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 چکيده
ات الکسی توکویل در مورد این مقاله مروری است بر وجه اجتماعی و مردم شناختی مطالع

مشاهدات و توصیفات عینی، توجه به عادات ورسوم و نحوه زندگی مردم، موقعیت  دموکراسی. 

امعه یعنی عقاید، باورها و جتوجه به ابعاد ذهنی مردم یک  و همچنینطبیعی و جغرافیایی 

ی اسامعه شنجنحوه علم اندوزی از ویژگی هایی است که مطالعات توکویل را به ویژه در حوزه 

تحلیلی و وجه او واجد دو وجه اساسی توصیفی،  تحقیق سیاسی حائز اهمیت ساخته است.

ت منفی آن در م عالقه به مساوات و آزادی از تاثیراغنقادانه می باشد که نشان می دهد علیر

عالوه بر شیوه مردم نگاری که کار او را متفاوت می  جوامع دستخوش تغییر غافل نبوده است.

 همچنانکهاو در این تحقیق نشان می دهد که قدرت قانون تابع قدرت جامعه است  .سازد

 به شرایط بومی، فرهنگی و حتی طبیعی یک جامعه وابسته است.نیز تحقق  دموکراسی 

 .مردم شناسیتوکویل، دموکراسی ،  اژگان کليدي:و
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 .جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه تهران، ایراندکتری 

 
  نام نویسنده مسئول:

 مرضيه بقيري

 تحقق وضعيت برايمروري بر تامالت مردم شناختی الکسی دي توکویل 
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 مقدمه
می باشد که عمدتا به دلیل  بررسی نهادهای دموکراسی و  1یکی از مهم ترین آثار الکسی دی توکویل« دموکراسی در امریکا » کتاب 

 یا به علت مقایسه دو نظام سیاسی اجتماعی فرانسه و امریکا مورد توجه قرار گرفته است. اما مشاهدات و توصیفات دقیق توکویل از باورها،

 د که کمتر بدان توجه شده است. ی دهعادات و رفتار مردم در گزارش خود، اهمیت ابعاد مردم شناختی این اثر را نشان م

بلکه به آمریکا از آن  نظر خود را به منظور تقلید کورکورانه به آمریکا معطوف نسازیم.» وی در چاپ سیزدهم کتاب خود می گوید : 

 «اشدسمت اصول بجهت نظر کنیم که بدانیم از اصولی که در آنجاست کدام یک به حال ما مناسب هست. توجه ما بیش تر از قوانین باید به 

 .(11:1:11)دی توکویل، 

ویللهم دیلتای او را تاریخدانی فیلسوف نامید و کارل مانهایم او را پیشگام جامعه شناسی شناخت معرفی کرد وریمون آرون از او به 

یا تیپ ایده آل خود را از او وام عنوان پایه گذار جامعه شناسی تاریخی یاد کرد. عده ای نیز نا محتمل نمی دانند که ماکس وبر الگوی آرمانی 

ای که ج -گرفته باشد و باالخره روش تطبیقی  که بعدها به وسیله دورکیم مهم ترین وسیله شناخت ماهوی در علوم انسانی معرفی شد

 .(413:1:41) نقیب زاده،  اساس مطالعات توکویل را تشکیل می دهد -علوم طبیعی می گیرددر آزمایشگاه را 

نامیدند. مطالعات وی در مورد روند دموکراسی در امریکا در نیز  «مونتسکیوی تازه»ه خاطر تحلیل های ژرف نگرانه اش توکویل را ب

جلد اول بیشتر معطوف به شرایط عینی اجتماعی و در جلد دوم معطوف به روندهای ذهنی جامعه امریکا و عقاید و باورها و راه و رسم های 

 .(1:41::41)انتخابی، اخالقی آن بود

ریمون آرون معتقد است اگر کنت بنای جامعه مدرن را بر صنعت می گذاشت و مارکس سرمایه داری را مدنظر می داشت. توکویل 

مونه ناز نظر آرون توکریل بهترین اجتماعی از دموکراسی ارائه می کرد. بنای جامعه مدرن را برای شرایط زندگی مردم می گذاشت و تفسیری 

 صر الزم را استخراج میمی کوشد با مقابله کردن انواع جوامع متعلق به یک جنس یا نوع واحد، مهم ترین عن مقایسه گر است وجامعه شناس 

 مورد غفلت قرار داده اندرا راو جامعه شناسان فرانسوی بر پدیده ساخت اجتماعی بیشتر تکیه کرده و نمودهای سیاسی کند از نظ

 دانست. نیزرسد با نگاهی دوباره به اثر وی می توان آن را واجد شیوه های قوم نگاری و مردم نگاری اما به نظر می .(:49:1:4آرون)

 

 روش قوم نگاري و مردم نگاريبهر ه گيري از 
روش شناسی مردم نگر در مطالعه پدیده های اجتماعی در پی کشف نحوه انجام دادن آن است. به این دلیل است که این نحله فکری 

نامیده اند. ترکیبی از سه واژه مردم، روش و بررسی می باشد که روی هم رفته از ایجاد  ( ethnomethodologyرا روش شناسی مردم ) 

 (:1:1:1:4کرایب،)نظم اجتماعی صحبت می کند

قوم نگاری یا مردم نگاری ریشه در انسان شناسی دارد و به معنای نوشتن درباره زندگی هر قوم یا اجتماع است. مردم نگاری یک 

استراتژی تحقیقاتی است که توسط انسان شناسان به وجود آمده و هدفش تمرکز بر ارتباط بین رفتارها و فرهنگ انسانی است. مردم نگار 

تر به مطالعه باورها ، تعامالت اجتماعی و رفتارها در جوامع کوچک از طریق مشارکت و مشاهده در یک دوره زمانی و تفسیر و جمع آوری بیش

، معانی آنها از اقدامات خود و راههایی که در آن فرایندهای اجتماعی ظهور وتغییر مردم نگاری بر مردم و رفتار آنهاتاکید  داده ها می پردازد.

 خالل تجربه میدانی به دست می آید. به عبارت دیگر غایت مردم نگاری توصیف فرهنگی است که امروزه این توصیف از ، می باشدی کنندم

 .(1:41سایت نشریه جامعه شناسی ایران.)

دارد و در دهه های روابط اجتماعی ، مکان ها و فرهنگ هاست. مردم نگاری ریشه در مردم شناسی مردم نگاری شامل مشاهده ، ثبت 

اخیر به عنوان یک روش تحقیق اجتماعی کیفی اهمیت یافته است. از جهات بسیاری مردم نگاری یک شیوه شهودی برای درک چیزی است 

ی د، اما این درک از طریق یک فرایند رسمی انجام می گیرد. در ابتدا قوم نگار به جنبه های زیاواهیم راجع به آن بیشتر می دانیمکه می خ

را با  می کند، یادداشت برداری می کند و وقتش عالقه نشان می دهد. مشاهده می کند، سوال می کند، مکالمه از یک موقعیت اجتماعی

کسانی می گذارند که کاری مرتبط با موضوع مطالعه دارند. این عمل در یک بافت میدانی انجام می گیرد و یک فرایند رسمی برای درک و 

به طور کلی مردم نگاری به عنوان شیوه اصلی مردم شناسان به معنای مطالعه عمیق .(1:1:41پیکن) گروه، وضعیت و فرایند می باشدفهم یک 

و طوالنی است. از منظر تاریخی مردم نگاری دو دوره داشته است. دوره اول دوره سنتی که به تحقیق در نظام های به اصطالح پیشا مدرن می 

