ،2535اين تعريف از تبعيض را ارائه
کميته نظم
اجلاسيه و
هفتمينمالکيت
در سي وحقوق
کارآمد استثناء ،محدوديت يا ترجيح مبتني بر دلايلي چون نژاد ،رنگ ،جنس،
گونه تمايز،
دادند که هر
بازارهاي
زبان ،مذهب ،عقايد سياسي يا عقايد ديگر ،نسب ملي يا اجتماعي ،ثروت ،محل تولد يا ساير
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وضعيتها مي باشد که با هدف مردود کردن يا تضعيف کردن شناسايي برخورداري از امتيازات
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

حقوقي و آزاديهاي همگاني برابر باشد ).(HRI/GNE/1/Rev. 20 of 29 March: P27
اسنادي است که به
کشي) 9از
حقوق (نسل
کنوانسيون پيشگيري و مجازات جنايت ژنوسيد
اولينكارآمد
بازارهاي
مالكيت و نظم
قومي ،نژادي يا مذهبي انجام
بازارهايملي،
گروههاي
كارآمد
زوال نظم
موجب حقوق بينالملل هر عملي را که با هدف ت و
كارآمدمحل نظم جامعه
اين امر،
گيرد ،يک جنايت معرفي مي کند و با تعريفي که از جنايت سراغ داريم،
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
بينالمللي خواهد بود.
کنوانسيون بينالمللي تعليق و مجازات آپارتايد 3همين جهت را پيش گرفته و اعلام ميدارد
که آپارتايد ،جنايتي عليه بشريت است و اعمال غير انساني ناشي از سياستها و رويههاي آپارتايد
و خط مشي ها و عملکردهاي مشابه تفکيک نژادي و تبعيض و جناياتي هستند که اصول حقوق
بينالملل را نقض مي کنند .اولين کنفرانس جهاني مبارزه با نژادگرايي و تبعيض نژادي در
سال 2513در ژنو برگزار شد .پوپر با تنفر از نژادگرايي و قومگرايي کتاب جامعه باز و دشمنان
آن را نوشت و ايده افلاطون ،مارکس و هگل را در تعريف مفاهيم عدالت و جامعه مطلوب و  ...به
نقد کشيد و ريشه خشونت و نژادپرستي را در افکار اين فيلسوفان جستوجو کرد.
صلح
پوير چنين ميگويد« :به روشني اعتراف ميکنم که عقلگرايي را بدان جهت پذيرفتهام که از
زور متنفرم .عقلگرايي من دليل سر خود نيست ،بلکه متکي بر ايمان غير عقلاني به ايستار
عقلگرايانه است .چنان به نظرم نميرسد که از اين هم ميتوانم بيشتر بروم ،در واقع ايمان بيدليل
من به حقوق برابر و برابري در گفتوگو با ديگران ،نشانه ايمان به عقل بشري است يا به سادگي
ميتوان گفت که من به انسان ايمان دارم (پوپر .)444 :2838 ،من يک عقلگرا هستم و در
مقابل زور ،تنها عقل را مي بينم .هنگامي که دو شخص اختلاف عقيده دارند به دو راه تصميم
ميگيرند )2 :استدلالي؛  )1زور .يک عقلگرا بدان صورت که من اين کلمه را به کار ميبرم کسي
است که ميکوشد تا بوسيله برهان و سند به تصميمي يا سازشي ،دست يابد و کمتر خواستار
استفاده از زور است .کسي است که ناکام شدن در متقاعد ساختن طرف مقابل خود از طريق برهان
را بر آن ترجيح مينهد».
از مباحث فوق چنين بر ميآيد که پوپر نيز مثل اکثر نهادهاي بينالمللي در حال حاضر ،لازمه
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تحقق صلح را ترويج ارزشهاي عقلاني و انساني ميداند .به عنوان نمونه اقدامات چند سال اخير
دولت هاي غربي در افغانستان و پاکستان و  ...با ترويج فرهنگ و هنجارهاي مدرن غربي از طريق
بودهمهر و
هشتم /
سيستم مفيد /
تغيير نامه
است .به نظر پوپر آنچه ايستار عقلگرايي است ،مستلزم
سي وهمراه
شماره ...
آموزشي و
آبان 1280

