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مقدمه
روشر منیری است ک دان م د در سونک عومی صند طی میک هد رهید دان هی بهدون روش
ممکن نینتر زيرا دان م د ر گاا حرکت فکری ب سنی مجهن تر راری را طهی مهیک هد که
رمان روش اوست «روشش اسی 1دان ی آلی است؛ بدينمع ا ک صهند آن مطوهنب نههايی مها
نینتر بوک دان ی است ک آن را برای دانش ديگری فرا میگیرنهد» (سارسهانیار1033اله13 ::
و )11اصن رر نظري ای ک در عونا اننانی مطرح میشندر تحت ت ثیر مبادی رنهتیش اسهیر
معرفتش اسی و اننان ش اسی صاصی اسهت ايهن مبهادی به شهکلگیهری روشرهای صاصهی
مت اسب با آن مبادی م جر شده است ک از آن به مبهادی روشهی يه نظريه يهاد مهیشهند
ش اصت اين مبادی و اصنل را میتنان «روشش اسی ب یادين» نامید اين ب یهانرهای فونهفیر
انناع مختو :روش را سديد میآورند و روشرای مختو:ر نظريات متفاوت را ب وجند میآورند
شايد بتنان گفت ک نظريۀ قرارداد اجتماعیر مهمترين نظريۀ مطرحشده سا از رننانا در
ص نش م دولت و حاکمیت است نظري رای قهرارداد اجتمهاعی در فاصهوۀ  1033و 1033
میالدی ب ع نان نظري رايی مخال :حکنمت فئندال و منافهق م هافع عمهنمی به وجهند آمدنهد
(بارنزر 1000ر ج 810 :1و  )813معمن از تنماس رابزر جان ک و ژان ژاک روسهن به ع هنان
مهمترين نظري سردازان قرارداد اجتماعی ناا برده می شند ک ديدگاه رر کداا از آنها تفاوترايی
با ديگر افراد دارد مقالۀ حاضر درصدد است نظريۀ «قرارداد اجتماعی »2تنماس رهابز-1000( 0
 )1113را منرد بررسی روش ش اسان قرار درد رابز ديدگاه صند را در کتاب لنياتان 8به رشهتۀ
تحريههر درآورده اسههت سههلال اصههوی ايههن مقال ه آن اسههت ک ه چ ه مبههانی رنههتیش اسههیر
معرفتش اسی و اننان ش اسیر نظريهۀ قهرارداد اجتمهاعی رهابز را راربهری مهیک هد بها آنکه
کتاب رای متعددی ب معرفی نظريۀ قرارداد اجتماعی در ديدگاه متفکران اصوی آن سرداصت انهدر
اما ریدکداا از آنها با رويکردی روش ش اسان ب مطالعۀ اين نظريه نررداصته انهد از ايهن نظهر
رويکرد اين مقال کامال جديد است و ریدگنن سابقۀ س ور ی در اين ص نش ديده نمیشند
روش منرد استفاده در اين مقال روش تنصیفی -تحویوی و رويکرد منرد استفادهر روشش اسی
ب یادين است معمن ر گاا بحث از روشش اسیر در ص نش سهارادايمرهای قبهل از سنزيتینينهم
سخن از روش نمیشندر حال آنک اگر فکر را ب مان د مالرادی سبزواری «حرکتی ب سنی مبهادی
و از مبادی ب سمت مق د» تعري :ک یمر بیش اين حرکهت دوقنهمتی رمهراه بها روش اسهت
(حقیقتر  )13 :1001س ور گر ممکن است ب روش صند ت ريح نک هدر رمهانگننه که معمهن
1. Methodology
2. Social Contract
3. Thomas Hobbes
4. Leviathan
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چ ین استر اما در رر حال اندي ۀ صند را تحت ت ثیر آن مطرح کرده است
