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 نوید کلهرودی
کارشناسی ارشد علوم سیاسی

شرحی بر کتاب هابز و آزادی جمهوری خواهانه

چکیده
ــواره  ــه هم ــت ک ــیک اس ــی کالس ــوفان سیاس ــن فیلس ــه پیچیده تری ــز از جمل ــس هاب تام
ــی  ــز تحول ــی هاب ــة سیاس ــت. اندیش ــود داشته اس ــة او وج ــی از اندیش ــای متفاوت قرائت ه
عمیــق در فهــم فلســفة سیاســی ایجــاد نمــود و خوانــش نوآئیــن او از مفاهیمــی همچــون 
حــق و آزادی و حقــوق طبیعــی عمــاًل باعــث شــد تــا او در کنــار ماکیاولــی از پــدران فلســفة 
ــا فلســفة سیاســی پیشــامدرن شــکل  ــق ب ــی باشــد کــه در گسســتی عمی سیاســی مدرن
گرفتــه بــود. کوئنتیــن اســکینر در ایــن کتــاب تــالش می کنــد تــا ضمــن بررســی تحــوالت 
اندیشــة هابــز، ایــن موضــوع را روشــن نمایــد کــه درک و تلقــی هابــز از مفهــوم آزادی در 
طــول زمــان چــه تغییــری کــرد و او در نهایــت چگونــه در برابــر برداشــت جمهوری خواهــان 
از مفهــوم آزادی ایســتاد و بــا ارائــة مفهومــی بدیــع از آزادی از ایــن دیــدگاه دفــاع کــرد کــه 
آزادی انســان ها در حکومت هــای مطلقــه و غیردموکراتیــک هــم حفــظ می شــود و حاکــم 

ــد. ــد ایــن آزادی را از شــهروندان ســلب نمای نمی توان

واژه های کلیدی:
تامس هابز، آزادی، جمهوری خواهی، اسکینر، فلسفة سیاسی، حقوق طبیعی.

مقدمه
ــوفان  ــن فیلس ــی از اصلی تری ــوان یک ــز به عن ــس هاب ــی تام ــة سیاس ــم اندیش فه
ــرای  ــی و ب ــراه ماکیاول ــه او به هم ــت ک ــم اس ــت مه ــیک از آن جه ــی کالس سیاس
ــی از فلســفة سیاســی ایســتادند  ــار رو در روی تلقــی ارســطویی و افالطون اولیــن ب
و بــا رد مفاهیمــی همچــون ســعادت و آرمان خواهــی، درکــی واقع گرایانــه از 
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سیاســت را خلــق نمودنــد. ایــن دو فیلســوف عمــاًل راهــی خــالف راه یونــان باســتان 
را طــی کردنــد. در اندیشــة هابــز هیــچ اشــاره ای بدیــن کــه حاکــم از ســوی خــدا 
ــا  ــت های او ب ــن گسس ــی از مهم تری ــن یک ــدارد و ای ــود ن ــت وج ــاب شده اس انتخ
دیگــر فالســفة قدیــم اســت. دشــمنی او در سراســر نوشــته هایش از اولیــن آن هــا 
تــا ســترگ ترین کتابــش )لویاتــان( بــا اندیشــة جمهوری خواهانــه واضــح و مبرهــن 
ــز در ســده ای می زیســت کــه نظریــات حــق الهــی پادشــاهان در حــال  اســت. هاب
ــز  ــه اعــدام چارل ــات سیاســی کــه در نهایــت منجــر ب ــود و اختالف کمرنگ شــدن ب
اول گردیــد ثبــات سیاســی انگلســتان را برهــم زد. تمامــی ایــن اتفاقــات در اندیشــة 
ــتان  ــاع انگلس ــن اوض ــس از درهم ریخت ــاًل پ ــه او عم ــد؛ چنان ک ــر بودن ــز مؤث هاب
ناگزیــر بــه فرانســه مهاجــرت نمــود و برخــی از مهم تریــن آثــارش را در ایــن کشــور 
نگاشــت و البتــه در اواخــر حکومــت الیــور کرامــول بــه انگلســتان بازگشــت. فهــم 
ــان  ــود؛ چن ــد ب ــن خواه ــای آن غیرممک ــه زمینه ه ــه ب ــدون توج ــز ب ــة هاب اندیش
کــه اســکینر خــود در ایــن بــاب می گویــد: »کلمــات حکــم عمــل و کــردار را نیــز 
دارنــد.« )اســکینر، 1397، ص. 21(. بــا آن کــه فیلســوفان بــزرگ دیگــری کــه پــس 
از هابــز بــه طــرح نظــرات خــود پرداختنــد همچــون اســپینوزا و الک از مخالفــان 
اندیشــة هابــز بودنــد امــا گسســت و انقالبــی کــه هابــز در برابــر قدمــا ایجــاد کــرده 
ــز اساســاً  ــه آرا هاب ــدون توجــه ب ــود کــه طــرح هــر بحثــی ب ــود چنــان عظیــم ب ب
ــل  ــت حاص ــاب در حقیق ــن کت ــه ای ــکینر ک ــن اس ــود. کوئنتی ــی نم ــن م غیرممک
ــم  ــا فه ــرده ت ــالش ک ــت ت ــال های 2002 و 2003 اس ــای او در س درس گفتاره
دقیقــی از آرا هابــز بــه مخاطبــان ارائــه نمایــد. حجــم اســناد و منابعــی کــه اســکینر 
ــرده  ــتفاده ک ــا اس ــاب از آن ه ــن کت ــگارش ای ــا و ن ــن درس گفتاره ــة ای ــرای ارائ ب
بی نظیــر اســت و تقریبــاً می تــوان گفــت در ایــن کتــاب ردپــای تمامــی مفســران 

■ اســکینر، کوئنتیــن )1397(. هابــز و آزادی 
جمهوری خواهانه، ترجمة هرمز همایون پور، تهران: 

