
  64شماره پياپى  چهارم، هشمار، شانزدهمسال  :قم پژوهشى دانشگاه - فصلنامهٴ علمى

 )114 -93صفحات ( بررسي روش هابز در تأسيي و تشكيل دولت با تأكيد بر كتاب لوياتان

 

  بررسى روش هابز در تأسيس و تشكيل دولت با تأكيد بر كتاب لوياتان

مصطفى يونسى
*

  

نورالدين اكبری
**

  

   

  چكيده

رو نافذ و رفيع اسـت كـه  ز آنمقام هابز در متون فعلى فلسفه و سياست و اجتماع ا

مبحث فلسفه سياسى و علم سياست، يعنى قدرت و دولت، را به شكلى  نيتر یديكل

كارگيری دقـت و  با بـه لوياتانوی در كتاب . سامانمند و جامع تبيين و تشريح كرد

كـردن سياسـت  قطعيت احكام رياضى در حوزه سياست، نخستين گام را در علمـى

ی ابزاروار و انداموار، لوياتان يـا دولـت را همچـون ها ليتمثاز  برداشت و با استفاده

انسان مصنوعى قلمداد كرد و بر پايه تحليلى مكانيكى و مـادی از طبـع انسـان در 

صدد برآمد همه وقايع و نيز اميال، سلوك و رفتار و احساسات آدمـى را بـر اسـاس 

كه اگر افراد جامعه اين است  لوياتانعصاره اصلى كتاب . اصل حركت توضيح دهد

ها ايجاد  ند و رعايت قوانينى كه هدف آنداشته باشبخواهند در جامعه امنيت كامل 

به يك فرد يا جمعـى  تمام نشود بايد همه اختيارات خود را انشانيامنيت است به ز

شناسـى  او در روش اهميت هابز بيش از هر چيز در آن است كه اما .از افراد بسپارند

چون فيزيك  يىها دانشو ) نظير هندسه و رياضيات(ميان علوم دقيقه خود ارتباطى 

از اين علوم در زمينه مطالعـات سياسـى و  كوشد ىمو  كند ىمشناسى برقرار  و روان

سان او روش خوب و معقول را برای تحليـل كليـه  بدين. تأسيس دولت بهره بگيرد

  .دانست ىم موضوعات، روشى شبيه به تحليل هندسى

  .هابز، دولت، جامعه سياسى، لوياتان، قدرت :ها ژهوا كليد

                                                 
 .استاديار علوم سياسى دانشگاه تربيت مدرس *

 akbari393@yahoo.comكارشناس ارشد علوم سياسى دانشگاه تربيت مدرس،  **
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  مقدمه

دادن به ترس، جنگ و كشـمكش و ايجـاد دولـت از  و تدارك آرامش، صلح، امنيت و پايان نيتأم

بـر ) لوياتـان(اثرش درباره نظريه سياسى  نيتر معروفموضوعات كليدی هستند كه هابز بارها در 

هيجان برآوردن منافع خود حركت و  ريتأثپيوسته تحت  ها انانساز نظر هابز، . كند ها تأكيد مى آن

طلبـى، حـرص و آز، خشـم و غضـب و ديگـر  از آنند كـه از جـاه تر ناتوانها  كنند و واژه اقدام مى

بدون ترس از نوعى قدرت اجبارگر جلوگيری كنند؛ چيـزی كـه در  ها انسانهيجانات و احساسات 

بودن ترس خودداری  برابرند و خودشان درباره واقعى ها انسانوضع طبيعى محض، جايى كه همه 

تواند تصور شود؛ برای رعايت و حفظ صلح و امنيت بايد قـراری ميـان مـردم  كنند اصوًال نمى مى

گذاشته شود؛ اما بايد قدرتى اجبارگر همراه آن باشد كه در خصوص نتايج نقض آن قـرار هشـدار 

ايـن . آن را نقـص كنـد ها انسـانخواست حريصـانه  دهد و مانع از آن شود كه نيروی بيشتری از

المنـافع دارای قـدرت مـدنى كـافى بـرای  دولت يا حكومت مشترك سيتأسقدرت را فقط از راه 

  .توان ايجاد كرد تا به قول و تعهد خود وفادار بمانند مجبوركردن مردم مى

آن ايجـاد كـرد مهـم توان به وسيله  اما درك روشى كه هابز معتقد بود جامعه يا دولت را مى

تـوان جامعـه را بـه روشـى  داد كـه مى كه نويد آن را مى -انقالب علمى ريتأثزيرا او تحت . است

هـا هـم بـر  دوباره نظم داد كه به انسان زندگى تازه دهد و بهتر از هر زمان ديگر كند و همه اين

ش نامناسـب و معتقد بود بيشتر رنـج و انـدوه بشـر نتيجـه رو -اساس دانش علمى صورت گيرد

ی هـا یگرفتـاربه نظر هـابز، . های سياسى گذشته متداول بوده است غيرعلمى است كه در جامعه

 لوياتـانهـابز در . فلسفه ارسطو، و كليسـای كاتوليـك: ها داشتند سياسى اروپا دو منشأ از گذشته

 »های نـامعمول و عجيـب نيسـت فلسفه پوچ مدرسى ارسطو چيزی جز يك سلسله واژه«: نوشت

های قـدرت  ساز كليسا، كه پايـه ی سرنوشتها آموزش؛ و گفت كه بسياری از )235: 1379عالم، (

  .آورند، اوهام و خرافات هستند آن را هم به وجود مى

و تشـكيل دولـت  سيتأسـهابز از چـه روشـى در : بنابراين، مسئله اصلى اين مقاله اين است

تگاه فلسـفى او در تشـكيل دولـت چگونـه استفاده كرده است و به اصطالح فلسفى ساختمان دس

بوده است؟ برای حل اين مسئله چنين استدالل خواهيم كـرد كـه از آنجـايى كـه هـابز درصـدد 

های محكم استدالل و نيز نتايج قطعى بود از روش اسـتقرايى هندسـى اسـتفاده  دستيابى به پايه

ر برد كه بر اساس آن گام بـه گـام ای به كا ترين فرضيه را به عنوان پايه كرد تا بدان وسيله ساده
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ای را به وجود آورد و به اصطالح ساختمان فلسفى او مانند هرمى است كه از پايـه  ساختار پيچيده

  .كند هرم مطلب را ختم مى رأسشروع، و به 

  اهميت و ضرورت روش. 1

و هم  اند مهمهم برای كسانى كه فكری قوی دارند و قادر به اكتشافات بزرگ و » روش«داشتن 

. برای كسانى كه چنين قوت فكری ندارند و كارشان تحقيقات جزئى است، الزم و ضروری اسـت

يى كـه رسـيدن بـه عنـايتى را ممكـن ها مجموع وسايل و راه: است از عبارتروش به طور كلى 

يى كه وصول به حقيقـت ها روشو  ها اسلوبمجموع وسايل و : است از  عبارتكند؛ و در علوم  مى

  ).21-20: 1378شاله، (كند  مى را آسان

و در جاهايى ديگـر از تأليفـاتش دربـاره  گفتار در طريقه درست راه بردن عقلدكارت در آغاز 

ذهـن نيكـو داشـتن كـافى «: گويـد ارزش و اهميت و لزوم روش مطالبى دارد، از جمله اينكه مى

عتقد است بدون آگاهى ؛ و نيز م»نيست بلكه عمده مطلب آن است كه ذهن را درست به كار برند

وی در . كنـد كامل به راه و روشى كه بايد اتخاذ شود، ذهن سعى بيهوده كرده، خود را خسـته مى

. جوی حقيقتـى نكنـدو بهتر آن است كه بدون روش، كسى اصًال فكر جسـت«: گويد اين باره مى

طبيعى را مختـل زيرا محقق كه تحقيقات و مطالعات بدون نظم و در هم و برهم، انجام دهد، نور 

گونه در ظلمـت راه رود هـر آينـه بـه  سازد و كسى كه خود را معتاد كند كه اين و ذهن را كور مى

  .»ای بينايى خود را ضعيف كند ديگر تاب مقاومت روشنايى روز را نياورد اندازه

در اين زمينه دكارت مثل بيكن عقيده دارد كـه تفـاوت بسـياری كـه ميـان عقـول مشـاهده 

چرا كه ذهن هرچند بسـيار روشـن و ). همان(ها در روش است  مانا ناشى از اختالف آنشود ه مى

تخيل هر اندازه قوی و مبتكر باشد، باز بايد برای وارسى افكار خود، روشى صحيح بـه كـار بـرد؛ 