مردم نگاری دچار تحول شده و به زمینه های جدیدی برای استفاده در جوامع معاصر و سنتی ودیگر رشته های که ای اخیر زمان ه و پرداخت

 .(1:1:41)پیکن، علوم اجتماعی دست یافته است

                                                           
1 Tocqueville  ,Alexis de 1805-1859 
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مطالعه با درگیری فعال محقق در میدان تحقیق همراه است. است که  لمی تحقیق در علوم انسانی عقوم نگاری یکی از روش های 

بهترین شیوه مطالعه  و ز اهداف اساسی این نوع تحقیق استتوصیفی دقیق از مردم بخصوص در زمینه های فرهنگی گروههای اجتماعی ا

تباط با ساختار کلی فرهنگ می باشد.قوم نگاری به کسب معرفت از سبک رنقش ها و روابط بین فردی در ا شرایط اجتماعی ،نگرش ها ،

 (1:-7:1:13:)ایمانیبر این اساس بر فهم کسانی که مورد مطالعه قرار می گیرند تاکید دارد.  و تمایل دارد هد موردمطالعزندگی و درک عقای

 (413:1:43استونز،از نظر گارفینگل روش شناسی قومی به مطالعه چگونگی فهم، اندیشه و عمل روزمره زندگی در قلمر فهم همگانی می پردازد)

،توکویل جامعه شناسی است که ضمن توصیف قضاوت هم می کند. از این جهت او متعلق به سنت فیلسوفان ریمون آرون معتقداست 

ونتسکیو و این شیوه را به م سیاسی کالسیک است که تحلیل نظام ها بدون ایراد حکم ارزشی درباره همه آنها باهم برایشان غیر قابل تصور است

 (:413:1:4)آرون،و ارسطو نزدیک می داند) توصیف واجد قضاوت های ارزشی نباشد اصال توصیف راستین نیست( 

در تحقیق قوم نگاری هم توصیف و هم تئوری بنیادی نقش اساسی را دارند. همچنین قوم نگاری می تواند تحت تاثیر هریک از روش 

ی علوم انسانی )اثباتی، تفسیری، یا انتقادی( صورت گیرد. در هر صورت شیوه توکویل در توصیف جامعه ای که به نمونه شناسی یا پارادایم ها

ه شرایط طبیعی و ذهنیت فرهنگی بود برپایهپایه ریزی نظریه تشکیل دهنده این جامعه  وهمشامل توصیف هم آرمانی خود نزدیک می بیند 

 ت.جلد دوم بیشتر جنبه انتقادی به خود گرفته اس این عناصر پرداخته است وجنبه های توصیفی و تحلیلی است. جلداول کتاب وی بیشتر به 

بسیاری از نقاط آن را در حد مقدور به چشم دید و با مردم صاحب فکر ، از دانشگاهی و  توکویل شش ماهی در امریکا سیر و سفر کرد

و یادداشت هایی برداشت و بعد از مراجعت به میهن خود ، معلومات و مشهودات و تفکرات وزیرو وکیل گرفته تا عوام به گفت و گو پرداخت 

وی در ابتدا به توصیف شرایط طبیعی و جغرافیایی امریکا پرداخت و  .(1:41:14نادرزاده ، نگاشت) کتاب خود راخود را درهم آمیخت و 

همچنین نحوه زندگی بومیان همچنین به نحوه سازماندهی و جای گیری گروههای مختلف مهاجرین که در این سرزمین سکنی گزیدند و 

 (.Tocqueville ,2002:30-37پرداخت)

و تحلیل پدیده های اجتماعی ابداع کرده است که تفاوتی فاحش با طریق  حقیقت این است که توکویل روش جدیدی در زمینه تجزیه

جامعه شناسان معاصر خود دارد، آنچنان که تا به امروز  نیز در عرصه علوم اجتماعی رواج دارد.توکویل اعتقاد داشت که علوم اجتماعی می 

م گیری با روش جامعه شناختی فیزیوکرات ها و نظریه پردازان تواند به معنای متعارف کلمه اعتبار علمی داشته باشد. روش وی تفاوت چش

ک از این بود که به نظر وی هری ،او تاریخ و پیشتازان علم  جامعه شناسی داشت. خطای عمده این گونه متفکران منفور هسوسیالیسم و فالسف

 .(1:41:11)نادرزاده،  حذف کردند« انسان را از تاریخ نوع بشر»آنان 

مسافرت ادامه می یافت بیشتر به این نکته مومن می گردید که اگرچه اساس و قوانین هر مملکت در شکل دادن به اخالق  به تدریج که

موثر است. ولی خصوصیات و عادات هر ملت در شکل دادن به اخالق موثر است. خصوصیات و عادات هر ملت قوی تر از قدرت قوانین است. 

وی می  (41:1:11توکویل، دیمی آید)                 خود را وضع می کنند، قدرت فوق العاده ای به وجود وقتی مردم راسا قوانین مربوط به 

می توانستم ثابت کنم که قطع نظر از دموکراسی، طبیعت مملکت، منشا به آسانی می گرفتم عنوان نمونه گوید اگر من ایاالت متحده را به 

و عادات قبلی آنان همگی تاثیر عظیمی بر نحوه  نگذاران امریکا، اعتقادات مکتسبهدین اول بنیاجغرافیایی متفاوت ساکنان آن سرزمین ، 

، هر شهر یا ملتی تنها قاضی و تشخیص او معتقد بود هر فرد، هرجامعه.(4:1:41:دی توکویل، )استاندیشیدن و حس کردن مردم گذاشته 

 ی آسیب نرسانده باشد هیچ کس حق مداخله در کار او را ندارد.دهنده منافع مشروع خویش است و مادام که به منافع دیگر

 

 اشرافيت یا دموکراسی؟
در واقع یکی از سواالت و دغدغه های اصلی که با توجه به شرایط تاریخی و انقالب فرانسه ذهن توکویل را درگیر کرده بود تضادهای 

بود که ممکن بود در نتیجه فرو ریختن نظم اخالقی پیشین و جابجایی طبقات اشرافیت و دموکراسی بود اما همچنان نگران تناقضات اخالقی 

 اجتماعی اتفاق بیفتد، چیزی که فرانسه دچار آن شده بود.

ا . از راه کلیسصاحب نفوذ بودندروسای مذهبی  شت. توکویل در مورد فرانسه معتقد بود حکومت فرانسه ریشه در مالکیت ارضی دا

د. آن کسی که به عنوان غالم و برده زندگی می کرد و به بندگی ابدی محکوم بود. با لباس روحانیت رلت راه پیدا می کبرابری و مساوات به دو

 (31،1:11توکویل،در باالی دست پادشاه قرار گیرد)به طبقه اعیان داخل می شد و گاه اتفاق می افتاد که 

یم، هر پنجاه سال یک انقالب روی داده است که اشراف مراتب اجتماعی به بعد را بررسی کن 11اگر تحوالت اجتماعی فرانسه از قرن 

را به سمت پائین طی کرده اند. گسترش سواد و دانش و صنعت چاپ به سیر صعودی فقرا کمک کرده است.همچنین غیر موروثی شدن ثروت، 

فرانسه فرایندی سریع و انقالبی را طی کرد. دموکراسی  مالکیت ارضی، هنر وادبیات در این روند نزولی و صعودی نقش داشته است.دموکراسی در

 مثل بتی شد که پرستیده شد. تندروی و افراط رو به ضعف گذارد تا جایی که کمر به انهدام آن بسته شد، در نتیجه انقالب دموکراسی به جای

 (31:1:11توکویل .)ع اثر کرددر قوانین، افکار و عادات و معتقدات مردم تاثیر کند در جنبه های مادی اجتماکه این 
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در زمان سلطه پادشاه و اشراف ، پادشاه قدرت خود را بر اساس مشیت الهی پذیرفته بود و مردم هم این نظم را بر  : »وی می گوید

اساس مشیت الهی پذیرفته بودند. در جامعه عدم مساوات و بدبختی وجود داشت. ولی هرگز روح مردم پست ومنحط نبود. مثل این که پادشاه 

تسلیم شدن به زور وعادت کردن به اطاعت انسان را پست و منحط نمی کند. پستی و »به عبارتی  .«د بودمانند  چوپان مراقب گوسفندان خو

 رانحطاط وقتی چیره می گردد که انسان خود را تسلیم قدرتی نماید که در نظر او نامشروع باشد و به اجبار از کسانی اطاعت نماید که در نظ

 (34:1:11یل )توکو«او تجاوزکار و غاصب شناخته شوند.

