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 مقدمه
ميحقوق اقليت و زباني در روزگار ما شناخته سه ويژگي قومي، مذهبي كه با با ها شود،

هاي گسترش مفهوم هاي بنيادين حقوق بشر در جهان از رهگذر انقالب ارتباطات، فن آوري

و فروريختن بسياري از ديوارها و تعدد نهادهاي نوين، نزديك شدن فاصلة كشورها و بسط

و سازمان هاي غيردولتي، اهميت روز افزون يافته است هاي حقوقي، در پرتو پژوهش. مدني

و هم چنين كوشش هاي دسته جمعي نمايندگان كشورها در  و جامعه شناختي فلسفي، سياسي

اينهادهاي بين و جاد ساختارها المللي بويژه سازمان ملل متحد در زمينة تدوين اسناد بين المللي

پي فراهم آوردن ظرفيت هاي الزم در پاسخگويي به  و سازو كارهاي مناسب، جامعة جهاني در

و نيازهاي روز افزون اقليت ها است . خواسته ها

كه گرچه ما در شرايطي شاهد اهتمام بين المللي نسبت به ارتقاء حقوق اقليت ها هستيم

و مشكالتي اي از موانع اساسي اما پاره، در اين مسير مواجه استجامعة جهاني هنوز با تنگناها

، دست كم در عرصة نظري تا حد زيادي پشت سر نهاده است يكي از اين موانع،.و بزرگ را

 به مثابه سدي نفوذ ناپذير در برابر Tyranny of the Majority)("خود كامگي اكثريت"معضل

ق به عنوان اقليت ها در دولت هاي دمكراتيك است كه در رن نوزدهم در قلمرو فلسفة سياسي

به اوج خود مي و تالش هاي فكري فراوان در جهت رفع يا تعديل يك بحران مفهومي رسد

. گيردميانجام آن 

ميچنانكه تاريخچة زندگي اقليت در ها در جهان نشان  مفهوم بارهدهد، آنان با خودآگاهي

و اج به اكثريت، دعاوي سياسي ميتفاوت نسبت آنان در مورد. كنند تماعي خود را مطرح

و در  به برابري با اكثريت ، و تكلم به زبان خودشان و پرورش تبعيض شغلي نحوة آموزش

مي و جدايي مي. انديشند مواردي به خودمختاري به ما اهآموزد كه در موارد بسيار، اقليت تاريخ

و آزار قرار گرفته، صرفاً از آن كه مورد تبعيض و ضربهرو پذير بوده در برابر اكثريت كم توان

مي. اند به وضع ارمني ها در امپراطوري عثماني، اوكرايني براي نمونه و توان ها در لهستان،

. كاتوليك ها در ايرلند شمالي اشاره كرد 

المللي، صرفاً تا پيش از قرن نوزدهم ميالدي، اقليت هاي برخوردار از نقش ملي يا بين

ي هاي ملي نقشبا رشد خودآگاهي ملي در قرن نوزدهم، اقليت. مذهبي بودندهاياقليت

و بزرگ ايفا كردن و.دبرجسته به اعتراض زدند و مشكالت خود دست آنان عليه تنگناها

به خود شدند ها در امپراطوري هابسبورگ از اين دستهچك. خواهان رفتار بهتري نسبت

و اروپا. ها بودنداقليت به داليل اقتصادي، در آمريكا  اقليت ها در برگيرندة مهاجراني هستند كه

و جاذبه و سياسي ميعدم امنيت اجتماعي رفتار نابرابر. برند هاي زندگي، در اين كشورها بسر

به  و فرصت هاي شغلي، در مواردي با اين اقليت ها در ارتباط با حقوق مدني، شرايط زندگي
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و كا و در گيري انجاميده و شهروندان بومي اصطكاك ر را به اعمال خشونت ميان اقليت ها

و سياستگذاران در كشورهاي پيشرفته، در جهت رفع. كشانده است انديشه وران، حقوق دانان

و جبران اجحاف هاي گذشته در مورد اقليت و نابرابري كه در ها، گامتبعيض هايي برداشته اند

و اعمال تبعيض مثبت(Equality of Opportunity)هاميان آنها، سياست برابري فرصت

)(Positive Discriminationهايي مانند تأمين مسكن، آموزشبه نفع گروه هاي اقليت در عرصه

و استخدام، جايگاه برجسته  ,Bullock and Stallybrass, 1986)اي داردو پرورش، امور مذهبي

392–93 )  .