ممکن است ت نر شند ک مقالۀ حاضر ک ب بررسی سايه رهای فونهفی «حهق حاکمیهت»
مبت ی بر نظريۀ قرارداد اجتماعی رابز میسردازدر مقال ای در حنزۀ مباحث فونفۀ سیاسی اسهت
و ن فونفۀ حقنق؛ ازاين رو طرح آن در مباحث حقنقی جايگاری نداردر اما بايد گفت ک فونهفۀ
سیاسی و فونهفۀ حقهنقر به لحها منضهنعی وجهنه م هترک فراوانهی دارنهد «حاکمیهت» و
«حکنمت» از منضنعات شايان تنج در جامعۀ سیاسی ب شمار مهیرود که در قومهرو مباحهث
فونفۀ سیاسی منرد بحث قرار میگیرد (راشمیر )111 :1002ر امها از زاويه ای ديگهرر در عوهم
حقنق و ب صنرت صاش در «حقنق اساسی» نیز منرد مداق قرار میگیرد يکی از اساسهیتهرين
منائل در حیطۀ حقهنق عمهنمیر حهق حاکمیهت و مب های آن اسهت اگهر در عوهم حقهنق بها
«قاننن»ی سروکار داريم ک تنسط «حکنمت» وضع میشندر اولین سلالی ک مطهرح مهیشهند
آن است ک مب ای «حق حاکمیت» و ب تبع «حق وضع قاننن» تنسط حاکمیت چینت مهالالر
آيا سذيرش حق حاکمیت و سینتم قانننگذاری در نظاا حقنقی ايران مبت ی بهر نظريهۀ قهرارداد
اجتماعی است ب صنرت طبیعیر اين منضنع در حنزۀ فونف حقنق عمنمی مطهرح مهیشهند
حق حاکمیت و قانننگذاریر حتی مب ای حق جرا انگاری و کیفرگهذاری حکنمهترها نیهز قهرار
می گیرد و از اين نظرر با فونفۀ حقنق کیفری نیز ارتباط ت گات گی سیدا میک د از سنی ديگهرر
اندي رای سیاسی رابز در شکلگیری سنزيتینينم حقنقی ب ع نان يکی از مکاتب مهم فونهفۀ
حقنقر نقش اساسی داشت است ( )Finnis: 195-200تنماس رابزر با اي ک حقنقهدان نبهندر در
تعري :حقنق میگنيد« :واژهای است ک ب وسیوۀ آن مقامی ب حق ب ديگران فرمان مهیدرهد
شايان تنج ديگر آنک ر تفاوت دو نظاا حقنق اسالمی و غربیر بیش از آنک ناشی از تفاوترهای
ساصتاری و روب ايی باشدر ب مبانی فونفی و اصنل ب یادين منتتر در آن نظريات بهازمیگهردد
برای احاطۀ رم جانب و اشراف حداکالری بر منضنعات مطرح در عوم حقنقر سی بردن به ايهن
مبانی فونفی بنیار زا است
در ادام ابتدا مبانی رنتیش اسان ر معرفتش اسان و اننان ش اسان رابز بررسی صنارد شد
و سرار ت ثیر اين مبانی بر نظريۀ قرارداد اجتماعی او منرد مداق قرار صنارد گرفت

مبانی فلسفی نظريۀ قرارداد اجتماعی هابز
برای فونف با تنج ب کاربردرای مختو:ر معانی مختوفی را میتنان ت هنر کهرد يکهی از ايهن
معانیر «روشش اسی ب یادين» است ک در آنر ب بررسی مبانی رنتیش اسیر معرفتش اسهی
و اننانش اسی ي نظري سرداصت می شند بر رمین اساسر در ادام ب بررسی ايهن مبهانی در
نظريۀ قرارداد اجتماعی رابز سرداصت میشند
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 .1مبانی هستیشناختی
ش اصت عالم ک در ادبیات عومی رنتیش اسی صنانده می شهندر از اولهین مهناردی اسهت که