پذيرفتن قبلي مقداري از تواضع عقلي است (همان.)441 :
او بزرگترين ارزش دموکراسي را در امکان بحث آزاد و عقلاني و تأثير اين بحث در
سياست مي بيند و به شدت مخالف کساني است که به خشونت اعتقاد دارند ،مخصوصاً :فاشيستها
و مارکسيستها که در اين نکته همداستان هستند که نميتوان بحث کرد هر دو بحث انتقادي را
درباره موضع خود رد ميکنند ،لکن بايد انديشيد که اين رد کردن چه معنايي دارد .معنايش اين
تم
است که به قدرت رسيدن همان و سرکوب همه مخالفان همان ،معنايش رد جامعه باز و پذيرش
فلسفه خشونت است (اشتارك.)48 :2892 ،
نامه مفيد  /شماره سي و
پوپر خواهان مقابله با گسترش خشونت در ميان شهروندان بورژوا از طريق اصلاح و
هشتم
گسترش سيستم تعليم و تربيت است .او برنامههاي تلويزيوني را يکي از عوامل خشونت ميداند و
ضمن رد طرفدار سانسور بودن خود ،خواهان برنامههاي آموزشي مناسب براي کودکان ،تحقق
صلح ،آزادي فرهنگي مردم و عدم هدايت آنها از بالاست و آنرا مستلزم آموزش زياد ميبيند.
نامه مفيد  /شماره سي و
پوپر در دفاع از غرب و جامعه باز ،اول خواهان صلح و نابودي سلاحهاي اتمي است .دومين
هشتم  /مهر و آبان 2831
مسئله ،او خواهان کنترل جميعت است و سومين نکته خواهان همکاري کشورهاي غربي در زمينه
آموزش و پرورش است .پوپر در دفاع از غرب و اينکه در جنگ بوسني نتوانستيم از بروز جنگ
جلوگيري کنيم ،انتقاد ميکند و ميگويد« :اينکه ناسيوناليسم احمقانه جاي سوسياليسم را گرفته و
مردم را به جان هم انداخته است ،ما بايد عناصر کليدي سياست غرب از جمله صلح را به کار
ميگرفتيم» .به نظر پوپر همانطور که در امور داخلي براي مقابله با تبهکاران به پليس نياز داريم
تم
در امور بينالمللي نيز براي برقراري صلح به نيروي نظامي نياز داريم (هولاب.)211 :2813 ،
همانطور که مشاهده ميشود پوپر دفاع از ارزشهاي ليبرالي و دفع خشونت را حتي با
استفاده از ابزارهاي نظامي تأييد ميکند .يعني تساهل و آزادي تا جايي محترم ميباشد که خود
مالکيت
نيفتد .بهو نظرنظمپوپر آينده باز است و روشنفکران در مقابل آن مسئول
حقوقبه خطر
تساهل و آزادي

کارآمد
روشنفکران وحشتناكترين زيانها را به بار آوردهاند .کشتار جمعي را به نام
بازارهاياينکه
هستند ،به خاطر
يک انديشه ،يک آموزه و يا يک نظريه ايجاد کردند؛ اين کار ماست ،اختراع ماست ،اختراع
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روشنفکران است .اگر ما از تحريک مردم عليه يکديگر دست برميداشتيم آن امر خود نتايج
نيکويي به بار ميآورد (پوپر.)98 :2813 )b(،