پي كندوكاو در مبانيپ و يا جامعه شناختي موضوع اقليتژوهش حاضر در ها حقوقي

و-كوشد با رويكردي فلسفي نيست، بلكه مي  سياسي به آزمون جايگاه اقليت ها در دمكراسي

كه در اين. دمكراسي ليبرال بپردازد  پيش روي ما قرار دارد، عبارت خصوصدو پرسش اساسي

: است از

، يعني.1 به"كراسي ليبرالدم"و"دمكراسي"از ميان دو نظرية دولت ، كداميك قادر

؟ تأمين حقوق اقليت  ها است

و ارتقاء حقوق.2 و اصول پيشنهادي دمكراسي ليبرال در جهت تأمين مباني نظري

و كارهايي صورت مي چه ساز و از طريق ؟ اقليت ها كدام است  گيرد
كه نظرية دمكراسي به علت عدم مدعاي اصلي نويسنده در اين پژوهش آن است

به تأمينب ، قادر به رأي اكثريت در تصميم گيري ها و تكيه رخورداري از ظرفيت هاي الزم

و نيست حقوق اقليت  در برابر، نظرية دمكراسي ليبرال بر پاية سياست بيطرفي. ها نبوده

)Neutrality(و سازوكارهاي و اهتمام خاص نسبت به موضوع اقليت ها از رهگذر آموزه ها

و ظرفيت هاي الزم در اين زمينه برخوردار است پيشنهادي، بطور . نسبي از امكانات

كه در اين مقاله مطرح مي شود، توضيح در مورد چند پيش از اشاره به موضوعاتي

از. اصطالح ضروري است  ها"مراد ما كه عاليق مشترك مانند نژاد،"اقليت  گروه هايي هستند

و ايمان مذهبي، آنا ، فرهنگ ميزبان به هم پيوند اي كه احساس تفاوت از دهد، بگونهن را

از. كنند اكثريت جمعيت يك كشور مي يا"دمكراسي"مراد كه با آراء مستقيم ، دولتي است

و مبناي تصميم گيري غيرمستقيم مردم از طريق انتخابات آزاد در يك كشور تشكيل مي شود

، آراء اكثريت است  از. در آن از"سي ليبرال دمكرا"منظور كه در آن  شكلي از دمكراسي است

و گروه  (Good) در برابر گزينش مفهوم هاي خير"بيطرفي دولت"يكسو از توسط افراد و ها،

، مورد توجه خاص قرار مي . گيرد سوي ديگر رعايت حقوق اقليت ها

به و اساسي"خود كامگي اكثريت"بخش نخست مقالة حاضر سر به مثابه مانعي اصلي بر

و ارتقاء حقوق اقليت  هاي در اين بخش، ديدگاه. ها اختصاص يافته استراه تحقق
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كه موضوع فدراليست و جان استوارت ميل يعني نخستين كساني ها، الكسي دوتوكويل

به تفكيك تشريح مي و مقايسه قرار خودكامگي اكثريت را مطرح كردند، و مورد ارزيابي شود

به. گيرد مي نظرية دمكراسي ليبرال به مثابه پاسخ قرن بيستم به مشكل خودكامگي بخش دوم

. پردازد اكثريت در جهت هموار كردن بستر مناسب براي تحقق بخشيدن به حقوق اقليت ها مي

و زير عنوان از"در اين بخش، مفهوم بيطرفي در دولت دمكراسي ليبرال تبيين خواهد شد دفاع

هابراب"، دو اصل"حقوق اقليت ها  در جهت هموار كردن راه"تبعيض مثبت"و"ري فرصت

و ارتقاء حقوق اقليت و ارزيابي قرار خواهد گرفت تحقق . ها مورد بحث

 در قلمرو دمكراسي"خودكامگي اكثريت"پيشينة تاريخي
هر چند مطرح كردن مسألة خود كامگي اكثريت همواره با نام دو انديشه ور بزرگ جهان

مييعني الكسي دو و جان استوارت ميل پيوند خورده است، اما تا آنجا كه دانيم، پيش توكويل

و راه  Federalist) مقاالت فدراليستهاي رفع آن در از اين دو، موضوع خودكامگي اكثريت

Papers)در نيويورك انتشار يافت1787-88اين مقاالت در سال هاي. مطرح شده است .