فرهنگ جاوید 
شابک: 978-600-8209-48-5
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ــه جزئیــات و  ــز دیــده می شــود. توجــه فــراوان اســکینر ب و منتقدیــن اندیشــة هاب
ــا نویســنده  ــة او بیــش از همــه مخاطبــان را در ایــن مســیر ب رویکــرد زمینه گرایان
ــا همچــون  ــم ت ــالش می کنی ــن نوشــتار ت ــا در ای همــراه و همســفر کرده اســت. م
ــه  ــای مطلق ــداران حکومت ه ــتدالل های طرف ــیر اس ــد س ــک فراین ــکینر و در ی اس
ــا بررســی  همچــون »رابــرت فیلمــر« و »ژان بــودن« را مطــرح نماییــم و ســپس ب
اندیشــة هابــز نشــان دهیــم کــه وی چگونــه هــم از همفکــران خــود همچــون بــودن 
فاصلــه گرفــت و در نقطــه ای باالتــر از آنــان ایســتاد و چگونــه بــا طــرح خوانشــی 
متفــاوت از آزادی عمــاًل تنهــا ســالح جمهوری خواهــان و مدافعــان اندیشــة یونــان 

ــان ســلب نمــود. ــد نظام هــای ســلطنتی از آن باســتان را در نق

جایگاه اثر و اهمیت آن
ــاً  ــت و عموم ــر اس ــام النکاش ــر 1940 در اولده ــد نوامب ــکینر متول ــن اس کوئنتی
ــود.  ــناخته می ش ــام ش ــی به ن ــی و مورخ ــة سیاس ــگار اندیش ــک تاریخ ن ــوان ی به عن
اســکینر از ســردمداران مکتــب زمینه گرایــی )مکتــب کمبریــج( اســت. طرفــداران 
ــر  ــک اث ــکل گیری ی ــای1 ش ــا زمینه ه ــد ت ــالش می کنن ــاً ت ــی عموم زمینه گرای
ــکینر  ــون اس ــی همچ ــر زمینه گرایان ــارت دیگ ــد. به عب ــرار دهن ــی ق ــورد بررس را م
تــالش مــی کننــد تــا نوعــی تفســیر متنــی2 از اندیشــه هــای سیاســی ارائــه دهنــد. 
ــوفان  ــه فیلس ــی ک ــی و وقایع ــوالت تاریخ ــا تح ــداوم ب ــور م ــان به ط زمینه گرای
ــوفان  ــد فیلس ــا بفهمن ــد ت ــالش می کنن ــوند و ت ــه می ش ــته اند مواج درون آن زیس
ــم کــه  ــن بدانی ــی خــود را ای ــد یکــی از تکالیــف اصل چــه در ســر داشــته اند: »بای
متن هــای مــورد بررســی را بــر آن زمینه هــای فکــری قــرار دهیــم کــه بــه مــا ایــن 
ــد  ــام می دادن ــتن ها انج ــا نوش ــان ب ــه مؤلف ش ــه از آن چ ــد ک ــکان را می دهن ام
ــز  ــل مرک ــم.« )اســکینر، 1393، ص. 23(. او در حــال حاضــر مدیرعام ســر درآوری
مطالعــة تاریــخ اندیشــة سیاســی در دانشــگاه کوئیــن مــری لنــد اســت. از اســکینر 
ــا  ــن آن ه ــه مهم تری ــده اند ک ــه ش ــددی ترجم ــای متع ــی کتاب ه ــان فارس ــه زب ب
به ترتیــب: بنیادهــای اندیشــه سیاســی مــدرن )1978(، ماکیاولــی )1981(، آزادی 
ــز و آزادی  ــر لیبرالیســم )1988(، بینش هــای علــم سیاســت )2002(، هاب مقــدم ب
جمهوری خواهانــه )2008( هســتند. کتــاب هابــز و آزادی جمهوری خواهانــه در 
6 فصــل بــه عــالوة یــک بخــش نتیجه گیــری و مجموعــاً در 247 صفحــه منتشــر 

شده اســت.
ــرش  ــنت نگ ــن س ــی در همی ــز به نوع ــاب نی ــم کت ــور مترج ــز همایون پ هرم
ــا و  ــة کتاب ه ــد. از او ترجم ــت می کن ــی فعالی ــة سیاس ــون اندیش ــه مت ــی ب تاریخ
1. Con tex t
2.  tex tual in terpre ta tion
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ویراســتاری بســیاری از متــون در حــوزة علــوم سیاســی از جملــه یونــان باســتان، 
حیــات پــر فــراز و نشــیب آدولــف هیلتــر، اندیشــه عدالــت و... منتشــر شده اســت.

بررسی و نقد شکلی اثر
هابــز و آزادی جمهوری خواهانــه از ســوی نشــر فرهنــگ جاویــد منتشــر شده اســت. 
ــدارد  ــز ن ــی نی ــم چندان ــه حج ــه این ک ــه ب ــکیل دارد و باتوج ــری ش ــاب ظاه کت
ــم  ــک مترج ــوان ی ــور به عن ــز همایون پ ــت. هرم ــاپ شده اس ــبی چ ــذ مناس ــا کاغ ب
ــان  ــرای مخاطب ــکینر ب ــن اس ــی از مت ــة روان ــز ترجم ــده نی ــه کار و شناخته ش کهن
 Cri tic ایرانــی فراهــم ساخته اســت. مــراد مــا در اســتفاده از واژة نقــد در این جــا واژة 
ــردد  ــه می گ ــی ترجم ــه عمل ــی ب ــاً در فارس ــه عموم ــت ک ــی اس ــان انگلیس ــه زب ب
ــان  ــه گم ــة اول ب ــود. در درج ــخیص داده می ش ــره« تش ــره از ناس ــه در آن »س ک
نگارنــده بــر هــر مترجمــی واجــب اســت کــه ضمــن شــرحی کلــی از دیدگاه هــای 
ــه  ــد ک ــاره نمای ــز اش ــه نی ــن نکت ــد بدی ــه می کن ــه ترجم ــی ک مطرح شــده در کتاب
انگیــزه و قصــد اصلــی او از ترجمــة اثــر بــه زبــان فارســی چــه بوده اســت. بــه ســخن 
دیگــر خواننــدة فارســی زبانی کــه در ایــران زندگــی مــی کنــد بــه چــه دلیلــی بایــد 
یــک روایــت تاریخــی پیچیــده از یــک فیلســوف سیاســی کالســیک را مطالعــه کنــد؟ 