ل چه تحصی شوی این پرسش را در مورد فرانسه مطرح می کند که وقتی نظم جامعه را که از پدرانمان به ارث بردیم، رها کردیم به جای

اعتبار و قدرت سلطنت را معدوم کردیم بدون آنکه احترام وابهت قانون را جانشین آن سازیم. موجودیت های فردی  »کردیم؟ او پاسخ می دهد 

را که ممکن بود بر علیه استبداد قیام کند معدوم ساختیم. همه امتیازاتی که از خانواده ها و اشراف سلب کردیم، حکومت را وارث آن 

کباره همه را در به ی«. »الیل دیگری تراشیدندکردیم.توزیع ثروت فاصله میان ثروتمند و فقیر برداشته شد ولی این دو طبقه برای تنفر از هم د

قدرت مطلقه حکومت عاجز وزبون ساختیم. طبقه فقیر هنوز جهل خود را دارد. ولی تقوای خود را از دست داد. منفعت جویی شعار این  مقابل

مذهب که حامی آزادی و مساوات مردم بود، رقیب آزادی »  «طبقه شده است، دیگر اثری از ارتباط میان احساسات و عقاید مردم وجود ندارد

 ( .Schleifer,1942:49-65) (13:1:11)توکویل،«ی عده ای به اسم ترقی کمر به قتل مذهب ، اخالق و شرافت بستندشده است. از طرف

از نظر توکویل جامعه امریکایی جامعه ای است که توانسته است روح مذهب را با روح آزادی تلفیق کند. به عقیده توکویل اگر قرار باشد 

وح ریگانه علتی که بقای آزادی را درفرانسه ناپایدار می سازد بجوئیم به این نتیجه می رسیم که جامعه امریکایی به سبب تلفیق روح مذهب با 

ه مامی جامعی به حفظ آزادی توفیق یافته است و حال آنکه در جامعه فرانسه کلیسا با دموکراسی و مذهب با آزادی در مخالفت است و تآزاد

درفرانسه تنازع روح تجدد با روح کلیساست که علت نهایی دشواریهایی است که دموکراسی را از لیبرال شدن باز می از این امر دچار نفاق. 

 ) امریکا برعکس پیوند نزدیک روح مذهب و روح آزادی است که بنیاد نهایی این نمونه آرمانی توکویل را تشکیل می دهددارند و در 

 .(:43::1:4آرون

ه خود گردانی محلی را در فرانسه از میان برده بود انهدام اشرافیت بود. در حالیکه در انگلستان خودگردانی محلی به سبب چآناز نظر او

حیا ااستیالی اشرافیت همچنان باقی بود. آیا برای دست یابی به خود گردانی محلی و محدود کردن تمرکز می باید مجددا اشرافیت در فرانسه 

را  انی انگلیسینکه ریشه ای اشرافی داشت این نظر را رد می کرد.لیبرال ها برای تضمین خودگردانی، نهادهای پارلمکویل با آمی شد؟ تو

که حاکمیت پارلمانی ، بل نه، اما از این نکته غافل نبودند که آنچه خودگردانی محلی را درانگلستان تضمین می کرد، پیشنهاد می کردند

ین هستند که تالش می ئبه عبارتی در انگلستان این طبقات پا .(13-7، 1:19سیدنتاپ  ) نسه وجود نداشتاشرافیت مقتدری بود که در فرا

 ،کنند استقالل محلی را نابود سازند و حاکمیت را به مرکز منتقل کنند و طبقات باالیی در راه حفظ حاکمیت در مناطق محلی تالش می کنند

 نیز در مقدمههارولد السکی  (:143:1:4یسبت،ند رسید که اوضاع دقیقا برعکس خواهد شد.)هاما توکویل پیش بینی می کند که زمانی فراخوا

توکویل یک فرد دمکرات نبود بلکه بزرگترین دغدغه وی جستجوی را ه حلی برای محدود ساختن استبداد و امتیازات  کتاب اشاره می کند که 

نبال تقسیم قدرت های مملکتی بود. ولی هرگز به آراء عمومی خوشبین نبود.از نظر وی آرامش و اخالق جامعه تا حدودی مربوط به بود. به د

قبول مذهب از طرف اعضای آن جامعه است و هر قدر تعصب مرکز روحانیت نسبت به مذهب شدیدتر باشد اثر آن در حفظ مبانی جامعه کمتر 

به  (1:11::1دی توکویل، لد السکی اشاره می کند که این اعتقادات مربوط به قبل از سفر وی به آمریکا بوده است.)البته هارو« خواهد بود.

و مساوات بود اما در مقابل فروپاشی طبقات اجتماعی در فرانسه و افول اشرافیت به معنای ارزش  یل خواهان ارزش های دموکراتیکواقع توکو

اجتماعی فرانسه صاحب نفوذ و اقتدار می ساخت و وضعیتی که فرانسه را دچار آشوب ساخته بود، دچار تردید که اشرافیت را در ساخت هایی 

 شده بود و این مساله سبب گردیده بود ذهن وی از عوامل صرفا ساختاری و طبقاتی به ریشه های اجتماعی وفرهنگی معطوف گردد.

 

 :تالش براي توصيف عوامل شکل گيري وضعيت دموکراتيک
توکویل لفظ دموکراسی را بیشتر برای مشخص کردن نوعی جامعه به کار می برد تا نوعی قدرت. به عقیده توکویل دموکراسی همانا 

برابر کردن شرایط است. آن جامعه ای دموکراتیک است که که تمایزهای ناشی از سلک ها وطبقات در آن دیگر وجود ندارد و تمامی افراد 

اعی برابرند و این برابری البته به معنای برابری از لحاظ فکری نیست که امری محال است و برابری از لحاظ اقتصادی اجتماع از لحاظ اجتم

که به نظر توکویل امری ناممکن است. برابری یا مساوات اجتماعی معنایش این است که تفاوت های موروثی و از لحاظ شرایط  هم نیست

مفهوم دموکراسی هم فکر برابری اجتماعی و هم گرایش به یک شکلی شیوه ها و سطوح زندگی وجود  اجتماعی وجود نداشته باشد. پس در

 .(491:1:43آرون) دارد
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 ک یا وضعیتتوکویل بر آن بود که گوهر جامعه مدرن دموکراسی است.البته او به جای دموکراسی بیشتر از جامعه دموکراتیدر واقع 

. توکویل دموکراسی را نه شکلی از حکومت بلکه وضعیتی اجتماعی می او جامعه آزاد یا لیبرال نیستور . اما منظدموکراتیک سخن می گوید