كند تا آنكـه  زيرا فكر به مثابه بذر است و روش به منزله زمين كه شرايط رشد و نمو را فراهم مى

روش بد ممكن است باعث تيرگى و ضعف نبوغ و فكر در امـر . حسب طبيعتش بارور شود بذر بر

  .دهد اكتشاف علمى گردد، در صورتى كه روش خوب و نيكو آن را بسط و توسعه مى

  روش رياضيات. الف

رياضـيات علـومى اسـت ذهنـى و . رياضيات شامل حساب توابع و جبر و حساب و هندسه اسـت

در رياضيات روش اين است كـه بـا . توان در عالم خارج اِعمال كرد يقن كه مىانتزاعى و كامًال مت
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خيزد، استنتاج  توان يك سلسله قضايايى را كه منطقًا از آن برمى وضع چند اصل در ابتدای آن، مى

به عبارت ديگر، روش رياضيات استنتاج يك سلسله قضيه از اصولى اسـت كـه در آغـاز آن . كرد

ی رياضى، قياس و استنتاج است ها استدالل. خيزد يا منطقًا از آن اصول برمىوضع شده و اين قضا

پس بايد ديد كه اوًال اين اصول چيسـت، و . گيرد كه گاه صورت تحليلى و گاه صورت تركيبى مى

  .گيرد ثانيًا اين قياس يا استدالل استنتاجى چگونه شكل مى

علـوم «و » تعـاريف«: از اند گيرند عبارت ىيى كه در ابتدای رياضيات عمومًا قرار مها اصلاما 

اصـول موضـوعه يـا : شود عبـارت اسـت از ؛ و آنچه در هندسه اختصاصًا به كار برده مى»متعارفه

  .مصادرات يا يك اصل موضوع

  تعاريف. ب

شناسـاند و تعـاريف  ای كه ماهيت يا ذاتيات چيزی يا مفهـومى را مى تعريف عبارت است از قضيه

مـثًال در . كنـد است كه ذات مقدار معينى، خواه عددی يا شـكل را معلـوم مى هايى رياضى قضيه

شود و در تعريف  كردن يك با يك حاصل مى گوييم عددی است كه از جمع مى» دو«تعاريف عدد 

ای كه فاصـله آن نسـبت بـه نقطـه ثـابتى  گوييم خطى است كه از حركت نقطه محيط دايره مى

ی رياضى به وجودآورنده و سازنده است؛ يعنى قـانونى ها فيعرت. هميشه يكسان مانده حاصل آيد

اين نوع تعاريف را كه از هيچ چيـز . كند آيد وضع مى را كه بر حسب آن، عدد و شكل به وجود مى

دهـد،  موجود قبلى به وجود نيامده بلكه نتيجه خالقيت ذهن و تأليفى است كـه ذهـن انجـام مى

  ).37: همان( خوانند معموًال وضعى و قراردادی مى

  علوم متعارفه يا بديهيات. ج

شود، ولى برای اينكـه  ها ناشى مى گفتيم كه تعاريف، اصولى است كه تمام قضايای رياضى از آن

. نامند ها را علوم متعارفه مى ای برقرار شود، اصول ديگری الزم است كه آن ميان اين قضايا رابطه

كه ميان مقادير غيرمعين روابطـى ضـروری برقـرار علوم متعارفه به معنای حقيقى قضايايى است 

دو مقدار مساوی با مقدار سـوم خـود «و » از جزء خود است تر بزرگكل «گوييم  كند؛ مثًال مى مى

ها شك كند  تواند در آن كه اين قضايا بديهى و منطقًا ضروری است و كسى نمى» مساوی هستند

از جـزء  تـر بزرگگـوييم، كـل  زيرا وقتى مى. ودش ها را انكار كند دچار تناقض مى و اگر كسى آن

است مثل اين است كه بگوييم شـامل، مشـمول خـود را در بـر دارد و معلـوم اسـت كـه كسـى 
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در حقيقـت علـوم . گويـد، بگويـد تواند منكر اين امر شود، مگر اينكه خود خالف آنچه را مى نمى

درباره كميـت، هوهويـه . ع تناقض استو امتنا) همانى اين(متعارفه موارد اِعمال دو اصل هوهويه 

و اصل امتناع تناقض يعنى اينكه امـری را ) الف، الف است(يعنى يك چيز همان است كه هست 

توان در يك زمان و در يك حالت و از يك جهت ايجابًا و سلبًا حمل كرد و مثًال  بر امر ديگر نمى

ستدالالت عاملى اساسى است، به ايـن علوم متعارفه در ا. »زيد بينا است و زيد بينا نيست«گفت 

ترتيب كه اين اصول كلى كه درباره كليه مقادير صادق است برقراركردن رابطه در ميان تعاريف و 

: همان(دهد  ها را نشان مى بودن آن شود ممكن ساخته و معادل ها استنتاج مى قضايايى را كه از آن

40-41.(  

  اصول موضوعه يا مصادرات. د

در . ماند، اصول موضوعه نـام دارد ی هندسى متوقف مىها برهانها  كه بدون آن قضايای ديگری

شود و آن اصل موضـوع  هندسه معمولى يا هندسه اقليدسى حداقل يك اصل موضوع استفاده مى

توان بيش از يـك خـط بـه  از نقطه مفروضه در خارج نمى: شود اقليدس است كه چنين تعبير مى

ای است كه اثبات آن ممكـن نيسـت و  اصل موضوع قضيه). 41: انهم(موازات آن خط مرور داد 

فـرق . پذيرند برای اينكه بتوانند برهان خود را ادامه دهنـد توان آن را انكار كرد، ولى آن را مى مى

آن با علوم متعارفه يا بديهيات در اين است كه اصل موضوع به هيچ وجه ضرورت منطقى ندارد و 

بودن آن عقالنى و منطقى نيست بلكه يقين داشتن دربـاره آن  بديهى در صورتى كه بديهى باشد،

تـوان از يـك  بينيم نمى كه در عالمى كه ما با چشم خود مـى از راه حس حاصل شده است، چنان

نقطه مفروض در خارج خطى بيش از يك خط موازی بـا آن خـط رسـم كـرد، ولـى هـيچ دليـل 

اصل موضوع با علوم متعارفه در اين است كه علوم فرق ديگر . كند عقالنى خالف آن را منع نمى

متعارفه درباره مقادير غيرمتعين صادق است، ولى اصل موضوع فقط درباره مقادير متعـين صـدق 

كند و از اين جهت به تعاريف شباهت دارد، بدين معنا كـه تعـاريف را نيـز از ايـن حيـث كـه  مى

توان اصل موضوع خواند، و اصل موضوع  د مىپذيرند و جنبه وضعى دار آنكه ضروری باشد، مى بى

توان تعريف ناميد، ولى در اين صورت اصل موضوع تعريفى خواهـد بـود  را هم به همين دليل مى

  .كنيم تر انتزاع مى بسيار كلى و عام؛ مثل تعريف فضای هندسى كه آن را از فضای محسوس
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  تبيين مفهوم حركت .2

های  خانـه سالگى در يكى از كتـاب او در چهل. رگون كردكشف اقليدس زندگى فكری هابز را دگ

چون آن را خواند . وهفتم كتاب اول اصول هندسه اقليدسى افتاد خصوصى چشمش به قضيه چهل

اين قضـيه بـرای اقامـه ). 24: 1381نصری، (» به خدا سوگند، اين غيرممكن است«: فرياد كشيد

رفـت  طور تا آخر مى ای ديگر و همين به قضيهكرد و آن قضيه  برهان به قضيه ديگری استناد مى

هابز از ايـن معمـاری منطقـى، بسـيار دلشـاد و . ديرس ىمتا به تعريفى نخستين و اصول متعارف 

همين اشتياق به هندسه است كه هابز در فصـل بيسـتم لوياتـان  ريتأثتحت . دلباخته هندسه شد

  :نويسد مى

ساب و هندسه دارای قواعدی و حفظ دولت همچون علم ح سيتأسمهارت و هنر 

معين است و برخالف بازی تنيس متكى بر عمل و تجربه صرف نيست، تـاكنون 

اند از  اند و نـه كسـانى كـه فرصـت داشـته دسـتان فرصـت آن را داشـته نه تهى

: 1380هـابز، (اند تا آن قواعد را فرا گيرنـد  مند بوده كنجكاوی و روش الزم بهره

217.(  

توان بـه اعمـال  را مى ها انسانر طرح چنين ديدگاهى اين بود كه حركت فرض اصلى هابز د پيش

ها، قـوه تخيـل،  ، ماهيچـهها عصـبهای حسـى،  دستگاهى مكانيكى تقليل داد كه مركب از اندام

