
  ي حاذق جوانند؟ ، موفق تر از وكالوكالي پير و كچلچرا 

  

  )حقوق آسيب شناسي  ( :چكيده 
شايد شجاعت علمي بسياري بطلبد اينكه بخواهيم يكي از آسيب هاي روانـي حـاكم بـر                 

آسيبي كه نه تنها خود آن را لمس كرده ايم بلكـه حـديث              . جامعه حقوقي را موشكافي كنيم      

ايـن  . اني است كه با نوعي بي اعتمادي عمومي مواجه مـي شـوند              سوگوارانه فرهيختگان جو  

ترام قرار گيرد  نيست كه اگر پيرمردي پيش تر حقوق خوانده است بايستي مورد اح      هسخن گزاف 

 و يا راي حقوقداني وحي       به سوداي كهولت سنش     پرستش شود  اما اينكه پيرمرد فراموشكاري   

ه شكل فضاحت آلودي غير منطقي است زيـرا         ، ب به صرف اينكه كچل است    منزل قلمداد شود    

.  همراه است كـه پيـر كچـل هـر چـه بگويـد آن درسـت اسـت                      سفسطه آميز  با اين مغالطه  

مي نـشات               آريستوكراسي كه همان دشمن دموكراسي نيز هـست از همـين طـرز تلقـي عمـو                

. مه اشتباه مي گويند  در حقيقت زندگي مي كند و مابقي ه   ، تيكمي گيرد كه واقعا پير كاريزما     

 پيش تر در نظام هاي حقوق اما اين درد كه وكالي جوان غالبا با آن دسته و پنجه نرم مي كنند          

از پـس    بنتام    . ارزش شناسايي و سپس معدوم شد      با هشدار پيرامون اختالط واقعيت در     مدرن  

 حقوقي انگلـستان  اينكه فهميد قضات ، متهمين را مورد داوري ارزشي قرار مي دهند ، از نظام   

بنـابراين  . خود نيز باشـد     و سن   با تعبير حقوق سگ ياد كرد كه متهم بايد نگران نژاد و نسب              

سوال اساسي اين است كه اگر علم قدرت است چگونه شده كه جـاهلي بـه صـرف ظـاهر و        

بيگمان نظر تكامـل داروينـي و       . كهولت سن بر عالمي به صرف جواني ترجيح داده مي شود            

تخاب طبيعي به ما اثبات خواهد كرد كه چرا چنين فجايعي در مقياس بزرگي خاصه در    اصل ان 

عقب ماندگي فرهنگي و عدم      و نشان از     كشورهاي جهان سومي به وفور به خوردمان مي رود        

   .  كه ما را به نياكان دورمان پيوند مي زندتكامل اجتماعي خاصه در جامعه حقوقي ما دارد

  

 - وكـالي حـاذق جـوان   –جنون پروانه و نور  – پير كچل  –خاب طبيعي    اصل انت  –داروين  ( 

   )مغالطه شخص شهير 
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   )!لطفا( تفكيك واقعيت از ارزش ) گام اول 

  
شايد اگر يك شهروند غربي متوجه شود كه چه جنگ و جدالي ميان مادر شـوهر و خـواهر                   

ارسيان بخندد ولي ما مـدت       به ريش پ   وجود دارد به قدر كافي و وافي      ايراني  شوهر با عروس    

قـضاوت هـاي ارزشـي در     زمان مديدي است كه كسي از خودي ها را خندان نمي يابيم زيرا     

اما فاجعه درست . و به خفگي نزديكيم  نده است و مسموم شده ايم تمام زندگي مان ريشه دوا

داده زماني است كه يك بابانوئل با يك قضاوت ارزشي بر يك وكيل جوان زبر دست تـرجيح     

شايد در نخستين نگاه بنظر برسد كه فرتوت بودن نشان از تجربـه و علـم نيـز دارد               . مي شود   

ولي چشمان تيز بين وكالي جوان حكايت از اين واقعيت دارد كه ظاهربيني و مالقـات هـاي                  

بيش تر وافي به مقصودند تا شناسايي تمام تجارب و افتخارات علمـي در ده  كمتر از ده دقيقه     

و به عبارت ديگر موي سفيد و يا سر و كله چاق و چله و كچل مقبول تـر از هـر سـند               دقيقه