 .(411:1:41انتخابی، ) دانست

رافیایی امریکا و به طور خاص طبیعت بکر و با شکوه آن می پردازد. وی در مورد ساکنان غوی در گزارش خود به توصیف دقیق شرایط ج

تصور ذهنی خوبی و بدی ) که در میان ملل دیگر با خوبی و بدی آمیخته شده است( در میان  : »پوست می گویدبومی یعنی قبایل سرخ 

 منطق یک فرد بومی و . تقوی و معایببومیان وجود نداشت. بومی ها جز در مقابل خویشتن، خود را در مقابل هیچ کس مسوول نمی دانستند

بومیان در عین فقر و جهل » (43:1:11)توکویل،. «از جامعه وحشیانه بزرگ و پرورش می یافت ساخته و پرداخته شخص او بود. زیرا مستقل

انیت انسبا هم برابر بودند و آزاد بودند و از تاثیر ثروت آگاه نبودند. فردی بومی هنگام صلح مهربان و آرام بود و هنگام جنگ قساوت او از حد 

قاد داشتند و خداوند را به نام های مختلف ستایش می کردند. بومیها علی رغم اراضی فراوان در می گذشت. به وجود خداوند و دنیای بهتر اعت

آغاز  سامریکا، اراضی را تملیک نکرده بودند و ساکنین اولیه از راه صید زندگی می کردند. زوال آنها با ورود اروپائیان به سواحل اقیانوس اطل

تنها کشوری است که می توان آن را از مبدا پیدایش مطالعه )نمونه آرمانی مورد مطالعه وی( مریکا وی تاکید می کند که ا« یافتو ادامه  شد

کرد. مهاجرینی که به امریکا مهاجرت کردند علی رغم تفاوت ها و اهداف متفاوت وحدت زبان داشتند و به اجبار به قانون پناه بردند. بذر 

نمی کرد و همچنین اراضی به نحوی  یرا از خانواده اشراف کسی مهاجرتتهی دست بودند زدموکراسی در دل آنها بود، چون اغلب فقیر و 

 (1:11::4توکویل) تقسیم شد که هر کس در قطعه زمین خود زراعت کند زیرا ریشه اشرافیت مالکیت ارضی است.

(Tocqueville,2002:37-42) 

کلنی های شمالی به نام انگلستان جدید »ق شمالی و جنوب امریکا می پردازد : وی به بررسی ویژگی های متفاوت مهاجرین در مناط

شکل گرفتند و دو سه اصل اساسی که نظریات اجتماعی ایالت متحده را شکل می دهند. در این کلنی ها شکل گرفتند)انگلستان جدید همه 

مکن کشور خویش بودند و اجتماع آنها در قاره آمریکا اشراف و توده چیزش دلربا و شگفت انگیز بود( مهاجرین انگلستان جدید همه از افراد مت

یعنی فقیر و غنی وجود داشت. سطح فرهنگ و دانش آنان  باال بود. فقط اهداف مادی نداشتند. به دنبال پیروزی عقیده ای  «وجود نداشت.

پیوریتانیسم، تنها یک طریقت مذهبی نبود. در پاره ای  توکویل به این می پردازد که .تبعیت می کردند« پیوریتن»بودند و همه ازطریقت 

موارد اصول آنها با دموکراسی و جمهوریت مطابقت داشت. در حکومتهای وطن خود تحقیر شده بودند به دنبال این بودند که آزادانه خدای 

یک ه کفل نبود. پیوریتانیسم همان اندازه خود را پرستش کنند. در این طریقت تقوی وعبادت صرفا جنبه مذهبی نداشت واز امور زندگی غا

 (Tocqueville,2002:43-48) (131:1:11توکویل،)طریقت مذهبی بود، یک مکتب سیاسی به شمار می رفت

که به تصویب عموم افراد ذی بود ( برای تنظیم روابط اجتماعی 1313اولین اقدام مهاجرین تعیین اصول و قوانین یک قرارداداجتماعی )

ده بود. در واقع علیرغم این که قدرت رسمی و استعماری انگلستان و دولتهای اروپایی بودند. اما مهاجرین ) مخصوصا در انگلستان النفع رسی

ویژگی این قوانین توجه به خدا، ی در مورد اقدام به صلح و جنگ. جدید( موفق شدند قوانین مربوط به خودشان را تنظیم و اعمال کنند حت

ر گمذهبی، تعیین مجازات برای دروغ، زنا، هتک حرمت، میخوارگی و بیکاری و...حتی اجازه ندادند خداوند را به شیوه ای دیاخالق و اصول 

 (114:1:11توکویل،)بپرستند

 عادات. در واقع رسوم و بودبا مشارکت و و آراء آزاد همه مردم تهیه و تصویب شده  از نظر او این قوانین هر چند سخت گیرانه بودند اما 

است.در این فرایند اصول و قوانینی شکل گرفت که در واقع زیربنای اصول بوده محدود کننده تر  ،و اخالق جاری جامعه از قوانین شدید

 دموکراتیک دولتهای امروز هستند.

یاسی تند اصول ساز نظر دی توکویل دو عامل مهم موسسین انگلستان جدید قبول مذهب و آزادی بدون تعصبات سیاسی بود که توانس

 رو قوانین و تاسیسات حکومتی ایجاد کنند که ساخته بشر و در اختیار بشر باشد و قوانین مورد نیاز جامعه خود را تدوین کنند. مردمی که د

 اوی معتقد است طبقه اشراف انگلیسی بر خالف اروپ اصول سیاست جسورانه پیش رفتند در مقابل حقایق مذهبی سر تعظیم فروآوردند.

 وتوانستند نقش مثبتی در جامعه ایفا کنند این طبقه قدرت و نفوذ داشتند ولی چون قدرت و نفوذ از راه ارث به آنان نرسیده بود . اشرافی 

 مدآریستوکراتیک شناخته نمی شد) البته این موضوع در تمام مناطق آمریکا یکسان نبود( درواقع نوعی طبقه اشراف بودند که رابطه آنان با مر

انقالب را اشغال کرد و انقالب مقدم شورشیان صف  ارباب و رعیتی نبود، قادر به درک عالئق و منافع توده مردم بودند، همین طبقه در جنوب 

  (144:1:11توکویل،)امریکا چهره های درخشان خود را مدیون این طبقه است

زیرا قوانین ارث می تواند سبب تجمیع و تمرکز ثروت و  توکویل به نقش ارث در وضعیت اجتماعی ملت ها توجه می کند.همچنین 

همچنین وی به بررسی سواد  ود.قدرت در دست یک فرد یا گروه باشد اما برخی قوانین ارث باعث می شود ثروت و قدرت تقسیم و کوچک ش

افراد ثروت خود را از راه کار به دست می  و علم می پردازد و این که در امریکا علم به عنوان حرفه و موارد استفاده آموزش داده می شود.
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رصت ز فآورند، برای اشتغال به امور نظری نه رغبتی هست نه فرصتی. نتیجه این که تحصیل ثروت و فرهنگ موروثی نیست و همه افراد ا

 (1:7:1:11توکویل،مساوی برخوردار هستند.)