ایــن توضیــح از مقدمــة مترجــم یــا ناشــر در بــاب ایــن کتــاب وجــود نــدارد.
ــت.  ــی اس ــان فارس ــه زب ــة واژة Commonweal th ب ــر ترجم ــم دیگ ــة مه نکت
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــر نموده اس ــث« ذک ــورت »کامنول ــاً به ص ــن واژه را عموم ــم ای مترج
عمــاًل هــر ترجمــه ای از ایــن معنــا می توانــد موجــب گمراهــی شــود. ایــن اصطــالح 
ترجمــه ای انگلیســی از واژة res publica در زبــان التیــن اســت و دو معنــای عمــده 
ــه  ــی ک ــة سیاس ــا جامع ــق ی ــی مطل ــام سیاس ــی نظ ــت اول به نوع دارد. در حال
منافعــی مشــترک دارد اشــاره می کنیــم و در حالــت دوم ایــن واژه بــرای توصیــف 
ــت اول  ــن واژه در حال ــة ای ــرای ترجم ــی رود. ب ــه کار م ــوری ب ــای جمه حکومت ه
ــترک المنافع«  ــا »مش ــت« ی ــون »دول ــی همچ ــاً واژه های ــی عموم ــان فارس مترجم
ــاب  ــی در ب را انتخــاب می کننــد. ایــن در حالیســت کــه مجــادالت تاریخــی فراوان
ایــن واژه هــا وجــود دارد و عــدم آشــنایی نظــری ایرانیــان بــا ایــن تحــوالت، ترجمــة 
ــن  ــور به درســتی بهتری دقیــق ایــن واژگان را مشــکل می ســازد. بنابرایــن همایون پ

ــت. ــه کرده اس ــث ترجم ــورت کامنول ــان ص ــه را به هم ــده و کلم راه را برگزی

بررسی و نقد محتوایی اثر
تامــس هابــز عمــاًل در طــول زندگــی اش و برخــالف تصــور عمومــی از وی تــالش 
ــا بیــش از آن کــه در سیاســت و فلســفة سیاســی ورود کنــد در فرهنــگ و  کــرد ت
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ادب و میــراث عصــر رنســانس و میــراث اومانیســم به تطــور بپــردازد. پژوهش هــای 
متفــاوت در مــورد هابــز نشــان مــی دهــد کــه وی عمــاًل در اواخــر عمــر خــود روی 
ــه از وضعیــت ســلطنت در انگلســتان احســاس  ــه فلســفة سیاســی آورد؛ چــرا ک ب
ــبت  ــه او نس ــد ک ــان می دهن ــز نش ــا نی ــی پژوهش ه ــه برخ ــرد. البت ــر می ک خط
ــه عضویــت در پارلمــان نیــز بی تمایــل نبوده اســت؛ امــا اگرچــه هیــچ گاه چنیــن  ب
ــی در  ــای فراوان ــی برخــی از رســاله هایش موجــب جدل ه ــدا نکــرد ول ــی پی فرصت
میــان سیاســتمداران گردیــد. تأثیرپذیــری هابــز از اندیشــه های اومانیســتی کــه در 
آن پیکره هــای انســانی اســاس آثــار را تشــکیل مــی دادنــد از اولیــن نکاتــی اســت 
ــاری  ــن ب ــن اولی ــرد. ای ــرار می گی ــکینر ق ــه اس ــورد توج ــاب م ــدای کت ــه در ابت ک
ــی  ــای التین ــی نماده ــی ها و معان ــات نقاش ــا جزئی ــی ب ــب ایران ــه مخاط ــت ک اس
ــی  ــخه های اصل ــد نس ــوص روی جل ــز و به خص ــار هاب ــه در آث ــود ک ــرو می ش روب
ــن  ــان ای ــا نقاشــی لویات ــن آن ه ــه معروف تری ــای وی کشــیده می شــدند ک کتاب ه
هیــوالی باســتانی در متــون مقــدس اســت. اســکینر ایــن رونــد توضیــح و توصیــف 
ــی  ــات جالب ــده اطالع ــه خوانن ــد و ب ــال می کن ــاب دنب ــای کت ــا انته نقاشــی ها را ت

ــد. ــا می ده ــی آن ه ــا و معان ــاب نماده در ب

هابز و توصیفی اولیه از آزادی
هابــز در یکــی از اولیــن آثــارش یعنــی اصــول قانــون تــالش کــرد تــا توصیفــی از 
مفهــوم آزادی ارائــه دهــد. او بنــای خــودش را بــر ایــن گذاشــت کــه توضیــح دهــد 
ــی  ــی کاف ــه ایمن ــد ب ــان ها می توانن ــه انس ــت و چگون ــه اس ــان چگون ــت انس سرش
ــت  ــاًل تح ــز عم ــی هاب ــث روش ــد. از حی ــدا کنن ــت پی ــترک دس ــح مش ــرای صل ب
تأثیــر علــوم ریاضــی در زمــان خــود بــود. شــارحانی همچــون ارنســت کاســیرر در 
ــز  ــه هاب ــد ک ــف نموده ان ــه را توصی ــن نکت ــی ای ــنگری به خوب ــفه روش ــاب فلس کت
ــکافت و  ــز را می ش ــرد همه چی ــدا می ک ــه ورود پی ــئله ای ک ــر مس ــه در ه چگون
ــاخت و  ــب می س ــر مرت ــار یکدیگ ــا را در کن ــق آن ه ــع و تفری ــد جم ــپس مانن س
ــا  ــرد ت ــالش می ک ــز ت ــت هاب ــود. در حقیق ــم می نم ــود را فراه ــث خ ــاکلة بح ش
بگویــد: »بهتریــن راه شــناخت هــر چیــزی شــناخت اجزائــی اســت کــه آن چیــز 
ــود  ــت ب ــن جه ــی، 1395، ص. 91(. به همی ــت.« )طباطبائ ــم آمده اس از آن فراه
ــز  ــز مطالعــة پیکرهــای طبیعــی و سیاســی را شــبیه هــم می دانســت. هاب کــه هاب
در سراســر آثــارش کــه مــورد توجــه اســکینر اســت در ابتــدا اصطالحــات کلیــدی 
مــورد نظــرش را تعریــف می کنــد، ســپس نتایــج و پیامدهایــی را بــر آن هــا مترتــب 
مــی ســازد و در نهایــت اصــول بنیادیــن نظریــه اش را بــر آن مبنــا شــکل می دهــد.

