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  تاريک بودپيل اندر خانۀ
نودعرضه را اورده بودندش ُه  
 از برای ديدنش مردم بسی

 اندر ان ظلمت همی شد هر کسی
 ديدنش باچشم چون ممکن نبود
 اندر ان تاريکيش کف می بسود

ن يکی را کف بخرطوم اوفتادآ  
 گفت همچو ناو دانستش نهاد

  يکی را دست بر گوشش رسيدنآ
  شد پديدن بر او چون باد بيزنآ
ن يکی را کف چو بر پايش بسودآ  

 گفت شکل پيل ديدم چون عمود
ن يکی بر پشت او بنهاد دستآ  

 گفت خود اين پيل چون تختی ُبدست
 همچنين هر يک بجزوی چون رسيد 

 فهم ان ميکرد هر جا می تنيد
 از نظرگه گفتشان ُبد مختلف

ن الفآن يکی دالش لقب داد آ  
 در کف هر کس اگر شمعی ُبدی
  اختالف از گفتشان بيرون شدی

                                            مولوی
 

 ملت و دموکراسی
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است که رفتار ازادانه افراد و جامعه را به کارامدترين شکلی به يکديگر   سياسی )نظم( دموکراسی روش و منش

.و همچنين کنترل و محدود کردن قدرت است  *اسی در پيوند ناگسستنی با حاکميت حقوقیردموک. پيوند ميدهد  
 

.ملت محل مشخص، مخصوص و از پيش مقررکرده شده دموکراسی ميباشد  
 
ًا شرط امکان شکل گيری ملت سر می برد و جهانی شدن صرفب) مدرن( در دوران جديد ی کماکانجامعه جهان 
در دوران  زيرا. افزايش داده است  ** در چارچوب حاکميت ملیبرای دگرسانی مدرن جوامعرا ) ملت -دولت (

ق بشر و صلح بدون حقو  حاکميِت  ملی جامعه جهانی ، رو به افزايش مناسبات  بين المللی جهانی شدنجديد  با
.بر نمی تابد  نژادپرستی است ياو   که ديکتاتوری  ، ناسيواليسم راطلبی  

 
و ناشی شدن دموکراتيک قوای مملکت  افراد  همه برای شهروندی  حقوق قانونی برابرخود را از طريقملت 

  عصر بعد ازدوران به اين مفهوم محصول) ملت -دولت (ملت  .د مستقر می سازبرپا وز  شهروندان مملکت ا
 به عبارت ديگر. است نتيجتًا ملت با روشنگری دارای يک همپيوندی درونی.   روشنگری يا دوران مدرن است

در بنابراين  . پيش شرط  تحول دموکراتيک برای ملت داشتن رابطه درونی  متوازن نسبت به روشنگری است
 مسير تحول دموکراتيک قدم  که دراين ملت استن مدريا دوران ) کنونی(دوران جديد  ی يا دوران بعد از روشنگر

ت مدنی يملتی که دارای همپيوندی و توازن درونی نسبت به روشنگری باشد از شرط امکان داشتن حاکم .دميگزار
. نيز برخوردار است***ودولت حقوقی  

 
ت است که شرط امکان يعنی ازادی اطالعا.  اطالعات استبرامکان انتخاب بر زمينه اگاهی   داشتنروشنگریاما  

 انکشاف است که پايه گردش ازاد اطالعات زيرا. سازد فراهم مي را نسبت به روشنگری همدالنه ملتداشتن رابطه 
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 است که شرط امکان تعالی بستریدر چنين  . نه صرف ازادی انديشيدنفراهم می نمايد ی رادر جامعهفکر
و اعتماد و همدلی ملت عمومی   وفاق اين خود شرط امکانو فراهم امده به روشنگران ) بطور غالب(نفکران روش