. كنـد اجسام بيرون از خـود حركـت مى) خيالى ريتأثبا ( ريتأثحافظه و تعقل است و در واكنش به 

. به معنای دقيق كلمه خودجنبان نيست ولى همـواره در حركـت اسـتاين دستگاه، به نظر هابز، 

امـا ايـن دسـتگاه بـه معنـای نـه چنـدان دقيـق . گذارند مى ريتأثزيرا اشيای ديگر همواره بر آن 

بـه عقيـده . خودجنبان است، زيرا در درون خود ميل يا كوششى برای حفظ حركـت خـويش دارد

ای است كه انسان را همـواره بـه  چنين انگيزه. گ استهابز، انگيزه اين حركت دائمى ترس از مر

فهميد  ها حركتتوان از مطالعه همين  صفاتى چون ميل، نفرت و اشتياق را مى. دارد حركت وا مى

  .و همين نظام مكانيكى قادر است تمامى تحركات و تمايالت انسان را تبيين كند

زيـرا همـان . نتيجه نيكويى داشـتانديشه حركت، ذهن هابز را تسخير كرده بود و اين خود 

وی . انديشه او را به نوآوری و ابتكار بزرگى كه در دانش سياسـت بـه عمـل آورد، رهنمـون شـد

اين قانون در . تبعات و مضامين قانون قوه جبری در نظريه گاليله را در ذهن خود جذب كرده بود

در نظريـه . كـرد واژگون مىواقع مفروضات مربوط به سكون و حركت را به شكلى ساده اما ژرف 
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كرد مگر اينكه چيز ديگری آن را  هيچ چيز حركت نمى. قديمى رايج، سكون وضع طبيعى اشيا بود

كننـد مگـر  فرض گاليله اين بود كه حركت وضع طبيعى است، اشيا حركت مى. به حركت در آورد

بـر حركـات آدميـان خواست ايـن فـرض را  هابز مى. ها را از حركت باز دارد آنكه چيز ديگری آن

ها را نسبت به يكديگر توضيح دهـد و سـپس  ای دست يابد كه حركات آن اعمال كند تا به نظريه

ها امكان دهد تـا حركـت  استنتاج كند كه آدميان بايد چه نوعى از حكومت داشته باشند كه به آن

  ).217: همان(خود را حفظ كنند و به حداكثر افزايش دهند 

ای كالن در ذهن خود تشكيل داده بود كه بتواند طبيعت، انسان و جامعه  هدر واقع، هابز فلسف

لذا فرضيه مـد نظـر او ايـن بـود كـه علـت همـه امـور، از جملـه . را بر حسب حركت تبيين كند

بـه نظـر هـابز، . احساسات انسان، را بايد در حركت يا به عبارت بهتر در تفاوت در حركـت يافـت

هـابز . ماده فقط در نتيجه اختالفات حركت ذاتـى تفـاوت دارنـد های گوناگون يا شكل ها صورت

بينـى حركـت اجسـام بـزرگ مثـل كـره زمـين  تنها برای توضيح و پيش اصل رياضى گاليله را نه

تـرين و  ها، از كرات بزرگ آسمانى گرفته تا جزئى پذيرفته بود، بلكه آن را در خصوص همه پديده

هدف هابز ايـن بـود كـه بـا قضـايای . دانست ادق مىی مغز آدمى، صها سلولخردترين حركات 

شـود، كـار  مطلق و بنيادی در خصوص ماهيت و طبيعت فضا، كه هندسه اقليدسـى را شـامل مى

خود را شروع كند و سپس با گذشتن از برخى قضايای بديهى و مسلم، نخست به مطالعه خـواص 

زای متحـرك عناصـر مختلفـى كـه آنگاه به تحقيق دربـاره اجـ. و كيفيات اجرام سماوی بپردازد

بايست فرض كند كـه هـر آنچـه  برای پيشبرد اين هدف مى. پيچيدگى فزاينده دارد همت گمارد

يعنى هر چه موجوديت دارد از اجزايى تشكيل شده است كه طبق قـوانين . وجود دارد جسم است

ارد كـه در ی بيليـهـا توپدر اصل ميان حركت . قطعى علم الحركات يا مكانيك در حركت است

كنند و حركت گياهان جـانوران و آدميـان از ايـن  روی ميز بيليارد با يكديگر و لبه ميز تصادم مى

  .نظر هيچ اختالفى وجود ندارد

فقـط بايـد گفـت . بنا به نظر هابز، قوانين اصلى حركت در همه جا و همه چيز مصـداق دارد

دهنده اجسـام افـزايش يابنـد،  ی تشكيلكنند به نسبتى كه اجزا حركاتى كه اين قوانين تبيين مى

مكانيسم جهان هستى را دارد، ولى هـابز  نيتر دهيچيپبا توجه به اينكه انسان . شوند تر مى پيچيده

شناسـى  خواست طرح جـامع تبيـين او از راه قـوانين حركـت بـه آنچـه مـا امـروز بايـد روان نمى

هـای تيـزبين دانشـمندان  برابر چشـم در نظر هابز، سراسر جهان در.فيزيولوژيك بناميم ختم شود

ی آن، از ها قسـمتزيـرا همـه . توان تمامى آن را بررسى كـرد قرار دارد؛ و دقيقًا با يك روش مى
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اجتماع انسانى، از قوانين سـاده و اساسـى  نيتر كاملترين حركت يك عنصر مجرد گرفته تا  ساده

  .كنند حركت به طور يكسان پيروی مى

  روش هابز.3

ی متفـاوتى هـا روشن سياسى از ديرباز تاكنون در طراحى جامعـه سياسـى معمـوًال از انديشمندا

ی هـا روشگيری از  ها چون ارسطو و تا حدی ماكياول و ُبدن با بهره برخى از آن. اند كردهاستفاده 

گرايانه به تشكيل دولت آرمانى خود دست زدند و برخى فيلسوفان  و تجربه )جزء به كل(استقرايى 

توماس هابز در زمره  .اقدام كردند) كل به جزء(ی قياسى ها روشچون افالطون و هابز از  خردگرا

تعميم قانون حركت به احوال و اميال انسانى گامى  كردن گرا است كه با مطرح انديشمندان قياس

از ميان تمـام انديشـمندانى . دشو ىم مهم در تحول دانش سياست برداشت كه امروزه هم استفاده

كـه  اند داشـته، به جز افالطـون، همگـى اعتقـاد اند پرداختهقرن هفدهم به مطالعه سياست  كه تا

به نظر آنان، . در مطالعه سياست به كار گرفت توان ىنمروش علوم كامًال مجرد نظير رياضيات را 

» عقـل عملـى«سياست به مثابه فعاليِت جهان تجربى در حال دگرگونى را به ياری آنچه ارسطو 

شناخت و پيشنهادهای سياسى بيش از آنچه حقايق ضروری و كلى باشند، قواعد  توان ىم دنام ىم

امـا شـيوه اسـتفاده از . از رياضـيات در مطالعـه سياسـت اسـتفاده كنـد كوشد هابز مى. اند ىحكم

هـابز هـم مثـل افالطـون و . رياضيات با ديالكتيك مرموز و عرفانى افالطون بسيار تفـاوت دارد

و نظريه خـود را در چـارچوبى مكـانيكى و  كند ىمرا رد ) گرا ماوراء(هات فراخودنگر توسيديد توجي

و استفاده او از  ماند ىمبينى علوم جديد  بينى او بيشتر به جهان جهان. دنك ىمگرايانه عرضه  طبيعت

 از زمان هابز تاكنون، شواهد اندكى از چنـان. رياضيات به استفاده دانشمندان فيزيك شباهت دارد

او به » محاسبه لذت«فقط جرمى بنتام و . خورد ىمفنون پژوهشى در آثار نظريه سياسى به چشم 

اما روش هابز در تعريـف، تمثيـل، تحليـل و ). 514: 1373بلوم، . (شود ىماين شيوه هابز نزديك 

 ای زيرا او به سبك سقراط ابتدا مفهوم يا گـزاره. تحويل رفتارهای بشری در نوع خود يگانه است

تـا آن سـاختار پيچيـده  رود ىمـو قدم به قـدم پـيش  دكن ىمرا تعريف و سپس توصيف و تجويز 

در نظر وی، روش خوب و معقول برای تحليل كليه موضوعات روشى از . را به وجود آورد) دولت(

تفكر است كه شبيه و نظير روش تحليل هندسى باشد كه به عقيده او منطقى اسـت و رمـز علـم 

پـيش پـا افتـاده را در دسـت  مسائلترين مطالب و  نكته نهفته است كه ابتدا ساده هندسه در اين