ــردازد  ــح می پ ــه توضی ــاب آن ب ــز در ب ــه هاب ــائلی ک ــن مس ــی از مهم تری یک

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

sb
r.

fa
sl

na
m

eh
.o

rg
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             5 / 12

http://hsbr.faslnameh.org/article-1-84-en.html


350126

سال دوم، شماره 5
بهار 1398

پرونده ویژه

توضیــح فراینــد انجــام دادن یــا نــدادن یــک چیــز توســط آدمیــان اســت. از نظــر 
ــم: ــه طــی می کنی ــن زمین ــه را در ای ــار مرحل ــاًل چه ــا عم ــز م هاب

الف( ما یا آزادی انجام دادن عملی را داریم یا این آزادی را نداریم.
ــردن آزادی  ــه کم ک ــت ب ــروط اس ــم مش ــک تصمی ــه ی ــیدن ب ــد رس ب( رون

ــم.( ــی بگیری ــک تصمیم ــت ی ــه در نهای ــی این ک ــان )یعن خودم
ج( وقتــی فکــر می کنیــم کــه عملــی را کــه در حیطــة توانایــی ماســت انجــام 
ــه  ــت اول مــا اشــتیاق و میلــی ب بدهیــم دو حالــت شــکل خواهــد گرفــت. در حال
ــل  ــام آن عم ــه انج ــم ب ــت حک ــت و در نهای ــم داش ــن کار خواهی ــام دادن ای انج
خواهیــم داد امــا درحالــت دوم عاملــی بــه ماننــد تــرس یــا نگرانــی باعــث می گــردد 

تــا مــا آن عمــل را انجــام ندهیــم.
ارادة  بــه  بــدان تأکیــد می کنــد اهمیــت و اصالت بخشــی  آن چــه هابــز 
ــه  ــتی ک ــک کش ــه ی ــوال ب ــک هی ــة ی ــتان حمل ــرح داس ــا ط ــت. او ب انسان هاس
سرنشــین آن مجبــور می شــود بــرای فــرار از دســت هیــوال وســایل داخــل کشــتی 
ــتی  ــین کش ــه آن سرنش ــه اگرچ ــد ک ــد می کن ــد تأکی ــاب کن ــه درون آب پرت را ب
مجبــور اســت تــا چنیــن کنــد امــا بازهــم عملــی را انجــام می دهــد کــه در نهایــت 
برخاســته از ارادة اوســت. به همیــن جهــت اســت کــه هابــز معقتــد اســت: »دلیلــی 
ــت از  ــاً می بایس ــم، حتم ــام می دهی ــرس انج ــه از روی ت ــه آن چ ــدارد ک ــود ن وج
ــر  ــم، متزلزل ت ــورت می دهی ــزی ص ــه چی ــی ب ــرص دسترس ــر ح ــه به خاط آن چ

ــکینر، 1397، ص. 52(. ــود.« )اس ــی ش تلق
ــر  ــة عنص ــای اولی ــتدالل بن مایه ه ــن اس ــم در ای ــه می بینی ــن چنان ک بنابرای
تــرس کــه در آثــار بعــدی هابــز عمــاًل یکــی از اصلی تریــن دالیــل گــذار از وضــع 

ــان می ســازد. ــی اســت خــود را نمای طبیع
هابــز امــا بــا تأکیــد فراوانــش بــر روی عنصــر اراده عمــاًل روبــروی نــگاه مدرســی 
ــد کــه  ــر ایــن نظــر بودن ــدگاه مدرســی ب ــه دی ــرار گرفــت. اگــر معتقــدان ب نیــز ق
چیــزی خــارج از ارادة انســان ها وجــود دارد کــه ارادة آنــان را تعییــن می کنــد هابــز 
به صراحــت روبــه روی ایــن دیــدگاه ایســتاد و از ایــن ســخن گفــت کــه: »وقتــی از 
ــزی جــز عمــل مشــخص خواســت و  ــه چی ــم ب ــم، نمی توانی ــت می کنی اراده صحب
اختیــار اشــاره داشــته باشــیم.« )اســکینر، 1397، ص. 55(. به عبــارت دیگــر اگــر تــا 
آن زمــان مبنــا بــر ایــن بــود کــه کنشــگر آزاد کســی اســت کــه براســاس خواســت 
عقلــی و خــرد عمــل می کنــد و نــه میــل و تمنــا؛ حــال اساســاً هابــز مبنــای عمــل 
ــز  ــا هاب ــود. ام ــا گذاشــته ب ــزة انســانی بن ــا و غری ــر به رســمیت شــناختن تمن را ب
ــه  ــات این ک ــرای اثب ــتیکی ب ــتدالل اسکوالس ــر از اس ــه تمام ت ــا هوشــمندی هرچ ب
ــا  ــی ب ــن تالزم ــرد و ای ــد از خــودش سرچشــمه می گی ــه انســان اراده می کن هرچ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

sb
r.

fa
sl

na
m

eh
.o

rg
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             6 / 12

http://hsbr.faslnameh.org/article-1-84-en.html


350127

سال دوم، شماره 5
بهار 1398

جدال بر سر مفهوم آزادی

خداونــد نــدارد بهــره گرفــت: »اگرچــه آدمیــان کارهــای بســیاری انجــام می دهنــد، 
کــه خداونــد دســتور نــداده اســت و، بنابرایــن، خداونــد عامــل آن هــا نیســت، امــا 
ــا هوســی داشــته باشــند کــه ارادة  ــه هیچ چیــز میــل ی ــان نمی تواننــد نســبت ب آن
خداونــد علــت آن هــا نبــوده باشــد.« ) طباطبائــی، 1395، ص. 141( و بــر ایــن مبنــا 

عمــاًل آزادی و اراده را یکــی دانســت و آن را آزادی طبیعــی خوانــد.
ــور  ــودش در آن به تط ــار خ ــن آث ــز در اولی ــه هاب ــری ک ــم دیگ ــث مه مبح
پرداختــه بــود بحــث آزادی طبیعــی بــود. از نظــر هابــز آزادی طبیعــی بــا مفهــوم 
حقــوق طبیعــی برابــر اســت و شــکلی از آزادی اســت کــه خصلــت ویــژة انســان در 
طبیعــت صــرف اســت. از نظــر هابــز طبیعــت مــا را مجبــور می ســازد تــا انتخــاب 
کنیــم کــه از اراده و آرزوهــای خویــش چه چیــزی بــرای مــا خــوب اســت و 
چه چیــزی مضــر اســت؛ همچنیــن طبیعــت مــا را وادار مــی ســازد تــا از خودمــان 
ــه این کــه آزادی حــق طبیعــی ماســت  ــرای رســیدن ب ــز ب محافظــت بنماییــم. هاب
و ارتبــاط ایــن مفهــوم بــا صیانــت نفــس، یــک ســیر اســتداللی دیگــر را نیــز طــی 

ــه اســت: ــت مرحل ــامل هف ــه ش ــد ک می کن
الف( اصل صیانت نفس حق انسان هاست.