 اجتماع اند نام می برد که در حراست به قانون اساسی و نیمی مربوطتوکویل دو نوع دیگر از مقتضیات سیاسی را که نیمی مربوط به 

از آزادی سهمیم اند یکی از آن دو تشکیل انجمن ها و دیگری استفاده عملی ازاین آزادی ، یعنی کثرت سازمان های اختیاری است. همین 

شود همیشه تعدادی از شهروندان هستند که در  که مساله ای در شهری کوچک ، در یک والیت یا در سطح تمامی دولت فدرال مطرح می

سازمان های خود خواسته جمع می شوند که هدف آ نها بررسی و درصورت امکان حل مساله طرح شده است. خواه سخن بر ساختن ساختمان 

اوطلب وجود دارد که وقت بیمارستانی در شهری کوچک باشد یا پایان دادن به جنگ و صرف نظر از درجه اهمیت مساله همواره یک سازمان د

 (1:43،434آرون،حلی برای مساله صرف کند.) و پول خود را در جستجوی راه

نوعی از انجمن ها می تواند وجود داشته باشد  ها از نظر توکویل مساله آزادی انجمن ها یک موضو ع اساسی است و در همه حکومت

خیلی جدی است. چرا که ساده انگارانه خواهد بود اگر تصور کنیم که دموکراسی به  «انجمن های میانجی » ولی در مورد دموکراسی نیاز به

د . توکویل به ما می گوینیاز کمتری داردواسطه تعلق داشتن به حاکمیت به تمامی مردم ، به انجمن های مستقل، غیر سیاسی و کارکردی 

و محدود  رای فرد و از این راه جلوگیری از جدب شدن او در توده مردم ووظایفی دوگانه بر عهده دارند، فراهم آوردن پناهگاهی بانجمن ها 

نین وی بین انجمن های سیاسی و انجمن های مدنی چهم (:1:9:1:4نسیبت،)ساختن حوزه دخالت حکومت و تمرکزگرایی آن در جامعه

ن های مدنی در تعداد بسیاری از انجمن های انجمن های سیاسی عمدتا در احزاب سیاسی نمود پیدا می کنند، انجم .تفاوت قائل می شود

. از نقطه نظر پویایی نظم اجتماعی و محافظت از فرد، را شامل می شود اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که توکویل در آمریکا شاهد آن بود

 .اعی فردی می باشددهنده میزان باالی کنش اجتم و صرف وجود این انجمن ها نشان انجمن های مدنی حائز اهمیت بیشتری هستند

وی در جلد دوم کتاب خود بیشتر به موضوع عدم در گیر شدن مردم امریکا در مباحث نظری و فلسفی سخن می گوید، امریکایی ها 

هیچ مکتب فلسفی که خاص خود آن ها باشد ندارند و اصال هم دربند این نیستند که بدانند که مکاتب فلسفی بسیاری در اروپا وجود دارد که 

 (11:1:41توکویل،دم شده اند. امریکایی ها شاید به زحمت فقط نام این مکاتب را بدانند.) اسباب تفرقه میان مر

وی عدم تقید به نظام ، گریختن از عادات ذهنی ، به جد نگرفتن امثال و حکم رایج میان افراد خانواده ، اعتقادات طبقاتی ، تبری جستن 

 )فی امریکایی می نامد و می داند.ان و.. را از ویژگی های روش فلساز پیش داروی های ملی ، حل مسائل روزمره زندگی خودش

از نظر دی توکویل امریکا یکی از کشورهای جهان است که مردم در آن کمتر مطالعه می کنند و بیش تر قواعد و ضوابطی  (7:1:41:توکویل،

شان به طور طبیعی ذهن آنان را وادار به قبول آن ضوابط  دکارت در زمینه تفکر به دست داده به کار می برد چون همان وضع اجتماعیکه را 

 می کند.

در امریکا، دین با تمام عادات و آداب ملی و عواطف ناشی از وطن خواهی آمیخته شده است که نیروی خاصی به او می دهد، مسیحیت 

نظام فلسفی نیست که مردم بر اساس غور و سلطه کاملی بر اذهان امریکایی دارد و حاکمیت دین مسیح بر دل وجان مردم فقط در حکم 

در واقع پژوهش  (1:41،:1.)دی توکویل، بررسی آن را قبول کرده باشند، امریکایی ها دین را قبول دارند و در باب آن بحث و جدل نمی کنند

طبقه که نیروی محرک آن جامعه  در مورد دموکراسی در امریکا تالشی برای نشان دادن الگویی جدید به فرانسه بود . الگوی جامعه ای بی

 فرانسه به دنبال آنگذار می کاست، راه حلی که توکویل برای مشکل مدنی است. توانمندی جامعه مدنی از تمرکز و اهمیت حکومت مرکزی 

 (: :1:73ایمانی جاجرمی، )می گشت.

 

 چرا مردم به قانون کشور خود احترام می گذاشتند؟
. وی توضیح می دهد بشر در میانه می داندحاکمیت مردم بر جامعه  راایج سیاسی حاصل از وضع اجتماعی آنگلوآمریکن تتوکویل، ن

دهد. آمریکایی ها موفق شدند علی رغم تسلسل  آزادی و مساوات، بردگی توام با مساوات را بر آزادی مقرون به عدم مساوات ترجیح می

 یت مردم دست یابند.خطرناکی که پشت سر گذاشتند به حاکم

می خریدند یا از سکوت مردم به عنوان را  واژه ای که همواره مورد دسیسه بوده است و به وسیله آن یا رای « اراده ملت»از نظر وی 

بحث از قوانین در آمریکا را باید از اصل حاکمیت ملی آغاز کرد. حاکمیت ملی در قوانین و  : »حق حکومت استفاده می شد. وی می گوید

به کمک آزادی توسعه می یابد. درواقع ناشی از شرایطی است که از روند شکل  آداب و رسوم و عادات مردم موجودیت خود را اعالم می کند و

 .(119:1:11توکویل،) «.نظم یافته استگیری از دهستان 

در آغاز تشکیل جامعه طبق قانون کسانی حق رای دادن را احراز می کردند که مالیات می پراختند. با بروز انقالب در امریکا، اصل 

ب قدرت نموده و در خود تاثیر می در آمریکا جامعه از خود کسبه این ترتیب بیرون آمدند و بر حکومت پیروز گردید.  حاکمیت ملت از دهات

که قانون از دل است  تاکید توکویل بر روستایی یا شهری بودن روند قانونگذاری نیست منظور این  (Tocqueville,2002: 76)گذاشت
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 نیازهای مردم از کوچکترین واحدهای اجتماعی ریشه یافت تا به سطح ایالتی و کشوری رسید. مردم براساس نیازهای خود قوانین مورد نیازشان

برای بهتر اداره شدن جامعه شان به وجود آوردند، برخالف بسیاری کشورهای در حال توسعه که قانون یا کپی از قوانین سایر کشورها بود  ار

 ستا تصمیم گیری بدون حضور مردم بوده در واقع  رت گرفت ووصیا روند قانوگذازی از سطوح باالی حکومت 

در واقع دهستان ها  هستان و نحوه شکل گیری هیات های منتخب مردم پرداخته است.وی در روند تحقیق خود به مطالعه موردی د

ابل الیفی در مقنیز تک و قدرت های مستقلی بودند که به دلخواه و مرور زمان قسمتی از استقالل و حاکمیت خود را به ایاالت واگذار نمودند

صمیمات ت . در واقع حکومت ایالتییگر در قبول یا عدم قبول مختار نبودندد. درک میمثال اگر ایالت احتیاج به پول پیدا  د به طورشتنایالت دا

 (134:1:11توکویل،)بودد اما نحوه اجرا و انجام آن بر عهده دهستان و نظریات را تصویب می کر

نرا آ آن تعلق دارند )زیرا ان و جایی که بهیعنی عالقه به دهست واژه ای است که برای توصیف این فرایند به کار می برد، روح دهستان

ساختند( و ناشی از قدرت استقالل است و چیزی که در دهات اروپا وجود ندارد و مردم اغلب به روستای خود عالقه ندارند و حکومت ها از 

 دادن قدرت به آن ها می ترسند.

