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سیاسی -شناختیاروپا و مساله یزدان

های پیش روی اروپا پس از سقوط امپراطوری روم شرقی و در سایه نفوذ کلیسا گزینه

شهر دولت•
امپراطوری  •
پادشاهی مطلق  •

شهر بهه  لتپذیری دوهای مستحکم ایدئولوژیک و دشمنی دوطرفه با کلیسا از دالیل اصلی عدم امکانهای داخلی، نبود بنیاننزاع

عنوان یک نظام سیاسی جایگزین در اروپا  

نفهوذ  عالوه بر این، کلیسا بهه واسهطه  . دشواری اجرای طرح امپراطوری در سرزمینی پراکنده از حیث جغرافیایی، قومی و سیاسی

.  خود جای امپراطوری را پر کرده بود



ظهور پادشاهی مطلق به عنوان نظان سیاسی حاکم 

نزاع با روا نداشت که این امر به کمتر شدنپادشاه با اینکه داعیه حق الهی را دارد، ادعایی مبنی بر سلطنت جهان1)

کلیسا منجر شد 

شهر  تر بودن زندگی سیاسی در کشور پادشاهی نسبت به دولتراحت2)

ع کلیسها  شد که این امر سنخیت بیشتری بها موضه  برداری دانسته میگزاران پادشاه، فرمانوضعیت طبیعی فرمان3)

داشت 



ماکیاولی و باروری شر 

ظهور ماکیاولیسم 

وری بودند که پیشتر گیری امپراطاین دو مدافع شکل. مقابله با نفوذ مسیحیت با رهبری دانته و مارسیلیو پادووانی بر پایه تفکر ارسطویی•

پذیری آن اثبات شد عدم امکان

ار شر و بددی نبدود   گرایانه به سیاست را آغاز نمود اما بنیانگذوی رویکردی واقع. در ادامه تقابل با نفوذ تفکر دینی را ماکیاولی فیصله داد•

. چه بسا که پیش از وی نیز این دذایل در عرصه سیاسی وجود داشت

. کندشهر تاکید داشت، بر خصلت گوهرین شر در امور سیاسی تاکید میماکیاولی بر خالف ارسطو که بر خیر و غایت دولت•



ماکیاولی و باروری شر 

و بهار کهه اللهخ خشهونت   ( هها چینیها و توطئهشهرها، تغییر رژیمگذاری دولتبنیان)انداز خاستگاه آن وی زندگی سیاسی را در چشم•

بار برپا ونتهای خششهر نه به واسطه خیر بلکه با روشلذا ماکیاولی بر خالف ارسطو اعتقاد دارد که دولت. کندناعادالنه هستند شروع می

. معنی استبی( های مسیحیآموزه)شهر به یاری خیر برین مندی در دولتیابی و لایتشده است و لذا خواست کمال

ت شر اعالم ضرور. کندشهر، لزوم اعمال شر را ضروری میانگاری لریزه صیانت نفس با لریزه صیانت از دولتازدست رفتن ایده همسان•

( 56صفحه )در واقع اعالم خودبسندگی نظم زمینی و عرفی و در هرگونه نظم مسیحی یا الهی است 

.ریزی کند؛ طرحی که بعدها هابز آن را محقق کردبا این وجود، ماکیاولی نتواست ایده یک نهاد سیاسی را در مقابل کلیسا پی•



هابز و هنر نوین سیاسی 

چزاره هایی کهانسان. آورددلدله هابز عبارت بود از بنیان یک نهاد سیاسی که مشروعیت آن را نیازهای مردم یعنی امنیت و آرامش به وجود می•

.  لذا باید هوشمند شوند. خواهند خود خشنود شوندکرد حال میپورجا خشنود می

اه چیسهت و  علت تاکید هابز بر امنیت و آرامش،  شرایط جنگی حاکم بر انگلستان آن روز بود؛ جنگی که سعی داشت مشخص کند کهارکرد پادشه  •

