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نگاهی روششناسانه به نظریهی قرارداد اجتماعی جان الک
مجتبی جاویدی
چکیده

مبتن بر ی
ی
ی
مبان هسنشنایس،
انسان مطرح یمشود
هر نظریهای که در علوم
ی
معرفتشنایس و انسانشنایس خایص است .شناخت این مبان و ارتباط آنها با
نظریهی مدنظر را یمتوان «روششنایس بنیادین» نامید .این مقاله با روش
ی
توصیف -تحلییل و با رویکرد روششنایس بنیادین به برریس نظریهی قرارداد
اجتمایع «جان الک» یمپردازد و تالش یمکند که ارتباط این نظریه را با مبانی
هسنشناخن ،معرفتشناخن و انسانشناخن الک روشن سازد .بهلحاظ
ی
همچنی سکوالریسم اندیشهی قرارداد
هسنشنایس ،سوبژکتیویته و اومانیسم و
اجتمایع الک را راهبری یمکند .تلفیق تجربهگر یان با نویع مابعدالطبیعه و تضعیف
عقل قدیس با قراردادن عقل در مقام داور ویح ،دو مبنای مهم معرفتشناخن الک
ی
در این نظریه است .بهلحاظ انسانشنایس ی
انسان
نی نگاه خوشبینانه به طبیعت
در اندیشهی او تأثیگذار بوده است .بر این اساس ،نظریهی قرارداد اجتمایع الک
که بعد از دوران مدرن مطرح شده است واجد ماهیت جدیدی است؛ ماهین که
ی
نگریس که در یط آن،
نمایانگر نگرش جدیدی به انسان و نسبت او با جهان است؛
انسان و خواستها و امیال او محور قرار یمگید.

واژگان کلیدی .1:جان الک .2 ،روششنایس .3 ،سوبژکتیویته .4 ،قرارداداجتمایع.

 .1مقدمه

ی
نظریات است که بعد از دوران مدرن در
نظریهی قرارداد اجتمایع ییک از مهمترین
تأثیات درخور توجیه
خصوص مبنای تشکیل حکومتها در غرب مطرح شده است و ر
بر تحوالت سیایس گذاشته است .اعالمیهی حقوق ر
بش ،اعالمیهی استقالل آمریکا و
تأثی
اعالمیهی حقوق شهروندی فرانسه از اندیشههای مربوط به منشأ قراردادی دولت ر
رن
پذیرفتهاند.
لییال را باید در
گیی ساختار سیایس جوامع ر
همچنی مهمترین منشأ شکل ر
ی
نظریهی قرارداد اجتمایع جستوجو کرد .این نظریه بهصورت جدید آن ،ویژگ دوران
مدرن است ،گرچه ن
ین
(همپی 82 :1385 ،و وینسنت )165 :1383 ،تالش کردهاند
برخ
ن
مختلف از
آنرا امتداد همان نگرشهای قدییم در این خصوص بدانند .قرائتهای
قرارداد اجتمایع ر ن
لییال وجود دارد که مهمترین آنها از سوی هابز ،الک و
بی متفکران ر
 استادیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه شیراز
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روسو ارائه شده است .جان الک 1با خلق «دو رساله در باب حکومت »2توانست
ن
بنیانهای قرارداد اجتمایع را بهشکل کاملتر از هابز و در ر ن
معرف
عی حال متفاوت از او
کند.
3
در فلسفهی مدرن باتوجهبه ایدهی ظاهر نشدن حقیقت اشیاء بر انسان ،روش و
روششنایس 4اهمیت زیادی پیدا کرده است .بااینحال ،اگر بهمانند مالهادی ر ن
سیواری،
فکر را «حر ی
کت به سوی مبادی و از مبادی به سمت مقصد» تعریف کنیم
(حقیقت ،)70 :1387،دانشمند بههنگام حرکت فکری بهسوی مجهوالت ،رایه را یط
ر
مسی
دانش است که به شناخت آن
یمکند که همان روش اوست .روششنایس
ر
یمپردازد (پارسانیا69 :1390 ،و .)71روش به این معنا در تمام طول تاری خ وجود داشته
ً
ن
تأثی مبادی
است .اصوال هر نظریهای که در علوم انسات مطرح یمشود تحت ر
ی
هستشنایس و معرفتشنایس خایص است .شناخت این مبادی و اصول
انسانشنایس،
ن
.
بنیادین را یمتوان «روششنایس بنیادین» نامید ییک از معات درخور ذکر برای فلسفه
هر علیم ر ن
نی ر ن
همی روششنایس است .روششنایس بنیادین مبادی ناگفته و پنهان
مبنات آن را پدید یمآورد.
نظریههای علیم را آشکار یمکند و بدینترتیب ،زمینهی نقد
ی
.
نظریهی قرارداد اجتمایع الک به این معنا دارای روش است سؤایل که این مقاله در یت
پاسخگوت به آن است عبارت است از اینکه نظریهی قرارداد اجتمایع الک از چه ن
مبات
ی
ن
ی
تأثیگذار
روش
شناخت رپیوی یمکند و این مبات چگونه بر نظریهی قرارداد اجتمایع او ر
بوده است؟ با اینکه کتابها و مقاالت متعددی به نظریهی قرارداد اجتمایع الک
رویس و با نشان دادن ن
پژوهش با رویکرد ر
ر
مبات بنیادین نظریهی قرارداد
پرداختهاند،
ن
اجتمایع الک و آشکار کردن ارتباط این مبات با نظریهی او انجام نشده است .در معدود
ن
مبات سیاست در اندیشهی الک»
پژوهشهای صورتگرفته به «برریس انتقادی
ً
پرداخته شده است (توسیل ،)1388 ،حال آنکه اوال مقالهی پیشرو بهصورت خاص،
نظریهی قرارداد اجتمایع الک را مطمح نظر قرار داده است و تالش کرده است با
ً
بی ن
بازسازی ر
رویس این نظریه ،ارتباط ر ن
مبات الک و این نظریه را آشکار سازد و ثانیا
مبات الک ،ن
مقصود از ن
ی
هستشنایس ،معرفتشنایس و انسانشنایس او است.
مبات
گیی دولت ،با
نظریهی قرارداد اجتمایع از جهت توجه به نقش مردم در شکل ر
نظریهی «مردمساالری ن
ن
دیت» شباهت دارد و ممکن است به ر ن
چنی تصور
همی علت ،ر
ن
شود که مردمساالری در نظام اسالیم مبتت بر نظریهی قرارداد اجتمایع است؛ حال
آنکه برریس ن
مبات ر
رویس این نظریه ،زمینهی درک تمایزات اسایس این دو نظام فکری را
ن
فراهم یمسازد و سبب یمشود محققان در دام تشابهات لفظ نیفتند و بدین ترتیب ،از
طی ر ن
تحمیل نظریات غرت بر نظریهی اسالیم و ایجاد تصویری ن ن
جلوگیی شود.
آمی از آن
ر
ر
ن
گید و بعد از آن ،نحوهی
در ادامه ،ابتدا مبات روششنایس الک مورد برریس قرار یم ر
تأثیگذاری این ن
مبات بر نظریهی قرارداد اجتمایع او مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
ر
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 .2ی
مبان روششناخن جان الک

ن
ن
ی
ی
هستشنایس،
مبات
شناخت
مبات روش
چنانکه گفته شد ،مقصود از
معرفتشنایس و انسانشنایس است .این مبادی در نظریهی قرارداد اجتمایع،
پیامدهای خود را به دنبال داشته و لوازم خود را نشان داده است .با توجه به در
ی
تنیدگ این ن
رن
همچنی با عنایت به رویکرد روششنایس بنیادین ،در ادامه ابتدا
مبات و
هم
این ن
مبات را در اندیشهی الک برریس خواهیم کرد.
 .1 .2ی
مبان هسنشنایس الک
هستشنایس ،به دو موضویع که تأثیات فر ن
ن
ی
اوات در
مبات
در این مقاله ،ذیل
ر
اندیشهی قرارداد اجتمایع الک داشته است پرداخته خواهد شد :موضوع اول،
ِ
اومانیسم و سوبژکتیویته و موضوع دوم ،سکوالریسم است.
ن
 .1 .1 .2اومانیسم و سوبژکتیویته :اومانیسم 5در اصطالح فلسف ،بهمعنای
«انسانساالری» و اعتقاد به اصالت ر
بش در مقابل خداوند است .شاخص فلسفه در
یونان باستان ،اصالت طبیعت و در قرون وسظ ،خدامحوری بود .اما پس از رنسانس،
شاخص اصیل فلسفه اومانیسم شد .در این عرص همه ر ن
تفسی
چی بهمثابهی خادم انسان
ر
یمشود و انسان ر ن
تعییکنندِهی ارزشهای حاکم بر جهان است (صانیع درهبیدی:1384 ،
 .)231اومانیسم مهمترین وجه ر ن
ممی ِه عرص جدید است.
اومانیسم به «سوبژکتیویته »6بازیمگردد .کانت تجدد را ر ن
عی سوبژکتیویته یمداند
اردکات .)303 :1386 ،سوبژکتیویته به نویع دگر ن
ن
معنات بنیادین ذیل نسبت
گوت
(داوری
ی
ی
انسان و جهان اشاره دارد؛ نسبت که در آن انسان خود را محور عالم دانسته و تمایم
ی
ن
تغیی نسبت
اجزای عالم را به ذیل ربوبیت خود یمکشاند .زمینهی فرهنیک و تمدت این ر ِ
ن
رن
متافیییک آن از زمان دکارت در فلسفهی غرب
فلسف و
از رنسانس آغاز گردید .زمینهی
ن
نمودار شد تا اینکه در فلسفهی کانت به کاملترین وجه پدیدار گشت (داوری اردکات،
196 :1373؛ همو 133 :1374 ،و موسوی اصل.)65 - 64 :1397 ،
شناسات دقیقتر سوبژکتیویته باید با معنای الفاظ « »subjectو «»object
برای
ی
آشنا شد .به آنچه در بنیاد نهاده یمشود «موضوع» گفته یمشود .ارسطو برای رساندن
ن
یونات در زبان ر ن
التی لفظ
این معنا لفظ «هوپو گ منون» را به کار برد .بهازای این لفظ
ن
ی
»«Subjectumوجود دارد .مقابل آن (به تقابل تضایف) «آنت گ منون» در یونات و
ً
» «Objectumدر ر ن
التی است .پیشوند «( »Subزیر) مجازا معنای شالوده و بنیاد را
یعت برابر و مقابل .در قرون وسظ ،به وجود ن
یمرساند و » «Obن
عیت  Subjectumو
ی
ن
به وجود ن
ذهت که صورت ادرایک برابر با وجود عیت است  Objectumیمگفتند .اما در
تغیی نسبت انسان و جهان و مبنا قرار ی ن
گرفی «خود اندیشنده» در
دورهی مدرن با ر
شهات،
(ضیاء
است
شده
جا
جابه
هم
Objectum
و
Subjectum
الفاظ
دکارت ،مدلول
ر
شناسات است و اوبژکت موضوع
 .)86 :1391در دوران مدرن ،سوبژکت فاعل
ی
8
شناسات .دکارت با تأسیس اصل «کوژیتو( »7من یماندیشم ،پس هستم ) ،یگانه
ی
ن
ی
انسات از آن جهت که فکر یمکند یمداند .با طرح سوژه ،فاعل
حقیف را من
سوژهی
اولی وجود ن
شناسا بهمثابهی ر ن
یقیت ،بر تمام اشیای دیگر تقدم دارد و همهی موجودات
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قائم به او هستند .دکارت متعلق شناخت را تمثالت 9و تصورات یمدانست
(اسفندياری .) 115 :1388 ،البته «مراد دکارت از فکر و اندیشه در کوژیتو ،تمام شئون
ر
بش است که به ادراک در یمآید از جمله اراده .در واقع ،اراده از شئون اندیشه است
(طالبزاده.»)104 :1381 ،
ی
طبیعت در رویکرد ی
تغییناپذیر است که انسان باید این
سنت ،واقعیت ثابت و ر
رن
قوانی حاکم بر آن را بشناسد و خود را با آن تطبیق دهد.