در آن متمرکز است و این هیجانات که  دهستان کانونی است که احترام جویی، شهرت طلبی، قدرت دوستی و سایر عالئق طبیعی بشر

ر قد است دتتوکویل در نهایت مع اغلب انگیزه اغتشاش و آشوب است. در کنار خانواده و در قلب خانواده اثرات مطلوبی از خود ظاهر می سازد.

 می گردند اد امریکا وطن پرستی و عشق به وطن در حکم مذهب و آئین است و افراد از راه ممارست بدان خو گرفته و معت

 .(Tocqueville,2002:77-78)  .(133:1:11توکویل،)

اساس انقالب در امریکا هرگز با هوس های آشوب طلبانه همراه نبود بلکه همدوش با عالقه به نظم و قانون دوستی توسعه یافت. هرگز 

 گذارد. به عبارتی قدرتمی ی تکالیفی بر دوش افراد کسی ادعا نداشت که دریک مملکت آزاد افراد در انجام هر کاری آزاد هستند. بلکه آزاد

وی به تجزیه و تقسیم ام یافته و آزادی آن محفوظ باشد. جامعه وسیع و نامحدود، ولی مجری و مامور کوچک باقی ماند، تا نظم جامعه دو

ه در امریکا ) انگلستان جدید( حداقل قدرت نیز اشاره می کند به نحوی که در فرانسه در دهستان فقط یک کد خدا منصوب بود در حالی ک

 .(111،1:11)توکویل، وزده منصب و مامور بودن

شخص افراد را به عنوان ضمانت اجرای ممعتقد است علت موفقیت قوانین در آمریکای نوظهور این است که قانونگذار منافع  توکویل

 اصول حاکم بر قوانین اصول ونظریات منطقی و ساده اند) کلی اند(قانون لحاظ کرده است تا افراد در صدد اجرای قانون درآیند. همچنین 

همچنین وی به موضوع مهم عدم تمرکز اداری می پردازد و آن را از تمرکز حاکمیت تفکیک می کند. تمرکز حاکمیت را یک امر ضروری می 

داری آسیب های را تمرکز اداری  و  د وطن دارندنتیجه عدم تمرکز اداری این است که افراد در همه جا احساس می کنن. در حالیکه داند

فرد اروپایی مامور دولت را مظهر زور می شناسد و فرد آمریکایی مامور دولت را مظهر قانون می این  فرایند سبب می شود زیادی می شمرد. 

 (.143:1:11)توکویل،داند

وحیه طرز فکر و وراما قانونگذاران خوبی داشته اند. ست که درست اوی تاکید می کند استقرار دموکراسی صرفا به خاطر قانون نیست. 

عمومی مردم علی رغم اینکه ریشه در دهستان و وطن دوستی دارد این است که در امریکا هر کس مالک یک چیزی هست. سرمایه فقط کار 

 در چنین شرایطیو موقتی و گذراست.  نیست. علت احترام به قانون این است که مخلوق خود مردم است، نفع شخصی در آن لحاظ شده است

آمریکا هنوز »ته وی به این موضوع اشاره می کند: الب (Tocqueville,2002:233-235) بزرگترین تکلیف مردم مشارکت اجتماعی است

کسی به آنها احتیاج نه دشمن خارجی دارد، نه نیروی دریایی قوی ، نه همسایه معارض . سیاست آمریکا در قبال دنیا ساده و روشن است. نه 

 .(471:1:11)توکویل« دارد ونه آنها خود را به دیگران محتاج می دانند. استقالل آنها در معرض مخاطره نیست

زمان می گوید هدف واضعین قانون اساسی فقط این نبود که قوای مملکت  وی در مورد همراهی و هماهنگی مردم و محاکم قضایی آن

است. در آمریکا پشتیبانی و حمایت معنوی مردم از بوده ف اصلی چگونگی تامین اطاعت مردم در مقابل قانون چگونه طرح و تنظیم شود، هد

برای اطاعت مردم ابزارهای مادی و معنوی هر دو به کار گرفته شده زیرا  آراء محاکم قضایی واقعا عجیب و شگفت انگیز است

رت فدرال مزایای قد قوه مقننه ایالتی و تمرکز قدرت فرهنگ دهستانی، شورای دهستان،  امریکا با تکیه براز نظر او (.441:1:11توکویل،است)

 کوچک و بزرگ را جمع کرده است.

پس مایه بنیادی اندیشه توکویل این است در جامعه ای مساوات طلب که می خواهد خود بر خود حکومت کند انضباطی اخالقی که در 

دارد . اعضای جامعه باید در کنه وجود خویش از انضباطی پیروی کنند که فقط ناشی از ترس آنان از  وجدان افراد  رسوخ یافته باشد ضرورت

رد با شاگمجازات نباشد. اما آن ایمانی که بهتر از هر چیز دیگر این انضباط اخالقی را در افراد پدید خواهد آورد ، بازهم به عقیده توکویل این 

گذشته از این شهروندان امریکایی عالوه بر  {فرانسه وامریکا از یک جنس نبودند که از نظر او در }.وفای مونتسکیو ، ایمان مذهبی است

 (:1:4::43آروناحساسات مذهبی خویش اطالعات کافی نیز دارند و امورشهری را به خوبی می شناسند و جملگی از تربیت مدنی برخوردارند)

انسانی حکومت می کنند، قانونی وجود دارد که دقیق تر و روشن تر از بقیه قوانین است. اگر انسان ها از نظر او در میان قوانینی که بر جوامع 
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قرار است متمدن باقی بمانند یا متمدن شوند. هنر همبسته شدن با یکدیگر باید به همان نسبت افزایش برابری و مساوات شرایط رشد وبهبود 

 در گرو پیشرفت انجمن هاست.یابد و چنانچه قبال اشاره کرده بود این 

 

 دموکراسی  فرودهاي

همانقدر که مساوات و آزادی دغدغه ذهنی دی توکویل بوده است، همانقدر نیز به معایب و آسیب های آن توجه نشان داده است. وی 

من فکر کردم که بسیاری آدمیان خواهند کوشید تا خوبی های نوظهوری ها را که اصل آزادی به مردمان هدیه خواهند کرد به  : »می گوید

نیز به مردم متذکر شوند. چنین را آنان ابالغ کنند. اما در عین حال فکر کردم که تعداد کمی از آدمیان جرئت پیدا خواهند تا خطرات آزادی 

را به این خطرات معطوف کردم و چون گمان کردم که حقیقت آن را آشکارا کشف کرده ام ، دیگر از پای ننشستم و  شد که من نگاه خود

 (1:41:::)دی تو کویل، «.نخواستم مثل مردمان بزدل در باب آن سکوت کنم

حت و تصورات و مفاهیم کلی را مبهم هیچ انقالبی نیست که اعتقادات قدیم مردم را جابجا نکند و مراجع موجود قدرت را نارااز نظر او 

بیش این نتیجه را به بار می آورد که مردم را به جان یکدیگر می اندازد و در مقابل چشم هر یک از افراد ،  و تیره نکند. پس هر انقالبی کم و

 .فضایی تهی و تقریبا بی حد ومرز می گشاید

ن طبقات مختلف جامعه پیشین شرایط زندگی افراد برابر شد، آن وقت حسادت بعد از این که در  پی یک سلسله مبارزات دور و دراز میا