زمی رای نظری رر دان م دی را شکل میدرد اي ک آيا اساسار واقعیتهی وجهند دارد يها نه ؛
اي ک عالم ت ها م ح ر ب رمین دنیای مادی است يا عنالم غیرمهادی رهم وجهند دارد ؛ اي که
وجندر فقط در اين دنیا صالص میشند يا آصرت را نیز در برمیگیرد و بنیاری سلا ت ديگهرر
منائویاند ک در حنزۀ رنتیش اسی قرار میگیرند در اين مقال ذيل مبانی رنتیش اسیر به
دو منضنعی ک ت ثیرات فراوانی در اندي ۀ قرارداد اجتماعی رابز داشت استر سرداصته صنارهد
شد :منضنع اولر اومانینم و سنب کتینيت است ک از اين نظهر که بیهانگر شهکلگیهری نهنعی
ننبت جديد بین اننانر عالم رنتی و صداوند استر زيرمجمنعۀ رنتیش اسی قرار مهیگیهرد
منضنع دوار سکن رينم است ک از اين نظر ک ننع نگاه قدسی يا غیرقدسی ب عالم رنهتی را
تعیین میک در زيرمجمنعۀ رنتیش اسی قرار میگیرد

 .1 .1سوبژکتيويته و اومانيسم
سنب کتینيت  1در واقع بیانگر شکل گیری ننعی ننبت جديد میان اننانر عالم رنتی و صداونهد
است ک در آنر اننان منضنعیت سیدا میک د سا از رننانار «اننان ديگر مرتب ای از وجهند
نینتر بوک وجند او در ننبت تازهای اعتبار شده است ک رم چیهز از آن ننهبت برمهیآيهد»
(داوری اردکانیر )131 :1010؛ ننبتی ک بین اننان و رنتی برقهرار مهی شهند و در ذيهل آنر
اننان محنر رم چیز قرار میگیرد
«اومانینم »2اصطالحی است بنیار متداول در عونا اننانیر لیکن با معانی بنیار گنناگنن و در
مناردی مت اقض (بیرور )118 :1013ر اما در مجمنع میتنان گفت که اومانینهم عبهارت اسهت از
مجمنعۀ بنیار گنتردهای از فونف رايی ک در کاننن رمۀ آنها اعتقهاد به اولنيهت م هافع و شه ن
اننانی وجند دارد اغوب اننانمداریر رد مذاربی را ک صدايی را در مرکز افکار صند قرار میدر د
در بردارد (مارشالر  010 :1000و  )013شاصص فونف در يننهان باسهتانر اصهالت طبیعهت و در
قرون وسطیر صدامحنری بند اما سا از رننانا شاصص اصوی فونف ر اومانینهم شهد ديگهر نه
طبیعت دارای چ ان اصالتی بند ک ب ع نان الگهن حهاکم بهر تفکهر اننهان باشهدر چ انکه ارسهطن
میس داشت و ن ارادۀ صداوندر معیار و الگنی تفکر صحیح بند چ انک قديا آگنستین میس داشتر
بوک ع ر جديد سا از رننانار ع ر حاکمیت اننان است رم چیز ب ع نان صادا اننان تفنیر
میشند و اننان تعیینک دۀ ارزشرای حاکم بر جهان است (صانعی درهبیدیر )201 :1008
1. Subjectivity
2. Humanism
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اومانینم در سی تحن ت سونو واری در جريان تمدن غرب شهکل گرفته اسهت؛ تحهن تی
چنن رننانار انقالب عومیر انقالب ص عتیر نهضت اصالح دين و ع ر روش گریر رر کهداا در
فراي د شکلگیری و تکامل اننانمحنری دصیل بندهاند اصویترين ن ان رهای جهدی اومانینهم
سا از رننانا با ت کید بر دور ساصتن تنج از صداوند و مع نيت و محنر قرار دادن اننانرها و