روند تا بـه قضـايای  نامند و بعد قدم به قدم پيش مى ها را علوم متعارفه يا بديهيات مى گرفته، آن
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رسند و اثبات هر قضيه بر قضيه ما قبل تكيه دارد تا  به قضايايى پيچيده و مشـكل  تر مى غامض

  ) .584: 1348پاسارگاد، (كه ريشه اثبات آن در همان حقايق اوليه است  رسد مى

كرد  وی گمان مى. هابز پس از آشنايى با هندسه آن را به دليل دقت روش علم واقعى دانست

توان به روابط علّى و معلولى ميان پديدارها پـى  با روش استنتاج، كه در هندسه معمول است، مى

مـثًال در  .اضى را در خصوص مفاهيم فلسفه و علوم اجتماعى به كـار بـرداو كوشيد احكام ري. برد

  :تعريف استدالل گفت

ی عام ها اسمكردن است؛ روش جمع و تفريق كردن نتايج  استدالل همان حساب

بـه سـخن ديگـر، . كنيم های خود اختيار مـى گذاری و بيان انديشه كه برای نشانه

؛ و با كاربرد اين روش علم يعنى شـناخت ها فيتعرآوردن نتايج از  دسته بيعنى 

  ).234: 1379عالم، (نتايج يا شناخت بستگى يك كار به كار ديگر 

اسـت كـه بـر اسـاس  »منطـق قياسـى دقيـق« ىنـوعروش علمى هابز در كليت خود مبتنى بر 

از نظر او، فلسـفه بـه معنـای دسـتگاهى صـرفًا . آوردن به ذهن خودبنياد بنا نهاده شده است روی

درسـت اسـت،  ميپنـدار ىمـاسى است كه بر پايه تعريـف اوليـه اصـطالحات و مفـاهيمى كـه قي

دن مجهـوالت پسـينى كر و سپس بر پايـه آن تعـاريف بـه روشـن بخشد ىم را شكل ها استدالل

هابز در روش شناختى خود ارتبـاطى  ).265: 1384نظری، ( كند پردازد و شناخت را ممكن مى مى

، فيزيك و )فلسفه اولى(يى نظير متافيزيك ها دانشو ) هندسه و رياضياتنظير (ميان علوم دقيقه 

آيد از اين علوم در زمينـه مطالعـات سياسـى  و سرانجام در صدد برمى كند ىمشناسى برقرار  روان

كارگيری دقت و قطعيت احكام رياضى در حوزه سياسـت  با به لوياتاناو در كتاب . خود بهره گيرد

وی بـا فراگيـری علـم هندسه،سـخت «. دارد دن سياست برمىكر ت علمىنخستين گام را در جه

مجذوب دقت و قطعيت احكام آن شد و يقين پيدا كرد كه به ياری رياضيات  مى تـوان بـه علـم 

هـابز كوشـيد ). 203: 1386عنايت، (» حقيقى رسيد و همه امور را به ضابطه عقل و قاعده درآورد

و عدم قطعيت نظريه اخالقى و سياسى رايج پيوند ايجاد در ذهن خود ميان قطعيت روش هندسه 

را بر سياست اعمال كند بـه چيـزی  كند، اما برای آنكه بتواند روشى مانند روش استقرايى هندسه

ای اساسى درباره سرشـت و  آنچه وی به آن نياز داشت فرضيه. بيش از كشف اقليدس نياز داشت

. ها با يكديگر را نيز توضيح دهد ن در جامعه و روابط آنهای آدميا ماهيت اشيا بود كه بتواند كنش

خواست علـم  زيرا هابز مى. روابط هندسى ميان خطوط، نقاط و سطوح برای اين منظور كافى نبود

. نشان دهد چگونه به صلح مدنى و زندگى آسوده دست يابند ها انسانكند كه به  سيتأسسياستى 
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تر  تر از فرضيه عمومى حركت بود و نيز روشى جـامع شخصای م به اين منظور، او نيازمند فرضيه

توانست به قضـايای  زيرا مى. روش هندسه بسيار عالى بود. از روش استنتاج در هندسه نياز داشت

، اما هندسه بايد كار خود را از برخـى قضـايای )27: 1380هابز، (برسد  شدنى پيچيده كامًال اثبات

ها  ممكن بود قضايايى از اين دست يافت شوند تا بتوان از آنحال چگونه . ساده بديهى شروع كند

آنچـه . توانست چنين قضايايى را به دسـت دهـد علم سياست را استنتاج كرد؟ روش اقليدس نمى

توان به چنين قضـايای سـاده  نياز بود روشى مركب از دو بخش بود كه هم نشان دهد چگونه مى

  .ها چه كنيم ا رسيديم با آنه ای رسيد و هم اينكه وقتى به آن اوليه

بخـش . يافـت» تركيبـى -ای روش تجزيـه«هابز اين روش را در شيوه معمول گاليله يعنـى 

 سيتأسـبخش تركيبى روش . يابى به قضايای ساده و اساسى مورد نياز بود ای روش دست تجزيه

رای ممارست ای ب ای روش گاليله شيوه بخش تجزيه. قضايای پيچيده با تركيب قضايای ساده بود

تـوان  ای را مى و تمرين در تخيل و انديشيدن بود، به اين معنا كه چه حركات يا نيروهـای سـاده

تصور كرد كه وقتى منطقًا با يكديگر تركيب شوند، تبيـين علمـى و علّـى خاصـى دربـاره پديـده 

انـه بـه كـار ای ماهر گاليله اين روش را به شيوه. دهند ای كه بايد تبيين شود به دست مى پيچيده

كرد كه قابل مشاهده نبودند، اما وقتـى مفـروض  به اين صورت كه حركاتى را تصور مى. برده بود

هـا را  خواست آن كه وی مى پذيری شدند برای توضيح و تبيين حركات پيچيده مشاهده گرفته مى

  .از لحاظ رياضى كافى بودند) شده مانند مسير حركت توپ شليك(توضيح دهد 

كه نيازمند توضيح اسـت، نتيجـه  پذيری اين فرض شروع كنيم كه پديده مشاهده پس بايد با

ناپذير است و سپس بايد در خيال خود به دنبال چنان عـواملى  حركت برخى عوامل ساده مشاهده

چگونه ممكـن بـود . بگرديم كه به حكم تركيب دقيقًا منطقى ضرورتًا به ايجاد آن نتيجه بينجامد

م سياست گرفته شود؟ علم سياسـت در عـين حـال هـم دشـوارتر و هـم اين روش در خدمت عل

تر از علم مكانيك بود؛ دشوارتر بود زيرا با حركات آدميان در رابطـه بـا يكـديگر سـر و كـار  ساده

توان انتظـار داشـت كـه اراده آدمـى  كند و مى ها بستگى پيدا مى داشت و اين حركات به اراده آن

از سوی ديگـر، . آورد يى باشد كه اجسام صرفًا مادی را به حركت در مىتر از هر نيرو بسيار پيچيده

هـای خودمـان داشـته  هـا و اراده واسـطه از انگيزه توانيم نوعى شناخت بى تر بود؛ زيرا ما مى ساده

فلسـفه «. توان از حركت اجسام مادی ديگر چنين شناختى به دسـت آورد باشيم، در حالى كه نمى

  ).همان(» سازيم بات است، زيرا ما خود دولت را مىمدنى قابل نمايش و اث
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از جمله اينكه  -هايى را كه علم سياست با آن مواجه است  توان پاسخ به پرسش در واقع نمى

شود جامعه سياسى به كار خود ادامه دهد، يا اينكه اگر ايـن كـاركرد مختـل  چه عواملى باعث مى

داكردن اجـزای سـاعت در خصـوص سـاعت ساز با ج آن طوری كه ساعت –شود دليلش چيست 

به عبارت . ای فرضى تجزيه كرد توان جامعه را در خيال خود يا به شيوه يابد، دريافت، اما مى درمى

وی جمع و تفريق . ديگر، از منظر هابز، تعقل همان محاسبه است و محاسبه همان جمع و تفريق

روش تركيبـى نـام دارد و روش تجزيـه،  ،فيتـألروش . برد و تجزيه به كار مى فيتألرا به معنای 

در تحليـل، ذهـن از جزئـى بـه . لذا روش فلسفى دربردارنده تحليل و تركيب است. روش تحليلى

تواند بـه يـاری تحليـل بـه  مثًال اگر كسى تصور طال را در نظر آورد مى. رود سوی كلى پيش مى

هـا  برسد؛ و باز ممكن است اين از خود طال تر ىكلتصورات جامد، مرئى، سنگين و تصورات بسيار 