و نفرت و تحقیر همسایه و تکبر و اعتمادبه نفس زیادی دل آدمی زاد را تصرف و مدتی بر آن دل حکومت کرد، فارغ از قضیه مساوات مردم ، 

قضاوت این و آن دیگر اعتنا نکردند و فقط به داوری بی طرفانه مساله مذکور قویا باعث بروز تفرقه میان مردم شد به طوری که مردم به 

 .( (Tocqueville,2004:6-7)  (11:1:41)دی توکویل، خویشتن اعتماد کردند

پس در میان ملل دموکراتیک ، توده مردم صاحب قوه غیر عادی و استثنایی است که ملل اشراف منش حتی فکر آن را نمی توانستند 

ران تحمیل می کند و از طریق فشار خارق العاده گهند. توده اعتقادات مردم را راسخ نمی کند. توده اعتقادات خود را بر دیبه ذهن خود راه بد

هب ذروح قاطبه توده بر روح فرد فرد آدمیان است که آن را نافذ و ساری می سازد. گویی ایمان به افکار عمومی در این ادوار تبدیل به نوعی م

 .(1:41،:9) دی توکویل، ت مردم پیغمبر آن خواهند بودمی شود که اکثری

من در نفس مساوات دو گرایش صحیح می بینم. گرایش اول مساوات این است ذهن انسان ها را به طرف افکار جدیدی  : »وی می گوید

 (1:41::9دی توکویل، ) «سوق می دهد. گرایش ثانوی این است که مساوات ذهن انسان ها را به پرهیز از اندیشیدن محکوم می کند.

فعال و  زندگی آنان به قدری  زندگی می کنند، زیاد کنجکاوند و فرصت شان اندک  و (equality)آدمیانی که در قرون مساوات »

عملی است و به حدی دشوار و پیچیده است و ناآرام و آشفته و پر جنب و جوش است که فرصت زیادی برای فکر کردن در اختیار ندارند. 

 ازعالقمند هستند، چرا که تصورات کلی آنان را  ( general ideas) ردمی که در قرون دموکراتیک زندگی می کنند به تصورات کلیم

 .    (Tocqueville,2004:13 )(31:1:41)دی توکویل،  «پرداختن به موارد خاص و جزئی معاف می کند

این است که قاطبه مردم نسبت به موفقیت های آسان ( democratic period) یکی از وجوه ممیزه قرون دموکراتیک به نظر توکویل 

یاب و کام جویی های موجود عالقمند می شوند ولی این نوع تمایل را چه در حرف فکری و چه در سایر مشاغل می توان مشاهده کرد. افراد 

ت تندی وتیزی و رخوت و بی حالی دارد. این گونه آدمیان در این دوران دچار نوعی زیاده خواهی و بیش طلبی هستند که در عین حال خصل

آرزو دارند که نیل به توفیق کوشش زیادی از آنان طلب  حال میل دارند در اسرع اوقات موفقیت های بزرگی به دست بیاورند، ولی در عین

 (. Tocqueville,2004:14) (11،1:41)دی توکویل، نکند

اگرچه منشا خیر بسیاری در جهان است. اما همین مساوات غرایز بسیار خطرناکی را هم به آدمیان باید اعتراف کرد که امر مساوات »

ی که ماال هر آدمی زادی صرفا به امور شخصی خویشتن بذل رالقا خواهد کرد و آنان را نسبت به یکدیگر منزوی و دورافتاده خواهد نمود بطو

)دی توکویل،  «ر است روح آدمیان را به طرزی بی قاعده به تمتعات مادی راغب سازدتوجه خواهد کرد. ماحصل کالم این که مساوات قاد

در میان هوس ها و سوداهایی که مفهوم مساوات به وجود می آورد  یا ظهور آن را آسان می کند، عشق به آسایش و رفاه است » (1:41:11

محونشدنی ادوار دموکراسی همانا عشق مردم به آسایش و رفاه  که در آن واحد در قلب همه آدم ها کاشته می شود. خصوصیت برجسته و

 (11:1:41دی توکویل، )«است.

 می داند مردان سیاسی امریکا در نیم قرن اخیر تنزل کرده اند و این را از معایب رای همگانیتوکویل در همان زمان اشاره می کند که 

 شوند و افراد برجسته به تدریج از سیاست منزوی می شوند. که حکومت کنندگان با شایستگی پائین انتخاب می

برحق بوده است که رفاه بیشترین تعداد آدمیان را تسهیل می کرده است. اما این رفاه هیچ گونه  جهت از نظر توکویل دموکراسی از این

اسی به سمت تمرکز گرایش دارد و درنتیجه درخشش وعظمتی در خود ندارد و بدون مخاطرات سیاسی و اخالقی نیست.در واقع هرگونه دموکر

دموکراسی به سوی نوعی استبداد می گراید که ممکن است به صورت منحط استبداد فردی در آید . در دموکراسی نیز همواره خطر جباریت 
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و  ثریت از پیروزی خویشاکثریت وجود دارد اصل موضوعه هر نظام دموکراتیک این است که حق با اکثریت است و جلوگیری از سواستفاده اک

 (:437:1:4آرونستمگری وی بر اقلیت ممکن است دشوار باشد.)

وی می گوید در دموکراسی قدرت در  را مطرح می کند.(  Tyranny of majority) «استبداد اکثریت»توکویل مقوله ای به نام  

قانون، استبداد است. دموکراسی از راه قانون و ماموران دست اکثریت است. قدرت در هر جا متمرکز شود باعث استبداد است. قدرت بدون 

اجرایی می تواند اعمال استبداد کند چون از پشتوانه اکثریت برخوردارند. وی علت این استبداد جدید را این می داند که قدرت اکثریت در 

ما استبداد جدید بواسطه افکار عمومی روح افراد را در د اااستبداد سالطین گذشته جسم افراد را در زنجیر قرار می د ،افکار عمومی نفوذ دارد

رگی نداشته است را این می داند که آزادی روح وفکر وجود نداشته این که امریکا تاکنون نویسنده بززنجیر قرار می دهد. حتی علت 

ستایش از ملت ها و اکثریت می تواند مانند ستایش و تملقی باشد که در مقابل شاهان  : »وی می گوید (schleifer,1949:241-260)است

شانسی که امریکا دارد و آنرا تعدیل می کند عدم تمرکز اما . «انجام میشد. قدرت اکثریت بسان استبداد قانونگذاران ، آزادی را تهدید می کند

 (411: 1:11توکویل،اداری است.)

خود مجددا به این موضوع اشاره می کند که ابتدا امریکا را به عنوان نمونه ای برای همه ملل دموکرات مطرح وی در جلد دوم کتاب 

 کرده است ولی در مرحله بعد ضروری می بیند هر ملتی را به اعتبار خصوصیات خودش مورد مطالعه قرار دهد.