.  جایگاه مذهخ در پیکره سیاسی کجاست

(  62صفحه )از نگاه هابز دو علت عرفی و مذهبی برای جنگ وجود داشت •

 (  بازگشت به گذشته شکوهمند باستان)جمهورباوری ارسطو

 (  بازگشت به گذشته پاک مسیحیت)پروتستانیزم



هابز و هنر نوین سیاسی 

. کندکند و تنها راه اتحاد و یگانگی را هنر سیاسی اعالم میهابز هر دو مدعی قدرت سیاسی ارسطوباوران و پروتستانها را رد می

لذا بنیاد . بلکه شر، آن هم گونه خاصی از شر یعنی مرگ( شهر که به شکست انجامیدهمچون مورد دولت)هنری نه مبتنی بر خیر طبیعی •

جنگ همه لذا هابز. گریزندجویند بلکه شری است که از آن میبنیاد نظم نوین خیری نیست که می. هنر سیاسی هابز ترس از مرگ است

. خواند"وضعیت طبیعی بشر"با هم را 

. معنا نهدارد و اخالقیت( خیر و شر)در وضع طبیعی نیک و بد . ریزدرا فرومی( شهردولت)به این ترتیخ، هابز بنیان جامعه مبتنی بر خیر •

عریفی از ایهن  یابد که وضع طبیعی سپری شود و اقتدار دولتی قوانینی را تدوین کند که آن قوانین تموارد فوق تنها زمانی موضوعیت می

. لذا بر خالف ادعاهای دین مسیح، اعمال به ظاهر شرورانه گناه نیست بلکه از روی ضرورت است. مفاهیم به دست دهد



هابز و هنر نوین سیاسی 

. گرایدهوشمندی انسان، وی را به صلح می

یک لذا افراد باید در چارچوب. برای رسیدن به مرحله پس از جنگ یعنی صلح( حالت جنگ همه با هم)گذشتن از حق در حالت طبیعی •

-ین میکند؟ تهدید به مجازات که از سوی حاکمیت تعیچه کسی این قرارداد را تضمین می. گذرندقرارداد متعهد شوند که از این حق می

. شود

ز او کسی نیسهت جه  (. ضرورت استبداد در شرایط صلح)آید حاکمیت مالک حقوق بی حد و مرز است و لذا وارث بر حق خیر به شمار می•

.شودمی« خیر»جانشین « حق»لذا در اندیشه سیاسی هابز، . کندخدای میرایی که صلح و آرامش اجتماعی را تضمین می. لویاتان



هابز و هنر نوین سیاسی 

( 72پاراگراف دوم صفحه )ها است هابز معتقد است قدرت سیاسی طبیعی نبوده و برساخته انسان

«  بزرگترین قدرت»حال نهاد سیاسی چیست؟ استبداد یا همان ایده 

تفاوت هابز و ارسطو 

. هابز نظم سیاسی را محصول ناتوانی انسان میداند در حالی که ارسطو آن را ناشی از توانمندیهای وی میداند•

. کار پیکیره سیاسی مورد نظر هابز، برخالف دولت شهر مورد نظر ارسطو نه ترکیخ و تصحیح نیروها بلکه کاهش ضعفها است•

گهذرد  ی مهی با این حال هابز از کنار دموکراس. گذار لیبرالیسم و اندیشه او خاستگاه مشترک دموکراسی مدرن و لیبرالیسم استبنیانهابز 

( انتقاد روسو از وی)



الک،  کار و مالکیت 

را دهد تا اشکاالت وارده بر مدل سیاسی وی کهه همانها اسهتبداد اسهت    الک تغییراتی را در مفهوم وضع طبیعی هابز می•

.  کندلذا به جای ترس از مرگ، ترس از گرسنگی را عامل تهدید بشر معرفی می. اصالح کند

قهط  فرد تنها و از همانندانش جدا است و ف. ای حتی دشمنی میان افراد وجود نداردالک معتقد است که در آلاز هیچ رابطه•