همهی اشیای
ِ
واقعیت و
طبیعت دارای وجه معقویل هستند و همواره سطح محسوس اشیاء تابع سطح معقول
آنهاست و این نسبت میان محسوس و معقول ،ضامن نظم و سامانمندی طبیعت
دورهی مدرن وجه معقول اشیاء انکار شد و این باور به وجود آمد که این
ِ
است .اما در
انسان است که به اشیای عالم نظم یمدهد .سوبژکتیویته در کانت به اوج یمرسد .او
عالوه بر اینکه بر نقش سوژه در عقل نظری تأکید یمکند ،سوبژکتیویته را در عقل عمیل
ً
ن
انسات ر ن
نی مطرح یمکند .در اندیشهی او ،قانون عقل عمیل کامال خودبسنده
و ارادهی
غی خود است .کانت ماهیت سوبژکتیو قانون عقل عمیل را اینگونه بیان
از
مستقل
و
ر
کارهات
یمکند« :عقل به خودی خود و مستقل از هر گونه تجربه ،حکم یمکند که چه
ی
گید» ( .)Kant, 2006: 20کانت معتقد است قانون عقل عمیل ،نه یک
باید انجام ر
ْ
محض
تجرت ،بلکه یافتهی منحرص عقل محض است که بهموجب آن ،عقل
یافتهی
ر
ً
ن
چیی اصالتا قانونگذار ،ابراز یمکند (( .)Kant, 1990: 120برای
خویش را بهسان ر
مطالعه در خصوص سوبژکتیویتهی کانت ر.ک :موسوی اصل.)1397 ،
ی
دکارت در برقراری نسبت جدید انسان با موجودات ،در رسارس فلسفهی
رویکرد
ی
غی دکارتیان ،حت ضد
غرب سیطره دارد و فیلسوفان دورهی جدید ،اعم از دکارتیان ،ر
شهات .)85 :1391 ،بر این اساس یمتوان
دکارتیان ،همه از یت دکارت آمدهاند (ضیاء
ر
گفت تاری خ فلسفهی غرب از دکارت تا هگل ،تاری خ بسط شئون مختلف سوژه است
ی
اروپات که
و فلسفههای بعد از دکارت همیک سوبژکتیویته را ادامه دادند .فیلسوفان
ی
ً
عمدتا تجرتمذهب بودند ر ن
نی گرچه در جزئیات با دکارت مخالفت کردند ،طرخ را که
ر
ن
اردکات .)68 :1373 ،گرچه الک از جهت اصالت
او درانداخته بود به هم نزدند (داوری
ن
تجرت و رتاعتقادی به مفاهیم فطری عقالت با امثال دکارت اختالف
دادن به روشهای
ر
ی
تجرت او ذیل سوبژکتیویته شکل گرفته است و صورت از بسط
نظر دارد ،نگرش
ر
عقالنیت خودبنیاد است .از منظر الک ،عقالنیت انسان از کاربست ذهن هنگام به
ّ
گیی مواد دریافتشده از تجربه محقق یمشود؛ انگارههای بسیط در اثر انفعال حش
کار ر
.
پدید یمآیند و انگارههای مرکب در اثر تأمالت بعدی بنابراین شناخت ما همواره عبارت
ی
موجودات خودآگاه (سجویک،
خواهد بود از شناخت دربارهی تجربیاتمان در مقام
 .)45 - 41 :1388گرچه ذهن در تشکیل تصورات بسیط منفعل است ،در فرآوردن
تصورات مرکب ر
نقش فعال دارد .کار ذهن منحرص به مشاهده و دروننگری رصف
ن
آمید و
نیست ،بلکه یمتواند بهاختیار خویش دادههای احساس و مراقبه را به هم ر
تصورات نو حاصل کند (کاپلستون .)95- 94 /5 :1388 ،عالوه بر این ،الک ر ن
بی تصور
رن
رن
رن
نخستی
دومی قائل به تمایز یمشود .تصور کیفیات
نخستی و تصور کیفیات
کیفیات
دومین
همانند اجسام است و نقشهایش در خود اجسام وجود دارد ،اما تصور کیفیات
ر
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گیند
هیچ همانندی در خود اجسام ندارد .این تصورات در اجسایم که نام آنها را یم ر
فقط عبارتاند از توان فرآوردن آن احساسات در ما (کاپلستون.)103-102/5 :1388 ،
ی
کیفیات چون رنگ ،مزه و جز آن ،تصور یات درون ذهناند نه کیفیات واقیع اشیا .بر این
اساس ،در تفكر الك ،ذهن در عملك ردی فع ال ،ص ورته ای محس وس كسبشده از
ن
ن
حواس بی ن
اعیات ن
ر
ذهت
خارخ،
دروت را با ه م ت ألیف یمکند و در براب ر اعی ان
وت و
ر
یمسازد .بنابراین «ان واع» محصول انتخاب و قرارداد ذهن هستند (ماحوزی:1390،
.)71
ن
تأثیگذار است.
گیی عقل عمیل رنی ر
در اندیشهی الک ،ذهن در فرآیند شکل ر
ی
ن
.
همیکه تصوراتمان
ِ
به
عقیدهی الک ،تصورات اخالف باید از تجربه نشأت ر
بگیند اما ر
را کسب کردیم به مقایسهِی آنها یمپردازیم و دریافت نسبتهای سازگاری یا ناسازگاری،
ی
اخالف توانا یمسازد (کاپلستون .)140 /5 :1388 ،خاستگاه اخالق
ما را به تقریر قواعد
ی
ی
ی
در وجود ر
.
بش است نه در غایت ربیون از او خوشبخت و بدبخت فردی به دستهای از
ر
خی و رس ،احساس
تصورات بسیط بریمگردد که الک آن را لذت و درد یمنامد .مالک ر
لذت و رنج است (الک .)193 :1381 ،ر ن
همی احساس لذت و رنج مالک اصیل ارادهی
ن
انسات ی
قوهی
تلف یمشود« :آفریدگار وجود ما به حکمت بالغهِی خود بهمنظور تحریک ِ
فکر و حرکت که در حدود قابلیت ماست ،ر ن
چنی مشیت کرده که تعدادی از افکار و
ر
ر
ر
خارخ و افکار
خویس از احساسات
خویس باشد و اگر این
احساسات ما توأم با ادراک
ن
دروت ما جدا یمشد ،در آن صورت ،دلیل برای ترجیح یک فکر یا فعل به دیگری و
تبدیل غفلت به توجه و حرکت به سکون در ر ن
بی نیمبود ...رنج هم در سوق ما به
فعالیت همان فایده را دارد که لذت»(همان.)92 - 91 :
بر این اساس ،سوبژکتیویته چه در عقل نظری و چه در عقل عمیل عبارت است از
انطباع انعکایس .طبیعت را جز در اثرهایش بر ذهن نیمتوان بهشیوهی علیم مطالعه
رن
کرد (دلوز168 ،31 :1388 ،و .)169
اینچنی الک بر نقش افراد بهمثابهی خود عقال نت
.
گیی اراده تأکید یمکند اعتقاد الک به اصل تدایع
در محکم کردن پایههای علم و شکل ر
ن
بی تصورات (کاپلستون )53 /4 :1390 ،ر ن
معات در ارتباط ر ن
نی نشانگر نقش فعاالنهی
سوژه است .بدین ترتیب ،سوژه دو نقش انتخابگر ر ن
بی تصورات و برسازندهی اراده را بر
گید.
عهده یم ر
ی
عقل
اکه
ر
چ
ماند،
نیم
باف
هدایت
عقل
و
وخ
ای
ر
ب
جات
کتیویته،
سوبژ
پذیرش
با
ی
ِ
ِ
خودبنیاد ،خودبسنده و رتنیاز از آقاباالرسی چون دین است .همچنانکه کانت
ن
روحات یمداند ( .)Kant, 1996: 17الک ر ن
نی معتقد
«روشنفکری» را رتنیازی از مرشد
ن
ن
ن
انسات ،رسبلند
پذیرفتت هستند که در محک عقل
وحیات هنگایم
است آموزههای
ن
ن
ن
همی که الک در کنار عقل انسات ،وخ را رنی بهمثابهی منبع
ربیون آمده باشند .البته ر
کسب معرفت قبول یمکند نشاندهندهی آن است که سوبژکتیویتهی او ناتمام است.
 .2 .1 .2سکوالریسم :برخالف قرون وسظ که در آن ،شناخت معنا و غایت
ن
تفسی وخ و آثار مراجع ن
دیت مورد اهتمام بود ،در
شایات داشت و لذا
جهان اهمیت
ر
ن
دورهی جدید ،از هدف آنجهات روی برتافته شد و بنای پرسش در باب علل
ن
تجرت قابل اثبات
هات که به یاری مشاهدهی
ر
رویکردهای اینجهات نهاده شد؛ علت ی
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گیی
بود (هورکهایمر .)13 :1386 ،این امر ییک از مهمترین زمینههای شکل ر
«سکوالریسم »10در اندیشهی غرب است« .سکوالریسم» در لغت بهمعنای اعتقاد به
غیقدیس
اصالت امور دنیوی و جدا شدن دین از دنیا است و در
اصطالح بهمعنای ر
ی
کردن و ن
عرف کردن امور و حذف دین و نقش محوری آن از زندگ اجتمایع و سیایس
است (خشوپناه .)153-151 :1382،بهصورت طبییع« ،سوبژکتیویته» به
«سکوالریسم» یمانجامد ،زیرا اساس سوبژکتیویته ،محور قرار ی ن
گرفی انسان است و این
امر ،نقش و محوریت دین را تحتالشعاع قرار یمدهد.
رویکرد سکوالر خود را در الک ر ن
نی نشان یمدهد .الک به خداوند و ابدیت اعتقاد
دارد .بهاعتقاد او ،هر فردی دارای روح جاودانه است و سعادت او در گرو اعتقاد و عمل
به اموری است که موجب کسب لطف خداوند یمشود .بهعقیده او ،رعایت این اصول
ن
تکلیف است که بر عهدهی انسان است ،زیرا هیچ ر ن
چی در مقایسه با ابدیت،
بزرگترین
ن
.
:
رساوار توجه نیست (الک )105 1377 ،با این حال ،الک بر تفکیک امور حکومت
ن
ن
تعیی قلمرو هر یک از این دو تأکید یمکند .بهاعتقاد او،
مدت از امور مربوط به دین و ر
ن
ن
نگید ،نیمتوان به مجادالت دائیم ربی کسات که نگران سعادت
اگر این تفکیک صورت ر
هات که نگران حفظ حکومت هستند پایان داد (همان.)56:
ارواح انسانها هستند و آن ی
او منکر این مطلب نیست که عقاید کافران باطل است ،اما بهعقیدهی او ،وظیفهی
ی
درست عقاید نیست ،بلکه وظیفهی آن ر ن
رن
تأمی امنیت و سالمت
قوانی ،مشخص کردن
جامعه و حفظ جان و مال همهی افراد است .او مراسم عبادی و امور مربوط به ابدیت
ً
رصفا وظیفهی کلیسا یمداند و حکومت را از دخالت در این امور ر ن
پرهی یمدهد؛ چراکه
را
ی
در نظر او ،نه برگزاری مراسم عبادی و نه ترک آن ،هیچیک به زندگ ،آزادی و یا دار یات
ن
انسات سود و یا نرصری نیمرساند (همان .)88:رسالت اصیل حکومت ،سامان امور
هیچ
ی
ن
عرف انسانها و رسالت اصیل کلیسا رسیدگ به امور معنوی و اخروی
دنیوی و
انسانهاست .هریک از این دو باید از ورود در قلمرو دیگری ر ن
پرهی کند .بر ر ن
همی اساس،
نیازهای ن
عرف و دنیوی ر
دایرهی رسالت دین خارج است و دین تنها باید رسالت
ِ
بش از
ی
اخالف و اخروی کند.