 1835 را در سال  (Democracy in America) اسي در امريكادمكرتوكويل نخستين بار رسالة

، مفهوم خودكامگي اكثريت در مقاالت. منتشر كرد بنابراين، حدود نيم قرن پيش از توكويل

دربارة به دنبال توكويل، جان استوارت ميل، با انتشار رسالة. فدراليست مطرح شده است

 يك ربع قرن بعد، در باب خودكامگي اكثريت، يعني حدود1859در سال On Liberty)(آزادي

و. گويد سخن مي و همراه بايد يادآور شويم كه توكويل و هم انديش ميل با يكديگر دوست

و نامهبوده . هايي از ايندو باقي مانده است اند

ها.1  ديدگاه فدراليست
در ميان آنان. بودند) 1787("قانون اساسي اياالت متحده"فدراليست ها حاميان تصويب

، انديشه هاي سياسي خود را در چارچوب  جي و جان ، جيمز مديسون الكساندر هميلتون

به شهروندان نيويورك با نام مستعار  ، خطاب و پنج مقاله است كه تعداد آنها هشتاد مقاالتي

هاي مهم ديگر عبارت بودند از جورج فدراليست. منتشر كردند)(Publius"پوبليوس"

و گاورنر موريس واشي ، جيمز ويلسون، . نگتون

نه فضيلت،. جان الك بودند با آزادي فردي، پيروارتباطها در فدراليست هدف بنيادين آنان

كه. بلكه آزادي يعني نگاهداري از تنوع استعدادها در ميان مردم بود  آنان بر اين باور بودند

به فضيلت مدني موجب دخالت در مسايل  به شكلي غيرقابل قبول تأكيد نسبت شخصي افراد

مي مي كه انتظار پرورش شهروندان خوب را منتفي ؛ يعني شكلي از سركوب آزادي . سازد شود
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ميبه نظر فدراليست مك(گيرد ها، حكومت مشروع از رضايت افراد حكومت شونده سرچشمه

، .) 985، 1383ويليامز

و تبليغات مؤثر فدراليست ها در سال قانون اساسي آمريكا در ساية كوشش هاي مد اوم

در. اعتبار قانوني يافت1788 و مفاهيم سياسي را و اساسي ترين موضوعات آنان مهم ترين

مي"روزنامة مستقل"مقاالت خود در  ، در ارتباط با اصول قانون اساسي نيويورك منتشر كردند

 تركيبي از تندروي مقاالت فدراليست البته.)146-7، 1363شوئل،(با مردم در ميان نهادند 

و بدين سان، تنوع انديشه و محافظه كاري هميلتون بود هاي آنان جفرسن، ميانه روي مديسون

،  ( داد را بازتاب مي .)38، 1381گري

موضوع خود كامگي اكثريت در كنار ديگر موضوعات در مقاالت فدراليست منعكس شده

، مقال.تاس و51ةيكي از اين موارد كه در آن بر پاية مفهوم عدالت، موضوع اكثريت  است

مياقليت، بدين : شود گونه مطرح

نه فقط نگاهباني از جامعه در برابر فشار حاكمان اهميت بسيار دارد،" در يك جمهوري

بي عدالتي بخش ديگر نيز داراي اهميت فراوان  بلكه حفاظت بخشي از اين جامعه در برابر

به ضرورت، عاليق مختلف وجود دارددر طبقا. است اگر اكثريت.ت مختلف شهروندان،

و نفع عمومي متحد شود، حقوق اقليت ميبواسطة عالقه  ; Hamilton)"گيرد ها در مخاطره قرار

Hamilton , 1788) .
، دو روش براي فائق در اين مقاله كه آشكار نيست به قلم هميلتون نگاشته شده يا مديسون

اي در اجتماع، روش نخست كه با ايجاد اراده.ا پيشنهاد شده استهمشكل اقليتآمدن بر 

كه داراي اقتدار خود شود، مختص حكومت مستقل از ارادة اكثريت اعمال مي هايي است

هاي روش دوم براين پايه استوار است كه در جامعه تعريف.و موروثي اند) انتصابي(گمارده 

و مستقل از شهرون دان وجود دارد كه تركيب غيرعادالنة اكثريت را اگر نه غيرعملي، گوناگون