ب( حق طبیعی با آزادی طبیعی برابر است.
ج( حق طبیعی عمل کردن به عقل است.

د( انجام هر عمل برای صیانت نفس خالف عقل نیست.
ه( آزادی برابر است با حق طبیعی صیانت نفس از خودمان در تمام اوقات.

و( همة اعمال معطوف به صیانت نفس هستند.
ز( آزادی یعنی هر عملی مایل هستیم انجام دهیم.

ــه آزادی  ــد اســت ک ــا  معتق ــد ام ــاع می کن ــز اگرچــه از آزادی طبیعــی دف هاب
حداکثــری اســتفاده و منفعتــی انــدک بــرای انســان ها دارد. از نظــر هابــز انســان ها 
همــه عالقه منــد بــه دســت پیداکــردن بــه آرزوهــا هســتند و تــا زمانــی کــه همــه 
ــگ  ــت جن ــا وضعی ــا تنه ــت م ــند، وضعی ــته باش ــق داش ــز ح ــه همه چی ــبت ب نس

همــه علیــه همــه خواهــد بــود.

هابز و شکل گیری نظریة دولت
ــازد.  ــود را می س ــت خ ــة دول ــالوده های نظری ــز ش ــه هاب ــت ک ــن مبناس ــر همی ب
ــدا  ــه آن دســت پی ــم ب ــا نمی توانی ــح هســتیم ام ــا همــه آرزومنــد صل از نظــر او م
کنیــم مگــر از آزادی طبیعــی خودمــان دســت برداریــم. از نظــر هابــز دو راه بــرای 
محــدود کــردن آزادی انســان وجــود دارد. در حالــت اول مــا توانایــی خودمــان را از 
دســت می دهیــم؛ در ایــن حالــت و در وضــع طبیعــی مــا تــوان ایــن را نداریــم کــه 
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پرونده ویژه

بــه مــدت طوالنــی هرچــه خواســتیم انجــام دهیــم، مــا آزادی و تــوان کافــی بــرای 
ــم  ــن علی رغ ــم؛ بنابرای ــمن را نداری ــر دش ــان در براب ــگی از خودم ــت همیش حفاظ
این کــه در نهایــت آزادی هســتیم امــا از توانایــی اعمــال ایــن آزادی در شــدیدترین 
ــت. در  ــر اس ــروی برت ــک نی ــود ی ــه نب ــرف ب ــا ص ــة این ه ــم و هم ــش ناتوانی حالت
ــم؛ در این جــا  ــان عمــل نمایی ــای ارادة خودم ــر مبن ــم ب ــا حــق داری ــت دوم م حال
دیگــر الزم نیســت توانایــی خودمــان را از دســت بدهیــم بلکــه حقمــان را بــا میثاقی 
ــا ارادة خودمــان، خودمــان را از اعمــال حداکثــری آن حــق  محــدود می کنیــم و ب
محــروم می ســازیم. ایــن چنیــن اســت کــه وقتــی تعــداد زیــادی از مردمــان چنیــن 

ــا پیکــرة سیاســی شــکل می گیــرد. نماینــد عمــاًل نهــادی ســاختگی ی

دو شکل میثاق سیاسی از نظر هابز
ــاق می شــوند؛ در درجــة اول آن هــا  ــه دو شــکل وارد میث ــز انســان ها ب از نظــر هاب
تحــت لــوای یــک حاکمیــت مطلقــه قــرار می گیرنــد و در درجــة دوم تحــت لــوای 
یــک میثــاق اســتبدادی. هابــز در درجــة اول از بســتن میثاقــی کــه از روی اجبــار 
ــان را  ــق آزادی حرکتم ــت ح ــن حال ــا در ای ــر او م ــد؛ از نظ ــاع می کن ــد دف نباش
حفــظ می کنیــم. در کنــار ایــن موضــوع مــا قــرار اســت حقــی را واگــذار نماییــم تــا 
بــه صلــح برســیم، مــا اگرچــه دیگــر حــق انجــام هــر کاری را نداریــم امــا حقمــان 
ــا آزادی طبیعــی خــود را  ــان محفــوظ اســت. حــال م ــرای برخــی کارهــا همچن ب

ــا عطــا کرده اســت. ــه م ــون ب ــه قان ــم ک ــم و آزادی ای داری ــذار کرده ای واگ

