شرحی بر کتاب هابز و آزادی جمهوریخواهانه

نوید کلهرودی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

چکیده

تامــس هابــز از جملــه پیچیدهتریــن فیلســوفان سیاســی کالســیک اســت کــه همــواره
قرائتهــای متفاوتــی از اندیشــة او وجــود داشتهاســت .اندیشــة سیاســی هابــز تحولــی
عمیــق در فهــم فلســفة سیاســی ایجــاد نمــود و خوانــش نوآئیــن او از مفاهیمــی همچــون
حــق و آزادی و حقــوق طبیعــی عمـ ً
ا باعــث شــد تــا او در کنــار ماکیاولــی از پــدران فلســفة
سیاســی مدرنــی باشــد کــه در گسســتی عمیــق بــا فلســفة سیاســی پیشــامدرن شــکل
گرفتــه بــود .کوئنتیــن اســکینر در ایــن کتــاب تــاش میکنــد 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 جمهوریخواهــان
از مفهــوم آزادی ایســتاد و بــا ارائــة مفهومــی بدیــع از آزادی از ایــن دیــدگاه دفــاع کــرد کــه
آزادی انســانها در حکومتهــای مطلقــه و غیردموکراتیــک هــم حفــظ میشــود و حاکــم
نمیتوانــد ایــن آزادی را از شــهروندان ســلب نمایــد.

واژههای کلیدی:

تامس هابز ،آزادی ،جمهوریخواهی ،اسکینر ،فلسفة سیاسی ،حقوق طبیعی.

مقدمه
فهــم اندیشــة سیاســی تامــس هابــز بهعنــوان یکــی از اصلیتریــن فیلســوفان
سیاســی کالســیک از آن جهــت مهــم اســت کــه او بههمــراه ماکیاولــی و بــرای
اولیــن بــار رو در روی تلقــی ارســطویی و افالطونــی از فلســفة سیاســی ایســتادند
و بــا رد مفاهیمــی همچــون ســعادت و آرمانخواهــی ،درکــی واقعگرایانــه از
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جمهوریخواهانه ،ترجمة هرمز همايونپور ،تهران:
فرهنگ جاوید

شابک978-600-8209-48-5 :

سیاســت را خلــق نمودنــد .ایــن دو فیلســوف عمـ ً
ا راهــی خــاف راه یونــان باســتان
را طــی کردنــد .در اندیشــة هابــز هیــچ اشــارهای بدیــن کــه حاکــم از ســوی خــدا
انتخــاب شدهاســت وجــود نــدارد و ایــن یکــی از مهمتریــن گسســتهای او بــا
دیگــر فالســفة قدیــم اســت .دشــمنی او در سراســر نوشــتههایش از اولیــن آنهــا
تــا ســترگترین کتابــش (لویاتــان) بــا اندیشــة جمهوریخواهانــه واضــح و مبرهــن
اســت .هابــز در ســدهای میزیســت کــه نظریــات حــق الهــی پادشــاهان در حــال
کمرنگشــدن بــود و اختالفــات سیاســی کــه در نهایــت منجــر بــه اعــدام چارلــز
اول گردیــد ثبــات سیاســی انگلســتان را برهــم زد .تمامــی ایــن اتفاقــات در اندیشــة
هابــز مؤثــر بودنــد؛ چنانکــه او عمــ ً
ا پــس از درهمریختــن اوضــاع انگلســتان
ناگزیــر بــه فرانســه مهاجــرت نمــود و برخــی از مهمتریــن آثــارش را در ایــن کشــور
نگاشــت و البتــه در اواخــر حکومــت الیــور کرامــول بــه انگلســتان بازگشــت .فهــم
اندیشــة هابــز بــدون توجــه بــه زمینههــای آن غیرممکــن خواهــد بــود؛ چنــان
کــه اســکینر خــود در ایــن بــاب میگویــد« :کلمــات حکــم عمــل و کــردار را نیــز
دارن��د( ».اســکینر ،۱۳۹۷ ،ص .)۲۱ .بــا آنکــه 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
بــود چنــان عظیــم بــود کــه طــرح هــر بحثــی بــدون توجــه بــه آرا هابــز اساس ـاً
غیرممکــن مــی نمــود .کوئنتیــن اســکینر کــه ایــن کتــاب در حقیقــت حاصــل
درسگفتارهــای او در ســالهای  ۲۰۰۲و  ۲۰۰۳اســت تــاش کــرده تــا فهــم
دقیقــی از آرا هابــز بــه مخاطبــان ارائــه نمایــد .حجــم اســناد و منابعــی کــه اســکینر
بــرای ارائــة ایــن درسگفتارهــا و نــگارش ایــن کتــاب از آنهــا اســتفاده کــرده
بینظیــر اســت و تقریب ـاً میتــوان گفــت در ایــن کتــاب ردپــای تمامــی مفســران
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جایگاه اثر و اهمیت آن
کوئنتیــن اســکینر متولــد نوامبــر  ۱۹۴۰در اولدهــام النکاشــر اســت و عمومــاً
بهعنــوان یــک تاریخنــگار اندیشــة سیاســی و مورخــی بهنــام شــناخته میشــود.