سا از دوران روش گری با ت کید بر عقالنیت ب مفهنا صاش صند ديده میشند اومانینهمر روح
غالب ع ر مدرن و مهمترين وي گی و وج ممیزۀ ع ر جديد است و رمۀ ايدئنلنژیرای مدرن
در ذيل آن و موهم از آن سديد آمدهاند
نکتۀ مهمی ک بايد ب آن تنج داشت آن است ک اگرچ روح اومانینمر الحادی استر امها
ب رانگاری لزوما ب صنرت الحاد آشکار ظارر نمیشند؛ بوک برصی متفکران در طنل تاريخ غربر
ب صداوند و شريعت سايب د و معتقد بندهاندر اما در تفکر صندر ننهبت مهابین ب هر و طبیعهت و
دين را ب گنن ای صندب یادان و مبت ی بر اصالت عقل و نفا ب ری در مقابل ارادۀ الهی تعريه:
و تبیین میکردهاند .در منرد رابز نیز چ ین است رابز ب صداوند متعال و دين منیحیت ايمان
داردر با وجند اين ب رمداری از ج ب رای مهم اندي ۀ اوست
«سنب کتینيت » در واقع مغز و جنررۀ اصوی اومانینم است و بعد فونفی اومانینم را تنضیح
می درد در واقعر تفکر اومانینتی با اصالت دادن ب ب ر در برابر صهدا و محهنر قهرار دادن او در
عالم رنتیر ماریت سنب کتینينتی سیدا میک د با اي ک روح اومانینتی کامال بر اندي هۀ رهابز
حاکم استر اما سنب کتینيت در رابز ب بونغ کامل صند نرسیده است .سهنب کتینيت بها کانهت و
سرا رگل ب بونغ کامل رسید و اندي رای قبل از کانتر نگرش ناق ی در اين حنزه داشت د
«ب آنچ در ب یاد نهاده میشند گفت انهد منضهنع ارسهطن بهرای رسهاندن ايهن مع ها لفه
«رنسههنکی م ههنن» را ب ه کههار بههرده اسههت ب ه ازای ايههن لف ه يننههانی در زبههان تههین لف ه
»»«Subjectumرا ساصت اند مقابل آن (ب تقابل تضاي ):عبارت است از »( «Objectumبرابر بها
آنتی کی م نن در يننانی) سی نند ( Subزير) مجازا مع ای ساي ر شالندهر ب یهاد را مهیرسهاند و
»«Obيع ی برابرر مقابل (رنسنر و آنتی رم در يننانی رمین معانی را میرسهاند)  Iectumاسهم
مفعهههنل اسهههت از » «iectareيع هههی افک هههدنر انهههداصتن اي که ه در دوران جديهههد از
( Subject/Subjectumذرن) مدرک و از ( Object/Objectumعین) مدرک را میصنار هد از آن
است ک دکارتر ملسا فونفۀ جديدر مب ها رار صهند اندي هیدهاش قهرار داده اسهت در قهرون
وسطیر ب آنک از وجند عی ی سیش میآمدهانهدر رمهین را مهیگفته انهد Subjectum :و وجهند
ذر ی را ک صنرتی ادراکی استر برابر با وجند عی ی میگفت انهد Objectum :در دوران جديهد
اين جای آن و آن مع ای اين را گرفت است» (ضیاء شهابیر )01 :1031
يکی از نظري رای مهم متقدمان در معرفتش اسیر نظريۀ «مطابقت» است ک براسهاس آنر
مالک صدق عبارت است از «مطابقت ذرن با اشیای صارجی» اما در سنب کتینيت ر جای منضنع
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و محمنل عنض می شند رمچ ان ک کنسرنی با نظريۀ صندر جای صنرشید و زمهین را عهنض
کردر کانت نیز با نظري صند جای منضنع و محمنل را عنض کرد بر اين اساسر ديگر اين ذرن