هابز و محدود نمودن آزادی
ــز  ــه هاب ــلطنتی ک ــای غیرس ــان حکومت ه ــان و مدافع ــی از جمهوری خواه بخش
ــا  ــت ب ــرح داده  اس ــوت ش ــود بهیم ــروف خ ــر مع ــا را در اث ــدن آن ه ــل برآم عوام
طــرح نظــرات هابــز کــه در بــاال آوردیــم بــه او حملــه کردنــد. از نظــر آنــان آن چــه 
ــت از  ــرای اطاع ــود ب ــت و الزم نب ــرق نداش ــی ف ــا بردگ ــاًل ب ــت عم ــز می گف هاب
ــر  ــدال از نظ ــن ج ــت داد. ای ــت آزادی را از دس ــز میگف ــه هاب ــان ک ــت آن چن دول
تاریخــی همزمــان شــده بــود بــا درگیــری هــای پارلمــان انگلســتان بــا چارلــز اول 
ــر  ــه ب ــه در انگلســتان و بدین ترتیــب مجادل ــة اندیشــه های جمهوری خواهان و زمزم
ــودن  ــز و ب ــا حکومــت مطلقــه چنان کــه هاب ــود کــه آی ســر ایــن نکتــه متمرکــز ب
ــز  ــم نمــی آورد؟ هاب ــن آزادی را فراه ــن رفت ــات از بی ــد موجب ــاع می کردن از آن دف
ــه برخــی  ــش از هرکــس ب ــه بی ــن زمین ــن جــدل ایســتاد و در ای ــروی ای ــا روب ام
ــاهان  ــه پادش ــود ک ــد ب ــاًل معتق ــر عم ــود. فیلم ــک ب ــودن نزدی ــر و ب از آرای فیلم
ــک  ــا ی ــت و تنه ــدار اس ــکل اقت ــا ش ــال اراده تنه ــتند و »اعم ــی هس دارای حقوق
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ــر، 1396، ص. 38(.  ــد.« )فیلم ــتمر اراده کن ــر و مس ــور مؤث ــد به ط ــن می توان ذه
در حقیقــت فیلمــر نیــز ماننــد بــودن معتقــد بــود کــه پادشــاه ورای قانون گــذاری 
ــم  ــا علی رغ ــر دوی این ه ــا ه ــد ام ــض نمای ــن را نق ــد قوانی ــرار دارد و می توان ق
دفــاع از حاکمیــت یکپارچــه و مطلقــه معتقــد بودنــد کــه مجموعــه قوانینــی وجــود 
دارنــد کــه پادشــاه بــا وجــود بســط یــد فراوانــش تــوان ســرپیچی از آن هــا را نــدارد. 
از نظــر بــودن پادشــاه موظــف اســت کــه بــر طبــق قانــون طبیعــی عمــل نمایــد و 
خیــر عمومــی را به پیــش ببــرد: »اگــر پادشــاه نخواهــد متهــم بــه محاربــه بــه خــدا 
ـ کــه همــة پادشــاهان عالــم بایــد پیوســته یــوغ او را بــه گــردن داشــته باشــند ـ و 
مرتکــب کفــر بــه ســاحت او شــود، بایــد از محــدوده قانــون هــای الهــی و طبیعــی 
ــاه  ــت پادش ــز دس ــور نی ــن کش ــای بنیادی ــن قانون ه ــر ای ــزون ب ــد. اف ــاوز نکن تج
را می بنــدد.« )طباطبائــی، 1395، ص. 46(. هابــز چنان کــه گفتیــم در کنــار 
ــد  ــن واح ــد در عی ــر نمی توانن ــه دو نف ــال این ک ــرح مث ــا ط ــتد و ب ــودن می ایس ب
ــد تقســیم گــردد و هــر  ــد کــه حاکمیــت نبای ــد تأکیــد می کن یــک ســاز را بنوازن
ملکــی تنهــا یــک پادشــاه می خواهــد. هابــز در این جــا پاســخی تلویحــی و بســیار 
ــادن  ــردن نه ــن گ ــه در عی ــد ک ــد و می گوی ــان می ده ــه جمهوری خواه ــم ب مه
ــدون  ــتن ب ــاً آزادی را زیس ــز اساس ــد. هاب ــان ها آزادن ــم انس ــاز ه ــا ب ــه دولت ه ب
ــتند و آزادی در  ــه هس ــاً تبع ــان ها اساس ــز انس ــر هاب ــد. از نظ ــی دان ــت نم حاکمی
یــک کامنولــث چیــزی جــدای از حکومــت نیســت. او در نگاهــی واقع گرایانــه تأکیــد 
ــه  ــد ک ــد بدان ــد بای ــول نمای ــر تابع شــدن را قب ــدون جب ــه هــر کــس ب ــد ک می کن
وضعــش از وضــع طبیعــی بهتــر اســت. به بیــان دیگــر فــرد اگرچــه تابــع اســت امــا 
چــون ارادی ایــن تبعیــت را انتخــاب نموده اســت آزاد نیــز باقــی می مانــد. یکــی از 
نقــاط مهــم گسســت هابــز از فیلمــر و ژان بــودن در دفــاع از حکومــت مطلقــه در 
این جاســت. هرچــه فیلمــر بــر حــق الهــی پادشــاهان و مفهــوم پدرســاالری تأکیــد 
ــا  ــردم ب ــاق م ــاس میث ــت را براس ــکل گیری حکوم ــز ش ــس هاب ــود بالعک می نم
ــا بررســی نقاشــی لویاتــان نشــان می دهــد کــه عمــاًل  لویاتــان می دانــد. اســکینر ب
پیکــر بــزرگ لویاتــان از جمع شــدن تعــداد زیــادی از آدم هــای کوچکــی کــه روی 
ــر  ــودن امــا مهم ت ــز از ژان ب ــد تشــکیل شده اســت. گسســت هاب ــرار گرفته ان هــم ق
بــود. اگــر بــودن حاکمیــت مطلقــه را نــه ناشــی از ارادة قــدرت حاکــم کــه ناشــی 
ــن  ــای بنیادی ــه قانون ه ــدن آن ب ــروط ش ــی و مش ــون اله ــت و قان ــون طبیع از قان
ــق را  ــت مطل ــوم حاکمی ــم در بســط مفه ــز »گام مه ــا هاب ــی دانســت ام کشــور م
برداشــت و حقــوق طبیعــی فــرد را جانشــین قانــون طبیعــت کــرد.« )طباطبائــی، 
1395، ص. 79(. بنابرایــن اگرچــه هابــز نیــز همچــون بــودن از حاکمیــت مطلقــه 