اســکینر از ســردمداران مکتــب زمینهگرایــی (مکتــب کمبریــج) اســت .طرفــداران
زمینهگرایــی عمومــاً تــاش میکننــد تــا زمینههــای 1شــکلگیری یــک اثــر
را مــورد بررســی قــرار دهنــد .بهعبــارت دیگــر زمینهگرایانــی همچــون اســکینر
تــاش مــی کننــد تــا نوعــی تفســیر متنــی 2از اندیشــه هــای سیاســی ارائــه دهنــد.
زمینهگرایــان بهطــور مــداوم بــا تحــوالت تاریخــی و وقایعــی کــه فیلســوفان
درون آن زیســتهاند مواجــه میشــوند و تــاش میکننــد تــا بفهمنــد فیلســوفان
چــه در ســر داشــتهاند« :بایــد یکــی از تکالیــف اصلــی خــود را ایــن بدانیــم کــه
متنهــای مــورد بررســی را بــر آن زمینههــای فکــری قــرار دهیــم کــه بــه مــا ایــن
امــکان را میدهنــد کــه از آنچــه مؤلفشــان بــا نوشــتنها انجــام میدادنــد
ســر درآوریــم( ».اســکینر ،۱۳۹۳ ،ص .)۲۳ .او در حــال حاضــر مدیرعامــل مرکــز
مطالعــة تاریــخ اندیشــة سیاســی در دانشــگاه کوئیــن مــری لنــد اســت .از اســکینر
بــه زبــان فارســی کتابهــای متعــددی ترجمــه شــدهاند کــه مهمتریــن آنهــا
بهترتیــب :بنیادهــای اندیشــه سیاســی مــدرن ( ،)۱۹۷۸ماکیاولــی ( ،)۱۹۸۱آزادی
مقــدم بــر لیبرالیســم ( ،)۱۹۸۸بینشهــای علــم سیاســت ( ،)۲۰۰۲هابــز و آزادی
جمهوریخواهانــه ( )۲۰۰۸هســتند .کتــاب هابــز و آزادی جمهوریخواهانــه در
 ۶فصــل بــه عــاوة یــک بخــش نتیجهگیــری و مجموع ـاً در  ۲۴۷صفحــه منتشــر
شدهاســت.
هرمــز همایونپــور مترجــم کتــاب نیــز بهنوعــی در همیــن ســنت نگــرش
تاریخــی بــه متــون اندیشــة سیاســی فعالیــت میکنــد .از او ترجمــة کتابهــا و
1. Context
2. textual interpretation
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و منتقدیــن اندیشــة هابــز دیــده میشــود .توجــه فــراوان اســکینر بــه جزئیــات و
رویکــرد زمینهگرایانــة او بیــش از همــه مخاطبــان را در ایــن مســیر بــا نویســنده
همــراه و همســفر کردهاســت .مــا در ایــن نوشــتار تــاش میکنیــم تــا همچــون
اســکینر و در یــک فراینــد ســیر اســتداللهای طرفــداران حکومتهــای مطلقــه
همچــون «رابــرت فیلمــر» و «ژان بــودن» را مطــرح نماییــم و ســپس بــا بررســی
اندیشــة هابــز نشــان دهیــم کــه وی چگونــه هــم از همفکــران خــود همچــون بــودن
فاصلــه گرفــت و در نقط ـهای باالتــر از آنــان ایســتاد و چگونــه بــا طــرح خوانشــی
متفــاوت از آزادی عم ـ ً
ا تنهــا ســاح جمهوریخواهــان و مدافعــان اندیشــة یونــان
باســتان را در نقــد نظامهــای ســلطنتی از آنــان ســلب نمــود.

پرونده ویژه

ویراســتاری بســیاری از متــون در حــوزة علــوم سیاســی از جملــه یونــان باســتان،
حیــات پــر فــراز و نشــیب آدولــف هیلتــر ،اندیشــه عدالــت و ...منتشــر شدهاســت.
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بررسی و نقد محتوایی اثر
تامــس هابــز عم ـ ً
ا در طــول زندگ ـیاش و برخــاف تصــور عمومــی از وی تــاش
کــرد تــا بیــش از آنکــه در سیاســت و فلســفة سیاســی ورود کنــد در فرهنــگ و
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بررسی و نقد شکلی اثر
هابــز و آزادی جمهوریخواهانــه از ســوی نشــر فرهنــگ جاویــد منتشــر شدهاســت.
کتــاب ظاهــری شــکیل دارد و باتوجــه بــه اینکــه حجــم چندانــی نیــز نــدارد
بــا کاغــذ مناســبی چــاپ شدهاســت .هرمــز همایونپــور بهعنــوان یــک مترجــم
کهنــهکار و شناختهشــده نیــز ترجمــة روانــی از متــن اســکینر بــرای مخاطبــان
ایرانــی فراهــم ساختهاســت .مــراد مــا در اســتفاده از واژة نقــد در اینجــا واژة Critic
بــه زبــان انگلیســی اســت کــه عمومــاً در فارســی بــه عملــی ترجمــه میگــردد
کــه در آن «ســره از ناســره» تشــخیص داده میشــود .در درجــة اول بــه گمــان
نگارنــده بــر هــر مترجمــی واجــب اســت کــه ضمــن شــرحی کلــی از دیدگاههــای
مطرحشــده در کتابــی کــه ترجمــه میکنــد بدیــن نکتــه نیــز اشــاره نمایــد کــه
انگیــزه و قصــد اصلــی او از ترجمــة اثــر بــه زبــان فارســی چــه بودهاســت .بــه ســخن
دیگــر خواننــدة فارسـیزبانی 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.