آن ها و قوانین حاکم بر  مطرح نشده استو فرقه و دسته  طبقه هامورد آن قومی را می توان در نظر آورد که در مردم یا از نظر او، 

ی در چنین شرایطی این فرضیه مطرح م. دنو ادب  فاصله بگیرفکر علم و فرهنگ  از. ولی نابرابرانه نباشد و ارث هم درست تقسیم شده باشد

برای این که راحت تر بتواند آن ها را به بردگی  نادان نگه دارد ولی آنها را  برابر اعطا کندحاکم مستبد می تواند به رعایای خود حقوق  شود که

 ( Tocqueville,2004: 30)بکشد

خود قوانین جاری درباره ارث قادر به نابود کردن سرمایه و مال و منال در گذشتگان هستند و هیچ کس نیازمند انشای ر نسلی هدر 

فرهنگ منور است و نه از آزادی برخوردارست اصال به دنبال این فکر نمی رود که به قوانین جدیدی نخواهد شد. آدم فقیری که نه به نور 

این  .ثروت و پولی دسترسی پیدا کند و آدم ثروتمند هم بدون این که بتواند از خود دفاع کند خویشتن را رها می کند تا به مرحله فقر برسد

بالتغییر به وجود می آید. در چنین وضعی دیگر هیچ کس حال و حوصله  است که بسیار زود بین این دو شهروند نوعی مساوات کامل و

واهند ار خگپرداختن به اشتغاالت ذهنی و عقلی و فرهنگی را نخواهد داشت و همه در بی حسی و کرختی و نادانی یکسان و بردگی برابری روز

 (.Tocqueville,2004:31) (41:1:41)دی توکویل، گذاشت 

شیوع اصل مساوات حس بیش طلبی و بلند پروازی و جاه طلبی را در مردم بیدار می وی درصدد است این موضوع را بازگو کند که 

کند و اذهان مردم را متوجه این جنبه ها و وجوه دیگر آن می کند و تعداد مردمانی که به آموختن علم و ادب و هنر می پردازند بیشتر می 

تعداد آثار علمی بی شمار است اما آثار ارائه شده از کمال مطلوبی بر خوردار نیستند، با این که نتایج کوشش های  شود. در چنین شرایطی

فردی بسیار حقیر است نتیجه کلی همیشه بسیار قابل توجه می نماید. سپس نتیجه می گیرد اگر بگوئیم مردم قرون دموکراتیک به طور 

و هنر هستند حقیقت ندارد، منتهی باید اعتراف کرد به آن که این مردم فعالیت علمی خود را به سبک طبیعی بی اعتنا به علوم و ادبیات 

 . به عبارتی(134:1:41) توکویل،  معتاد خود انجام می دهند و به همین جهت فضایل و نقایصی را به همراه می آورد که خاص خود آنان است

کند، لذت های معنوی علم مطمح نظر است. در قرونی که دموکراسی حاکم می شود، مردم در قرونی که روح نجابت و اشرافیت حکومت می 

 از علوم لذایذ مادی و جسمانی طلب می کنند.

برای خود وجود  در چنین جوامعی با گسسته شدن پیوندها و علقه های سنتی، فرد تنها در خود واز نظر او این نگرانی وجود دارد که 

شخصی خود را می شناسد، امر عمومی وخیر همگانی را از یاد می برد و به خوشی های پیش پا افتاده و روزمره دل خوش دارد، او تنها منافع 

می کند، بدین ترتیب زمینه برای ظهور قدرتی قیم وار فراهم می شود قدرتی که می خواهد شهروندانش خوش باشند و به غیر از خوشی های 

 ری نیندیشند.گروزمره به چیز دی

ارکت چاره کار را برانگیختن مش نامید،می  «استبداد اکثریت» وآنرا خطر بزرگی که جامعه دموکراتیک را تهدید می کند توکویل در برابر

مردم از طریق گسترش نهادهای محلی، مبارزه با دیوانساالری، تقویت دستگاه قضایی برای نظارت بر دو قوه دیگر و گستر ش باورهای دینی 

 .(411:1:41نتخابی،رمیم تارو پود جامعه می دانست )ابه منظور ت
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 نتيجه گيري
اهمیت مرور و مطالعه الکسی توکویل در مورد دموکراسی و نمونه مطالعاتی وی یعنی امریکای تازه شکل گرفته در درجه اول به دلیل 

شیوه مطالعاتی است که در نگارش اثر خود به کار گرفته است که بر خالف روش های رایج در علوم اجتماعی آنزمان وحتی این زمان  رویکرد و

 رسوم امریکائیان می وی در مجموع علت موفقیت امریکایی ها را وضعیت طبیعی خاص، قوانین و اخالق ومتکی به روشی قوم نگارانه است. 

کمتر بدان پرداخته شده  نظریه های نوسازیت که متاسفانه در تحلیل های ارائه شده در مورد دموکراسی به ویژه در این موضوعی اسداند. 

است. دموکراسی برای بسیاری کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه عمدتا با نظام سیاسی و نهادهای مربوط به آن معرفی شده است که 

تی موضوعات ارائه شده در مورد حوزه عمومی و جامعه مدنی بیشتر با نهادساری های رسمی ناموفق همراه انتخابات تاکید داشتند حبیشتر بر 

که در فرایندهای نوسازی از آن غفلت شده است و توکویل در مطالعات خود بدان تاکید است بوده است و دقیقا این موضوع به دلیل نکته ای 

این که هر جامعه ای را باید در و  ردجامعه نقش مهمی در سیر تحوالت آن جامعه خواهد دا می کند یعنی باورها، عادات ورسوم مردم یک

 بستر موقعیت و ویژگی های کشوری که در آن قرار دارد مورد بررسی و مطالعه قرار داد. 

عالئق خود به اشرافیت و از طرفی دغدغه ها و مقایسه هایی که توکویل میان اشرافیت و دموکراسی دارد نشانگر این است که وی از 

ان که زیرا چن حائز اهمیت است. «نمونه ای آرمانی»نژاد سفید پوست اروپایی دست نشسته است و دموکراسی در امریکا او بیشتر به عنوان 

 ی کم عمقخود او اشاره و پیش بینی می کند به تدریج ارزش های اخالقی، فرهنگی و حتی علمی افول کرده و افرادی با ظرفیت های فکر

 افراد جاهل مردان سیاسی امریکا باشند.ن است تری بوسیله همین سیستم دموکراتیک به قدرت خواهند رسید تا جایی که ممک

 «وضعیت دموکراتیک» ه مطالعه وتحلیل وی، ارائه مفهومعالوه بر شیوکرد اما آنچه در قلب مطالعات توکویل اهمیت خود را حفظ خواهد 

اساس دموکراسی و حاکمیت است و قوانین از دل یعنی شرایطی که روحیه و عادات یک ملت و جامعه  .تیک می باشدبه جای نظام دموکرا

ه ب نیازهای حقیقی مردم و به خواست و اراده و پی گیری خود مردم شکل می گیرد به عبارتی قدرت قوانین از خود مردم و برای مردم است و

 بند هستند.این قوانین پای به همین دلیل مردم 

تداوم دیدگاههای اخالقی و جامعه محور توکویل مباحثی است که عمدتا در دوران معاصر تحت عنوان نظریه های مربوط به سرمایه 

بین می دانند و می کوشند  بهبود شرایط اجتماعی را در تقویت نهادهای عمومی و ی شود که نوعی رویکرد  حل معضالتاجتماعی مطرح م

 کنند.انگیزه های فردی و و اجتماعی پیوند بر قرار 

در مجموع اثر توکویل نمونه ای از مطالعات جامعه شناختی است که می تواند الگوی مناسبی برای تحلیل پدیده های اجتماعی و 

مورد مطالعه اش نشان می دهد که سیاسی ایران و سایر جوامع باشد. این اثر با تاکید مناسب بر بسترهای اجتماعی و فرهنگی دو جامعه 

چطور یک طبقه اجتماعی، یک باور دینی و اخالقی و حتی یک سیستم سیاسی مثل دموکراسی می تواند در جوامع مختلف نقش ها و تبعات 

یوندهای پ مختلفی ایجاد کند و چنانچه نویسنده نیز تاکید می کند حکمرانی خوب، نه صرفا در گرو یک سیستم خاص سیاسی بلکه در گرو

 درست فرهنگی، اجتماعی و سیاسی قابل تحقق است.
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