گيريم كه روش وصول به شـناخت  پس نتيجه مى. چيزها برسد نيتر ىكلرا تجزيه كند تا آنكه به 

  .كلى چيزها صرفًا تحليلى است

ی ممكن ها معلولكند و به ساختن  در تركيب، برعكس، ذهن از مبادی يا علل كلى شروع مى

ت آشناتری از روش تحليل و روش تركيبى مد نظـر هـابز اگر بخواهيم اصطالحا. پردازد ها مى آن

اگر روش تحليلى . توان به روش استقرايى و روش قياسى يا استنتاجى اشاره كرد به كار ببريم مى

. توانيم فلسفه اخالق و سياست را بدون دانش رياضى و فيزيك بررسـى كنـيم را به كار بنديم مى

» امر خالف قانون«را به » ناروا«توانيم مفهوم  ت يا ناروا مىمثًال اگر بپرسند آيا فالن فعل روا اس

تحليل كنـيم و » فرمان كسى كه دارای قدرت مجبوركننده است«را به مفهوم » قانون«و مفهوم 

يى بيرون بكشيم كه اين قدرت را بـه خواسـت ها انسانرا از مفهوم » قدرت مجبوركننده«مفهوم 

توان به اين مبدأ رسيد كـه  امش زيست كنند؛ سرانجام نيز مىكنند تا در صلح و آر خود برقرار مى

ها نباشد، پيوسته با يكديگر ستيز  و انفعاالت آدميان چنان است كه اگر قدرتى مانع آن ها خواهش

. توان داوری كرد كه فعل مد نظر روا است يـا نـاروا بنابراين، با كاربرد روش تركيبى مى. كنند مى

تركيب بدون اينكه مبادی دورتر را بـه ميـان آوريـم درون حيطـه فلسـفه لذا در فرآيند تحليل و 

  ).27: 1382كاپلستون، ( مانيم اخالق و سياست باقى مى

رود بـه  ای روش گاليله وقتى در علم سياست به كار مى توان گفت مرحله تجزيه در نتيجه مى

هـا بـه  تجزيه حركـات آن معنای تجزيه جامعه سياسى به حركات اجزای آن، يعنى افراد انسان، و

ايـن . ای است كه بر روی هم بتوانند آن حركـات را تبيـين كننـد نيروهای متصور يا فرضى ساده

نيروهای متصور يا فرضى بايد نيروهايى باشند كه در نظر پرسشگر معقولى كـه زحمـت غـور در 
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هـای بـديهى و اگر ايـن نيروهـا همـان نيرو. درون خويش را به خود بدهد، بديهى و آشكار باشد

هـا همـان قضـايای بـديهى و  شـود؛ يعنـى آن آشكار باشند، در آن صورت شرط الزم برآورده مى

تـری  ای هستند كه وقتى مفروض گرفته شوند خواه ناخواه به قضـايای پيچيـده خودآشكار و ساده

  . ها نياز داشت علم سياست خود به آن سيتأسانجامند كه هابز برای  مى

  معه سياسىتبيين هندسى جا.4

به عبارت ديگر، اين نكته بود كه چنان . آنچه هابز را مجذوب هندسه كرد، روش استدالل آن بود

سازد حقيقت برخى قضايای پيچيده و در بادی امـر، نامحتمـل را بـر اسـاس  روشى ما را قادر مى

به . باشند ها اتفاق نظر داشته تری اثبات كنيم كه همگان بر حقيقت بديهى آن قضايای خيلى ساده

  .يابى به نتيجه قطعى باشد ای برای دست رسد اين روش شيوه نظر مى

ی اساسـى و اوليـه بـدن و ذهـن هـا حركتتوان به  ی آدمى را مىها كنشاز نظر هابز، همه 

ن كنند كه همه چيز را بتوان با آ ای تركيب مى دانشمندان اين حركت را از نو به شيوه. تجزيه كرد

كـرد و  ين، هابز آدمـى را همچـون نـوعى از جسـم در حـال حركـت تلقـى مىبنابرا. وضيح دادت

كوشيد احساسات، اميال و رفتار انسان را به عنوان پيامدهای حركت درونـى  انسـان توضـيح  مى

دهد، البته هابز معتقد بود كه اين حركات درونى تحت تاثير حركات بيرونى هستد و اينكه چگونه 

در سايه آن به صلح مدنى و زندگى آسـوده دسـت  ها انسانكند كه و ايجاد  سيتأسعلم سياستى 

روشنى قبـول  لذا هابز كاربرد روش تحليلى يا استقرايى را برای رسيدن به شناخت مبادی به. يابند

توجه به اين سـخن . كند كه ويژگى شيوه علمى، استنتاج نتايج تصديقات است دارد، اما تأكيد مى

انـد و  شـود تعاريف هـا شـروع مى كه استنتاج از آن ای ست كه مبادیروشن هابز در خور اهميت ا

يـا » هـا داللتتعيـين «: از انـد عبارتتعاريف . كلمات نيستند» معانى«تعاريف چيزی جز توضيح 

دربـاره ضـرورت  لوياتـانهـابز در . نـدا تعاريف يگانه مبـادی برهان. »ی متعين كلماتها داللت«

  :نويسد تعريف مى

متشكل از ترتيب و توالى درسـت واژگـان ) حقيقت(ه اينكه درستى پس با توجه ب

جوی درستى دقيق باشـد بايـد معـانى هـر و در احكام ما است كسى كه در جست

برد به خاطر بسپارد و به همان معنا آن را بـه كـار ببـرد  ای را كه به كار مى كلمه

ت ماننـد وگرنه خود را در ميان كلمـات گرفتـار و سـردرگم خواهـد يافـت، درسـ

ای كه در دامى چسبناك باشـد و هرچـه تقـال كنـد بيشـتر گرفتـار شـود و  پرنده
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قدر خوش آمده كه  كه تنها علمى است كه تاكنون خداوند آن(بنابراين در هندسه 

آدميان كار خود را بـا تعيـين و تصـريح معـانى ) آن را به بشريت عطا كرده است

ها را در آغـاز  نى را تعاريف خوانند و آناين تعيين نهايى معا. كنند كلمات آغاز مى

پس نبايد اشتباهات در اشيا در تعاريف نهفته اسـت ... دهند  تفحص خود جای مى

زيـرا . اند گويى شـده پس كسانى كه مدعى دانستن فلسفه هسـتند دچـار يـاوه... 

برنـد آغـاز  فالسفه استدالل خود را از تعاريف يـا تشـريح كلمـاتى كـه بكـار مى

و اين روشى است كه فقط در هندسه به كار رفته است و نتـايج آن بـه  كنند نمى

  ).100، 93: همان(اند  واسطه همين روش غير قابل ترديد شده

فلسفه جوياي . بنابراين، نزد هابز، شناخت فلسفي با كليات و نه صرفاً با جزئيات سر و كار دارد
اما .  ي كلي استها علتي نخستين يا ي علّي در پرتو مبادها نسبتمند  شناخت سازوار و نظام

هابز استدالل كرد كه رفتار )220:1377كاسيرر،(ابتكار هابز به فلسفه و روش آن مربوط بود 
با فهميدن همين نكته . كند  انسان را واكنش او به احساس، كه شكلي از حركت است، معين مي

مناسب براي آن طبع و سرشت ) دولت(توان طبع و سرشت انسان و نوع اجتماع سياسي  ساده مي
  .خوبي شناخت را به

  مفهوم طبيعت انسان .5

بنا به . شناسى مبتنى است نظريه حركت هابز در اصل مربوط به علم فيزيك نيست، بلكه بر روان

شناسى انسان كامل  توجه به روان در حوزه علم سياست بى ای درك هابز از طبع بشر، هيچ بررسى

از . شناسى از حركت، نظريه دولت خـود را بنيـان نهـاد يه همين درك روانهابز بر پا. نخواهد بود

انسان ماننـد ماشـين اسـت و از قطعـات هماننـدی . نظر هابز، انسان جزئى از جهان هستى است

ويژه در  خواست قانونى بيابد كه بر اساس آن حركت اين قطعات و بـه هابز مى. تشكيل شده است

. وی معتقد بود حواس انسان منشـأ هـر گونـه شـناخت اسـت. دهدارتباط با همنوعان را توضيح 

است و همين  ها انسانكننده  شناسند و حواس قوای دريافت همه چيز را از راه حواس مى ها انسان

زيـرا . او معتقد است احساس بايد حركات اجزا باشد. شود مى ها انساندريافت سبب حركت ذهنى 

  :نويسد مى لوياتانو در فصل اول ا. فقط جسم و حركات آن حقيقت دارد

علت احساس، جسم خارجى يا شـىء اسـت كـه آلـت حساسـه مربـوط را متـأثر 

واسطه مانند چشايى و بساوايى؛ و يـا بـا واسـطه ماننـد  يا بى ريتأثكند، و اين  مى

اشيای خارجى بر جسم انسان به وسـيله  ريتأثاين . بينايى، شنوايى و بويايى است
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ف و اغشيه داخل بدن پيوسته بـه سـوی مغـز و قلـب انتقـال اعصاب و ساير اليا

شود و يا قلب را به كوشش  يابد و آنگاه مقاومتى و يا فشار متقابلى را سبب مى مى

بودن، يك امر خارجى  اين كوشش به لحاظ خارجى. دارد تا خود را آزاد كند وا مى

خوانند  حس مى و اين تظاهر يا توهم همان است كه مردم آن را. رسد به نظر مى

ها  شوند در اشيايى وجود دارد كه آن همه اين كيفياتى كه محسوس ناميده مى... 