: سازد بلكه بسيار نامتحمل مي

كه تمام اقتدار" مي] دولت[ هنگامي به آن است، از جامعه سر چشمه و وابسته گيرد

ميجامعه به بخش و طبقات گوناگوني از شهروندان تقسيم كه ها، منافع شود؛ به اين معني

كماد يا اقليتحقوق افر تري قرار خواهد ها، نسبت به منافع بهم پيوسته اكثريت در خطر

.)Ibid("گرفت

كه راه نه حكومت آشكار است حل فدراليست در برابر معضل خودكامگي اكثريت،

و تكثر و غيردمكراتيك، بلكه حكومت انتخابي دمكراتيك بر مدار تنوع  انتصابي، موروثي

شهانديشه و آراي و اعمال آن در جامعه است ها و پذيرش . روندان،
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قدرت نامحدود اكثريت در اياالت"كه فصل هفتم آن مريكاآدمكراسي در توكويل در

و نتايج حاصله از آن از"متحده را در ارتباط با مقاالت فدراليست نام گرفته است، فقراتي

: كند موضوع خود كامگي اكثريت نقل مي

به آساني قواي خود را متمركز اي وجوداگر جامعه" كه در آن حزب قوي تر بتواند  يابد

و تعدي نمايد، وضع چنين جامعه و به حقوق حزب ضعيف تر تجاوز اي را بايد نظير ساخته

كه در آن در مقابل قوي براي ضعيف هيچ گونه تضميني اوضاع دوران هاي توحش دانست

و مرج حكومت مي و هرج و آنارشي ،("كرد وجود نداشت .) 361، 1383توكويل

مي"اياالت ردايلند"براي نمونه از مقاالت فدراليست كه اگر ياد به"كند سرنوشت او

مي دست يك حكومت دمكراتيك واگذار مي كه اكثريت افراد آن توانست در تمام شئون گرديد

را استبداد اكثريت در جامعة ردايلند استفا،جامعه حكومت نمايد، بدين ترتيب ده از حقوق

و دشوار مي مي چنان غيرمطمئن به دنبال قدرتي كه كامالً ساخت كه همة دستجات رفتند

و جدا از آن باشد ،("... مستقل از ملت ردايلند .) 362همان

كه خودكامگي اكثريت در جامعه، فرقي درميمقاالت فدراليست توكويل از رهگذر يابد

بي"ان توحشدور" مدني يعني- با وضع پيشا دولتي ندارد كه درآن حقوق ضعيف يعنيو

،(شود اقليت توسط اكثريت پايمال مي پيداست كه در نمونة ايالت ردايلند، نگراني.)361-2همان

هاي استبدادي، بلكه از جانب خودكامگي اكثريتنه از سوي خود كامگي اقليت در حكومت

. در حكومت هاي دمكراتيك است

ا و آينده نگر فدراليستشارهبدين سان، و گذرا اما عميق ها در باب خودكامگي هاي كوتاه

و از طريق اكثريت، در انديشة توكويل بسط مي به موضوعي برجسته دمكراسي در امريكا يابد

. شودو جهاني تبديل مي

 ديدگاه الكسي دوتوكويل.2
كه در ستمگري"و"گي اكثريتخودكام"دو اصطالح دمكراسي در امريكا توكويل

به Despotism of the Majority)("اكثريت به كار برده، فصلي را قدرت"را بطور مترادف

و پرتوي بر پاره"...نامحدود اكثريت در اختصاص داده اي از زواياي خود كامگي اكثريت

ام. دولت دمكراتيك افكنده است ري در نگاه توكويل، حاكميت مطلق در دولت دمكراتيك

كه در برابر اكثريت مقاومت  ذاتي است، چرا كه در قلمرو دمكراسي هيچ نيرويي وجود ندارد

، ( كند  مي.)341همان و معنوي اكثريت دو دليل اصلي ذكر : كند توكويل در مورد سلطة اخالقي

و آگاهي جامعه از افراد بيشتر است ، منافع شمار بيشتر باي. نخست اينكه، درايت د بر دوم اينكه

،(منافع شمار كمتر تقدم يابد كه توكويل در ادامه، اين نكتة باريك را مطرح مي.) 343همان كند
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بهدر برخي از جامعه كه"اي است كه گونههاي انساني، وضع افراد اقليت هرگز اميدي ندارند

،("روزي بتوانند در رديف اكثريت قرار گيرند .) 344همان

مي خودخصوصتوكويل در بر: پردازد كامگي اكثريت به ذكر دو گزاره اين باور از يكسو

و نامشروعهيچ اصلي نفرت": است كه تر از آن نيست كه قبول كنيم اكثريت در يك ملت آورتر

كه دارد حق دارد هر آنچه را بخواهد انجام دهد  از سوي ديگر، معتقد".به سبب حاكميتي

اتماميمنشأ": است ،("كثريت افراد آن ملت است قواي ملت ارادة  او سپس.)347همان

قانون ثابت"هايش تناقضي وجود ندارد؟ توكويل با پافشاري نسبت به پرسد كه آيا در گفته مي