 بعبارت ديگر همسوئی روشنگرانه .بوجود مياورد  است   که پيش شرط تحول دموکراتيکبا روشنگری را
. هم پيوندی درونی ملت با روشنگری را فراهم می نمايد جامعهروشنفکران  

 
 

فراهم نخواهد گشت و ملی در جامعه روشنفکری صورت نگيرد امکان وفاق همسوئی روشنگرانه  در صورتی که
 برای تحول دموکراتيک فراهم  ازفعالين روشنگر)ملت( امکان اعتماد وپشتيبانی جامعه مدنی   شرط در نتيجه
 والت دموکرتيک در طی دورهای متفاوتتاريخ تح   در ضمن.يعنی ملت بپانخواهد خواست .گشت نخواهد

ی مختلف جهان  به روشنی نشان ميدهند که بدون مبارزه و کسب حداقلی ازازادی  اطالعات امکان درکشورها
.روشنگری  فراهم نبوده است  

 
 در دوران بعد از روشنگری يا مدرن زور مداران برای کسب قدرت و قدرتمداران برای حفظ و گسترش قدرت  به 

نجائی که حقوق بشر و صلح طلبی در هر آ  و و ميکنندشيوه های مختلف ازادی گردش اطالعات را مختل کرده
 اين بديهيات . تثبيت نشده باشد و يا به فراموشی سپرده شود به طرق مختلف به استقرار وتثبيت قدرت خود ميکوشند

وهر روز بيش از روز قبل به اهميت . هر روزه در گوشه وکنار اين جهان به اشکال مختلف بروز و نفوذ می کنند
.روشنگری و باز هم روشنگری می افزايد  امکان وردن فراهم آ ازادی اطالعات برایداشتن  

 
 

 ملت با روشنگری مربوط  همدالنه ودرونیقدرت و مدنيت درجامعه مدرن به تناسب رابطهدر اينجاست که رابطه 
های کنترل اين نهاد. را الزم و ضروری نمی بيند دموکراتيک  کنترل ی داوطلبانههيچ  قدرتمند. ميشود

 قدرت  و محدود کردنقادر به کنترل) ملت(  که با برخورداری از اعتماد وپشتيبانی جامعه مدنی دموکراتيک هستند
ملت رابطه   استوارند، يعنی از اعتماد ملت بهره مندند، يعنی)ملت( مدنی   جامعهتا زمانی که اين نهادهای .  هستند

 امکان  انتخاب بر زمينه ازادی اطالعات فراهم است،  شرط امکانعنیي درونی  متوازن نسبت به روشنگری دارد،
 ملتی با تاکيد  جامعه ای وچنين. ی دموکراتيک  مدنی ملی وجود دارند قدرت از طريق نهادها و محدود کردنکنترل

ند که  هرچ شرط امکان انتخاب صحيح را دارا ميباشد بر اين ارزشهای جامعه مدنی بدليل ازادی گردش اطالعات
.  است موجوديت  ملت يک همه پرسی روزانهدر نتيجه. امکان اشتباه کردن هم هميشه وجود دارد  

 
 

 متوازن و همبسته  رابطه ه اين ملت کوردرای ملتی دموکراسی به ارمغان می آفقط زمانی بد دوران جديبنابراين 
حداقل شرط امکان روشنگری در جامعه  و اين ميسر نميشود مگر زمانی که .  باشدبرقرارکردهای باروشنگری 

چراکه صرف انديشه .    امکان پذير باشدالعات در جامعهفراهم باشد و اين چيزی نيست بجز انکه گردش ازاد اط
 ت در جامعه است که گردش ازاد اطالعا ميگرداند بلکهبا روشنگری همدل و همسووانديشيدن نيست که ملت را 

.دمی ساز  توسعه طلبی را،  در ملت را ، که تحول خواهی و انديشه  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Rechtsstaatlichkeit (D); constitutional legality (E) 
** Nationale Souveränität (D); national sovereignty (E) 
*** Rechtsstaat (D); constitutional state (E)  