شـمارند، آالت حـس مـا بـه صـور  شوند، ولى چون حركات مـاده بى را سبب مى

شويم،  ها واقع مى آن ريتأثاين كيفيات برای ما، كه تحت . شوند مى متأثرگوناگون 

زيرا حركـت جـز حركـت چيـزی بـه وجـود  جز حركات گوناگون چيزی نيستند،

  ).116: 1358جونز، (آورد  نمى

بـه دسـت دهـد، بـه ) ادراك، تخيل و عقل(كوشد شرحى از قوای مدركه مختلف انسان  هابز مى

گيـرد كـه  يعنى هابز نتيجه مى. رسد طوری كه هر يك از اين قوا در تحليل نهايى به احساس مى

شود و سرانجام فقط به صورت موضوعى از  س او ناشى مىهر يك از قوای مدركه انسان از احسا

از طرف ديگر، هابز برای تشريح اميال آدمى هم، از قانون و حركت . آيد حركت اجزای بدن در مى

يئى شـصراحت آدمى را به  به لوياتاناو در فصل ششم . كرد های جرم و مكان استفاده مى و نظريه

گاه هابز در تعريف ميل، عشق، تنفر، نيك و بـد، لـذت، خالصه و عصاره ديد. كاهد مادی فرو مى

  :اين است كه... زيبايى، حزن و 

رسـند ماننـد  غيرمـادی بـه نظـر مى ها انسـانحتى آن دسته از چيزهايى كـه در 

تـوان  انديشه، ترس، اميد، آرزو و غيره قابل توضيح بـه زبـان مـاده هسـتند و مى

ست كه يك محـرك بيرونـى موجـب ی داخلى فرو كاها حركتها را صرفًا به  آن

  .ها شده و به عملى در جهان منتهى شده است تحقق آن

يى هـا حركتی حسى مـا موجـب پيـدايش ها اندامفشار يك عامل خارجى بر 

سپس اين احساس به صورت يك نمود . ناميم ها را احساس مى شود كه ما آن مى

ا احسـاس پسـت هـ آيد كه همـه اين يك خيال و بعد يك تصور يا حافظه در مى

گردنـد و  مى» ميـل«باز هم محرك چيزهای ديگری مثل  ها حركتاين . هستند

  ).519: 1373بلوم، (ميل يعنى جاذبه و دافعه يك چيز به تصور آمده 

نتيجه اينكه انسان چيزي جز احساس، . كند هابز تمام اعمال و افعال آدمي را تعريف مادي مي
به عقيده ويليام بلوم، هابز . وقفه ماشين جهان نيست ي دائم و بخش بيها حركت، ها تيفعال
 ).520: همان( هاي احساس و كنش چيزي هست يا نيست داند كه وراي محدوده نمي
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خواهد بيش از هر چيز از  خواست و هدف اصلي انسان، از نظر هابز، حفظ خود است و آنچه مي
 نيتر بزرگو نيكي است و ناامني  خير نيتر بزرگترتيب امنيت  بدين. آن اجتناب كند مردن است

خواهد از زندگي و دارايي خود مطمئن باشد، اما امنيت فقط از راه  انسان مي. شر و بدي است
جوي قدرت و داشتن قدرت ممكن است و هيچ انساني هرگز قدرت كافي ندارد و هميشه در جست

اي انسان نامحدود است بنابراين، خواست قدرت بر. بيشتر است تا از آنچه دارد نگهداري كند
در اين باره . در همين جا است ها انسانميان  ها كشاكشگرچه عرضه آن محدود است، و علت 

  :هابز نوشت
جوی و قرار در جسـت من ميل عمومى آدميان را در درجه اول خواهشى دائم و بى

. نشـيند اين ميلى است كه فقط با مـرگ فـرو مى. دانم قدرت و باز هم قدرت مى

ين وضع هميشه آن نيست كه شخص لذتى بيش از آنچه بـه دسـت آورده علت ا

تواند خرسند باشـد، بلكـه آن اسـت كـه او  جويد و به قدرت معتدل نمى است مى

زيستن حفظ كنـد، مگـر آنكـه  تواند قدرت و وسيله موجود خود را برای خوب نمى

  ).238: 1379عالم، (قدرت بيشتر به چنگ آورد 

همـه . هـا پيچيـده شـده اسـت در نتيجه برابـری نسـبى آن ها انسانميان  مبارزه برای قدرت در

هـا توانـايى و  يـافتن بـه آن خواهند و به طور كلى بـرای دسـت ی همانندی مىها هدف ها انسان

  .استعداد همانند دارند

ترين  برابری جسمى از اينجا پيدا است كـه ضـعيف. اين برابری هم جسمى است و هم ذهنى

برابری ذهنـى . ترين فرد را بكشند ند خواه با نيرنگ يا از راه همدستى با ديگران قویتوان افراد مى

برابـری بيشـتری از برابـری جسـمى در بـين » ی ذهنـىهـا تواندر مورد «حتى آشكارتر است؛ 

زيرا احتياط و دورانديشى چيزی نيست مگـر اينكـه تجربـه و گذشـت يكسـان . يابيم مى ها انسان

لذا نتيجه . اند ها به طور برابر در معرض آن بوده دهد كه آن چيزهايى را مى ها انسانزمان به همه 

خيـزد،  از ترس جنـگ برمى«: نتيجه ترس، جنگ است. برابری از نظر هابز ترس از يكديگر است

ترين راه برای هر كسى برای گريز از اين حالت ترس متقابل و  گرفتن معقول دستى يا سبقت پيش

توانـد  يعنى هر كسى بايد از طريق زور يا تزوير بر همه آدميان تا آنجا كـه مى امنيت است، نيتأم

سلطه و سروری بيابد تا حدی كه ديگر هيچ قدرتى به اندازه كافى نيرومند نباشد كه او را در خطر 

بنـابراين، ). همـان(» بيفكند و اين خود صرفًا الزمه صيانت ذات آدمى است و عمومًا مجاز اسـت

انسـان فردگـرا، خودخـواه، بدانـديش و از لحـاظ : عى انسان از نظر هابز چنـين اسـتطبيعت واق
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اگر انسان كامًال آزاد بود تا به طور كامل از طبيعـت خـود پيـروی . طلب است جويى برتری مبارزه

شد و زندگى در چنين وضـعى  درگير مى» چنان جنگى كه جنگ همه با هم است«كند ناگزير در 

  .ى كه وضع طبيعى است قابل تحمل نيستهاي با چنان ويژگى

در آن هيچ . »انسان، گرگ انسان است«در وضع طبيعى، هر انسان دشمن انسان ديگر است؛ 

تـوان  خالصـه، در وضـع طبيعـى نمى. عدالتى وجود ندارد دركى از درست و نادرست، عدالت و بى

اصلى به وجود آمـدن  سه علت«: هابز گفت. زيرا هيچ كس بر جان خود ايمن نيست. نفس كشيد

علت اول آدميان را بـرای كسـب سـود، . رقابت، ترس و افتخار: از اند عبارتچنين وضع و حالتى 

هابز، (» دارد علت دوم برای كسب امنيت، و علت سوم برای كسب اعتبار و شهرت به تعدی وا مى

1380 :158.(  

كننـد و بـه همـين  تكثير مى يى اين چنين به صورت تصاعدی ناامنى راها انساناز نظر هابز، 

ها توليد امنيت است و پرورش سجايای اخالقى و فضايل  ترين نياز آن ترين و بنيادی دليل اساسى