مي، اساس مشروعيت تصميم"و اليتغير عدالت . داند هاي اكثريت را سازگاري آن با عدالت

پ و كنار نهادن اين قانون به پس هر گاه اكثريت بر خالف عدالت به وضع قانون رداخت، رد

و بي توكويل سپس. عدالتي استمعني نفي حاكميت اكثريت ملت نيست، بلكه انكار ظلم

ميخود به چالش : گيرد كامگي اكثريت را اينگونه

كه اقليت نام دارد" و اغلب منافع او با فرد ديگري آيا اكثريت را جز يك فرد كه نظريات

به يك فردتو معارض است، مي كه اگر كه معتقد هستند ان چيز ديگري دانست؟ پس آنها

قدرت مطلقه واگذار شود، ممكن است از آن قدرت به زيان رقيب خود استفاده نمايد، چرا در 

و اقليت اين حقيقت را قبول نمي مي مورد اكثريت كنند افراد در نتيجة اجتماع، كنند؟ آيا گمان

و خصلت خود را تغيير مي مي خوي و آيا تصور نمايند وقتي قدرت آنها فزوني يافت، دهند؟

كه سر راه آن من در برداشتن موانعي و تحمل بيشتري از خود نشان خواهند داد؟ هاست، تعمق

ازو آن اختيار مطلقه شخصاً هرگز چنين گماني را ندارم اي را كه حاضر نيستم به يكي

كه جم به اكثريت "عي از آنان است، هرگز واگذار نخواهم كردهمنوعان خود واگذار كنم،
)، .) 348همان

چه به صورت فردي و خودكامگي است، در انديشة توكويل قدرت مطلق عين استبداد

چه در سيماي اكثريت و چه در هيأت اقليت در.ظهور كند،  چنانكه از متن باال پيداست

او،بنابراين. اندداستان بودههمروزگار توكويل انديشه وران در مورد نفي خودكامگي فردي

. كوشيد استدالل خود را در نفي خودكامگي اكثريت بر مدار قبح استبداد فردي مطرح كند مي

و ابعاد توكويل به خوبي ژرفاي دردناك بي پناهي اقليت را در برابر اكثريت كاويده بود

ب كه در پس چهرة تابناك دمكراسي در حال گسترش بود، از اين.ه خوبي دريافته بودبحراني را

رو، با نظر به جامعه امريكا در نيمة نخست قرن نوزدهم، مدعيان را با پرسش هايي از اين 

: خوانْد دست، به معارضه فرا مي

بي" چه مرجعي بايد متوسل اگر در امريكا فردي يا حزبي به زعم شما به عدالتي ديد،

ع گرديد؟ مي به هيأت مقننه. مومي خود سازندة اكثريت است گوييد به افكار عمومي؟ افكار
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و ابزار و آلت و نمايندة اكثريت است دريملتجي شود؟ هيأت مقننه خود مبعوث  بال اراده

كه با سالح. اختيار اوست به قواي مملكتي مراجعه كند؟ قواي مملكتي همان اكثريت هستند

كه حق صدور رأي را هيأت منصفه؟ هيأت منصفه همان اكثري. كنند خودنمايي مي ت است

و مبعوث اكثريت هستند. احراز كرده است . در بعضي از اياالت، حتي قضات منتخب

و يا حزب مظلوم از هر طرف راه چاره مسدود استبدين و. ترتيب براي شخص هر فرد

بي كه در مقابل و اعمال غير منطقي اكثريت تسليم شود عدالتي حزبي ناچار است .)350،همان("ها

مي اينگونه استدالل ها توكويل را بر را آن دارد كه افزون بر حكومت هاي فردي، خودكامگي

به نظر او استبداد در نظام هاي  در نظام هاي جمهوري دمكراتيك نيز جستجو كند؛ چرا كه

و اعتبار خود را از دست داده است پس توكويل نگران بازتوليد استبداد. سلطنتي مطلقه، حيثيت

1اعادة حيثيت آن در جمهوري هاي دمكراتيك استو
ها كه دايرة اينگونه جمهوري.)355،همان(

و سرزنش استرداگذ خودكامگي را در اختيار اكثريت مي اگر فردي در برابر.، قابل مالمت

و راه ديگري را برگزيند، بايد از خودكامگي اكثريت در اين جمهوري به فكر سركشي بيفتد ها