نکتــة مهــم دیگــر ترجمــة واژة  Commonwealthبــه زبــان فارســی اســت.
مترجــم ایــن واژه را عمومــاً بهصــورت «کامنولــث» ذکــر نمودهاســت؛ چــرا کــه
عمـ ً
ا هــر ترجمـهای از ایــن معنــا میتوانــد موجــب گمراهــی شــود .ایــن اصطــاح
ترجمـهای انگلیســی از واژة  res publicaدر زبــان التیــن اســت و دو معنــای عمــده
دارد .در حالــت اول بهنوعــی نظــام سیاســی مطلــق یــا جامعــة سیاســی کــه
منافعــی مشــترک دارد اشــاره میکنیــم و در حالــت دوم ایــن واژه بــرای توصیــف
حکومتهــای جمهــوری بــهکار مــیرود .بــرای ترجمــة ایــن واژه در حالــت اول
مترجمــان فارســی عمومــاً واژههایــی همچــون «دولــت» یــا «مشــترکالمنافع»
را انتخــاب میکننــد .ایــن در حالیســت کــه مجــادالت تاریخــی فراوانــی در بــاب
ایــن واژههــا وجــود دارد و عــدم آشــنایی نظــری ایرانیــان بــا ایــن تحــوالت ،ترجمــة
دقیــق ایــن واژگان را مشــکل میســازد .بنابرایــن همایونپــور بهدرســتی بهتریــن
راه را برگزیــده و کلمــه را بههمــان صــورت کامنولــث ترجمــه کردهاســت.

جدال بر سر مفهوم آزادی

هابز و توصیفی اولیه از آزادی
هابــز در یکــی از اولیــن آثــارش یعنــی اصــول قانــون تــاش کــرد تــا توصیفــی از
مفهــوم آزادی ارائــه دهــد .او بنــای خــودش را بــر ایــن گذاشــت کــه توضیــح دهــد
سرشــت انســان چگونــه اســت و چگونــه انســانها میتواننــد بــه ایمنــی کافــی
بــرای صلــح مشــترک دســت پیــدا کننــد .از حیــث روشــی هابــز عمــ ً
ا تحــت
تأثیــر علــوم ریاضــی در زمــان خــود بــود .شــارحانی همچــون ارنســت کاســیرر در
کتــاب فلســفه روشــنگری بهخوبــی ایــن نکتــه را توصیــف نمودهانــد کــه هابــز
چگونــه در هــر مســئلهای کــه ورود پیــدا میکــرد همهچیــز را میشــکافت و
ســپس ماننــد جمــع و تفریــق آنهــا را در کنــار یکدیگــر مرتــب میســاخت و
شــاکلة بحــث خــود را فراهــم مینمــود .در حقیقــت هابــز تــاش میکــرد تــا
بگویــد« :بهتریــن راه شــناخت هــر چیــزی شــناخت اجزائــی اســت کــه آن چیــز
از آن فراه��م آمدهاس��ت( ».طباطبائــی ،۱۳۹۵ ،ص .)۹۱ .بههمیــن جهــت بــود
کــه هابــز مطالعــة پیکرهــای طبیعــی و سیاســی را شــبیه هــم میدانســت .هابــز
در سراســر آثــارش کــه مــورد توجــه اســکینر اســت در ابتــدا اصطالحــات کلیــدی
مــورد نظــرش را تعریــف میکنــد ،ســپس نتایــج و پیامدهایــی را بــر آنهــا مترتــب
مــی ســازد و در نهایــت اصــول بنیادیــن نظریـهاش را بــر آن مبنــا شــکل میدهــد.
یکــی از مهمتریــن مســائلی کــه هابــز در بــاب آن بــه توضیــح میپــردازد
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ادب و میــراث عصــر رنســانس و میــراث اومانیســم بهتطــور بپــردازد .پژوهشهــای
متفــاوت در مــورد هابــز نشــان مــی دهــد کــه وی عمـ ً
ا در اواخــر عمــر خــود روی
بــه فلســفة سیاســی آورد؛ چــرا کــه از وضعیــت ســلطنت در انگلســتان احســاس
خطــر میکــرد .البتــه برخــی پژوهشهــا نیــز نشــان میدهنــد کــه او نســبت
بــه عضویــت در پارلمــان نیــز بیتمایــل نبودهاســت؛ امــا اگرچــه هی ـچگاه چنیــن
فرصتــی پیــدا نکــرد ولــی برخــی از رســالههایش موجــب جدلهــای فراوانــی در
میــان سیاســتمداران گردیــد .تأثیرپذیــری هابــز از اندیشـههای اومانیســتی کــه در
آن پیکرههــای انســانی اســاس آثــار را تشــکیل مــی دادنــد از اولیــن نکاتــی اســت
کــه در ابتــدای کتــاب مــورد توجــه اســکینر قــرار میگیــرد .ایــن اولیــن بــاری
اســت کــه مخاطــب ایرانــی بــا جزئیــات نقاشــیها و معانــی نمادهــای التینــی
روبــرو میشــود کــه در آثــار هابــز و بهخصــوص روی جلــد نســخههای اصلــی
کتابهــای وی کشــیده میشــدند کــه معروفتریــن آنهــا نقاشــی لویاتــان ایــن
هیــوالی باســتانی در متــون مقــدس اســت .اســکینر ایــن رونــد توضیــح و توصیــف
نقاشــیها را تــا انتهــای کتــاب دنبــال میکنــد و بــه خواننــده اطالعــات جالبــی
در بــاب نمادهــا و معانــی آنهــا میدهــد.