خود را متوجه نیازهای
جدات دین از صحنهی حکومت را عدم تشکیل حکومت
الک ییک از ادلهِی خود بر
ی
توسط مسیح یمداند .الک یمگوید مسیح برای نجات مردم و دعوت آنها به مذهب
شمشی» متوسل نشد ،بلکه دعوت او از طریق پیامهای کتاب
خود ،هرگز به «زور
ر
ر
مقدس بود ر
(رسیعت .)149 :1384 ،حداکی اقدایم که کلیسا یمتواند در مقابل
ن
رن
مذهت را نقض کردهاند انجام دهد اخراج
قوانی جامعهی
دینناباوران و کسات که حریم
ر
مذهت ی ن
عت کلیسا است .هیچ مجازات دیگری در این خصوص نباید
آنها از جامعهی
ر
همچنی شخص مطرود از کلیسا بههیچوجه نباید صدمهی مایل و جاتن
رن
اعمال شود.
ببیند ،چرا که زور و اجبار فقط از آن فرمانروای ن
مدت است (الک.)67 :1377 ،
ِ
زمینهی پیدایش سکوالریسم در الک ،عالوهبر جنبههای نظری ،نا ریس از تجربهی
اروپای قرون وسظ و عملکرد کلیسا است .ییک از ابعاد این عملکرد ،دگر ن
گوت اعتقادات
مسییح با توجه به نظر درباریان بوده است .الک به این نکته اشاره یمکند که تاری خ
اخی انگلستان نمونههات به ما ارائه یمدهد که در دوران ن
برخ پادشاهان و ملکهها،
ر
ی
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ن
تغیی
روحانیون بهآسات ،فتواها و اصول اعتقادی و شکل عبادتشان را مطابق میل آنها ر
تأثیپذیری گاه به حدی یمرسد که الک از وحدت
دادهاند (الک .)84 :1377 ،این ر
ن
.
:
نامیمون میان کلیسا و حکومت یاد یمکند (همان 108و  )126این مبات نظری و عمیل،
خود منجر به دفاع الک از تساهل 11در امور ن
دیت شده است ،بهگونهای که در نزد او،
تساهل برترین مشخصهی کلیسای ر ر ن
استی است.
 .2 .2ی
مبان معرفتشناخن الک
معرفتشنایس 12ی
جزت از فلسفهی علوم است و هدف از آن ،ر
تشی ح موضوع،
ی
رن
رن
(بیو.)119 :1370 ،
شناسات
تعیی حدود و
قوانی مربوط به گسیش دانشهاست ر
ی
ییک از مباحث مهیم که در حوزهی معرفتشنایس مطرح یمشود پرسش درخصوص
معتی است .دیدگاه الک در این خصوص در دو قسمت مورد
یات به دانش ر
روش دست ر
گید:
برریس قرار یم ر
:
 .1 .2 .2تلفیق تجربهگر یان با نویع اعتقاد به مابعدالطبیعه بعد از رنسانس ،در
حوزهی معرفتشنایس ،شاهد دو جریان فکری اصالت تجربه و اصالت عقل هستیم.
مقصود از مکتب اصالت عقل ،متفکران معتقد به وجود حقایق فطری بالقوه و استنتاج
ن
حقایق از این مبادی است.
فیلسوفات از قبیل دکارت و الیب نیتس ،نظریهی حقایق
فطری بالقوه را قبول داشتند .در نظر آنان ،حقایق ،بالقوه فطری هستند و تجربه تنها
ی
فرصت پیش یمآورد که ذهن با نور خویش ،صدق آنها را ادراک کند (کاپلستون،
 .)29 /4 :1390معتقدان به اصالت عقل بر این باورند که ریسء بدون هیچ مقدمهای
ً
در رتبهی عقل ن
حارص یمشود؛ مثال دکارت معتقد است «امتداد»« ،کوژیتو» و «خدا»
تواسطه در عقل ن
ن
پیشیت رخ داده است ،چون
حارصند .بنابراین آگایه از اشیاء بهنحو
ر
ً
آگایه نیمتواند مستقیما به اشیاء راه پیدا کند .در مقابل ،معتقدان به اصالت تجربه،
مبنای نرصوری شناخت را «حقایق» مشاهدهپذیر یمدانستند و بر این اندیشه بودند که
شناخت واقیع ما در نهایت بر ادراک حش ن
مبتت است.
رن
همچنی تجربهگرایان امکان شناخت فطری را رد کرده ،در مقابل ،از انگارهی «ذهن
بهمثابهی لوح سفید» دفاع یمکنند (مارشال.)353 :1388 ،
به نظر یمرسد که الک تالش کرده است تا تجربهگر یات را با نویع اعتقاد به
مابعدالطبیعه تلفیق کند .الک از جمله فیلسوفان تجربهگرا است که معتقد است بنیاد
رن
همچنی
تمام شناخت ما بر پایهی تجربه است (کاپلستون .)91/5 :1388 ،الک
ن
هات که الک برای تصورات فطری یمزند
نظریهی تصورات فطری را نف یمکند .مثال ی
اینهاست« :هر آنچه هست ،هست» و «ممکن نیست که ر ن
چی واحدی هم باشد هم
ن
12
نباشد» (الک .)31 :1381 ،الک در کتاب جستار در باب فاهمه انسات تالش یمکند
تا به خواننده بقبوالند که در فکر ،هیچگونه اصول ی
ذات وجود ندارد .کودکان و ابلهان
ی
مبدت ندارند که «ممکن نیست ر ن
ی
شناخت از ر ن
چی واحدی
چنی
دارای ذهناند ،ویل هیچ
هم باشد هم نباشد» .اگر این مبدأ فطری بود ،باید شناخته یمشد (کاپلستون:1388 ،
ً
 .)89/5الک رصاحتا به لوح سفید بودن ذهن در کتاب جستار اشاره یمکند (الک،
 .)63-64 :1381الک ،ی ن
گرفی تصورات از ربیون را احساس یمنامد و معتقد است همان

 28فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز
گرفی بالفعل تصورات از ربیون است که ما را از وجود ر ن
ین
خی یمدهد
چیهای دیگر ر
(کاپلستون.)135-134/5 :1388 ،
ن
هات از مابعدالطبیعه رنی در
اما فلسفهی الک تا حدی تجربهمذهبانه است و جنبه ی
آن دیده یمشود .در واقع اگر مراد از تجربهباوری ،فلسفهای باشد که هرگونه
مابعدالطبیعه را رد یمکند ،الک تجربهباور نبود .این دیوید هیوم بود که تجربهباوری را
به کمال رساند و ن
آییت متضاد در برابر مکتب اصالت عقل به وجود آورد .الک گرچه
ن
معتقد بود که تمام تصورات از تجربه پدید یمآید ،شهود و برهان را رنی قبول داشت
ی
هست خودمان علم
(الک 352 :1381 ،و  .)439بهعقیدهی الک« ،علم ما نسبت به
ً
...
شهودی است .وجود خدا را هم عقل رصیحا به ما اعالم یمکند .اما علم به وجود
سایر اشیا فقط بهواسطهی احساس ممکن است» (همان .)403 :البته این امر بدان
معنا نیست که دستهی سوم شناخت از نظر او ،فقط بهواسطهی احساس به دست
ی
دخالت ندارد؛ بلکه بهعقیدهی الک ،مشاهدهی ما که به اشیای
یمآید و عقل در آن
ن
ر
خارخ محسوس یا به عمل باطت ذهن معطوف است ،از طرف ما مورد درک و تفکر
واقع یمگردد و این کار کلیهی مصالح را برای فاهمهی ما تدارک یمکند (همان.)64-63:
ْ
ن
ر
عقالت را که خود مشاهدهی داخیل
خارخ ،تجزیه و تحلیل
او در کنار مشاهدهی
همی امور است که ن
یمنامید پذیرفته بود .با توجه به ر ن
برخ (صانیع درهبیدی:1384 ،
 )302معتقدند که الک فیلسوف اصالت عقیل ناخودآگاه است.
 .2 .2 .2تضعیف عقل قدیس با قرار دادن عقل به ی ی
:
میلهی داور ویح در دورهی
تأثی سوبژکتیویته ،انسان با عقل خودبنیاد خود به شناخت امور یمپردازد
مدرن ،تحت ر
ن
و وخ الیه جایگایه در این خصوص ندارد .در صورت پذیرش دین و وخ رنی این
ن
گیند .الک در کنار عقل ،به «ایمان» ر ن
نی بهمثابهی ییک از
مفاهیم مورد بازخوات قرار یم ر
منابع شناخت باور دارد .تعریف الک از ایمان ر ن
چنی است« :تصدیق هر قضیهای که با
ن
عقالت تشکیل نیافته ،بلکه به حکم اعتماد به واضع آن که به طریق خارقالعاده
قیاس
ن
.
:
از طرف خدا یمآید به وجود آمده باشد» (الک )443 1381 ،الک الهام وحیات را در
حقایق ماورای عقل پذیرفت و نه بهاصطالح خودش ،حقایق مغایر عقل .از دیدگاه او،
ً
یگانه مالک آنکه عقیدهای مغایر عقل است یا رصفا «ورای عقل» ،خود عقل است
(کاپلستون.)139 /5 :1388 ،
ن
الک در حوزهی حقایق ماورای عقل ،آموزههای وحیات را از طریق «ایمان به واضع
ً
آن» قبول یمکند .بهاعتقاد الک ،آنچه خدا وخ یمکند قطعا صحیح است و این
موضوع خاص ایمان است .مثایل که الک در این خصوص یمزند علم به وجود فرشتگان
رن
رن
رستاخی مردگان است (الک .)445 :1381 ،گرچه الک در اینجا علم
همچنی علم به
و
به امور مجردی چون فرشتگان را از طریق وخ یمپذیرد ،در جای دیگر ،چون این علم
به تصوری است که امکان حاصل شدن آن برای انسان نیست ،ورود وخ در این
خصوص را محدود یمکند .بهعقیدهی الک« ،انسان تحت الهام الیه نیمتواند بهمدد
ً
وحت تصورات بسیط جدیدی را که دیگران قبال از طریق حس ظاهر یا حس باطن
هیچ ر
.
:
واجد آنها نشدهاند به آنها ابالغ کند» (الک )3 1380 ،دلیل این امر از دیدگاه الک
آن است که کلمات فقط آن تصور یات را به قوهی تفکر انسان احضار یمکند که برای او
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بهحکم عادت ،عالمت آن تصورات بوده است ،اما نیمتواند هیچ تصور بسیظ را که
ً
کامال جدید است وارد صحنهی تفکر او کند (الک .)4-3 :1380 ،مثایل که الک در این
چنی است« :هرچه بر پولس قدیس ،ی
خصوص یمزند ر ن
وقت به آسمان سوم عروج کرد
ضمی وی در آنجا دریافت داشت،
مکشوف گشت و هر تصور جدیدی که ذهن و
ر
ن
ن
چیی بیش
بههرحال ،کل ررسح و وصف که او یمتواند از آن مکان بر دیگران عرضه کند ر
چیهات هستند که «نه چشیم دیده ،نه ر
ن
گویس شنیده و نه به
از این نیست که در آنجا ر ی
ن
انسات خطور کرده است» (همان .)4 :بنابراین انسان برای تصوارت خود ،که مبنای
دل
همهی عقائد و علوم است ،ناگزیر از اتکا به عقل است و نیمتواند همه یا هر یک از آن
تصورات را از راه وخ نقیل دریافت دارد.