ا و مدني خويش دست بشويدحقوق  صرف نظر-در انديشة توكويل، در هر حكومت. نساني

و شكل آن و تملق"،-از شالوده و پستي براي"رو، از اين. مالزمه دارد"قدرت"با"انحطاط

و حاكميت  كه قدرت نامحدود و آن اين جلوگيري از انحطاط ملت تنها يك راه وجود دارد،

ا كه موجب انحطاط و هيچ مقامي تفويض شودمطلق به هيچ كس ،("ست، نبايد .)360همان

پرسش بنيادين در اين ميان،. كند بر اين اساس، توكويل در مقولة تحديد قدرت انديشه مي

مي.نه محدود كردن قدرت حاكمان بلكه تحديد قدرت دولت است توان با برداشت پس

: نويسد نوربرتو بوبيو همراه شد، آنجا كه مي

 همواره- خواه قدرت فردي، خواه قدرت مردم-براي ليبرالي از سنخ توكويل، قدرت"

و محدود كردن قدرت به شيوة كنترل و مهم ترين مسأله سياسي آن است كه بيشتر باليي است

چه كساني قدرت را در دست دارند كه به اين نه. بينديشيم تا و بد بودن حكومت ها را نيك

 
يكي ازنقدهاي جدي دراين باره در رسالة.ي روبرو شده است انديشه هاي توكويل در مورد خودكامگي اكثريت با انتقادات.1

نوشتة جورج ويلسون پيرسون بازتاب يافته كه نويسنده در آن با رويكرد تاريخي، خودكامگي توكويل در امريكا حجيم 

، در تمام هشد":كند اكثريت در امريكاي قرن نوزدهم را رد مي ارهايش درمورد توكويل درتمام گفته هايش دربارة خودكامگي

، هرگز به يك نوع خودكامگي كه امريكايي ها در قرن نوزدهم آنرا تجربه كرده  خطرهاي اصلي در دولت هاي تساوي گرا

، اشاره نمي و سپس از آن تأسف خورده باشند ، به آن دلبسته نويسنده از خود كامگي.)(Pierson, 1997,766"كند باشند

و صاحب صنعت  مياقليت ثروتمند ، شايد توكويل به روي آوردن. گويد در سوء استفاده از قدرت خويش سخن در نگاه او

، بيش از حد بها داده است  نويسنده بر اين نظر است كه در تاريخ امريكا خودكامگي وجود. دمكراسي به خودكامگي اكثريت

.) Ibid . , 766-67( نداشته است 
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و زيادي شم و كوچكي دامنة عمل حكومت ار حكومتبا كمي كنندگان بلكه با بزرگي

،("سنجند مي .)68، 1376بوبيو

و خودكامگي مي و نامحدود را استبداد كه چنانكه گذشت، توكويل قدرت مطلق داند

و خواه در چارچوب اعمال آن به انحطاط ملت مي انجامد؛ خواه اين خودكامگي فردي باشد،

و به محو آزادي.ت خود را نشان دهديا اكثري اقليت در ارزيابي توكويل، خودكامگي اكثريت

به اكثريت، واكنش اقليت را در پي خواهد داشت منتهي مي و فشار وارد آوردن اقليت به. شود،

،"خودكامگي اكثريت"،"قدرت مطلق"نظر توكويل چنين فرايندي، يعني چرخة معيوب
به در نظام هاي دمكرا"واكنش اقليت" و ناامني"تيك، و مرج توكويل،( خواهد انجاميد"هرج

1383 ،361(.

 ديدگاه جان استوارت ميل.3
به خودكامگي اكثريت، حدود دربارة آزاديزمينة اصلي ديدگاه ميل در رسالة  راجع

و خواست مردم است ،. ظرفيت دمكراسي در نمايندگيِ اراده  را برابر با تمام"ارادة مردم"ميل

تر. داند افراد در جامعه نمي به نظر او ارادة مردم چيزي جز ارادة اكثريت مردم يا بخش فعال

مي.1مردم نيست حل ميل در راه. كند چنين وضعيتي، راه ستمگري اكثريت بر اقليت را هموار

؟ او از ضرورت به كارگيري سازوكاري در دولت سخن مي از اين ميان چيست  گويد كه

آن-ة اكثريت از اقليت استفادسوء و ستمگري از جملة  جلوگيري-ها استكه خودكامگي

 در حكومت"محدود ساختن قدرت دولت"اين سازوكار در انديشة سياسي ميل. كند

و حاكمان در برابر مردم كه قدرت در دست مردم است دمكراتيك يعني در نظامي است

مي. مسئولند كه ميل در اين جا اعالم خطر  بطور كلي در ميان"ستمگري اكثريت"امروزه" كند