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توضیــح فراینــد انجــام دادن یــا نــدادن یــک چیــز توســط آدمیــان اســت .از نظــر
هابــز مــا عمــ ً
ا چهــار مرحلــه را در ایــن زمینــه طــی میکنیــم:
الف) ما یا آزادی انجام دادن عملی را داریم یا این آزادی را نداریم.
ب) رونــد رســیدن بــه یــک تصمیــم مشــروط اســت بــه کمکــردن آزادی
خودمــان (یعنــی اینکــه در نهایــت یــک تصمیمــی بگیریــم).
ج) وقتــی فکــر میکنیــم کــه عملــی را کــه در حیطــة توانایــی ماســت انجــام
بدهی��م دو حال��ت ش��کل خواهدــ گرفـ�ت .در حالــت اول مــا اشــتیاق و میلــی بــه
انجــام دادن ایــن کار خواهیــم داشــت و در نهایــت حکــم بــه انجــام آن عمــل
خواهیــم داد امــا درحالــت دوم عاملــی بــه ماننــد تــرس یــا نگرانــی باعــث میگــردد
تــا مــا آن عمــل را انجــام ندهیــم.
آنچــه هابــز بــدان تأکیــد میکنــد اهمیــت و اصالتبخشــی بــه ارادة
انسانهاســت .او بــا طــرح داســتان حملــة یــک هیــوال بــه یــک کشــتی کــه
سرنشــین آن مجبــور میشــود بــرای فــرار از دســت هیــوال وســایل داخــل کشــتی
را بــه درون آب پرتــاب کنــد تأکیــد میکنــد کــه اگرچــه آن سرنشــین کشــتی
مجبــور اســت تــا چنیــن کنــد امــا بازهــم عملــی را انجــام میدهــد کــه در نهایــت
برخاســته از ارادة اوســت .بههمیــن جهــت اســت کــه هابــز معقتــد اســت« :دلیلــی
وجــود نــدارد کــه آنچــه از روی تــرس انجــام میدهیــم ،حتمــاً میبایســت از
آنچــه بهخاطــر حــرص دسترســی بــه چیــزی صــورت میدهیــم ،متزلزلتــر
تلقــی شــود( ».اســکینر ،۱۳۹۷ ،ص.)۵۲ .
بنابرایــن چنانکــه میبینیــم در ایــن اســتدالل بنمایههــای اولیــة عنصــر
تــرس کــه در آثــار بعــدی هابــز عم ـ ً
ا یکــی از اصلیتریــن دالیــل گــذار از وضــع
طبیعــی اســت خــود را نمایــان میســازد.
ً
هابــز امــا بــا تأکیــد فراوانــش بــر روی عنصــر اراده عمـا روبــروی نــگاه مدرســی
نیــز قــرار گرفــت .اگــر معتقــدان بــه دیــدگاه مدرســی بــر ایــن نظــر بودنــد کــه
چیــزی خــارج از ارادة انســانها وجــود دارد کــه ارادة آنــان را تعییــن میکنــد هابــز
بهصراحــت روب ـهروی ایــن دیــدگاه ایســتاد و از ایــن ســخن گفــت کــه« :وقتــی از
اراده صحبــت میکنیــم ،نمیتوانیــم بــه چیــزی جــز عمــل مشــخص خواســت و
اختیــار اشــاره داشــته باشــیم( ».اســکینر ،۱۳۹۷ ،ص .)۵۵ .بهعبــارت دیگــر اگــر تــا
آن زمــان مبنــا بــر ایــن بــود کــه کنشــگر آزاد کســی اســت کــه براســاس خواســت
عقلــی و خــرد عمــل میکنــد و نــه میــل و تمنــا؛ حــال اساسـاً هابــز مبنــای عمــل
را بــر بهرســمیت شــناختن تمنــا و غریــزة انســانی بنــا گذاشــته بــود .امــا هابــز
بــا هوشــمندی هرچــه تمامتــر از اســتدالل اسکوالســتیکی بــرای اثبــات اینکــه
هرچــه انســان اراده میکنــد از خــودش سرچشــمه میگیــرد و ایــن تالزمــی بــا
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هابز و شکلگیری نظریة دولت
بــر همیــن مبناســت کــه هابــز شــالودههای نظریــة دولــت خــود را میســازد.