. گيری از نابودی نسل بشر، انسان بايد از ايـن وضـع خـارج شـود برای پيش. فردی اولويت ندارد

ز اين وضع تـا حـدودی بـه شدن انسان ا امكان خارج. رهايى و رستگاری واقعى او در همين است

ای از ايـن تمـايالت  از سويى پاره. تمايالت نفسانى او و تا حدودی به قدرت تعقل او وابسته است

دارد تا برای كسب صلح تـالش كنـد و از سـوی ديگـر  او را وا مى) بيشتر از همه ترس از مرگ(

انسـان بـا ديگـران  قواعد شايسته صلح را، كه موجب توافق) كه چيزی جز محاسبه نيست(تعقل 

هابز اين قواعد برقراركننده صلح يا اين احكام عقالنى را قوانين طبيعى . كند شود، به او القا مى مى

كند كه به چيزی كه ما را به حراسـت و  خواند  و آنها را به مثابه قضايا و پيامدهايى تعريف مى مى

ح را بـه ايـن قـوانين اختصـاص شود و دو فصـل مشـرو كنند، مربوط مى دفاع از خود راهبری مى

كردن اين قـوانين در  او خود با خالصه. شمرد دهد و در اين فصول نوزده قانون طبيعى را برمى مى

آن ضـابطه ايـن . كنـد كار ما را آسان مى» ترين افراد ساده و قابل فهم برای كندذهن«ای  ضابطه

  ).62: 1373شواليه، (» داريد، بر ديگران روا مداريد آنچه را بر خود روا نمى«: است

پوشى از حق تامى كه در حالت  بنابراين، هر يك از شما كه با ديگری برابر است بايد به چشم

شود رضا دهد و اراده خود را بـرای  هابز حق طبيعى خوانده مى زبانطبيعى بر همه چيز دارد و در 

دانيم كـه  خـوبى مـى ان بـهپوشى به كار گيرد، ولى با توجه به طبيعت انس رعايت اين پيمان چشم

رغم ترس از مرگ و احكام عقل چنين قراردادی رعايت نخواهد شد، مگر آنكه قدرت حاكمه  على

ی هراسـان را بـه ها انسـانناپذير، واقعى و آشكاری كه مجهز به نيروی مجـازات اسـت،  مقاومت
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). همان(» يهوده نيستبدون پشتوانه شمشير جز الفاظ ب«زيرا اين پيمان . رعايت پيمانشان وا دارد

ناپذير چيست؟ دولت يا انسان مصنوعى؛ اين دولت را چه كسى، چگونـه و  ولى اين قدرت مقاومت

ی طبيعى به منظور حراست از خود و برای خروج از آن ها انساندهد؛  بنا بر چه حكمى تشكيل مى

عقـد پيمـانى  حالت طبيعى وحشتناك، برای رهايى و رستگاری خود، بدون ترس از بازگشـت، بـا

  .نامد ىم» لوياتان«هابز آن را  كه دهند، ارادی اين دولت را تشكيل مى

  ارزيابى و نقد روش هابز. 6

زيرا او كسى  .داردهابز جايگاه و موقعيت خاصى در بين فيلسوفان و انديشمندان سياسى انگليسى 

به طـوری  نگاشت؛ است كه نخستين رساله منظم و منسجم را در علم سياست، به زبان انگليسى

 نيتـر كه هابز در برخـى از مهم يىها گسست. اند گذار فلسفه سياسى جديد خوانده را پايه او را كه

شناسانه نظريه سياسى نسبت به فلسفه سياسى كالسيك پديد آورد،  شناسى و معرفت مبانى هستى

ندان پـس از او گيری فلسفه سياسـى بسـياری از انديشـم برای رشد و شكل ى رامناسب یها نهيزم

بلكه در چگـونگى  ،او یها اهميت سياسى انديشه هابز نه در نتيجه استدالل ،در واقع .كردفراهم 

بـه  تـوان ىمـ ،بـرای نمونـه ،در اين زمينه. ستا منطق حاكم بر گفتار او مبانى فكری و استنتاج،

برداشـت ويـژه از حقـوق  آموزه قرارداد اجتماعى، گرايانه و سودگرايانه، لذت گرايانه، مفروضات ذره

نگاه مكانيكى به سياست جامعه و دولـت و چگـونگى اسـتدالل رياضـى و  وضع طبيعى، طبيعى،

   ).72: 1384كديور، ( گيری از مقوالت انتزاعى اشاره كرد هندسى و بهره

گرايان در بدبينى به ذات تغييرناپذير بشر،  نظری واقع یها پشتوانه نيتر از مهم ىكي ،همچنين

گرايى تـاريخى،  تاريخ، تعين یها كيد بر درسأت  د بر جدايى ميان خير سياسى و خير اخالقى،كيأت

كننـده اخـالق، حقـوق و ايـدئولوژی در  تلقى سياست به مثابه مبارزه قـدرت، نفـى نقـش تعيـين

الملـل بـه عنـوان  و تلقـى روابـط بـين ،شناختى قدرت بر اخالق كيد بر اولويت هستىأت ،سياست

كه تنها عامل تحديد حاكميت هر يك از جوامع،  ،»قانون جنگل«ى تحت حاكميت وضعيت طبيع

 ،لوياتـانويژه در  هب ،هابز آثار ها و برداشتحاصل سوی ساير جوامع است،  اعمال حق حاكميت از

ترسيم چارچوب اساسى علـم  ،نخست :به دو دستاورد بزرگ نائل آمده است لوياتانهابز در  است

ای سيال و فراگير اساس كـل  كه همچون پديده ،تحليل او از ماهيت قدرت دوم و ؛سياست جديد

مختلف زندگى همچون مالكيت اقتصادی، علم و  یها و حوزه دهد ىزندگى اجتماعى را تشكيل م

و در حقيقـت بـا آن  رنـديگ ىدانش، اخالق، قانون و حقوق و غيره همگى در پرتـو آن شـكل مـ
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از هر چيز در آن است كه تفكر سياسـى را از قيـد سـنت و  اما اهميت هابز بيش. همذات هستند

و تفكر سياسى را به عنوان دانشى مستقل، بر اسـاس  كرد توسل به اصول دينى و متافيزيك رها

شـناختى  روش یها هيـرو، درك پا از اين ).261: 1384نظری، ( ساختبيرونى استوار  یها تيواقع

   .داردل شده، اهميت انديشه هابز بيش از نتايجى كه از آن حاص

. كـردنقـد تـوان  را مىروش و دستاورد فكری هـابز  ،های ممتازی كه ياد شد ويژگى كنار در

گرايـان، بـه هـابز هـم  يسم و نيز نسبىويتيپوز ،گرايى تمامى انتقادات وارد به عينى ،نخست اينكه

. دكنـ ىس مونتـاژ متجزيه و سپ شعوری به نام انسان را موجود ذی ،وارد است كه با شىء پنداری

اسـاس  را در جامعه و حكومـت بـر ظاهر كوشيده است تحقيق خود هابز در لوياتان به دوم اينكه،

هابز گمـان دارد كـه بـا  .او شيفته آن علوم و مخصوصًا هندسه بود .روش علوم دقيقه استوار كند

معلولى ميان امـور و  ىبه روابط علّ  توان ىروش استنتاجى شبيه به آنچه در هندسه معمول است م

گفته است عيب عمده اين تصور هابز آن است درستى  به »جان پالمناتز«همچنان كه اما . پى برد

و غافل است از اينكه علمـى  كند ىو معلولى مشتبه م ىكه روابط منطقى ميان امور را با روابط علّ 

كـردن و آزمـودن  عدست آيد با علمى كـه متضـمن وضـه كه به ياری استنباط نتايج از تعاريف ب

 ).25-24: 1381 نصری،(فرضيات است فرق دارد 

اعتبار و درستى همه ادعاهـای هـابز، بـه صـحت و درسـتى توصـيف و تشـريح سوم اينكه، 

هـابز  يعنى اگر نشان داده شود كه برداشت و فهم. شناسانه او از طبيعت انسان، بستگى دارد روان

كل ساختار انديشه سياسى وی، به يـك بـاره  سرشت و ماهيت انسان نادرست است، خصوصدر 

بود افراد بشر بـدنهاد و  لذا هابز با اتخاذ موضعى بدبينانه درباره سرشت انسان معتقد. زدير ىفرو م

به اين ترتيب وجود حاكمى مطلق و قدرتمنـد . نظم ايجاد كنند توانند ىنمبنابراين، خود . اند ناتوان

كه  كرد ىنمدر حالى كه وی به اين نكته توجه . پنداشت ىم را برای ايجاد نظم در جامعه ضروری