. )  Mill, 1987, 62("هايي قرار دارد كه بايد جامعه خود را از شر آن حفظ كندبدي

كه ميل در راستاي تحديد قدرت دولت، دو راه ميشايان ذكر است :كند كار پيشنهاد

به شرط پرداخت ماليات؛ دوم، نخست، گسترش مشاركت همة قشرهاي مردم در انتخابات

 
و ظرفيت هاي آن در اين ديدگاه ميل در مورد دمكراسي.�  قرار داد اجتماعي، يادآور نقد ژان ژاك روسو بر دمكراسي

، به دليل آنكه نمي حاكميت نمي" در انديشة روسو،.است جوهر حاكميت ارادة. تواند انتقال يابد تواند داراي نماينده باشد

، نمي ي ديگر ، يعني ارادة عمومي يا چيز و اراده بنابراين،. امكان واسطي وجود ندارد.ده داشته باشد تواند نماين عمومي است

و نمي و نمي. توانند باشند وكالي مردم نمايندگان آنان نيستند توانند در هيچ موردي تصميم آنان صرفاً كارگزاران مردم اند

 از اين رو، به نظر".دشو هر قانوني كه مردم شخصاً به آن رأي نداده باشند، به هيچ وجه قانون محسوب نمي. نهايي بگيرند 

سازو. آنان بايد براي تصويب قانون، بطور مستقيم به ملت مراجعه كنند. روسو كار نمايندگان مردم صرفاً تدوين قوانين است

مي)  Referendum(كاري كه امروزه همه پرسي  ،(،) Rousseau , 1987, 141( شود خوانده   ). 149، 1347روسو
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به نظام انتخاباتي اصالح نظام انتخاباتي با تغيير نظام رأي گيري بر پاية اكثريت مطلق آراء

مي تناسبي؛ يعني انتخاب نمايندگان اقليت كه هر يك به دست بر( آورند ها به نسبت آرايي ونه

،()پاية بيشترين آراء .78، 1376بوبيو (

يميل در بحث خود نكات. شودي حاكمان سياسي اعمال نميستمگري اكثريت صرفاً از سو

و توكويل مطرح كرده بودند، مي او عالوه بر نقش حاكمان. افزايد تازه بر آنچه فدراليست ها

گويد؛ يعني اعمال سخن مي(Tyranny of the Society)"ستمگري جامعه"دراين مورد، از 

به افراد و خوفناكجامعه را بزرگميل، ستمگري. خودكامگي جامعه نسبت تر از ستمگري تر

و. داند حاكمان مي ستمگري جامعه در نگاه ميل يعني دست اندازي جامعه در امور شخصي

نه برمدار كيفر و باورهاي اكثريت بر اقليت، و تحميل احساسات هاي مدني خصوص افراد

و تجربه هايي به عنوان كردار نامه  , .Ibid( بلكه برپاية ايده ها 63(.

حد"از ديدگاه ميل، و يافتن اين دخالت مشروع افكار عمومي در استقالل فرد، حدي دارد

به همان اندازه براي ادارة درست امور بشري ضروري  و دفاع از آن برابر تجاوز افكار عمومي

كه حفاظت از افراد در برابر استبداد سياسي زن.)Ibid(است كه آنچه دگي ميل براين باور است

اين. هايي بر كردارهاي ديگر مردمان دارد سازد، بستگي به اعمال محدوديت بشر را ارزشمند مي

و كار يا از طريق قانون انجام مي كه- درصورت فقدان قانون-يا شود ، از رهگذر قواعدي

ب. رافع اين مشكل باشد شريبه نظر ميل، چيستي اين قواعد، مهم ترين مسأله در ارتباط با امور

. ) Ibid. , 63- 64( است 

و كليسا از انديشة تبديل دربارة آزاديميل در رسالة ، هنگام تبيين تاريخي از نقش مردم

به اكثريت سخن مي مي. گويد شدن اقليت نويسد كه در پس جنگي كه پيروزي كامل نصيب او

با دو طرف درگيري نمي هن كرد، اقليت ، به احراز اكثريت گامي كه دريافت قادر نااميدي نسبت

به اكثريت نيست، به ناگزير در صدد استيفاي حق برخورداري از  به باوراندن عقيدة خويش

از.)Ibid. ,66( عقيدة خود برآمد  به اكثريت كه در دولت دمكراتيك امكان تبديل شدن اقليت