از نظــر او مــا همــه آرزومنــد صلــح هســتیم امــا نمیتوانیــم بــه آن دســت پیــدا
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 میدهیــم؛ در ایــن حالــت و در وضــع طبیعــی مــا تــوان ایــن را نداریــم کــه
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خداونــد نــدارد بهــره گرفــت« :اگرچــه آدمیــان کارهــای بســیاری انجــام میدهنــد،
کــه خداونــد دســتور نــداده اســت و ،بنابرایــن ،خداونــد عامــل آنهــا نیســت ،امــا
آنــان نمیتواننــد نســبت بــه هیچچیــز میــل یــا هوســی داشــته باشــند کــه ارادة
خداونــد علــت آنهــا نبــوده باشــد( ».طباطبائــی ،۱۳۹۵ ،ص )۱۴۱ .و بــر ایــن مبنــا
عمـ ً
ا آزادی و اراده را یکــی دانســت و آن را آزادی طبیعــی خوانــد.
مبحــث مهــم دیگــری کــه هابــز در اولیــن آثــار خــودش در آن بهتطــور
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 میســازد تــا انتخــاب
کنیــم کــه از اراده و آرزوهــای خویــش چهچیــزی بــرای مــا خــوب اســت و
چهچیــزی مضــر اســت؛ همچنیــن طبیعــت مــا را وادار مــی ســازد تــا از خودمــان
محافظــت بنماییــم .هابــز بــرای رســیدن بــه اینکــه آزادی حــق طبیعــی ماســت
و ارتبــاط ایــن مفهــوم بــا صیانــت نفــس ،یــک ســیر اســتداللی دیگــر را نیــز طــی
میکنــد کــه شــامل هفــت مرحلــه اســت:
الف) اصل صیانت نفس حق انسانهاست.
ب) حق طبیعی با آزادی طبیعی برابر است.
ج) حق طبیعی عملکردن 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.
هابــز اگرچــه از آزادی طبیعــی دفــاع میکنــد امــا معتقــد اســت کــه آزادی
حداکثــری اســتفاده و منفعتــی انــدک بــرای انســانها دارد .از نظــر هابــز انســانها
همــه عالقهمنــد بــه دســت پیداکــردن بــه آرزوهــا هســتند و تــا زمانــی کــه همــه
نســبت بــه همهچیــز حــق داشــته باشــند ،وضعیــت مــا تنهــا وضعیــت جنــگ
همــه علیــه همــه خواهــد بــود.
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دو شکل میثاق سیاسی از نظر هابز
از نظــر هابــز انســانها بــه دو شــکل وارد میثــاق میشــوند؛ در درجــة اول آنهــا
تحــت لــوای یــک حاکمیــت مطلقــه قــرار میگیرنــد و در درجــة دوم تحــت لــوای
یــک میثــاق اســتبدادی .هابــز در درجــة اول از بســتن میثاقــی کــه از روی اجبــار
نباشــد دفــاع میکنــد؛ از نظــر او مــا در ایــن حالــت حــق آزادی حرکتمــان را
حفــظ میکنیــم .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
بــرای برخــی کارهــا همچنــان محفــوظ اســت .حــال مــا آزادی طبیعــی خــود را
واگــذار کردهایــم و آزادیای داریــم کــه قانــون بــه مــا عطــا کردهاســت.
هابز و محدود نمودن آزادی
بخشــی از جمهوریخواهــان و مدافعــان حکومتهــای غیرســلطنتی کــه هابــز
عوام��ل برآم��دن آنهـ�ا را در اثــر مع��روف خ�وـد بهیم��وت شــرح دادهاســت بــا
طــرح نظــرات هابــز کــه در بــاال آوردیــم بــه او حملــه کردنــد .از نظــر آنــان آنچــه
هابــز میگفــت عمــ ً
ا بــا بردگــی فــرق نداشــت و الزم نبــود بــرای اطاعــت از
دولــت آنچنــان کــه هابــز میگفــت آزادی را از دســت داد .ایــن جــدال از نظــر
تاریخــی همزمــان شــده بــود بــا درگیــری هــای پارلمــان انگلســتان بــا چارلــز اول
و زمزمــة اندیش ـههای جمهوریخواهانــه در انگلســتان و بدینترتیــب مجادلــه بــر
ســر ایــن نکتــه متمرکــز بــود کــه آیــا حکومــت مطلقــه چنانکــه هابــز و بــودن
از آن دفــاع میکردنــد موجبــات از بیــن رفتــن آزادی را فراهــم نمــیآورد؟ هابــز
امــا روبــروی ایــن جــدل ایســتاد و در ایــن زمینــه بیــش از هرکــس بــه برخــی
از آرای فیلمــر و بــودن نزدیــک بــود .فیلمــر عمــ ً
ا معتقــد بــود کــه پادشــاهان
دارای حقوقــی هســتند و «اعمــال اراده تنهــا شــکل اقتــدار اســت و تنهــا یــک
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بــه مــدت طوالنــی هرچــه خواســتیم انجــام دهیــم ،مــا آزادی و تــوان کافــی بــرای
حفاظــت همیشــگی از خودمــان در برابــر دشــمن را نداریــم؛ بنابرایــن علیرغــم
اینکــه در نهایــت آزادی هســتیم امــا از توانایــی اعمــال ایــن آزادی در شــدیدترین
حالتــش ناتوانیــم و همــة اینهــا صــرف بــه نبــود یــک نیــروی برتــر اســت .در
حالــت دوم مــا حــق داریــم بــر مبنــای ارادة خودمــان عمــل نماییــم؛ در اینجــا
دیگــر الزم نیســت توانایــی خودمــان را از دســت بدهیــم بلکــه حقمــان را بــا میثاقی
محــدود میکنیــم و بــا ارادة خودمــان ،خودمــان را از اعمــال حداکثــری آن حــق
محــروم میســازیم .ایــن چنیــن اســت کــه وقتــی تعــداد زیــادی از مردمــان چنیــن
نماینــد عم ـ ً
ا نهــادی ســاختگی یــا پیکــرة سیاســی شــکل میگیــرد.