ن
از سوی دیگر ،بهاعتقاد الک ،یگانه داور آموزههای وحیات عقل است و هرچه
ناسازگار با احکام رصی ح عقل باشد نیمباید بهبهانهی اینکه موضوع ایمان است و عقل
گید (الک .)446-445 :1381 ،بنابراین گرچه الک
در آن راه ندارد مورد تصدیق قرار ر
ر
غیت و
امور
به
و
کند
نیم
قلمداد
ی
بش
تی
مع
تجرت را تنها ادراکات
دادههای
ر
ر
ر
ماوراءالطبیعه باور دارد ،دیدگاهش درخصوص امکانناپذیر بودن ورود وخ به حوزهی
رن
همچنی قضاوت عقل دربارهی
تصورات جدید ،قضاوت عقل دربارهی دامنهی وخ و
ن
جدات از عقل قدیس
ی
زمینه
و
است
وحیات ،بهنویع تضعیف وخ
صحت آموزههای
ی
14
ن
ن
انگیش رنیومندی در
را فراهم یمکند .کتاب الک دربارهِی «معقولیت مسیحیت» رنی ر
ن
عقالت کردن دین مسییح بود .عالوه بر این ،چنانکه در قسمتهای بعدی
جهت
خواهد آمد ،الک نهتنها قانون طبییع را که انسان با عقل خود استنباط یمکند در کنار
قانون الیه یمپذیرد ،بلکه در هنگام تعارض ر ن
بی قانون طبییع با قانون الیه ،برتری را به
قانون طبییع یمدهد.
 .3 .2ی
مبان انسانشناخن الک
تأثیگذار
ییک از گزارههای انسانشناسانهی الک که بر نظریهی قرارداد اجتمایع او ر
بوده است را در ادامه مورد برریس قرار یمدهیم:
ی
ی
 .1 .3 .2نگاه خوشبینانه به طبیعت انسان :فیلسوفان قرارداد اجتمایع تلف
خود از طبیعت انسان را در قالب اصطالح «وضع طبییع» ترسیم کردهاند .هابز ،متفکر
ن
انسات ،وضع طبییع را وضع
قرارداد اجتمایع پیش از الک ،با تصور بدبینانه از طبیعت
«جنگ مردم علیه یگدیگر» یمدانست (هابز .)158-157 :1385 ،بهعقیدهی هابز،
ً
شمشی باالی
انسان ذاتا خودخواه و قدرتطلب است .آدمیان گرگ یکدیگرند و اگر
ر
رسشان نباشد همدیگر را یمدرند .در وضع طبییع جنگ ،هیچ مالک ن
عیت برای
ی
اخالف نیست ،بلکه تنها رنینگ و زور معنا پیدا یمکند .اما الک با نگاه
تمایزهای
ن
خوشبینانه به طبیعت انسات ،معتقد است که وضع طبییع وضع جنگ نیست؛ بلکه
ی
ی
ی
حقوف
وضعیت است که انسانها بهمقتضای عقل ،در کنار هم زندگ یمکنند و از
ن
برخوردارند .اما نکته اینجاست که فاقد ابزار مؤثر برای تنفیذ این حقوق پیشیتاند و
حقوق آنان در ی
ین
نامطمی و ناامن قرار دارد (لوین .)166-165 :1392 ،با تشکیل
حالت
ی
ن
زندگ ر
بش سامان یمپذیرد و از حالت طبییع به وضع مدت انتقال یمیابد.
دولت،
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 .3تجیل ی
مبان روششناخن الک در نظریهی قرارداد اجتمایع او

ی
ن
ی
شناخت الک بر نظریهی قرارداد
مبات روش
تأثیگذاری
برای برریس
چگونیک ر
ی
ویژگهای وضع طبییع و نحوهی سی او از این وضع به وضع ن
مدت را
ابتدا
اجتمایع او،
ر
ی
ن
ی
ن
مبتت بر مبات بنیادین الک برریس خواهیم کرد .سپس سایر ویژگهای میتب بر
ن
نظریهی قرارداد اجتمایع او را ن
مبتت بر مبات بنیادین مورد مداقه قرار خواهیم داد.
 .1 .3حرکت از وضع طبییع به وضع مدنی
ی
مبتت بر ن
چگونیک سی الک از وضع طبییع به وضع ن
مدت ،ابتدا باید ن
برای ر ن
مبات
تبیی
ر
ی
ویژگهای وضع طبییع مدنظر الک را ر ن
تبیی کرده و بهدنبال آن ارتباط آن با
بنیادین،
حق طبییع و قانون طبییع را برریس کنیم .وضع طبییع ،حق طبییع و قانون طبییع سه
مفهوم در همتنیدهاند.
ی
:
 .1 .1 .3وضع طبییع مبتن بر آزادی ،مساوات و برابری انسانها نظریهپردازان
روات سیایس ،به مفهوم «وضع طبییع» متوسل
قرارداد اجتمایع برای اثبات ً فرمان ی
ن
ر
ی
یمشوند .وضع طبییع معموال نه بهمثابهی رسایظ واقیع ،بلکه چونان وضعیت فریص
ی
تلف شده است (وینسنت« .)165 :1383 ،وضع طبییع» اصطالخ است در برابر
ن
روات
جات که قانون و فرمان ی
«وضع مدت» و اشاره به وضعیت پیش از قرارداد دارد؛ ی
ی
مشکالت به وجود یمآید .افراد جامعه برای حل آن
سیایس وجود ندارد و در خالل آن،
مشکالت ،بر اساس قراردادی اجتمایع ،اقدام به تشکیل حکومت یمکنند.
ن
مبتت بر آزادی مطلق انسان است که ریشه در
وضع طبییع در اندیشهی الک
ن
اومانیسم و سوبژکتیویته دارد .پیش از بنای اقتدار مدت ،ارادهی انسان مطلق است و با
ن
تکلیف نیست .فقدان تکلیف،
هیچ قاعدهای محدود نیمشود .او در این وضع ،تابع هیچ
از ی
جهت همان حق طبییع است و حق طبییع حق مطلق است ،زیرا از رسشت اراده
ن
نتیجه یمشود نه از قانوت باالتر« .در وضع طبییع ،انسانها در کارها و نظم و ترتیب
دادن به دار یاتها و شخص خود _ همانطور که مناسب یمدانند _ آزادی کامل دارند»
ی
(الک .)73 :1388 ،از سوی دیگر ،ییک از ویژگهای وضع طبییع الک ،مساوات و
اندیشهی پیشامدرن که انسانها با یکدیگر برابر
ِ
برابری تمایم انسانها است .برخالف
ی
ی
تلف نیمشدند ،بهعقیدهی الک ،وضعیت طبییع وضعیت توأم با مساوات و برابری
ن
ی
قانوت دوسویه
وضعیت است که در آن ،همهی قدرت و اختیارات
انسانها است؛
است و هیچکس نسبت به دیگری برتری ندارد .مخلوقات جهان ،بدون آنکه از دیگری
رن
کنندهی
ِ
تضمی
فرمانبرداری کنند با یکدیگر برابرند (همان) .اعتقاد به برابری انسانها
ن
انسات و مانع از تحمیل ارادهی ییک بر دیگری در وضع طبییع
سوبژکتیویته ،آزادی مطلق
است .بهعقیدهی الک ،گرچه وضعیت طبییع ،وضعیت آزادی و برابری است ،این
آزادی و برابری جواز رتبندوباری نیست .در وضع طبییع ،قانون طبییع حکمفرماست.
ی
این قانون «یمآموزد که هر کس مستقل و همه با هم برابرند و هیچکس نباید به زندگ،
آسیت برساند» (همان .)75 :ازآنجاکه همهِی انسانها
سالمت ،آزادی یا دار یات دیگران
ر
ن
یکسات هستند و در طبیعت ررسیکاند ،هیچکس را بر دیگری برتری
توانات
مجهز به
ی
نیست و آمریت آن را ندارد که دیگری را تباه کند (الک.)75 :1391 ،
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 .2 .1 .3حق طبییع و تشکیل جامعه ی
مدن برای حراست از آن :در فضای پس
از رنسانس ،نظریهی قانون طبییع دور جدیدی را آغاز کرد که در آن ،محوریت با «حق
تغیی ،با حق «صيانت از خود» هابز آغاز شد
طبییع» بود (جاوید .)11 :1392 ،این ر
و الک ر ن
نی آن را دنبال کرد .در حایل که پیش از هابز حق طبییع در پرتو سلسله مراتب
ن
ن
انسات فهمیده یمشد و صیانت از خود پ ر ن
انسات
اییترین جایگاه را در میان غایات
غایات
ی
داشت ،هابز حق طبییع را فقط بر مبنای صیانت از خود فهمید (اشیاوس:1396 ،
)295؛ به اين ترتیب ،قانون طبییع مدرن بر خالف قانون طبییع ی
سنت ،نه از نظم
ن
انسات ،بلکه از پستترین این غایات (صیانت از خود) کار خود را
اتت غایات
سلسله مر ر
تغيی ،قانون طبییع که وظایف انسان را دیکته یمکند رنین
ررسوع کرد .در نتيجه اين ر
ی
اشتقاف از حق طبییع صیانت از خود است؛ این حق مطلق است در حایل که تمام
وظایف ر
مشوط هستند (همان .)318 :در اين چارچوب و با حاکمیت سوبژکتیویته،
مفهوم حقوق طبییع ،بنیادیتر از قانون طبییع شد .اگر در دوران پیشامدرن ،قانون
طبیعت اهمیت داشت و همه ر ن
چی متناسب با قانون طبییع ی
سنت تعریف یمشد ،در
طبییع استنباطشده با عقل ،بهجای قانون طبیعت و یا کالم
دوران جدید ،حقوق
ِ
ن
ن
ن
قوانی طبییع ،قوانیت عقالت برای
مسییح ،اساس حقوق انسانها قرار گرفت و
ر
رسیدن به این حقوق طبییع بودند .ارتباط حقوق طبییع با قرارداد اجتمایع الک را ذیل
دو عنوان یمتوان ر ن
تبیی کرد:
 .1 .2 .1 .3برخورداری اشخاص از حق طبییع «صیانت ذات» و «مالکیت و
دار یان» در وضع طبییع :محور بحث الک در تشکیل قرارداد اجتمایع ،حق طبییع
است و حق طبییع مدنظر الک ،حق مالکیت و دار یات است .الک بهمانند هابز،
اسایسترین حق طبییع انسانها را صیانت ذات یمداند ،اما در دیدگاه الک ،بر خالف
ً
هابز ،در وضع طبییع ،آنچه برای صیانت ذات الزم است لزوما سالح نیست ،بلکه گاه
ی
غذا و آذوقه است .غذا و سایر لوازم ر ن
گید
نی در صورت در خدمت صیانت ذات قرار یم ر
که به تملک درآید تا قابلیت مرصف داشته باشد .بدین ترتیب« ،حق مالکیت و دار یات»
ن
انسات ی
رن
تلف یمشود .البته الک برای حفاظت از صیانت ذات ،کلمهی
نی حق طبییع
«دارات» را در معنای ی
گسیدهای استعمال یمکند و آن را عالوه بر مال ،شامل جان و
ی
آزادی اشخاص ر ن
نی یمداند (کاپلستون.)149/5 :1388 ،
ن
عامل ر ن
انسات است و
تعییکنندهی مالکیت اشخاص در وضع طبییع ،کار و تالش
ی
ی
رهات از ناآسودگ در زندگ
با توجه به مبنای لذتگرایانهی الک ،کار و تالش انسان برای ی
و در واقع ،بیشینه کردن لذتها و کمینه کردن رنجها است .اگر نعمتها از آن کساتن
نباشد که آنها را با کار و تالش خود به دست آوردهاند صیانت ذات به خطر یمافتد.