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

كارآمدگريزي آنها بوده
بازارهايو مردم
کل باوري
حقوقبوده
يکي از نقدهايي که به روشنفکران چپگرا وارد
است ،نظم
مالكيت و
كارآمدساده نيازهاي اجتماعي فرا
بازارهايبه بيانِ
گرايي را
عقلنظم
است .پوپر ،انديشمندان چپ به خصوص حاميان ت و
تعيين ميکنند.
ميخواند .به نظر او اين روشنفکران هستند که ارزشها و جهت حرکت اجتماع را
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
پوپر ضمن معرفي خود به عنوان دشمن قساوت و زور بر از بين بردن آن اميدوار است و
نبرد کردن بر ضد عنف و زور را بينتيجه نميداند و نيز ميداند که غالباً در جريان تاريخ چنان
اتفاق افتاده است که آنچه در ابتدا به صورت کاميابي بزرگ بر ضد شدت و عنف جلوهگر شده،
غالباً شکستي به دنبال داشته است؛ نازيسم و فاشيسم کاملاً سرکوب شده ولي بايد قبول کنيم که
شکست آنها بدين معني نيست که وحشيگري و بيرحمي شکست خورده است و اين اميد است که
شدت و زور را کمتر کرد و زير مهار عقل درآورد.
يافتههاي مطالعات صلح حاکي از آن است که صلح را بايد چيزي فراتر از فقدان جنگ
دانست .فقر ،گرسنگي ،تبعيض نژادي و اشکال مختلف خشونت ،اجزاي گوناگون ساختار روابط
اجتماعي را شکل ميدهند و از همين رو پژوهشگران از آن به نام خشونت ساختاري 1ياد ميکنند.
نظريه صلح مثبت از عنوان خشونت ساختاري دفاع ميکند .صلح مثبت مجموعه عملياتي محسوب
مي شود که معمولاً شامل حذف خشونت ساختاري است که از دلايل بروز درگيريها قلمداد
ميگردد و سعي بر آن است تا دلايل بروز درگيريها حل و فصل شوند.
سازمان ملل متحد به عنوان عاليترين ارگان جهاني حافظ امنيت بينالمللي ،علاوه بر وظيفه
حفاظت از صلح ،وظيفه پيشگيري از درگيريها و ايجاد صلح را نيز بر عهده ميگيرد و با ريشهکن
کردن همه اشکال فقر ،بيعدالتي اجتماعي ،بيداد سياسي و تبعيضي که از علل نزاع هستند از
جنگ پيشگيري ميکند.
در سال  2513مجمع عمومي قطعنامه تدارك جوامع براي زندگي در صلح را تصويب کرد که مقرر
ميداشت« :هر ملتي و هر انساني بدون توجه به نژاد ،زبان يا جنس حق ذاتي به زندگي در صلح دارد .احترام
به اين حق ،مثل ساير حقوق بشر ،منافع کل نوع بشر را تشکيل ميدهد و يک شرط اجتنابناپذير در
پيشبرد تمام ملتهاي کوچک و بزرگ در تمام زمينههاست ).(UN GA. Res Dec. 1978: 33/73
در 23سپتامبر  2555مجمع عمومي در پنجاه و سومين اجلاس خويش اعلاميه و برنامه عمل

52

جهانگير باقري ايلخچي و مهناز نازليان

فرهنگ صلح را تدوين کرد که مقدمه آن چنين اظهار ميدارد« :با پذيرش اينکه صلح ،فقط فقدان
جنگ نيست؛ بلکه روندي مثبت ،پويا و مشارکتي است که گفتوگو را تشويق ميکند و حل
آميز /بامهر و
مسالمتهشتم
شماره سي و
مفيد /
تفاهم و همکاري متقابل امکان پذير ميسازد [ .»]...بند سوم
طريق
درگيريهانامهرا از
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اعلاميه فرهنگ صلح اشعار ميدارد :توسعه کامل فرهنگ صلح به موارد ذيل وابسته است:
الف) رعايت تعهدات بينالمللي بر اساس منشور ملل متحد و حقوق بينالملل؛
ب) ترويج دموکراسي ،توسعه و احترام جهاني به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي و نظارت بر
اجراي آنها؛
ج) تقويت نهادهاي دموکراتيک و تأمين زمينه مشارکت کامل در فرآيند توسعه؛
تم
د) امحاي فقر ،بيسوادي و نابرابريهاي تبعيضآميز در جوامع و در بين ملتها؛
هـ) اشاعه توسعه اجتماعي و اقتصادي پايدار؛
نامه مفيد  /شماره سي و
و) حذف همه اشکال تبعيض عليه زنان از طريق توانمندسازي آنان و فراهم ساختن زمينههاي
هشتم
حضور برابر با مردان در تمام سطوح تصميمگيري؛
ز) حمايت از حقوق کودکان و ترويج آن؛
ح) تأمين جريان آزاد اطلاعرساني در همه سطوح و گسترش دستيابي به اطلاعات؛
نامه مفيد  /شماره سي و
ط) بالا بردن درجه شفافيت ،پاسخگويي و مسئوليت در حاکميت؛
هشتم  /مهر و آبان 2831
ي) حذف همه اشکال نژاد پرستي ،تبعيض نژادي ،بيگانه هراسي و نابردباريهاي مرتبط با آنها؛
ك) پيشبرد تفاهم ،بردباري و همبستگي در بين همه تمدنها ،فرهنگ ها و مردم از جمله
اقليتهاي قوي مذهبي و زباني.
همانطور که مطالب گفته شده نشان ميدهد ،مفهوم صلح مثبت و تغييرات ساختاري در
خشونت و از طرفي وجود اعلاميههاي جهاني درباره صلح ،با فلسفه سياسي پوپر همخواني دارد.
تم
نتيجهگيري
سعي بشر در مسير دستيابي به ترتيبي کارآمد ،جهت به نظم کشاندن حيات جمعي ،عمري
اجتماعاتنظمانساني دارد و باور به عدالت ،به طور عميقي در تمدن
صورت بندي
مالکيت و
به قدمت اولينحقوق
بوده است .اما درباره چگونگي رسيدن به صلح و عدالت به عنوان استراتژي
جستوجو
بشري قابل
کارآمد
بازارهاي
بشري ،روشها و نظريههاي متفاوت ارائه شده است .اگر نگاهي مختصر به مکاتب فلسفي ،سياسي،
831
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حقوقي ،ديني و  ...داشته باشيم ،هر کدام از اينها در عين غبطه خوردن به آرمان صلح و عدالت
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