جدال بر سر مفهوم آزادی
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ذهــن میتوانــد بهطــور مؤثــر و مســتمر اراده کنــد( ».فیلمــر ،۱۳۹۶ ،ص.)۳۸ .
در حقیقــت فیلمــر نیــز ماننــد بــودن معتقــد بــود کــه پادشــاه ورای قانونگــذاری
قــرار دارد و میتوانــد قوانیــن را نقــض نمایــد امــا هــر دوی اینهــا علیرغــم
دفــاع از حاکمیــت یکپارچــه و مطلقــه معتقــد بودنــد کــه مجموعــه قوانینــی وجــود
دارنــد کــه پادشــاه بــا وجــود بســط یــد فراوانــش تــوان ســرپیچی از آنهــا را نــدارد.
از نظــر بــودن پادشــاه موظــف اســت کــه بــر طبــق قانــون طبیعــی عمــل نمایــد و
خیــر عمومــی را بهپیــش 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
تجــاوز نکنــد .افــزون بــر ایــن قانونهــای بنیادیــن کشــور نیــز دســت پادشــاه
را میبنــدد( ».طباطبائــی ،۱۳۹۵ ،ص .)۴۶ .هابــز چنانکــه گفتیــم در کنــار
بــودن میایســتد و بــا طــرح مثــال اینکــه دو نفــر نمیتواننــد در عیــن واحــد
یــک ســاز را بنوازنــد تأکیــد میکنــد کــه حاکمیــت نبایــد تقســیم گــردد و هــر
ملکــی تنهــا یــک پادشــاه میخواهــد .هابــز در اینجــا پاســخی تلویحــی و بســیار
مهــم بــه جمهوریخواهــان میدهــد و میگویــد کــه در عیــن گــردن نهــادن
بــه دولتهــا بــاز هــم انســانها آزادنــد .هابــز اساســاً آزادی را زیســتن بــدون
حاکمیــت نمــی دانــد .از نظــر هابــز انســانها اساســاً تبعــه هســتند و آزادی در
یــک کامنولــث چیــزی جــدای از حکومــت نیســت .او در نگاهــی واقعگرایانــه تأکیــد
میکنــد کــه هــر کــس بــدون جبــر تابعشــدن را قبــول نمایــد بایــد بدانــد کــه
وضعــش از وضــع طبیعــی بهتــر اســت .بهبیــان دیگــر فــرد اگرچــه تابــع اســت امــا
چــون ارادی ایــن تبعیــت را انتخــاب نمودهاســت آزاد نیــز باقــی میمانــد .یکــی از
نقــاط مهــم گسســت هابــز از فیلمــر و ژان بــودن در دفــاع از حکومــت مطلقــه در
اینجاســت .هرچــه فیلمــر بــر حــق الهــی پادشــاهان و مفهــوم پدرســاالری تأکیــد
مینمــود بالعکــس هابــز شــکلگیری حکومــت را براســاس میثــاق مــردم بــا
لویاتــان میدانــد .اســکینر بــا بررســی نقاشــی لویاتــان نشــان میدهــد کــه عم ـ ً
ا
پیکــر بــزرگ لویاتــان از جمعشــدن تعــداد زیــادی از آدم هــای کوچکــی کــه روی
هــم قــرار گرفتهانــد تشــکیل شدهاســت .گسســت هابــز از ژان بــودن امــا مهمتــر
بــود .اگــر بــودن حاکمیــت مطلقــه را نــه ناشــی از ارادة قــدرت حاکــم کــه ناشــی
از قانــون طبیعــت و قانــون الهــی و مشــروط شــدن آن بــه قانونهــای بنیادیــن
کشــور مــی دانســت امــا هابــز «گام مهــم در بســط مفهــوم حاکمیــت مطلــق را
برداشــت و حقــوق طبیعــی فــرد را جانشــین قانــون طبیعــت کــرد( ».طباطبائــی،
 ،۱۳۹۵ص .)۷۹ .بنابرایــن اگرچــه هابــز نیــز همچــون بــودن از حاکمیــت مطلقــه
دفــاع مینمــود امــا مبنــای دفاعــش را بــر مقدماتــی متفــاوت اســتوار ســاخت.