سخاوتمند، غمخوار، مهربـان و فـداكار باشـند، و گـاهى هـم  توانند ىمحتى شريرترين افراد هم 

از  توانـد ىمخواهى آدميان نيز  ، بشردوستى و همنوعنيبنابرا .)775: 1383جونز، (گونه هستند  اين

   .كند ىمف ايجاد نظم هدايت عواملى باشد كه افراد را به طر

چهارم اينكه، مفهوم قرارداد اجتماعى و تشكيل دولت از نظر هابز بـه طـور ضـمنى مسـتلزم 

ای كه وی از انسان بـه  گرايانه درباره طبيعت آدمى است كه با تصور طبيعت گرايانه تصوری انسان

تنهـا  كه آدمى نـه ميرس ىمدر نظريه قرارداد اجتماعى به اين نتيجه . متناقض است دهد ىمدست 

كه انسان  مينيب ىمو منطقى است و  موجود غريزی و شهودی صرف نيست، بلكه موجودی عاقل
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رحـم نيسـت كـه فقـط در انديشـه خويشـتن باشـد، بلكـه  خودپرست و بى ای تنها موجود زنده نه

رت بـا و از همدردی و معاشـ شود ىمنشينى با همنوعانش شاد  موجودی اجتماعى است كه از هم

كه خير و صالح او در خيـر و صـالح همنوعـانش  شدياند ىمو چنين  كند ىمها احساس لذت  آن

خواه دكه انسان موجودی شرور و خو كند ىچگونه استدالل م هابز :اين است پرسشاكنون  .است

   ؟زدن به ديگران است هدف او در زندگى كسب قدرت بيشتر و صدمه نيتر است كه مهم

 ،مثـال رایب. گوناگونى وجود دارد های پرسشبسياری از ادعاهای هابز، باره درعالوه بر اين، 

ند، چگونـه و ا صـفت كه موجوداتى خودپسند و گرگ ،دوران طبيعى یها پرسيد كه انسان توان ىم

به فرمان حكومـت و قـانون  شوند ىو حاضر م باره تسليم عقل خود شده طى چه فرآيندی به يك

 يىها كـار، بـه انسـان نادان، جاهل و جنايت یها انسان  باره، د كه يكوش مىيعنى چه  .گردن نهند

ای رخ  ؟ چـه حادثـهشـود ىمو انسان وحشى در يك لحظه مدنى  شوند ىعاقل و منطقى تبديل م

دوره طبيعى شده است؟ هابز برای هيچ يك از ايـن در داده و چه متغير جديدی وارد زندگى بشر 

 هابز همچنان فكری دستگاه ابهامات درباره ديگر دو پرسش .ه نداردكنند قانع یها ها پاسخ پرسش

 كرده امضا قرارداد توانند ىم هابزی خوی درنده یها انسان چگونه اينكه يكى :است مانده پاسخ بى

 مربـوط گر محاسـبه يعنى عقل هابز، تحليل ابزار نيتر مهم به ديگر پرسش كنند؟ پيشه مدنيت و

 را ديگـران رفتارهای يا دهند ىمانجام  عقل اساس بر را خود رفتارهای مامتها  انسان آيا ؛شود ىم

 برانگيخته سياست علم های فراوانى ميان علمای بحث نكته اين !؟سنجند ىم عقل شاغول با فقط

 معيـار تنهـا ديگـران، رفتار داوری و خود رفتار توجيه برای عقل آيا پرسند ىم هابز از اينان .است

ساز نظريه  توماس هابز بسياری از مقدمات سرنوشت رسد ىبه نظر م ).806: 1382نصری، (است؟ 

بدبينانه خود دربـاره ماهيـت انسـان را  یها به عبارت ديگر، برداشت. خود را مفروض گرفته است

پسند يا بيـان  مدرك عقلكردن  عرضهدليل و  اقامهكه خود را از  پندارد ىآنچنان بديهى و مسلم م

  .نديب ىنياز م آن بى استدالل درباره

   نتيجه

در نظـر . دانست معنا را فقدان روش مى ی پوچ و بىها یريگ جهينتو  ها يىگو اوههابز علت اصلى ي

هابز، روش خوب و معقول برای تحليل كليـه موضـوعات روش تفكـری اسـت كـه شـبيه روش 

ته نهفته است كه تحليل هندسى باشد، كه به عقيده او منطقى است و رمز علم هندسه در اين نك

هـا را علـوم متعارفـه يـا  پيش پـا افتـاده را در دسـت گرفتـه، آن مسائلترين مطالب و  ابتدا ساده
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رسند و اثبات هر قضـيه  تر مى روند تا به قضايای غامض نامند و قدم به قدم پيش مى بديهيات مى

اثبـات آن در همـان رسد به قضايای مشكل و پيچيده، كه ريشـه  بر قضيه ماقبل تكيه دارد تا مى

خواست با اين قضايا علم سياستى را استنتاج كند كه صلح  اما هابز مى. حقايق و عناصر اوليه است

تـأليف / تحليـل، و تركيـب/ لذا از دو روش تجزيه. و زندگى آسوده را برای انسان به ارمغان آورد

و در تركيـب، ذهـن از ) ااستقر(رود  در تحليل، ذهن از جزئى به سوی كلى پيش مى. استفاده كرد

). قيـاس(پـردازد  هـا مى ی ممكـن آنهـا معلولكنـد و بـه سـاختن  مبادی يا علل كلى شروع مى

رود تجزيه جامعه سياسى بـه  ای يا تحليلى وقتى در علم سياست به كار مى بنابراين، روش تجزيه

ای  يا فرضى ساده ها به نيروهای متصور حركات اجزای آن، يعنى افراد انسان و تجزيه حركات آن

  .است كه بر روی هم بتوانند آن حركات را تبيين كنند

شناسـى  هابز همگان را متوجه كرد كه برای شناختن اجتماع و دستگاه سياسـت بايـد از روان

. معتقد بود حواس انسان منشأ هر گونـه شـناخت اسـت او. آدمى شروع كرد و خود نيز چنين كرد

اسـت و ايـن  ها انسـانكننده  شناسند و حواس قوای دريافت واس مىهمه چيز را از راه ح ها انسان

طبيعت انسان خودخواه، مغـرور، تنهـا، بدانـديش و . شود مى ها انساندريافت سبب حركت ذهنى 

نتيجـه برابـری تـرس از يكـديگر اسـت؛ و از . به حكم طبيعت برابرند ها انسان. طلب است برتری

. دولـت ضـروری اسـت سيتأسـاز جنگ و ايجاد امنيـت،  لذا برای پرهيز. خيزد ترس جنگ برمى

جمعى از آدميان همه با هم توافق كنند و پيمان ببندند كه حق نماينـدگى خـويش را بـه واسـطة 

ها باشد و همگان چه كسانى  اكثريت به خود يا جمعى از افراد بسپارند؛ يعنى اينكه وی نماينده آن

ه عليه او، تمام اعمال و احكام آن فرد يا مجمـع افـراد را اند و چه كسانى ك ی دادهرأكه به نفع او 

غايت آن عهـد و ميثـاق ايـن . اند ها بوده چنان جايز و معتبر بشمارند كه گويى خودشان عامل آن

  .است كه آدميان در بين خود به صلح و آرامش زندگى كنند و از گزند ديگران مصون بمانند

شـود كـه بـدن آدمـى بـه  وناگون ساز و كاری شروع مىبا فصولى درباره اجزای گ لوياتانلذا 

فصل اول تا پنجم بـه بحـث از حـس، خيـال، زبـان و اسـتدالل عقلـى . كند موجب آن عمل مى

دهـد كـه  شـود و نشـان مى تعريـف و شناسـايى مى ها یزاريبدر فصل ششم، اميال و . پردازد مى

كنـد،  به اعمال گوناگون متمايـل مىرا  ها انسانشده ذهن را، كه  چگونه حاالت مختلف و شناخته

 ها انسـانفصول هفتم تا دوازدهم ضرورت تمايل . توضيح داد ها یزاريببه وسيله اميال و توان  مى

كند و پـس  بار انزواگزينى و زندگى طبيعى را بررسى مى به تعامل و همكاری و پيامدهای مسكنت

بايـد بـرای  ها انسـانايـدهايى كـه جمعى اسـت و ب نوعى ساز و كار دسته سيتأساز آن سخن از 
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ترتيب صلح و زندگى آسوده در جامعه سياسى، نتيجه بالفصـل  بدين. رهايى از مرگ رعايت كنند

  .شناسى فيزيولوژيك انسان است كه ذكر آن گذشت تبيين هندسى و روان

  منابع
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