بنابراین پایگاه حق مالکیت در اندیشهی الک آن است که خاستگاه همهی ارزشها ر
بش
ً
تقریبا همهی ر ن
است نه طبیعت؛ ر
چیهای باارزش را مدیون کوششهای خویش
بش
است .طبیعت ر ن
چیی به مالکیت انسان درنیمآورد ،بلکه این انسان است که با کار و
ی
(اشیاوس .)261 :1373 ،بنابراین
تالش خود ،نعمات طبیعت را از آن خود یمکند
نسبت انسان با طبیعت ،دیگر نسبت حقشنایس و اطاعت یا تقلید آگاهانه از آن
ً
نیست ،بلکه عقل خودبنیاد او از اجب ارهای طبی عت عمال ره ا شده و خ ود حاک م ب ر
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طبیعت است.
ی
ی
ن
چون حق مالکیت حف طبییع است ،دفاع از این حق رنی حف طبییع محسوب
یمشود .به ر ن
همی دلیل ،بهعقیدهی الک ،انسانها در وضعیت طبییع ،دارای حق کیفر
دادن دیگری برای دفاع از خود و ممانعت از تعدی دیگران هستند (الک.)140 :1391 ،
نهتنها زیاندیده از جرم ،بلکه هر شخص دیگری حق کیفر مجرم را دارد ،چرا که از یک
سو ،جرم هر چه که باشد صلح و امنیت ر
بشی را به خطر یماندازد و از سوی دیگر ،اگر
ی
فردی بتواند فرد دیگری را به دلیل ررسارت که انجام داده است مجازات کند ،همه
یمتوانند ر ن
جات که هیچکس نسبت به دیگری
چنی کنند؛ زیرا در وضعیت برابری کامل ،ی
برتری و اختیاری ندارد ،اگر فردی اختیار اجرای قانون طبیعت را داشته باشد ،همه
نیازمند آن حق هستند (همان.)76 :
 .2 .2 .1 .3واگذاری اجرای حق طبییع «مالکیت و دار یان» به حکومت بر اساس
قراردادی اجتمایع :بهعقیدهی الک ،با اینکه در وضع طبییع ،قانون طبییع
حکمفرماست و اشخاص از یک سلسله حقوق طبییع برخوردارند ،وضع طبییع
ً
رن
قوانی بهعلت آنکه ساختهی ذهن انساناند
وضعیت مطلوب نیست ،چرا که اوال این
ً
ثانیا مقایم برای حل اختالف ر ن
بی مردم در خصوص
بهطور مشخص تعریف نشدهاند؛
ً
ثالثا در مقام عمل ر ن
نی همهی انسانها به مفاد قانون طبییع
قانون طبییع وجود ندارد؛
پایبند نیستند و لذا هنگایم که پای منافع شخیص به میان آید ،این امکان وجود دارد که
جوت سبب شود انسانها پا را از دایرهی قانون طبییع فراتر
عواطف و حس انتقام ی
ً
ً
غالبا قدرت ن
ن
پشتیبات،
کاف برای
گذاشته و رتطرف نمانند؛ رابعا در وضعیت طبییع،
دفاع و اجرای حقوق افراد وجود ندارد (الک .)176 :1388 ،بنابراین در نزد الک ،مردم
در وضع طبییع و بدون وجود دولت هم واجد حقوق هستند ،لیکن برخورداری از آن
ً
ین
نامطمی است و مستمرا در معرض تجاوز دیگران قرار دارد .برای فرار از این
بسیار
ی
ن
غیمطئمی» است که افراد با هم قرارداد یمکنند که
وضعیت «بسیار ناامن و بسیار ر
ِ
ی
«حکم» عمویمای دارای قدرت ایجاد کنند تا مطالبات حقوف قابل تنفیذ باشد (لوین،
 .)166 -165 :1392بنابراین اشخاص برای حفظ ی
بهی حقوق و آزادیهای خود ،اقدام
به تشکیل جامعهی ن
مدت یمنمایند.
ن
با سوبژکتیویتهی الک ،فرد انسات در وضع طبییع ،آزاد و با دیگران برابر است .تنها
رایه که فرد یمتواند خود را از آزادی و برابری طبییع محروم کند این است که خود برای
ی
زندگ در یک اجتماع راحت ،امن و صلح ر ن
آمی ،با انسانهای دیگر به توافق برسد (الک،
 .)149 :1388بنابراین جامعهی ن
مدت یک وضع صنایع و آفرینش آزاد ارادههای مطلق
است .این جامعه با انتقال حق فرد به حاکم در ضمن یک قرارداد اجتمایع ساخته
یمشود .بهعقیدهی الک ،هدف از واگذاری برابری ،آزادی و قدرت اجر یات اشخاص در
وضع طبییع به جامعه آن است که از بقاء ،آزادی و دارات خود ی
بهی مراقبت کنند
ی
(همان .)179-178:با تشکیل حکومت ،انسانها اختیار قانونگذاری را به قوهی
ی
قوانیت در راستای مصلحت جامعه وضع شود و با ن
ن
بیشی،
ایمت
قانونگذاری یمدهند تا
از آزادی و برابری آنان و حق صیانت ذات و حق مالکیت و دار یات ایشان محافظت
شود .به این ترتیب ،اشخاص وارد قرارداد اجتمایع یمشوند و اجرای حقوق طبییع خود
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را به حاکمیت واگذار یمکنند« :هدف اصیل انسانها از پیوند خوردن در درون یک
تنوارهی سیایس و قرار دادن خود تحت یک حکومت ،حفظ و مراقبت از مالکیت
خویش است؛ چراکه در وضعیت طبییع [از این حیث] کمبودهای زیادی وجود دارد»
(الک .)176 :1391 ،ورود در قرارداد اجتمایع باعث یمشود که نهتنها اشخاص حق
مالکیت خود را نسبت به ر ن
هات که از طریق کار به دست آوردهاند حفظ کنند ،بلکه
چی ی
آزادی عمل و توانات آنان برای دستیات به آنچه در آینده به دست یمآورند ر ن
نی ر ن
تأمی
ر
ی
خواهد شد .بنابراین ،هر جا تعدادی از مردم با هم در جامعهای متحد شوند و همهی
آنها از قدرت اجر یات که قانون طبیعت در اختیارشان قرار داده در گذرند و آن را به
جامعه بسپارند ،آن جامعه جامعهای سیایس یا ن
مدت است (همان.)142 :
ی
ی
عقالن برای رسیدن به حق طبییع :بهعقیدهی
قانون
 .3 .1 .3قانون طبییع،
رهات از مشکالت موجود در وضع
الک ،قانون طبیعت حکم یمکند که انسان برای ی
طبییع ،با قراردادی اجتمایع به جامعهی ن
.
مدت توسل جوید موضوع قانون طبییع و
ارتباط آن با قرارداد اجتمایع الک را ذیل چند عنوان مورد بحث قرار یمدهیم:
ی
 .1 .3 .1 .3قرائت مدرن از قانون طبییع و جایگاه آن در تشکیل جامعه مدن:در
خصوص مفهوم «قانون طبییع» سه دوره را در حیات ر
بشی یمتوان تصور کرد:
نخست ،دورهی باستان ،دوم ،قرون وسظ و سوم ،دوران مدرن .نزد ارسطو ،مهمترین
ْ
طبیعت مبدأ و علت حرکت و سکون ی
شیت است که این مبدأ
متفکر دورهی باستان،
خاصیت ی
ن
ی
.
:
ذات ریسء است نه صفت عریص (ارسطو )57 1378 ،طبیعت در نگاه ارسطو
ی
اهمیت است که به نظر او« ،آنچه بر خالف [ناموس] طبیعت باشد ،خوب
دارای چنان
و درست نتواند بود» (ارسطو .)290 :1390،در قرون وسظ مفهوم قانون طبییع
ن
تأثی جمع ر ن
یونات قرار گرفت و کالم مسییح نقش
بی معارف مسییح و فلسفهی
تحت ر
ن
ن
.
آگوستی،
سنت
مثال،
عنوان
به
کرد
پیدا
طبییع
قانون
مصادیق
تعیی
در
ای
گس ییده
ر
ر
رن
تأثیگذار در حرکت انسان به سمت خداوند متعال یمداند.
قوانی ازیل الیه را ر
پویات طبیعت
بهعقیدهی او ،انسان بنا بر طبیعت یخود ،به سوی خدا حرکت یمکند ،اما ی
رن
رن
قوانی ازیل الیهاند ،یمتواند تحقق
قوانی اخالف ،که انعکاس
خود را فقط با مراعات
ن
قوانیت که دلبخوایه نیستند ،بلکه از ذات خدا و رابطهی انسان با خدا نشأت
بخشد،
.
/
:
گیند و خدا رعایت آنها را اراده کرده است (کاپلستون )106 2 1387 ،نگرش
یم ر
ن
باستات و قرون وسطات که یمتوان آن را نگرش ی
سنت از قانون طبییع نامید به چشمانداز
ی
نن
خایص بریمگشت که از جهان ،ر
رسمیل مقصودی برای
بینش غایتاندیشانه داشت و
ن
چی یمپذیرفت ی
همه ر ن
باستات و هم
(اشیاوس .)24 :1373 ،قانون طبییع ،هم در معنای
وسطات خود ،بیانگر نظیم حاکم بر طبیعت جهان بود .این انسان بود
در معنای قرون
ی
که باید خود را در نظم طبیعت یمیافت و خود را تابع آن قرار یمداد.
ن
اما از اوایل رنسانس به بعد ،تحت تأثی سوبژکتیویته و دگر ن
گوت در مبات بنیادین،
ر
رن
رن
متافیییک و ن
متافیییک آن حذف
دیت دچار تحول مفهویم شد؛ جنبهی قدیس و
مفاهیم
ن
تغییی
همی اساس ،ر
یا کمرنگ شده و مفهوم دنیوی و طبییع بر آن غالب شد .بر ر
تدرییح در مفهوم قانون طبییع رخ داد .انکار وجه معقول اشیاء بهمثابهی عامل قوام و
ر
ن
شایات در این خصوص داشت (طالبزاده .)53-52 :1384 ،بر
بقای موجودات ،نقش
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این اساس ،دریافت غایتاندیشانه از جهان از ر ن
بی رفت و تمرکز بر روی قواعد عقل
ن
انسات قرار گرفت .برای مثال ،هابز قانون طبییع را مجموعهای از قواعد حزم و
دور ر
اندیش دانست .نقطهی عزیمت او ،نه جهان منظم و سازمانیافته ،بلکه فرد
عقالت بود (وینسنت .)162 :1383 ،از دیدگاه هابز ،قانون طبییع نه نظم
خردمند و
ی
ن
پیشیت حاکم بر طبیعت ،بلکه «حکم یا قاعدهای کیل است که بهواسطهی عقل کشف
ی
ی
شده باشد و آدیم را از انجام فعیل که مخرب زندگ اوست و یا وسایل صیانت زندگ را
از او سلب یمکند و یا از ترک فعیل که بهعقیدهی خودش ی
بهیین راه حفظ آن است
منع کند» (هابز .)161 :1385 ،بنابراین قانون طبییع در نزد هابز هیچگونه مدلول
ی
الهوت و یا مابعدالطبییع ندارد .حالآنکه بهموجب مکتب قانون طبییع در مفهوم
ن
غی ن
سنت آن ،ن
ی
عقالت وجود دارند که هنجارهای الزم
تغییناپذیر و
تارییح ،ر
برخ اصول ر
ً
ادهی انسان و حکومت را فراهم یمکنند .این هنجارها اخالقا
برای خواست و ار ِ
الزامآورند.