ــی متفــاوت اســتوار ســاخت. ــر مقدمات ــای دفاعــش را ب ــا مبن ــاع می نمــود ام دف
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جمع بندی و ارزیابی نهایی
ــح  ــز توضی ــاب نی ــدای کت ــکینر در ابت ــه اس ــان ک ــت چن ــوان گف ــی می ت به طورکل
ــف  ــر ســر تعری ــان ب ــا جمهوری خواه ــز ب ــری هاب ــی از درگی داده اســت بخــش بزرگ
ــی  ــر عمل ــام دادن ه ــان آزادی را انج ــت. جمهوری خواه ــه می شده اس آزادی خالص
می دانســتند کــه قانــون اجــازه مــی داد امــا هابــز بــر تقــدم حقــوق بــر قانــون معتقــد 
بــود. در این جــا الزم اســت ایــن تلقــی متفــاوت هابــز را توضیــح دهیــم. هابــز عمــاًل 
ــری  ــای نظ ــا مبن ــت ب ــی و در مخالف ــار ماکیاول ــه در کن ــود ک ــانی ب ــن کس از اولی
قدمــا از نفــس و غریــزه به عنــوان مبنــای حقــوق طبیعــی دفــاع کــرد. اگــر فلســفة 
ــد و تکلیــف را در اولویــت  ارســطویی و افالطونــی به دنبــال ســعادت و غایت هــا بودن
ــز  ــن هاب ــتند، ای ــور داش ــه ام ــه ب ــاًل عقل گرایان ــی کام ــن نگاه می دانســتند و بنابرای
ــل در انســان ها  ــه عق ــوذ بیشــتری نســبت ب ــای نفســانی را دارای نف ــه هواه ــود ک ب
ــاب  ــود. نویســنده ای در ب ــا نم ــدرت جابه ج ــا ق ــت را ب ــری حقیق دانســت. او به تعبی
تحولــی کــه هابــز در تعریــف حقــوق طبیعــی ایجــاد کــرد می نویســد: »در حالــی کــه 
ــده می شــد  ــات انســانی فهمی ــو سلســله مراتب غای ــی در پرت ــش از او حــق طبیع پی
ــز  ــت، هاب ــانی داش ــات انس ــان غای ــگاه را در می ــن جای ــود پایین تری ــت از خ و صیان
حــق طبیعــی را فقــط بــر مبنــای صیانــت از خــود در تفکیــک بــا هرگونــه تعهــد یــا 
وظیفــه فهمیــد.« )اشــتراوس، 1396، ص. 295(. بنابرایــن هابــز بــر ایــن نکتــه تأکیــد 
می ورزیــد کــه افــراد انســانی بیشــتر از آن کــه عالقــه ای بــه انجــام دادن »تکلیف« هــا 
داشــته باشــند بــرای به دســت آوردن »حقــوق« خــود می جنگنــد. بــر همیــن اســاس 
هابــز معقتــد بــود آدمــی آزاد به دنیــا می آیــد و حقــی طبیعــی دارد. موانــع بیرونــی 
تنهــا می تواننــد بخشــی از توانایــی انجــام کاری را از او ســلب کننــد امــا نمی تواننــد 
قــدرت اهــدا شــده از ســوی طبیعــت یعنــی حفــظ صیانــت نفــس را از یــک انســان 
به طــور کامــل ســلب نماینــد. از نظــر هابــز موانــع اساســاً دو دســته هســتند. موانــع 
ــی  ــه مشــخص اســت منظــور موانع ــد و چنان ک ــام دارن ــق ن ــی/ مطل ــوع اول بیرون ن
ــی آب  ــاًل وقت ــد، مث ــال آب را می زن ــز مث ــوند. هاب ــع می ش ــرون مان ــه از بی اســت ک
ــرار دارد آزاد نیســت چــون محفظــه مانعــی اســت کــه آب  ــک محفظــه ق داخــل ی
بیــرون نریــزد یــا مــردی کــه در میانــة یــک تاکســتان راه مــی رود در میــان حصارهــا 
حرکــت می کنــد تــا انگورهــا را لــه نکنــد. نــوع دوم موانــع خودخواســته هســتند. در 
ــد بلکــه به ســبب انتخــاب  ایــن حالــت موانــع به طــور کامــل جلــوی مــا را نمی گیرن
ــد  ــز می گوی ــویم. هاب ــدود می ش ــه مح ــت ک ــان اس ــد انتخاب هایم ــا در رون ــود م خ
فــردی کــه بــا زنجیــر بســته شده اســت از درون آزادی اش ســلب نشــده بلکــه مانعــی 
بیرونــی جلــوی آزادی او را گرفته اســت؛ بنابرایــن اگــر عاملــی بیرونــی جلــوی آزادی 

مــا را نگیــرد مــا عمــاًل از نظــر هابــز آزاد هســتیم.
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جدال بر سر مفهوم آزادی

ــر  ــاع از حکومــت مطلقــه در براب ــرای دف ــز عمــاًل راه را ب منطــق اســتدالل هاب
ــه  ــام علی ــق قی ــز ح ــت هاب ــهور اس ــه مش ــود. چنان ک ــاز نم ــان ب جمهوری خواه
ــمارد.  ــاز می ش ــان ها مج ــان انس ــادن ج ــر افت ــورت به خط ــا در ص ــان را تنه حاکم
ــان  ــان خودم ــادن ج ــر افت ــگام به خط ــا در هن ــه م ــد ک ــتدالل می کن ــز اس هاب
ــم،  ــدن نداری ــی از مجازات ش ــرد و هراس ــم ک ــد خواهی ــه الزم باش ــر کاری ک ه
به همین معنــا آزادی مــان حفــظ خواهــد شــد. بنابرایــن الــزام طبیعــت بــر مــا کــه 
جــان خودمــان را حفــظ نماییــم از هــر قانونــی باالتــر اســت. از همیــن اســتدالل 
هابــز مبنــای خــودش را گســترش مــی دهــد و تأکیــد می کنــد کــه پــس هرچــه 
بــرای بهــروزی الزم اســت بایــد انجــام دهیــم تــا بیشــتر از جــان خودمــان صیانــت 
نماییــم. دومیــن نکتــه ای کــه هابــز در توجیــه آزاد بــودن انســان ها در حکومت هــای 
ــی  ــی چیزهای ــر حکومت ــه در ه ــت ک ــن اس ــذارد ای ــه می گ ــر آن صح ــه ب مطلق
ــود  ــائلی وج ــر مس ــارت دیگ ــده اند؛ به عب ــذاری نش ــامل قانون گ ــه ش ــتند ک هس
دارنــد کــه نــه قانونــی در موردشــان هســت و نــه منعــی بــرای انجــام دادن آن هــا 
ــرط  ــد آزادی به ش ــی بودن ــان مدع ــر جمهوری خواه ــن اگ ــت. بنابرای ــع شده اس وض
ــه  ــی ک ــی متفاوت ــا تلق ــز ب ــرد هاب ــت شــکل می گی ــت دول ــود دخال ــودن و نب رهاب
از آزادی مطــرح نمــود روبــروی آن هــا ایســتاد و آزادی را صرفــاً رهایــی از دخالــت 
ــران  ــه ارادة دیگ ــردن در وابســتگی ب ــه زندگی ک ــز صــرف ب ــا هاب ــر دانســت ام غی
ــول  ــاه مقت ــه پادش ــت ک ــب اس ــت. جال ــان نمی دانس ــدن آزادی انس ــدود ش را مح
نیــز پیــش از آغــاز جنــگ داخلــی و در جــدال بــا پارلمانــی کــه اعضایــش مخالــف 
ــد:  ــز اول می گوی ــذارد، چارل ــز صحــه می گ ــر هاب ــر نظ ــد ب ــز بودن نظــرات او و هاب
 » آزادی مــردم عبــارت اســت از داشــتن دولــت، و قوانینــی کــه مطابــق آن هــا زندگی 
و اموالشــان کامــاًل متعلــق بــه خودشــان باشــد و دولــت کمتریــن ســهمی در آن هــا 
ــود،  ــوری آزاد ب ــک جمه ــه در ی ــوان بی آن ک ــر می ت ــارت دیگ نداشــته باشــد. به عب