.  کندوی بدین ترتیخ حقوق فردی را خلق می. با خود و طبیعت رابطه دارد

. حق مالکیت بر تشکیل جامعه مقدم است و به موافقت دیگری یا قانون بستگی ندارد•

.رابطه انسان با طبیعت از رهگذر کار تعریف می شود•



الک،  کار و مالکیت 

استفادهحقبهاحترامونیازازبیشاستفادهعدم:کندمیتعیینآنراوپذیرفتهرامالکیتحقطبیعیمرزوحدالک•

طبیعتازدیگران

نگرنشاکهکندمیمعرفیپذیرتباهیچیزهایبرایرا"ناپذیرتباهیمعادل"ایدهاسرافدرپرهیزبرایادامههابز•

(انباشتهارزشحفظبرایستدودادبودنآزادلزوم).استشدهگنجاندهکاالآندرکهاستکاریکمیت

یستمسیعنیهاارزشودادوستدهاوتولیدسیستمطبیعی،حقعنوانبهمالکیتحقشدنشناختهرسمیتبهبا•

الک.بودودسیامندیفایدهبلکهفردمطلقحقنهآنکنندهتعیینمفهومکهسیستمیشد،پدیدارسیاسیاقتصادی

.بسوداندمی"مالکیتحق"تضمیندرراعدالتتحقق



الک،  کار و مالکیت 

(113صفحه )چیرگی بشر بر طبیعت و ظهور علم •

نیست چراکه اگرچه وضع طبیعی، وضع جنگ. حفاظت و تضمین حقوق طبیعی فردها است( حاکمیت)از نظر الک، وظیفه نهاد سیاسی •

.و افراد برای رفع اختالفات خود نیاز به داورانی برای حفظ حقوق خود دارند( جنبه هابزی آموزه الک)اما گرایش به آن وجود دارد 

تفاوت دیدگاه الک با هابز در مورد کیفیت حاکمیت

انش در هر فرد باید چه مستقیم و چه از طریق نمایندگ( به ویژه فرمانروا)عالوه بر تدوین قوانین جهان شمول و مورد قبول افراد جامعه •

.تلذا برون رفت از وضع طبیعی و ورود به جامعه مدنی، تشکیل مجلس قانون گذاری اس. تهیه و اعالم این قوانین مشارکت کند



مونتسکیو، تفکیک قوا

الیکه آماج در ح. با گذر از هابز و الک به مونتیسکیو، اهداف سیاسی یکسان می مانند اما ابزارهای تحقق آن کامال متفاوتند•

برخالف . دنهاد سیاسی تامین امنیت اشخاص است اما نیاز به امنیت دیگر مشروعیت سیاسی و مشروعیت مطلق نخواهد بو

نهد،  الک و هابز که از حق مطلق یا بی حد و مرز خود در وضع طبیعی، حق مطلق یا برین حاکمیت سیاسی سهخن مهی گفت  

ا بر بنیادی لیهر  لیبرالیسم مونتیسکیو ترش رو پرخاشگر نیست زیرا توانست آزادی ر. مونتیسکیو این زبان را رها می کند

.از آنچه وضع طبیعی و حاکمیت جدایی ناپذیر از آن فراهم می آورند بنا نهد

وال کهه  الک که مجلس قانونگذاری را برای ممانعت از دست یازی حاکمیت بر شهروندان معرفی می کند در پاسخ به این س•

کیک قهوا را  اما مونتیسکیو تف. "شورش"اگر مجلس قانونگذاری خیانت کرد راه سرکوب پیش گرفت چه باید کرد می گوید 

.راه حل معرفی می کند



مونتسکیو، تفکیک قوا

وزیع برابر پس مونتیسکیو درصدد کنار نهادن ایده حاکمیت مطلق پادشاه به ایده حاکمیت مطلق مردم است یعنی ت•

.این پدیده حاکمیت مطلق را به سایه برد. قدرت میان دو قوه اجرایی و قانونگذاری

ه جلوی سوء دلدله مونتیسکیو نه خاستگاه قدرت بلکه پیامدهای آن بود و لذا تالش داشت تا فرمولی اختراع کرد ک•

ه گونهه ای  استفاده از قدرت را بگیرد لذا می توان حاکمیت به عنوان قدرت خنثاگر هابز را بر پایه تقسیمی منطقی ب