ن
ی
برخ معتقدند نظریهی الک دنبالهی قانون طبییع سنت است (کاپلستون:1388 ،
146/5؛ کلوسکو 219 :1395 ،و پوالدی .)64 :1383 ،اما در مقابل ،بهعقیدهی ن
برخ
ی
(اشیاوس )244-243 :1373 ،مفهوم قانون طبییع الک در راستای مفهوم قانون
طبییع مدرن است .به نظر یمرسد دیدگاه الک در چارچوب مفهوم مدرن قانون طبییع
ً
گید .الک رصاحتا قانون طبییع را قانون عقل یمداند (الک .)75 :1388 ،الک
قرار یم ر
معتقد است که در وضع طبییع ،هرکس خودش یمداند چه وساییل را برای حق صیانت
گید و لذا هر کس مجاز به انجام کاری است که خود آن را درست
ذات خود باید به کار ر
یمپندارد؛ ویل عقل به ما یمآموزد که صیانت ذات جز در سایهی صلح امکانپذیر
رن
قوانی طبییع را بر اساس صیانت ذات و صلح تنظیم یمکند و کالم
نیست .لذا او
ن
تعیی مصادیق قانون طبییع جایگایه ندارد .بر این اساس ،در چارچوب
مسییح در ر
ن
ر
سوبژکتیویته ،قانون طبییع مدنظر الک آفریدهی ذهن بشی است و نه قانوت در جهان
ن
طبیعت .لذا قانون طبییع جنبهی ن
قانوت نانوشته
ذهت پیدا یمکند« :قانون طبیعت
است و نیمتوان آن را در هیچ کجا مگر در ذهن انسان یافت» (همان .)186:بنابراین
تغیی داد یا
در قرارداد اجتمایع الک ،هیچ اصل و قاعدهای وجود ندارد که نتوان آن را ر
ْ
تعدیل کرد .مبنای قرارداد مصلحت صاحبان قرارداد و حفظ جان و مال آنان است
ن
اردکات .)191 :1383 ،اگر در زمان الک بهطور ی
سنت مردم مالاندوزی رتحد و
(داوری
ً
حرص را اخالقا نادرست یمدانستند ،الک در چارچوب قانون طبییع مدرن ،آن را با
بشی» ،امری صحیح جلوه یمدهد ی
استناد به «میل ر
(اشیاوس .)260-259 :1373 ،بر
رن
همی اساس ،در اندیشهی الک ،برخالف قرون وسظ ،قانون طبییع هیچ ارتبایط با
کالم مسییح ندارد .در جامعهی قراردادی الک ،مردم یمتوانند اعتقادات خود را حفظ
ن
قوانیت که با قرارداد و بر اساس آن وضع یمشود هیچ ربظ به دین ندارد .این
کنند ،اما
رن
قوانی نباید در کار دین که به آخرت مردمان راجع است مداخله کند .در مقابل،
کشیشان هم نباید به کار دنیا یبیدازند.
گاری اعتقاد به «قانون
درک قانون طبییع الک در چارچوب مدرنیسم ،ادعای ناساز ِ
طبییع» و «حق طبییع» با توافق و رضایت افراد در قرارداد اجتمایع را ننف یمکند
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(پوالدی .)114 :1380 ،این ادعا ن
زمات درست است است که اندیشهی الک در
ی
سنت فهم شود؛ حالآنکه قانون طبییع الک قانون طبییع
چارچوب قانون طبییع
ی
ی
ن
ن
ن
قوانی اخالف پیشیت برای ملزم ساخی آدمیان
مدرن است .بنابراین «حقوق طبییع» و
ر
ن
قوانی حاکم بر خود را با رضایت و توافق
وجود ندارد؛ بلکه این خود افراد هستند که
ر
مشخص یمکنند .این امر با نگرش لذتگرایانهی الک که در ادامه توضیح داده یمشود
ی
ی
ً
ن
هات دیده یمشود؛ برای مثال،
رنی هماهنیک دارد .البته در عبارات الک بعضا ناهماهنیک ی
ی
ن
چنی عبارات را باید
گاه قانون طبیعت را حکم خداوند یمداند (الک .)186 :1388 ،اما ر
در چارچوب ن
رن
تفسی کرد.
همچنی سایر عبارات او فهم و
مبات الک و
ر
استفادهی الک از اصطالح «قانون طبییع» بیانگر ناب نبودن تجربهگر یات او است.
ً
ن
مبتت بر
مفهوم «قانون طبییع» مستقیما از تجربه به دست نیامده است ،بلکه
ن
ر
عقالت است .عالوهبر این ،اصطالح «قرارداد اجتمایع» بیش از آنکه به
استنتاخ
ن
ن
ن
ر
.
تجربهای تارییح اشاره کند از نگریس آرمات و عقالت حکایت دارد بنابراین توسل به
قانون طبییع و قرارداد اجتمایع ،خود ،نشانگر آن است که الک تجربهباوری ناب
ی
ن
نات چون
نیست،
بلکه رشحات از مابعدالطبیعه را رنی قبول کرده است .تجربهگرایان ر
ً
.
هیوم اساسا مفهوم «حق طبییع» را زیر سوال بردند هیوم نظریهی قرارداد اجتمایع را
رن
نی به شدت ویران کرد (کاپلستون.)362/5 :1388 ،
 .2 .3 .1 .3نسبت مالک لذت و رنج با قانون طبییع مدرن و جایگاه آن در
ی
«خی» مفهویم محوری داشت و این
تشکیل جامعهی مدن :در اندیشهی پیشامدرن ر
ن
ی
انسات تعریف یمشد .در یونان باستان ،آنچه
حقیف
مفهوم متناسب با طبیعت و غایت
ی
با طبیعت انسان یا رسشت او سازگاری داشت عبارت بود از تفکر و زندگ عقالتن
خی عبارت بود از عمل معطوف به عقل که فضیلت نام
( .)Aristotle, 2000:194لذا ر
ی
ن
یمگرفت و ر ن
همی امر پایهی اخالق بود .در قرون وسظ ،با اصالت یافی خداوند،
ن
خی ر ن
نی متناسب با قرب الیه تعریف شد (کاپلستون،
طبیعت و غایت انسات و بهتبع ر
تأثی سوبژکتیویته ،سکوالریسم و
 .)107/2 :1387اما در دورهی جدید ،تحت ر
ن
ین
گذاشی عقل قدیس ،مالک لذت و رنج ،که در دورهی پیشامدرن پای ریترین مرتبهی
کنار
ن
خی معرف شد و بدینترتیب اخالق
انسانیت شناخته یمشد ،مالیک اسایس در شناخت ر
ن
انسات شد .الک ر ن
نی از ر ن
تأثی پذیرفته است.
تابع لذت و الم
همی فضای دورهی جدید ر
الک در یتریزی بنای اخالق با معرفتشنایس تجربهگرایانه ،وجود هرگونه قاعدهی
ی
اخالف فطری را ننف یمکند .او در این خصوص ،دو مثال عدل و ایمان را نام یمبرد.
بهعقیدهی او ،عدل و ایمان باالصاله در مردم وجود ندارد (الک .)41 :1381 ،اگر این
ی
اخالف فطری بودند ،نیمبایست در جوامع مختلف ،در خصوص آنها اختالف
مبادی
ی
گیند ،ویل
نظر وجود یمداشت .از دیدگاه الک ،تصورات اخالف ما از تجربه نشأت یم ر
رن
همیکه تصوراتمان را کسب کردیم ،یمتوانیم مقایسهشان کنیم و نسبتهای سازگاری
ی
ْ
و ناسازگاری را دریابیم .این کار ما را به تقریر قواعد اخالف توانا یمسازد (کاپلستون،
ی
اخالف را از تجربه
 .)140/5 :1388در اینجا الک ابتدا با رویکرد اصالت تجربه قواعد
گید و سپس با رویکرد مابعدالطبییع ،ررسوع به برریس نسبتهای سازگاری یا عدم
یم ر
ی
اخالف را استنتاج یمکند.
سازگاری میان آنها یمکند و از این طریق ،قواعد
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ً
معموال تجربهگرایان بهدلیل اینکه تجربه نیمتواند مالیک عمیل در خصوص حسن
و قبح افعال ارائه کند ،لذت و رنج را مبنای حسن و قبح افعال قرار یمدهند .در دورهی
ً
«خوت» و «بدی» برای خود ،نفساالمری داشت که تابع لذات و
پیشامدرن ،قاعدتا
ر
رنجهای انسان نبود؛ حالآنکه در دورهی جدید ،انسان و خواستههای او محور ر ن
تعیی
گید و در ر ن
همی چارچوب است که الک به مالک لذت و رنج متوسل
خوب و بد قرار یم ر
خی) یمنامیم و آنچه الم تولید
یمشود« :آنچه در ما تولید لذت یمکند آن را خوب (یا ر
یمکند بد ر
(رس) یمنامیم» (الک .)193 :1381 ،مالک لذت و رنج ،خود را در خروج از
وضعیت طبییع و توسل به قرارداد اجتمایع ر ن
نی نشان یمدهد .رنیومندترین مییل که
ی
باالترین لذت را برای انسان به ارمغان یمآورد میل به صیانت ذات است و بیشیین
هرایس که باالترین رنجها را برای انسان به ارمغان آورد مرگ است .بنابراین انسان
رهات از مرگ را حق طبییع خود لحاظ یمکند و سپس با قراردادی
صیانت ذات خود و ی
ن
.
اجتمایع برای حراست از این حقوق طبییع ،اقدام به تشکیل جامعهی مدت یمکند در
رن
قوانی حاکم بر طبیعت نیست ،چراکه طبیعت
این چارچوب ،دیگر قانون طبییع
رن
سلت مشخص خواهد
قوانی
نفنفسه
ایجات ندارد ،بلکه هدف امیال ما را به صورت ر
ر
کرد.
سلت ،دوری از درد و رنج است .انسان برای دوری از درد و رنج و
آن هدف ر
ی
ی
ناآسودگ موجود در وضع طبییع ،با قراردادی اجتمایع حکومت کارگزار تشکیل یمدهد
تا رنجهای حاصل در وضع طبییع خود را به حداقل برساند ی
(اشیاوس.)263 :1373 ،
قانونگذار ر ن
نی بر اساس قرارداد اجتمایع ،با محاسبهی ر ن
همی لذتها و رنجها اقدام به
رن
تعیی بایدها و نبایدها در عرصهی اجتماع یمکند و برای اطاعت از آنها پاداش و برای
تعدی از آنها کیفر قرار یمدهد .بنابراین لذات و رنجهای فردی ر ن
خی و
تعییکنندهی ر
رن
خی و ررس اجتمایع خواهد بود.