ــه زندگــی کــرد. )اســکینر، 1397، ص. 173(. آزادان
در انتهــا ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه هابــز به دلیــل تلقــی و تعبیــر متفاوتش 
ــن  ــون و همچنی ــطو و افالط ــی ارس ــای معرفت ــت از مبن ــوم آزادی، گسس از مفه
شــکل گیری مبانــی نظــری لیبرالیســم در آثــارش از مهم تریــن فیلســوفان سیاســی 
کالســیک اســت کــه به تعبیــر اشــتراوس مــوج اول مدرنیتــه را رقــم زد. واقع گرایــی 
ــه  ــت بلک ــی نیس ــر او قدس ــی موردنظ ــام سیاس ــه نظ ــر این ک ــد او ب ــز و تأکی هاب
ــا در  ــاً فضیلت ه ــود و اساس ــاب می ش ــاع انتخ ــا اتب ــاق ب ــق میث ــاه از طری پادش
شــخص فرمانــروا مهــم نیســتند بلکــه پادشــاه به صــرف قــدرت و شمشــیرش اســت 
کــه مقــدس اســت؛ نیــز گسســتی از دیــدگاه فضیلت گرایانــة قدمــا بــود. بنابرایــن 
ــز  ــدگاه هاب ــود چــرا کــه  » از دی ــر ب ــز مهم ت ــت از هــر چی مســئلة حاکمیــت و دول
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مســئلة اصلــی سیاســت، خوبــی یــا بــدی دولــت نیســت بلکــه بــودن یــا نبــودن آن 
اســت. بــه ســخن دیگــر بزرگتریــن خطــر سیاســی محتمــل بــرای همــگان فقــدان 
ــود در  ــز گام بزرگــی ب حکومــت اســت.« )وگان، 1395، ص. 65(. اندیشــه های هاب
پی ریــزی مبانــی اولیــة دولت هــای ملــی و گــذار هرچــه بیشــتر اندیشــة سیاســی 
ــرای مقایســة  ــی باشــد ب ــد مبنای ــه می توان ــن نکت ــی. ای ــا به ســمت عرفی گرای اروپ
راهــی کــه اندیشــة سیاســی اروپــا و ایــران و جهــان اســالم طــی کردنــد. اگــر در 
ــائلی  ــبت مس ــی از نس ــش متفاوت ــز خوان ــی و هاب ــور ماکیاول ــا ظه ــان ب ــذر زم گ
ــر  ــدرن ب ــوفان م ــر فیلس ــت و اگ ــکل گرف ــا ش ــت در اروپ ــن و سیاس ــون دی همچ
شــانة قدمــا کــه همچــون غول هــا بودنــد ایســتادند و بــه جلــو نــگاه کردنــد و اگــر 
مبنــای شــکل گیری سیاســت عرفــی جدالــی بــا ســنت الهیاتــی و الهیــات مســیحی 
بــود و بــر همیــن مبنــا ســنت نه تنهــا رهــا نشــد بلکــه در پیونــد بــا تجــدد ظهــور 
دوبــاره ای کــرد امــا در جهــان اســالم و ایــران ایــن راه طــی نگردیــد و ضرباهنــگ 
ــود  ــه خ ــاًل ن ــه عم ــود ک ــد ب ــان کن ــود چن ــب شــده ب ــه از درون متصل ســنتی ک
توانســت خــود را احیــا نمایــد و نــه به دلیــل تصلــب فراوانــش اجــازه داد تــا اندیشــة 
تجــدد در ایــران نضــج بگیــرد. شــناخت و مطالعــة هرچــه بیشــتر راه متفاوتــی کــه 
بــا هابــز و ماکیاولــی در تاریــخ اندیشــة سیاســی اروپــا آغــاز شــد می توانــد همچــون 
نقشــة راهــی باشــد کــه چگونــه تجــدد از دل ســنت شــکل گرفــت و سیاســت در 

پیونــد بــا عرفیــات رشــد نمــود و در مشــرق زمیــن چنیــن نگردیــد.

منابع
اســکینر،کوئنتین )1393(. بینــش هــای علــم سیاســت، جلــد اول در بــاب روش، ترجمــة 

فریبــرز مجیــدی، تهــران: فرهنــگ جاویــد.
اســکینر، کوئنتیــن )1397(. هابــز و آزادی جمهوری خواهانــه، ترجمــة هرمــز همایون پــور، 

تهــران: فرهنــگ جاویــد.
اشــتراوس، لئــو )1397(. مقدمــه ای سیاســی بــر فلســفه، ترجمــة یاشــار جیرانــی، تهــران: 

آگــه.
طباطبائــی جــواد )1395(. تاریــخ اندیشــه سیاســی جدیــد در اروپــا، جلــد نخســت، دفتــر 

ســوم، تهــران: مینــوی خــرد.
ــیریه،  ــین بش ــة حس ــز، ترجم ــه هاب ــی در اندیش ــت سیاس ــری )1395(. تربی وگان، جف

ــی. ــران: ن ته
فیلمــر، رابــرت )1396(. پدرســاالر یــا قــدرت طبیعــی شــاهان، ترجمــة علــی اردســتانی، 

تهــران: نــگاه معاصــر.
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