اما واقعا چرا يك موكل ترجيح مي دهد با بابانوئل دعوا را ببـازد امـا                 . قابل ابراز ديگر است     

 ؟ از يك جهت بايد به دنبال پاسخ بود و از جهـت               و بازي را ببرد    به وكيل جوان اعتماد نكند    

پاسخ آن در ادامه خواهد آمد ولي درمان آن بيگمان تفكيك واقعيـت از        . بال درمان   ديگر به دن  

در حقوق مدرن ، معروف است كه مي گويند كه قانون يك چيز اسـت و ارزش    . ارزش است   

 ص – ترجمه حسن رضايي خـاوري  – فلسفه حقوق – مارك –تبيت ( و اعتبار آن چيز ديگر    

 پاي اخالق را به ميدان بكـشد تـا راه بـراي داوري هـاي                بنابراين يك قاضي حق ندارد     ) 20

تكيه بر صورتگرايي محض چاره دوم است       .  باز شود     و مخصوصا نژادپرستي اش    ارزشي اش 

احتراز از بـه كـار بـردن        . منبع اصلي قانون معتبر باشد      و خط دوم درمان است به شرط آنكه         

ف درست يك رفتار مجرمانه مي توانند  لغات و واژه هاي مبهم و همچنين اجتناب از عدم تعري          

          اين تكليفي است كه خود حقوق را نجات مـي دهـد امـا اينكـه چگونـه                 . كمك كننده باشد    

مي توان انتظار پدر مĤبي موكل از وكيل را دفع و خنثي كرد ديگر به عهـده حقـوق و قـانون                      

عقده اديـپ كـه در       د نسبت به    باي. نيست بلكه در اينجا بايد به دنبال درمان يك فرهنگ بود            

 اما وفور اين گرايش حكايت از آن دارد كـه ايـن            جرم شناسي مطرح است مداقه به خرج داد       

 كچل نـشان   چاق و چله ورفتار در اجتماع كامال عاقالنه تلقي مي شود و موي سفيد و يا كله            

 گرايش موكلين به چيزي كه بيش از همه محتاج تبيين علت . از فرهيختگي و تجربه فرد دارند 

  .بابانوئل ها دارد 
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   جنون پروانه نسبت به نور ) گام دوم 

  

معروف است كه پروانه مجنون و شيفته شمع است وحتي برخي سوختن پر و بال پروانه را و 

در واقع خودكشي او را مقدس مي دانند اما با عرض معذرت بايد بيان كنم كـه پروانـه خـود           

همانطور كه موكل هيچ دوست ندارد كه دعـوا را بـا            الش بسوزد   هيچ دوست ندارد كه پر و ب      

 بابانوئل ببازد ولي خود موكل و خود پروانه به شكلي جنـون آميـز خـود را در ايـن مهلكـه                                  

مي اندازند زيرا هر انسان عاقل و بي طرفي تصديق خواهد كرد كه يك وكيل جوان تازه نفس                  

از يك وكيل فرتوت است و اقامه دعوي با بابانوئل يعني جنون            بسيار فرهيخته تر و باهوش تر       

اما سوال اين است كه انسان كه ذاتا موجـودي كمـال طلـب اسـت و                 . پروانه نسبت به شمع     

پروانه كه موجودي است كه بر مبناي نظريه بقـاي اصـلح و اصـل انتخـاب طبيعـي دارويـن                                      

 سالمتي زيست كند و بر رقبا فائق بيايد چگونه دسـت بـه              ميليون ها سال است كه توانسته به      

اين مهلكه مي زند و چرا پر و بال خود را با شمع مي سوزاند ؟ چرا موكلين كم مانـده اسـت             

اصـل انتخـاب    كه به علت شيفتگي در برابر بابانوئل حتي خود را در آغوش او جاي دهنـد ؟                

 مركب است كه يك افـق سـي درجـه اي            پروانه داراي چشماني  . طبيعي به ما پاسخ مي دهد       

دارند و سيستم بينايي پروانه طوري طراحي شده است كه با توجه به نور ماه و افق سي درجه                   

اما در آن قسم پروانه هاي شبرو مثل شاپرك ها هنگامي كه نـور اصـلي                . جهت يابي مي كند     