ررس فردی و لذات و رنجهای جمیع
تعییکنندهی ر
قانونگذار قانون را با توجه به لذات و رنجهای جمیع وضع یمکند ،گرچه نحوهی عمل
انسانها در مقابل آن قانون و تبعیت یا عدم تبعیت آنها ،تابع لذات و رنجهای فردی
آنهاست (الک.)258-257 :1381 ،
 .3 .3 .1 .3نسبت قانون طبییع مدرن با قانون اله :با تشکیل جامعهی مدتن
بر پایهی قراردادی اجتمایع ،بایستهها و نبایستههای قانون طبییع مدرن _ عقل
ن
انسات آن را کشف یمکند _ راهنمای عمل انسانهاست .منتها در کنار قانون
خودبنیاد
طبییع مدرن ،قانون الیه ر ن
نی وجود دارد .حال سؤال آن است که در تعارض قانون الیه
و قانون طبییع مدرن کدامیک حاکم خواهد بود؟ گفتار الک در این زمینهها ناسازگار و
رن
قوانی حاکم
گوت قانون الیه بر تمایم
آشفته است .گاه الک چنان سخن یمگوید که ی
ر
است (همان .)258 :اما اگر از این سخن ر ن
خی و رس
چنی
معنات را فهم کنیم که مالک ر
ی
ی
اخالف ،قانون خداوند است ،میان آنچه که تا کنون گفته شد و آنچه که در اینجا بیان
ی
تناقیص فاحش پیدا یمآید .ن
ن
اخالف ارائه یمکند
برخ معتقدند الک دو نظریهی
یمشود
که سیع در سازشدادن میانشان ندارد .وجه جمیع که کاپلستون برای این دو دیدگاه
ن
قانوت که از طریق طبیعت برای انسان آشکار شود ر ن
نی
الک بیان یمکند آن است که
قانون خداست .او از نور طبیعت ،عقل را یمخواهد؛ و آشکارا یماندیشد که ما یمتوانیم
تنها به کمک عقل ر ن
چیی از قانون خدا را کشف کنیم (کاپلستون .)143/5 :1388 ،در
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ً
گفتار الک ،یمتوان شواهدی بر این نظر یافت؛ مثال آنجا که یمگوید« :قانون ررسع
ممکن است با نور طبیعت یا بهواسطهی صدای وخ به وجود آید» (الک:1381 ،
 .)258بنابراین الک دستور یات را که انسان با عقل خود از طبیعت کشف یمکند را ر ن
نی
دستوری الیه یمداند.
ن
در چارچوب سوبژکتیویته و سکوالریسم ،برای الک ،استنتاجات عقالت و نه
ن
وحیات انسان از طبیعت ارزش زیادی دارد ،گرچه سوبژکتیویته در او ناتمام است و او
هنوز به صورت کامل نیمخواسته نقش وخ الیه را انکار کند و شاید به ر ن
همی دلیل
باشد که گفتههای او در این خصوص آشفته و مبهم است .ناهمانندی قانون طبییع
الک با آموزههای کتاب مقدس در ن
برخ موارد ر ن
نی خود مؤید این امر است که الک در
هنگام تعارض ر ن
بی قانون طبییع استنباطَشده بهوسیلهی عقل با قانون الیه ،برتری را
به قانون طبییع یمدهد .برای مثال ،الک معتقد است که تکلیف به گرایمداشت پدر و
ی
زحمات است که آنها در طول تربیت فرزندان کشیدهاند .پس فرمان قاطع
مادر تابیع از
ی
«پدر و مادرت را گرایم بدار» به فرمان ر
صورت که ن
رساوار
مشوط «پدر و مادرت را در
باشند گرایم بدار» تبدیل یمشود ( ی
اشیاوس .)235 :1373 ،عالوهبر این ،در تشکیل
جامعهی ن
مدت ،بنیان قرارداد اجتمایع الک بر ترسیم وضع طبییع است؛ حالآنکه در
کتاب مقدس اشارهای به وضع طبییع نشده است.
ی
ی
مبتن بر مبان بنیادین
 .2 .3سایر ویژگهای قرارداد اجتمایع الک
ن
مبات بنیادین ،ترسیمکنندهی گونهای خاص از قرارداد اجتمایع
اتکای الک به
ی
مبتت بر ن
ویژگهای قرارداد اجتمایع الک ن
است.
مبات بنیادین را در چند عنوان برریس
خواهیم کرد:
ی
ن
:
.
 1 .2 .3حکومت مبتن بر توافق و رضایت در تفکر دیت ،حاکمیت حق مطلق
خداوند است .ر
بش تنها یمتواند در چارچوب حاکمیت و قانون الیه حکومت کند .اما
ن
نفسات ،برای خود حق حاکمیت
برعکس ،با پذیرش سوبژکتیویته ،آدیم بر پایهی عقل
ن
رن
رن
.
جانشی ررسیعت آسمات یمکند بنابراین حاکمیت
قوانی ابدایع خود را
قائل یمشود و
حق ر
خود انسانهای آزاد هستند که با قراردادی اجتمایع ،حق
این
و
شده
دانسته
بشی
ِ
حاکمیت بر خود را به دیگری یمسپارند .در دیدگاه الک ،انسانها در وضع طبییع ،آزاد
بهی حقوق خود ،به جامعهی ن
و برابرند .انسانها برای ضمانت ی
مدت یمپیوندند و با این
ی
ین
قسمت از آزادی خود را از دست یمدهند .این ازدستدادن
پیوسی ،بهصورت طبییع،
آزادی ن
زمات موجه است که انسانها با رضایت خود ،تابع قدرت سیایس باشند .بر
رن
هات که
همی اساس ،الک بر مفهوم رضایت و توافق تأکید یمکند« :اساس حکومت ی
ن
آمی بنا شدهاند بر رضایت و توافق مردم استوار است» (الک:1391 ،
بهصورت صلح ر
.)155
ن
ی
از سوی دیگر ،در فضای گفتمان سنت ،انسانها با یکدیگر برابر نبوده ،بلکه برخ
بهموجب اموری چون خرد و فضیلت از دیگران برتر بودند .لذا ی
بهیین داور درخصوص
حقوق طبییع انسانها ،انسانهای برتر و خردمند بودند و حق حاکمیت ر ن
نی اختصاص
به انسانهای برتر و خردمندتر داشت (پوالدی .)218 :1383 ،حالآنکه در چارچوب
حاکمیت فضای مدرن ،خردمندی مالک تشکیل جامعهی ن
مدت نیمتواند باشد .همه
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انسانها با یکدیگر برابرند و این خود انسانها هستند که باید با رضایت و توافق کیل
ی
حکومت تشکیل دهند .لذاست که مفهوم رضایت جایگزین مفهوم خرد و فضیلت
خود
ی
ن
.
همی چارچوب ،الک بهرصاحت از توافف بودن حکومت سخن یمگوید و
یمشود در ر
موهبت الیه بودن آن را زیر سؤال یمبرد (الک.)167 :1388 ،
تفسی از نظریهی خاستگاه الیه دولت در جهان غرب مطرح
در طول تاری خ ،سه
ر
ن
تفاسی ،خداوند برگزیدگان خود را برای حکمرات در
شده است .بر اساس ییک از این
ر
جهان خایک یمفرستد (عالم .)165-164 :1386 ،ییک از قالبهای این دیدگاه در غرب،
ً
«نظریهی حق الیه پادشاهان» است .این نظریه ،خصوصا قبل از مطرح شدن نظریهی
قرارداد اجتمایع ،نظریهی حاکم در جهان غرب بود .بر اساس این نظریه ،قدرت و
ی
پییح از فرمان او
سلطنت،
موهبت الیه است .شاه نائب و نمایندهی خداوند است .رس ی
ن
15
مخالفت با ارادهی الیه است .این دیدگاه به نظریهی «پدرساالری» رنی شهرت پیدا
کرده است .بزرگترین مبلغ نظریهی پدرساالری بعد از قرون وسظ «رس رابرت
16
مسی دیگری
کتات به نام «پدرساالری» نوشت .فیلمر در این کتاب ،ر
فیلمر» بود که ر
در اثبات حق الیه پادشاهان دنبال کرد (کلوسکو .)211-210 :1395 ،بدییه است با
حاکمیت سوبژکتیویته و محورقرار ی ن
گرفی انسان در نظریهی قرارداد اجتمایع ،دیگر این
نظریه جایگایه نیمتوانست داشته باشد .لذا الک به نقد جدی اندیشهی فیلمر
پرداخت (الک.)71 :1388 ،
ی
ر
ی
:
 .2 .2 .3حاکمیت قانون مدن و توسل به اکییت وقت که با حاکمیت
سوبژکتیویته و بر اساس ن
مبات قرارداد اجتمایع ،توافق و رضایت برای حکمر نات محوریت
یمیابد ،طبییع است که این توافق و رضایت خود را در ساختار حکومت ر ن
نی نشان
خواهد داد .بهتبع پذیرش توافق و رضایت ،این خواست مردم است که باید مالک عمل
ْ
خواست خود را در قالب قوا ر ن
نی و مقرر یات نشان یمدهد که به تصویب
گید .این
قرار ر
نمایندگان خود آنها رسیده باشد .بهعقیدهی الک ،بعد از ورود در قرارداد اجتمایع،
مواجهه با نامالیمات و اعمال غیعادی و ناپایدار قدرت ،آنها را وادار یمکند به زیر ی
چی
ر
ی
حکومت پناه ربیند تا از حق دارات خود مراقبت کنند .به ر ن
رن
همی دلیل بود که افراد
قوانی
ی
ن
کسات کردند که از میان خود برگزیده
آزادانه از قدرت فردی خود گذشتند و آن را تسلیم
ن
قوانی و مقررات مورد تأیید اجتماع
بودند؛ و به آنها این آمریت را دادند که بر اساس
ر
قوانی ن
رن
رن
عمل کنند (الک.)177 :1388 ،
طبییع
قوانی
و
طبییع
حقوق
استای
ر
مدت در
ِ
ناظر بر آن است و سبب استحکام حقوق طبییع یمشود .از سوی دیگر ،حفاظت از
آزادی و برابری انسانها تنها در پرتو «قانون» امکانپذیر است.
خطی حکومت به دنبال
تا زمان الک ،همهی فیلسوفان در یت آن بودند که برای امر ر
ن
فرد صالح بگردند .اما الک در مقدمهی «رسالهی دوم حکومت» بهروشت ترصی ح
یمکند که دیگر نباید به دنبال فرد صالح بگردیم ،بلکه باید در جستوجوی آن باشیم
رن
قوانی موضوعه حکومت کنیم .بنابراین الک بر آن شد تا برای
که چگونه بر مبنای
حفظ جان ،مال و آزادی مردم ،که وی صیانت از آنها را وظیفهی اصیل همهی
حکومتها یمدانست ،قدرت سیایس را به مردم اعطا و راه هرگونه استبداد را ،که وی
از موانع ریشهای ی
ترف و موجب تبایه و فساد انگلستان یمدانست ،مسدود کند
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ر
(رسیعت .)142 :1384 ،بهعقیدهی الک ،تفویض حقوق طبییع به جامعه این حق را
گید که برای مراقبت از خود به قانون متوسل شوند .بدینترتیب ،در
از آنها نیم ر
جات ندارد و آمرین منتخب جامعه ،رتطرفانه و بر
جامعهی سیایس ،داوریهای فردی ی
رن
قوانی و مقرر یات که خود جامعه وضع کرده است اختالفات میان افراد را داوری
اساس
ن
قوانی و مقررات باید به آگایه و تصویب همهی مردم
یمکنند (الک .)141 :1391 ،این
ر
رسیده باشد (همان.)179-178:
از دیدگاه او ،ازآنجا که حرکت هر اجتمایع تنها از طریق توافق اعضای آن صورت
ن
گوت رنیوی
یم ر
گید ،رصوری است که این بدنهی یکپارچه بهگونهای حرکت کند که ی
ر
.
.