جهاني ،اکثراً نتوانستهاند چارچوبهاي عملياتي درست،کم هزينه و انساني ارائه دهند ولي با اين
استراتژي او منجر به
نظم راهکار
ببريمو که
حقوقنام
حال اگر در بين فيلسوفان عصر جديد بخواهيم فردي
بازارهايوكارآمد
مالكيت
ميشود ،آن رويکرد پوپر به
هزينه
ولي کم
رسيدن به صلح و عدالت در شرايط زماني
كارآمد
بازارهاي
نامشخصنظم
تو
كارآمدعقلانيت انتقادي
بازارهاياساس
نظم باز بر
جامعه
مسئله عدالت و صلح در قالب نظام مردم سالاري مبتني بر
حقوق مالكيت و
ميباشد .همانطور که در متن آورده شده است ،روششناسي پوپر در حوزه علوم طبيعي و انساني
مبتني بر ابطالگرايي و نقد روشهاي يوتوپيايي و کليگرا بهطور آشکار نشان داده که از دوره بعد
از جنگ جهاني دوم توسط اکثر سازمانها و نهادهاي بينالمللي در زمينه ترويج حقوق بشر با اقبال
روبه رو و به خصوص بعد از فرو پاشي شوروي به گفتمان غالب جهاني تبديل شده است .اگر به
اکثر اعلاميهها ،قراردادها و ميثاقهاي حقوقي در صحنه بينالمللي نگاه عميقي داشته باشيم ،متوجه
مي شويم که به بينش پوپر خيلي نزديک است .در دفاع از حق حيات افراد ،معاهدات حقوقي چون
منع تبعيض نژادي ،ژنوسيد ،حق توسعه و  ...ارائه شده است .در آثار پوپر نظير کتاب جامعه باز و
دشمنان آن ،ريشههاي نقض حقوق بشر از لحاظ فلسفي و سياسي نشان داده شده است که در اينجا
به نظر پوپر در نفي جامعه باز ،توتاليتر فکر کردن و يوتوپيا باوري است .اين طرز تفکر منجر به
خشونت و جنگ هاي خانمان برانداز شده است؛ نظير آنچه مکاتب فاشيستي و کمونيستي در نيمه
اول قرن بيستم از خود نشان دادند .راهکار پوپر براي مقابله با افکار و راهبردهاي خشونتآميز،
نقد مستمر در قالب مردمسالاري است؛ در مردمسالاري پوپر احترام به فرد و حقوق فردي انسانها
بالاترين احترام را دارد .پوپر دموکراسي را ابزاري براي رشد و کم کردن مشکلات فردي ميداند تا
در سايه آن خشونت کم شود .دموکراسي هدف نيست بلکه وسيلهاي در خدمت اهداف بشري است.
در دموکراسي پوپر ،انتخابات ،جابجايي قدرت ،رعايت حقوق اقليت ،اصلاحات تدريجي ،فردي
بودن اخلاقيات و دولت حداقلي از معيارهاي جامعه باز است و در مقابل رويکردهاي انقلابي،
ديکتاتور منشي ،جمع باوري و دولت گرايي در مرام پوپر به اقتدارگرايي منجر ميشود.
يادداشتها
1. Good Governance.
2. Dec laration on criteria for free and fair Elections.
3. Inter-parliamentary union.
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4. World summit for social Development.
5. Covent ion on the prevention and punish ment of the crime of the Genocide.
مهر و6. International convent ion on the suppression
هشتم and/
punish
crime ofنامهthe
mentسي و
مفيد /ofشماره
Aprtheid.
7. Structural Violence.
آبان 1280
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