ـ                 ار اخـتالل در جهـت      يعني نور ماه در افق سي درجه مبدل به نور شمع مي شود ، پروانه دچ

يابي شده و در يك افق سي درجه و مارپيچ به دور شمع و نور مي چرخد و پر و بال خود را                       

ما عيب از پروانه نيست بلكه عيب از شمع ماست زيرا پروانه بيشتر از ميليون ها                ا. مي سوزاند   

سال است كه نور ماه را مي بيند نه نور شمع را و بنابراين نبايد پروانه را شـماتت كـرد بلكـه            

موكلين و كال مـردم نيـز   . بايد آگاه بود كه او حركتي طراحي شده و غريزي را دنبال مي كند   

ند كه ميليون ها سال است بر مبناي نظريه بقاي اصلح زيست كرده انـد و هـر                  موجوداتي هست 

امـا  . آنكه با توجه به اصل انتخاب طبيعي با طبيعت بهتر سازگاري داشته او زنده مانده اسـت               

 مـوي   چـرب و براستي چه چيز باعث مي شود كه در دوره عقالنيت و مدرنيته ، كله كچـل و   

 و اعتماد جلب كند ؟ راز اين گرايش ظاهري شگفت انگيز             گيرد  علمي قرار   برتري سفيد معيار 

  در انسان چيست ؟
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       مغالطه شخص شهير ) گام سوم 

  

يكي از خطاهاي رايجي كه در غرب متداول بود و ريشه آن سوزانده شد مغالطه اسـتناد بـه                   

ـ        . حرف شخص شهير است      ت في المثل گفته مي شد چون ارسطو چنين گفته پس حتمـا درس

گفته ولي در دوران شكوفايي علم و عقالنيت ، استناد به شخص شهير كمي تا قسمتي مضحك 

اما . جلوه مي نمود زيرا نشان از بي اعتمادي آشكار استناد كننده به قواي عقلي خويش داشت            

 مـردم بـه سـوپر اسـتارها و كاريزماهـا و                        . هنوز در فطرت بشري آريستوكراسي جريان دارد        

فاجعـه  . دلقك ها بيشتر اعتماد دارند تا به خودشان و مردم عادي از مردم عادي نفرت دارنـد              

درست زماني است كه اين بي اعتمادي در علم نيز رخنه كند يعني تنها علمـي مقبـول درگـاه         

مردم باشد كه از دهان شخص شهيري به بيرون بجهد و جالب اينجاست كه پيشرفت علمي در                 

نجات داد و كانت ندا سـر داد        ه آغازيد كه علم را از هرگونه قضاوت ارزشي          غرب از آن نقط   

ولي اين حرف ها ، اين حقيقت ها در عمل از يك كله . اي انسان جرات انديشيدن داشته باش 

اما نبايد مردم را سرزنش كرد بلكه بايد به دنبال علت بود            . كچل و چرب شكست مي خورند       

د سرزنش كرد زيرا پروانـه رفتـاري را از خـود بـروز مـي داد كـه                         همانطور كه پروانه را نباي    

  . ميليون ها سال پيش پدرانش تاكنون ادامه داده بودند 
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   اصل انتخاب طبيعي ) گام چهارم 

  

شايد پيش تر اتفاق افتاده باشد كه هر كدام از ما شاهد بوده ايم كه چنانچه شخصي در هـر                    

 و در هر جايگاهي بوده باشد ، چنانچه دو نفر ارباب رجوع داشته باشد كه يكـي از                مرحله اي 

آنها جنس موافق او و ديگري جنس مخالف او بوده باشند تفاوت معناداري در تقسيم نگاهها و 

زمان و در فجيع ترين شكل ممكن حتي اعتنا ، ديده شده است به طوري كه در انـواع حـادتر          

بـه همـين   . ظر شخص مسئول با اشياء بي جان تفاوتي نمي كـرده انـد      جنس هاي موافق در ن    

ايـن  . سياق مراجعه موكلين و ديدن يك وكيل جوان مي تواند كامال نا اميد كننده جلوه كنـد                  

رجعت كنند و در عـين شايـستگي فقـط بـه            است كه وكالي جوان مجبورند به وكالي پيرتر         