غی این
بزرگتری آن را به پیش یمراند این رنیو همان توافق اکییت است چراکه در ر
صورت ،ر ن
چنی اجتمایع نیمتواند بهمثابهی بدنهای یکپارچه ،که از توافق فرد فرد اعضا
ی
به وجود آمده است ،عمل کند و به زندگ خود ادامه دهد .ازاینرو ،همهی افراد بر
ر
هات که دارای اختیارات
اساس توافق اولیه به تصمیم اکییت تن یمدهند .در انجمن ی
ن
قانوت هستند و قانون برای این اختیارات ،تعداد افراد را مشخص نکرده است ،عمل
اکییت ،همان عمل کل به شمار یمآید و بر اساس قانون طبیعت و عقل ،قدرت ر
ر
اکییت
همان قدرت کل است (همان .)150:بهعقیدهی الک ،اگر کش در جامعهی سیایس از
ن
ضمت به عضویت
مزایای یک شهروند برخوردار است ،باید فرض شمرد که او بهطور
در آن جامعه رضا داده است .زیرا شخیص که از مزایای شهروندی برخوردار است دیگر
ن
ضمت قبول
در وضع طبییع به رس نیمبرد و باید فرض کرد تکالیف شهروندی را بهطور
کرده است (همان.)172:
ی
 .3 .2 .3مقید بودن اختیارات حاکم :قرارداد اجتمایع بر اساس اینکه با چه قرائت
طرح شود به دو نوع تقسیم یمشود :قرارداد اجتمایع کارگزاری و قرارداد اجتمایع
ین
روات به حاکم امانت داده شود ،حاکم
واگذاری (همپی .)84 :1385 ،اگر فرمان ی
بهمثابهی کارگزاری خواهد بود که مردم او را استخدام کردهاند و هرگاه کارکرد او مناسب
روات را به حکومت
نباشد قادر به بازپس ر
گیی حکومت خواهند بود .ویل اگر مردم فرمان ی
واگذار نمایند ،حاکم با دریافت حقوق از مردم ،به واسطهی آنکه مردم حق را از
گیی حکومت از
خودشان سلب نمودهاند ،ارباب آنها خواهد شد .لذا امکان بازپس ر
این فرمانروا وجود نخواهد داشت.
ن
نوع قرارداد اجتمایع ،عالوه بر اومانیسم و سوبژکتیویته ،به مبات انسانشناسانه
ن
رن
دست و هم ی
انسات را با هم ی
زیست سازگار یمداند و
نی بازگشت پیدا یمکند .الک طبیعت
ی
ی
انسانها را موجودات نیکرسشت و مستعد ترف یمشناسد .مردم در وضع طبییع ،از
ی
حالت
حقوق طبییع خود برخوردارند ،منتها حقوق طبییع آنها در وضع طبییع در
ین
نامطمی قرار دارد و ضمانتاجرای الزم برای این حقوق وجود ندارد .لذا مردم با
قراردادی اجتمایع ،حقوق طبییع خود را به حاکم یمسپارند تا حقوق طبییع آنها از
پشتوانهی ضمانتاجر یات قویتری برخوردار گردد .از دیدگاه الک ،گرچه قوهی
قانونگذار ،قوهی عایل در حکومت محسوب یمشود ،در چارچوب سوبژکتیویته و
ن
انسات ،قوهی قانونگذاری فقط قوهای ن
رن
مبتت
همچنی با توجه به نیک بودن طبیعت
ی
بر امانتداری است و هرگاه مردم یت ب ریند کار قوهی قانونگذاری مغایر با امانت است
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تغیی قوهی قانونگذاری اقدام کنند (الک،
سیدهاند یمتوانند نسبت به عزل یا ر
که به آن ی
17
ن
. )197 :1391
همچنی اعضای قوهی قانونگذاری خود توسط مردم و برای
ر
ً
ن
ن
دورههای نسبتا کوتاه انتخاب یمشوند و خودشان رنی تابع قوانیت هستند که تدوین
کردهاند .بنابراین اختیار قوهی قانونگذاری مطلق نیست و محدود به حدود و ثغوری
است که ازجانب مردم ،بهعنوان موکل ر ن
تعیی شده است .بر این اساس ،هر فردی که
ن
قوانیت
قدرت قانونگذاری یک جامعه را در دست دارد ،موظف است بر اساس
حکومت کند که به آگایه و تصویب همهی مردم رسیده است ،نه آنکه آن احکام را به
رن
میل خود وضع کرده باشد (الک.)179-178 :1391 ،
همچنی از دیدگاه او بسیار
ن
قوانی باشند؛ زیرا «ممکن است
نامطلوب است که قانونگذاران خودشان مجری
ر
ن
قوانیت که یمگذارند معاف دارند و قانون را هم در وضع ،هم
خودشان را از اطاعت از
در اجرای آن ،فراخور سود شخیصشان گردانند» (کاپلستون.)153/5 :1388 ،
 .4 .2 .3رسالت حکومت تنها در امور ی
مدن و نه امور اخروی و سعادت رویح:
سکوالریست ،معتقد است وظیفهی حاکم ن
ی
ی
ن
مدت است که
هستشنایس
مبتت بر
الک
ن
ر
ن
هات که متعلق به
با اجرای عادالنهی
قوانی ،از مالکیت مشوع مردم نسبت به ر
ر
چی ی
ی
.
:
زندگ دنیوی آنان است حراست کند (الک )56 1377 ،حوزهی اقتدار فرمانروا فقط
به امور ن
مدت مربوط یمشود و بههیچوجه نباید به امور مربوط به رستگاری ارواح
انسانها و امور اخروی آنها تعمیم داده شود .ادلهی نگرش الک در این زمینه را یمتوان
رن
چنی برشمرد:
توانات
نخست ،فاهمه انسان در امور مربوط به منافع اخروی و سعادت اخروی،
ی
ّ
حاق حقیقت را ندارد .حاکم ن
مدت در قیاس با فردی عادی که برای تشخیص
دستیات به
ر
ً
راه سعادت خود تحقیق و مطالعه یمکند لزوما موفقتر نیست (همان.)82 :
ی
کلیسات یا اعمال قدرت قاهره به
دستیات به حکومت
حقیف بهمنظور
دوم ،دین
ی
ر
ی
ر
وجود نیامده است ،بلکه آمده است تا زندگ بش را بر اساس قواعد و اصول فضیلت
و تقوا تنظیم کند (همان .)50:ییک از مؤیدات او آن است که مسیح به پ ریوانش شکل
شمشی در
خاص و جدیدی از حکومت تجویز نکرد و هیچگاه اجازه نداد که از
ر
ین
پذیرفی دین او استفاده شود (همان:
وادارسازی انسانها به رها کردن دین قبیلشان و
 .)100بر این اساس ،بهعقیدهی الک ،قوهی قهریه و زور یکشه به فرمانروای مدتن
تعلق دارد و کلیسا حق ورود در این حیطه را ندارد.
ی
ن
تأمی خوشبخت دنیوی است.
سوم ،تنها دلیل عضویت انسانها در جامعه ر
مراقبت از ارواح انسانها و نظارت بر امور مربوط به سعادت ابدی ربظ به حکومت
ً
ندارد (همان .)109-108:اساسا مراقبت از سعادت اخروی به خود انسان واگذار شده
یات به سعادت اخروی نه یمتواند از طریق تالش دیگری فراهم شود
است ،چراکه دست ر
و نه فقدان آن لطمهای به دیگری یمزند (همان.)107:
ن
ن
دروت
دروت است و هر عبادت ظاهری اگر بدون اقناع
چهارم ،اساس دین اعتقاد
طبیعت درک و فهم آدیم
باشد ،از هر نوع تعایل و رشد به دور است .از سوی دیگر،
ِ
ن
چیی اعتقاد پیدا کند
چنان است که با قدرت ظاهری نیمتوان او را مجبور کرد به ر
(همان.)58:
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پنجم ،عدم تساهل در امور ن
دیت منجر به جنگ و آشوب یمشود .در طول تاری خ،
ی
ن
متفاوت دارند ،منشأ همهی آشوبها و
کسات که افکار
جلوگیی از تساهل نسبت به
ر
رن
رسزمی مسیحیان رخ داده است (همان:
هات است که بهداعیهی مذهب در
جنگ ی
108و .)124
ششم ،الک مراقبت از ارواح انسانها از طریق تجویز ن
رن
قوانی و
برخ امور از طریق
اجبار و مجازات را نیمپذیرد ،بهعقیدهی او ،حاکم ن
مدت با استفاده از عقل و استدالل،
یمتواند آنچه را که در امر آموزش ،تعلیم و تربیت و تصحیح خطاهای دیگران زیبندهی
خوت است انجام دهد (الک.)59 :1377 ،
هر انسان نیکوکار و ر

 .4نتیجهگیی

در اندیشهی الک ،انسانها با قراردادی اجتمایع از «وضع طبییع» ن
فریص فاصله
گرفته و با تشکیل دولت ،وارد وضع ن
مدت یمشوند .با استقرار قانون طبییع مدرن
بهجای قانون طبییع ی
سنت ،مفهوم «حق طبییع» مفهویم اسایس در تشکیل جامعهی
ن
مدت یمشود .اعضای جامعه برای نیل به حق طبییع مالکیت و دار یات خود که در
راستای حق صیانت ذات آنهاست از آزادی و برابری مطلق خود در وضع طبییع
رصفنظر کرده و آن را در اختیار جامعهی ن
مدت قرار یمدهند .در این حالت ،منتخبان
ن
قوانیت که نمایندگان مردم بهوکالت از افراد جامعه وضع کردهاند،
جامعه بر اساس
چارچوت
اقدام به داوری میان آنها یمکنند .حاکم وکیل مردم است و اختیارات او در
ر
است که مردم بهعنوان موکل ازطریق نظام قانونگذاری به او دادهاند .اقتدار دولت
ی
نظریات چون «حق الیه پادشاه»
ریشه در توافق و رضایت مردم دارد و نباید آن را در
که ن
مبتت بر حق حاکمیت خداوند بر مردم است جستوجو کرد.
ی
ی
شناخت ،مبنا را بر اومانیسم،
هست
نظریهی قرارداد اجتمایع الک ،بهلحاظ
ی
سوبژکتیویته و سکوالریسم قرارداده است .بهلحاظ انسانشناخت ،الک به طبیعت
ن
ی
شناخت ،متفکری تجربهگراست که تا
انسات نگایه خوشبینانه دارد و بهلحاظ معرفت
ن
اندازهای به مابعدالطبیعه و اصول عقالت ر ن
ی
رن
نی اعتقاد دارد.
معرفت،
همچنی بهلحاظ
اندیشهی قرارداد اجتمایع الک با تضعیف عقل قدیس و وخ ارتباط مستقییم برقرار
یمکند .نظریهی قرارداد اجتمایع الک ،که ییک از ن
مبات مهم دموکرایسهای مدرن
شناخته یمشود ،از دل این ن
مبات متولد شده است و نحوهی ترسیم حرکت از وضع
همی ن
ن
تأثی ر ن
مبات است.
طبییع به وضع مدت و تشکیل دولت در اندیشهی الک تحت ر
بنابراین نیمتوان با مالحظهی ن
برخ تشابهات ظاهری ر ن
بی نظریهی قرارداد اجتمایع و
دیدگاه اسالم در خصوص نقش مردم در تنجز حاکمیت ،دیدگاه اسالم را منطبق بر
نایس از عدم التفات به ن
پنداشت ر
ی
نظریهی قرارداد اجتمایع دانست .ر ن
مبات متفاوت
چنی
نظریهی اسالم و نظریهی قرارداد اجتمایع است .قرارداد اجتمایع رصف توجه به نقش
مردم در تشکیل حکومت نیست ،بلکه این نظریه در دوران مدرن ،واجد ماهیت
ی
ماهیت که نمایانگر نگرش جدیدی به انسان و نسبت او با جهان
جدیدی شده است؛
است که در یط آن ،انسان و خواستههای او در مقابل ارادهی خداوند ،محور قرار
گید.
یم ر
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