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جمعبندی و ارزیابی نهایی
بهطورکلــی میتــوان گفــت چنــان کــه اســکینر در ابتــدای کتــاب نیــز توضیــح
دادهاســت بخــش بزرگــی از درگیــری هابــز بــا جمهوریخواهــان بــر ســر تعریــف
آزادی خالصــه میشدهاســت .جمهوریخواهــان آزادی را انجــامدادن هــر عملــی
میدانســتند کــه قانــون اجــازه مـیداد امــا هابــز بــر تقــدم حقــوق بــر قانــون معتقــد
بــود .در اینجــا الزم اســت ایــن تلقــی متفــاوت هابــز را توضیــح دهیــم .هابــز عمـ ً
ا
از اولیــن کســانی بــود کــه در کنــار ماکیاولــی و در مخالفــت بــا مبنــای نظــری
قدمــا از نفــس و غریــزه بهعنــوان مبنــای حقــوق طبیعــی دفــاع کــرد .اگــر فلســفة
ارســطویی و افالطونــی بهدنبــال ســعادت و غایتهــا بودنــد و تکلیــف را در اولویــت
میدانســتند و بنابرایــن نگاهــی کامــ ً
ا عقلگرایانــه بــه امــور داشــتند ،ایــن هابــز
بــود کــه هواهــای نفســانی را دارای نفــوذ بیشــتری نســبت بــه عقــل در انســانها
دانســت .او بهتعبیــری حقیقــت را بــا قــدرت جابهجــا نمــود .نویســندهای در بــاب
تحولــی کــه هابــز در تعریــف حقــوق طبیعــی ایجــاد کــرد مینویســد« :در حالــی کــه
پیــش از او حــق طبیعــی در پرتــو سلســلهمراتب غایــات انســانی فهمیــده میشــد
و صیانــت از خــود پایینتریــن جایــگاه را در میــان غایــات انســانی داشــت ،هابــز
حــق طبیعــی را فقــط بــر مبنــای صیانــت از خــود در تفکیــک بــا هرگونــه تعهــد یــا
وظیفــه فهمیــد( ».اشــتراوس ،۱۳۹۶ ،ص .)۲۹۵ .بنابرایــن هابــز بــر ایــن نکتــه تأکیــد
میورزیــد کــه افــراد انســانی بیشــتر از آنکــه عالقـهای بــه انجــامدادن «تکلیف»هــا
داشــته باشــند بــرای بهدسـتآوردن «حقــوق» خــود میجنگنــد .بــر همیــن اســاس
هابــز معقتــد بــود آدمــی آزاد بهدنیــا میآیــد و حقــی طبیعــی دارد .موانــع بیرونــی
تنهــا میتواننــد بخشــی از توانایــی انجــام کاری را از او ســلب کننــد امــا نمیتواننــد
قــدرت اهــدا شــده از ســوی طبیعــت یعنــی حفــظ صیانــت نفــس را از یــک انســان
بهطــور کامــل ســلب نماینــد .از نظــر هابــز موانــع اساس ـاً دو دســته هســتند .موانــع
نــوع اول بیرونــی /مطلــق نــام دارنــد و چنانکــه مشــخص اســت منظــور موانعــی
اســت کــه از بیــرون مانــع میشــوند .هابــز مثــال آب را میزنــد ،مثــ ً
ا وقتــی آب
داخــل یــک محفظــه قــرار دارد آزاد نیســت چــون محفظــه مانعــی اســت کــه آب
بیــرون نریــزد یــا مــردی کــه در میانــة یــک تاکســتان راه مـیرود در میــان حصارهــا
حرکــت میکنــد تــا انگورهــا را لــه نکنــد .نــوع دوم موانــع خودخواســته هســتند .در
ایــن حالــت موانــع بهطــور کامــل جلــوی مــا را نمیگیرنــد بلکــه بهســبب انتخــاب
خــود مــا در رونــد انتخابهایمــان اســت کــه محــدود میشــویم .هابــز میگویــد
فــردی کــه بــا زنجیــر بســته شدهاســت از درون آزادیاش ســلب نشــده بلکــه مانعــی
بیرونــی جلــوی آزادی او را گرفتهاســت؛ بنابرایــن اگــر عاملــی بیرونــی جلــوی آزادی
مــا را نگیــرد مــا عمـ ً
ا از نظــر هابــز آزاد هســتیم.
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منطــق اســتدالل هابــز عم ـ ً
ا راه را بــرای دفــاع از حکومــت مطلقــه در برابــر
جمهوریخواهــان بــاز نمــود .چنانکــه مشــهور اســت هابــز حــق قیــام علیــه
حاکمــان را تنهــا در صــورت بهخطــر افتــادن جــان انســانها مجــاز میشــمارد.