(.تفکیک قوا)خنثی کرد که قدرتی رویارویی قدرتی دیگر بایستد 



روسو، منتقد لیبرالیسم 

یعنی نهه  . ددر نگاه روسو، اعتبار و موقعیت افراد در جامعه پاریس نه با قدرت پادشاهان بلکه با باور همگانی تعیین می شو•

آنهرا  « نهابرابری »قدرت نه شایستگی و نه خاستگاه و حتی ثروت، به معنای دقیق کلمه، تعیین کننده اعتبار نیسهت بلکهه   

.تعیین می کند که ثروت تنها نشانه محسوس یا قابل اندازه گیری آن به شمار می رود

ا چگونهه ایهن افهراد به    . انسانها برای فعالیت در چارچوب جامعه مدنی شروع به برقراری رابطه با هموندان خود می کننهد •

.  سنجش خود با دیگران تیره بختی و گناه را در پی دارد. همدیگر رابطه برقرار می کنند؟ یکدیگر را می سنجند

ن رفتهار را  روسو ای. نابرابری به اعتقاد روسو چکیده همه سنجش ها است و نابرابری در پول ملموسترین نوع نابرابری است•

سهانی  ایهن تیها ان  (. انسانی که از شهروند بودن دست کشیده و به بورژوا تبدیل شده اسهت )رفتار انسان مدرن می داند 

.گرایش به چیرگی دارد



روسو، منتقد لیبرالیسم 

سپسوشدهشهروندابتداافرادانگلستاندرکهمیکنداشارهفرانسهوانگلستانجامعهدرشدنبورژوامتفاوتشیوهدوبهادامهدروی

آنگنیهمبروکردهخالصهرااروپاتاریخروسوساناینبه.شدندبورژواپادشاهیحاکمیتسایهزیرافرادفرانسهدراماشدندبورژوا

.(استآنتجلیمدرنانسانکههمگنی)ورزدمیتاکید

روسواندیشهولیبرالیسممطلق،حکومتموضعسهمقایسه

خالفجامعهپسنیستانسانطبیعتدرروهیچبهکهکندمیبدجنسوخودخواهراانسانجامعههماناچیست؟روسوپیشنهادحال

.کردکشفراانسانواقعیطبیعتچیستیبایدپس.استطبیعت



نکات کتاب برای امروز ما

، 1۹۸۹، سنتی متداوم در تاریخ اندیشه را بنا نهاد و سرانجام نیز با سقوط رقیخ سرسهختی چهون اتحهاد جمهاهیر شهوروی در سهال       لیبرالیسم•

قطه ضعف آن شهده  با این حال، این پیروزی لیبرالیسم ن. پیروزی قطعی و نهایی لیبرالیسم را اعالم کرد« پایان تاریخ»فرانسیس فوکویاما در مقالۀ 

.  اش را از دست داده استهای درونیاست به طوری که لیبرالیسم توانایی تأمل در بیماری

های قهرن بیسهتم و بیسهت ویکهم،     دموکراسیلیبرالیسم وعدۀ از بین بردن آریستوکراسی و جانشین کردن آن با آزادی را می دهد اما در لیبرال•

یازمنهد  را می دهد اما آزادی لیبهرال، ن « حکومت محدود»لیبرالیسم وعدۀ . حکومت اکثریت باعث تولید نوع جدیدی از آریستوکراسی شده است

.  گذاری دخالت کندهای زندگی فردی و اجتماعی با قانوندولتی لیبرالی است که تقریباً در تمام عرصه

گلوبالیسهم  . کرده است، نابرابری اقتصادی با توهم افزایش قدرت خرید مسامحه شده است« مصرف کننده»اقتصاد لیبرال، شهروندان را تبدیل به •

گزار لیبرالیسم و نیروی محرک نظم اقتصادی کنونی هم زمان خدمت. هایی در فرایند بازار کاهش داده اندو تجارت جهانی نیز شهروندان را به مهره

.  اقتصادِ لیبرالی، زندگی مستقل خودش را ایجاد و آزادی را به خود وابسته کرده است. آن است