و كارهاي مناسب دست يافتني شده است، از انديشه به رسميت شناختن ساز هاي نوين رهگذر

و سپس توسط  كه چنانكه گذشت، نخست از سوي توكويل و با اهميت در قرن نوزدهم است

. ميل مطرح گرديد

ميژرفكاوي در انديشه هاي فدراليست و ميل نشان در ها، توكويل به ترتيب كه آنان دهد

و كوشيدند به طرح مسأله پرداختند  پرتوي ارتباط با موضوع ستمگري يا خودكامگي اكثريت

و فراگير براي و پاره اي از جنبه هاي گوناگون آن بيفكنند، اما راه حلي جامع بر اصل موضوع

كه آورديم تا اندازه. حل مشكل خودكامگي اكثريت ارائه نكردند  به راهالبته ميل آنگونه هاي اي
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و كارهايي در دولت برون رفت از اين معضل مي به كارگيري ساز و از لزوم  در اين انديشد

كه زير عنوان زمينه سخن مي مي"محدود كردن قدرت دولت"گويد . شود مطرح

ها: دمكراسي ليبرال از حقوق اقليت  دفاع
و آزادي به حقوق هاي فردي، خودبنيادي شهروندان، دمكراسي ليبرال بر مدار اهميت دادن

و ت دادن به حق در برابر اجتماعي، اولوي انتخاب آزادانة مفهوم هاي خير در زندگي شخصي

بهرخي و در برابر قانون، خودكامگي اكثريت را بطور جدي و تساوي شهروندان با يكديگر

كه دمكراسي ليبرال با مطرح كردن دو موضوع بنيادين. گيرد چالش مي برداشت من اين است

، مي و دفاع از حقوق اقليت ها از سوي ديگر امگي كوشد بر خودك بيطرفي دولت از يكسو

و موضوع اقليت ها در دمكراسي ليبرال در سطح. اكثريت فائق آيد در واقع، دو مفهوم بيطرفي

و انتقادي باقي نمي ؛ بلكه در گسترة كار سياستگذاران دولت مطالعات نظري به برنامه ماند ، ها

و اجتماعي تبديل مي . شود سياسي

و موضوع اقليت ها را در دمكراسي اكنون مي كوشيم بطور اجمال دو مفهوم بيطرفي دولت

، جايگاه حقوق اقليت ها در دمكراسي ليبرال را دريابيم  . ليبرال تبيين كنيم تا بر پاية آن

 بيطرفي دولت.1
و دولت ليبرال در برابر گزينش مفهوم هاي خير توسط شهروندان چه در عرصة خصوصي

ها اتخاذ مي1چه در عرصة عمومي موضع بيطرفي كند؛ يعني از دخالت در محتواي اين مفهوم

ميخصوصو در  ) Mulhall and Swift , 1995 , 29(. ورزد گزينش آنها از سوي مردم خودداري

ازيهاي خير، طيفمفهوم و قبح اخالقي، انتخاب دين، گزينش فهم  وسيع از موارد حسن

و ان و رسم زندگي را در برميمتون ديني و اقليت،. گيرد تخاب راه شهروندان اعم از اكثريت

و بي و ديندار و فرو دست و روستايي، فرادست صرفنظر از اينكه به كدام قوم، دين، شهري

و زبان تعلق دارند، مشمول سياست بيطرفي دولت واقع مي از ديدگاه ليبرال ها،. شوند دين

و غيرتبعيضدولت ليبرال با چشم برا ميبر به شهروندان و با عنوان آميز و"ما"هاي نگرد
مردم براساس گزينش مفهوم هاي خير خويش، آزادانه. كشد، ميان مردم ديوار نمي"ديگران"

مياين مفهوم و هم در عرصة عمومي عينيت  ,Weale)بخشند ها را در زندگي خصوصي

مي. 1985,21( عم شهروندان ومي با تأسيس احزاب سياسي، نهادهاي مدني، توانند در عرصة

و بهداشتي، مراكز،هاي اقتصادي هاي غيردولتي، بنگاهسازمان  مراكز عبادي، نهادهاي آموزشي

،: يي با نظريه هاي بيطرفي مراجعه شود به در مورد آشنا.1 در"سيد علي محمودي و ارزيابي دكتر ين هاي بيطرفي تحليل

و اخالق حوزة فلسفة ،(،"سياسي ) 1376محمودي