اننان نینت ک بايد با صارج مطابقت سیدا ک در بوک اين متعوقهات صهارجی اسهت که بايهد بها
ذر یت اننان مطابقت ياب د از اين نظر است ک ب سنب کتینيت کانتر «انقالب کنسرنیکی» نیز
گفت می شند کانت وي گی روش فکری را چ ین تنصی :میک د« :روش فکری صروج ب هريت از
صغر صندتحمیوی است صغر اين است ک نتنانی بی ارشاد ديگری از فکر صند بهره بری شهعار
روش فکری اين است؛ ب ساصیز و بی ديش! جننر باش و فکر صهنيش را به کهار انهداز! اگر مهن
کتابی داشت باشم ک ب جايم بی دي در مرشد روحانی ک جای وجدانم را سر ک در سزشکی که
غذای من را ننخ ک د و امالال اي هار ديگر نیازی ب اقهداا صهندا نینهت» (1)Kant, 1996:17
ب ابراين سنب کتینيت مع ای «فاعویت» سنژه را القا میک در به ايهن مع ها که اننهان صهالق و
تنلیدک دۀ اشیای صارج از صند است سنب کتینيت در کانت ب حد اعالی بونغ صند رسهید به
عقیدۀ کانتر ذرن اننان ننبت ب شهندات حنی نقش صنرتبخ ی دارد و ش اصت در صنرتی
يقی ی صنارد شد ک عالم و اشیا با شرايط و امنر سی ی ی ذرن مطابقت داشت باش د
اندي ۀ سنب کتینيت در رابز نیز قابل م ارده استر اگرچ رابز سیش از کانت میزينت ر اما
ب تعبیر کاسونتنن (کاسونهتننر 1000ر ج  )00 :0رنه و بهنی کهانتی در عبهارات رهابز ديهده
می شند رابز ب وجند صارجی اجناا اعتقاد دارد اما در عین حال در نظر اور جنم ب ننبت بها
اندي ۀ ما تعري :میشند اعراض ت کیلدر دۀ ي جنمر رمهان «شهینۀ ت هنر مها از جنهم»
است (کاسونتننر 1000ر ج  )08 :0جهان بیرون جهان نمهند اسهت و فونهف کنشهش در سهی
ک  :عول اين نمندرار يع ی عول «ت نرات» است س ت نمندرار ت ها اجنهاا ممتهد و حرکهت
رنت د .رابز صنارش يا بیزاری را نیز در رمین چهارچنب تعريه :مهیک هد اعیهان بیرونهی در
انداارای حنی اثر میگذارند و ت نر ک حرکتی در مغز استر صنرت میسهذيرد ايهن حرکهت
مغز رارش را تا قوب ادام میدرد و آنجا انفعال ناا میگیهرد انفعها ت گننهاگننر صهنرترهای
گنناگنن صنارش و بیزاریاند در رمین چارچنب بها رويکهردی سهنب کتین صیهر و شهر تعريه:
می شند صیر و شر وابنت ب ب کاربرندۀ آن است «منضنع صنارش يا آرزوی رهر کها ررچه
باشدر رمان چیزی است ک صند او صیر مینامد و منضنعر کهین و بیهزاريش را شهرر و منضهنع
تحقیرش را سنت و بیارج میصناند» (کاسونتننر 1000ر ج  )82 :0البته رهابز در ک هار عقهل
طبیعی اننانیر برای ارادۀ صداوند و وحی اعتبار قائل استر اگرچه مهالک فههم وحهی را عقهل
طبیعی قرار درد با تنج ب اعتقاد فی الجمو رابز ب صداوندر وحیر دين منیحیت و جايگاه آن
در ک ار عقل طبیعیر سنب کتینيت در اندي ۀ رابز ر نز ب بونغ کامل صند نرسیده است
 1برای مطالعۀ بی تر ر ک :صابریر 12 :1032
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 .2 .1سکوالريسم