تمام اين باورها ، حقيقت ها و عقايـد مـردم   . باد برود استناد اينكه بابانوئل نيستند عمرشان بر  

اما پاسخي كه دارويـن  . در نظر من چنان سخيف و ابلهانه است كه جنون پروانه نسبت به نور   

چرا يك موجود ناطق انساني مي تواند تا اين حد ابلـه باشـد ؟               : مي دهد شايسته تقدير است      

تنهـا در  . ل است كه روي زمين زندگي مي كند علت اين است كه انسان بيش از ميليون ها سا     

وگرنـه مـابقي     حدود تقريبي سيصد سال است كه عقالنيت به شكل جدي مطرح شده اسـت             

منظور از برنامـه ريـزي   . زندگي انسانها مثل همان پروانه براساس يك برنامه ريزي بوده است          

هـر موجـودي كـه بـا        اصل انتخاب طبيعي به اين معنا است كـه          . اصل انتخاب طبيعي است     

طبيعت وحشي سازگارتر باشد برخالف سايرين زنده خواهد ماند و هر موجودي كه با طبيعت               

شواهد علمي اثبات كـرده كـه موجـودات         . وحشي سازگاري نداشته باشد حذف خواهد شد        

بيش از مقداري كه بايد زنده بمانند ، توليد همنوع مي كنند و خيلي از آنها قـادر بـه ادامـه و                     

آنچه كه در ذهن انسان و آدمي به عنوان اصـل انتخـاب           . ازگاري نيستند و حذف مي شوند       س

طبيعي يعني غلبه بر مرگ طي ميليون ها سال منعكس شده است يك توجه به جـنس مخـالف                   

به عبارت ديگر ، كودك طبـق سـالها و   . است و دو تبعيت كوركورانه از موسفيدها و بزرگان          

و ايـن   افته است كه بايد به والدين و نياكانش اعتماد كند تا زنده بمانـد               البته ميليونها سال دري   

بنابراين يك وكيل پير و سالخورده در نظر موكل         . رفتار در شترها و فيل ها نيز ديده مي شود           

و موي سفيد به شكل غريزي و نامعقوالنـه     يادآور ميليونها سال پدرمĤبي و اعتماد متقابل است         

  . يجاد مي كند البته اگر كچل باشد غلظت اين اعتماد بيشتر استو جادويي اعتماد ا
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  : نتيجه گيري 

  

در دوره عقالنيت در انسانها ، خيلي بعيد است كه دچار اين پندار بشويم كه انـسانها واقعـا                   

زيـرا معـروف   . به يك حقيقتي به نام عقل معتقد باشند و يا اينكه اعمالشان عقالني بوده باشد               

ما از كودكي آموخته ايـم      . گويند عقل اشتباه مي كند ولي غريزه اشتباه نمي كند           است كه مي    

امـا  . كه تنها به والدين و كهنساالن اعتماد كنيم زيرا در غير اين صورت حذف خـواهيم شـد           

دوران كنوني ، دوراني است كه بشر دريافته است كه بدين ترتيب نيروهاي حاذق و جوانش را 

 از طرف ديگر كاروان علم در باتالق خرافه هاي سـخيف گيـر خواهـد    از دست خواهد داد و  

دوران معاصر ، دوران انتخاب است نه تقليد و متابعت كوركورانه ، اين وضعيت به زيان    . كرد  

جوانان حاذق و پر توان خواهد بود و به سود پيرمردان فرتوت كه بايد كمي به خود استراحت           

كه موي سفيد خصوصا اگر از موهبت كچلـي برخـوردار بـوده             اما تجربه اثبات كرده     . بدهند  

باشد تمامي خاطرات و عاليق و روابطي كه يك موكل در طول ميليون هـا سـال از نياكـانش             

ايـن اصـل    . دست به دست به او منتقل شده و در شخص او ظهور كرده ، زنده خواهد شـد                   

ت ماست ولي بيگمان روزي فرا      اصل انتخاب طبيعي نشان دهنده حيواني     . انتخاب طبيعي است    

خواهد رسيد كه جنبه انسانيت ما بر حيوانيت غلبه خواهد كرد و ديگر در آن روز موي سفيد ،            

   ..........، حكومت نخواهند كرد  ، لباس هاي اندامي و امثالهم لگن خاصره
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