هابــز اســتدالل میکنــد کــه مــا در هنــگام بهخطــر افتــادن جــان خودمــان
هــر کاری کــه الزم باشــد خواهیــم کــرد و هراســی از مجازاتشــدن نداریــم،
بههمینمعنــا آزادیمــان 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 میکنــد کــه پــس هرچــه
بــرای بهــروزی الزم اســت بایــد انجــام دهیــم تــا بیشــتر از جــان خودمــان صیانــت
نماییــم .دومیــن نکتـهای کــه هابــز در توجیــه آزاد بــودن انســانها در حکومتهــای
مطلقــه بــر آن صحــه میگــذارد ایــن اســت کــه در هــر حکومتــی چیزهایــی
هســتند کــه شــامل قانونگــذاری نشــدهاند؛ بهعبــارت دیگــر مســائلی وجــود
دارنــد کــه نــه قانونــی در موردشــان هســت و نــه منعــی بــرای انجــامدادن آنهــا
وضــع شدهاســت .بنابرایــن اگــر جمهوریخواهــان مدعــی بودنــد آزادی بهشــرط
رهابــودن و نبــود دخالــت دولــت شــکل میگیــرد هابــز بــا تلقــی متفاوتــی کــه
از آزادی مطــرح نمــود روبــروی آنهــا ایســتاد و آزادی را صرف ـاً رهایــی از دخالــت
غیــر دانســت امــا هابــز صــرف بــه زندگیکــردن در وابســتگی بــه ارادة دیگــران
را محــدود شــدن آزادی انســان نمیدانســت .جالــب اســت کــه پادشــاه مقتــول
نیــز پیــش از آغــاز جنــگ داخلــی و در جــدال بــا پارلمانــی کــه اعضایــش مخالــف
نظــرات او و هابــز بودنــد بــر نظــر هابــز صحــه میگــذارد ،چارلــز اول میگویــد:
«آزادی مــردم عبــارت اســت از داشــتن دولــت ،و قوانینــی کــه مطابــق آنهــا زندگی
و اموالشــان کامـ ً
ا متعلــق بــه خودشــان باشــد و دولــت کمتریــن ســهمی در آنهــا
نداشــته باشــد .بهعبــارت دیگــر میتــوان بیآنکــه در یــک جمهــوری آزاد بــود،
آزادانــه زندگــی کــرد( .اســکینر ،۱۳۹۷ ،ص.)۱۷۳ .
در انتهــا ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه هابــز بهدلیــل تلقــی و تعبیــر متفاوتش
از مفهــوم آزادی ،گسســت از مبنــای معرفتــی ارســطو و افالطــون و همچنیــن
شــکلگیری مبانــی نظــری لیبرالیســم در آثــارش از مهمتریــن فیلســوفان سیاســی
کالســیک اســت کــه بهتعبیــر اشــتراوس مــوج اول مدرنیتــه را رقــم زد .واقعگرایــی
هابــز و تأکیــد او بــر اینکــه نظــام سیاســی موردنظــر او قدســی نیســت بلکــه
پادشــاه از طریــق میثــاق بــا اتبــاع انتخــاب میشــود و اساســاً فضیلتهــا در
شــخص فرمانــروا مهــم نیســتند بلکــه پادشــاه بهصــرف قــدرت و شمشــیرش اســت
کــه مقــدس اســت؛ نیــز گسســتی از دیــدگاه فضیلتگرایانــة قدمــا بــود .بنابرایــن
مســئلة حاکمیــت و دولــت از هــر چیــز مهمتــر بــود چــرا کــه«از دیــدگاه هابــز
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اســکینر،کوئنتین ( .)۱۳۹۳بینــش هــای علــم سیاســت ،جلــد اول در بــاب روش ،ترجمــة
فریبــرز مجیــدی ،تهــران :فرهنــگ جاویــد.
اســکینر ،کوئنتیــن ( .)۱۳۹۷هابــز و آزادی جمهوریخواهانــه ،ترجمــة هرمــز همایونپــور،
تهــران :فرهنــگ جاویــد.
اشــتراوس ،لئــو ( .)۱۳۹۷مقدمـهای سیاســی بــر فلســفه ،ترجمــة یاشــار جیرانــی ،تهــران:
آگــه.
طباطبائــی جــواد ( .)۱۳۹۵تاریــخ اندیشــه سیاســی جدیــد در اروپــا ،جلــد نخســت ،دفتــر
ســوم ،تهــران :مینــوی خــرد.
وگان ،جفــری ( .)۱۳۹۵تربیــت سیاســی در اندیشــه هابــز ،ترجمــة حســین بشــیریه،
تهــران :نــی.
فیلمــر ،رابــرت ( .)۱۳۹۶پدرســاالر یــا قــدرت طبیعــی شــاهان ،ترجمــة علــی اردســتانی،
تهــران :نــگاه معاصــر.
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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
حکومــت اســت( ».وگان ،۱۳۹۵ ،ص .)۶۵ .اندیش ـههای هابــز گام بزرگــی بــود در
پیریــزی مبانــی اولیــة دولتهــای ملــی و گــذار هرچــه بیشــتر اندیشــة سیاســی
اروپــا بهســمت عرفیگرایــی .ایــن نکتــه میتوانــد مبنایــی باشــد بــرای مقایســة
راهــی کــه اندیشــة سیاســی اروپــا و ایــران و جهــان اســام طــی کردنــد .اگــر در
گــذر زمــان بــا ظهــور ماکیاولــی و هابــز خوانــش متفاوتــی از نســبت مســائلی
همچــون دیــن و سیاســت در اروپــا شــکل گرفــت و اگــر فیلســوفان مــدرن بــر
شــانة قدمــا کــه همچــون غولهــا بودنــد ایســتادند و بــه جلــو نــگاه کردنــد و اگــر
مبنــای شــکلگیری سیاســت عرفــی جدالــی بــا ســنت الهیاتــی و الهیــات مســیحی
بــود و بــر همیــن مبنــا ســنت نهتنهــا رهــا نشــد بلکــه در پیونــد بــا تجــدد ظهــور
دوبــارهای کــرد امــا در جهــان اســام و ایــران ایــن راه طــی نگردیــد و ضرباهنــگ
ســنتی کــه از درون متصلــب شــده بــود چنــان کنــد بــود کــه عمــ ً
ا نــه خــود
توانســت خــود را احیــا نمایــد و نــه بهدلیــل 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 میتوانــد 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.