نتیجۀ طبیعی اومانینم و سنب کتینيت ر نگاه سکن ر ب رنتی اسهت سکن رينهم 1به مع های
غیرقدسی کردن و عرفی کردن امنر است (زرش اسر  01 :1032و  )02ارتباط سکن رينهم بها
مباحث رنتی ش اسی در آن است ک در رويکهرد سهکن رر يها عهنالم ديگهر به صهراحت انکهار
میشنندر يا ارزش جهانش اصتی معرفت آدمی مهنرد انکهار قهرار مهیگیهرد يها ديهن و حقهايق
ماورايیر در حاشیۀ م افع دنینی اننان تعري :میشنند و آدمیان بهدون رهدايت عقهل قدسهیر
صند ب تدبیر معاش میسردازند رمچ ین اعتقاداتر آرمهانرهار ارزشرها و شهینهرهای رفتهاریر
مربنط و محدود ب اين جهان معرفی میشند
بر اين اساسر سکن رينم صند را در دو قالب سهخت و نهرا ن هان مهیدرهد سکن رينهم
سخت و افراطی راربرد دينستیزی را دنبال میک د و در سی حذف دين از صح ۀ حیات ب هری
است درحالیک سکن رينم نرا ب دنبال محدود ساصتن دين ب عرصۀ فردی و شخ ی اسهت
رويکرد رنتیش اسانۀ رابز را مهیتهنان سکن رينهم نهرا داننهتر چراکه رهابز به صداونهد و
آمنزهرای کتاب مقدس شامل عهد عتیق و عهد جديد اعتقاد دارد رابز ب لحا اعتقهادی حهق
حاکمیت را برای صداوند ب رسمیت می ش اسد و آن را ناشی از قدرت مطوقۀ صداونهد مهیدانهد
(رابزر  )011 :1000با اين حال تالش میک د ک سای عقل طبیعی را رم ب ع نان کالا صداوند
ب عرصۀ حیات ب ر باز ک د در نظر اور صداوند قنانین صند را ب سه شهینه اعهالا مهیک هد :از
طريق احکاا عقل طبیعیر از طريق وحی و از طريق صدا و زبان اننانرايی ک ب ياری صداونهد
با انجاا معجزاتی در نزد بقیۀ اننانرا اعتبهار کنهب مهیک هد (رهابزر  )011 :1000از رمهین
جاست ک او می کنشد ک برای صداوند دو ننع مموکت در نظر بگیرد :مموکت طبیعی و مموکت
وحیانی رابز مموکت وحیانی صداوند را م ح ر ب يهنديهان مهیدانهد در مهنرد سهاير امهترها
صداوند م یت صند را از طريق احکاا عقل طبیعی اعالا میک د (رابزر  )011 :1000ب رمین
سبب است ک او اطاعت از صداوند را در منرد منیحیانر م ح ر ب قنانین طبیعی میدانهد به
عقیدۀ اور قاننن الهی رمان قاننن طبیعی است

 .2مبانی معرفتشناختی
داننهتن»ر
ای«دان نتن
نانی در مع های
يننهانی
رای ين
واژۀ معرفتش اسی ترجمۀ  epistemologyاست ک از ري رهای
«دانش» و «گفتار» گرفت شده است معرفتش اسی جزئی از فونفۀ عونا و ردف از آنر ت ريح
یرور )113 :1013
ست (ب(بیهرور
راسهت
منضنعر تعیین حدود و ش اسايی قنانین مربنط ب گنترش دانشرا
بحثرای معرفتش اسی امروزه ب مهمترين منضنع فونف در ص نش عونا جديد تبديل شهده
شده
1. Secularism
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سش در ص نش
هنش
سرسهش
شندر سر
می شهندر
است يکی از مباحث مهمی ک در حنزۀ معرفتش اسی مطرح مهی
روش دستیابی ب دانش معتبر است ساسخ ب اين سرسش در منضنع منرد بحث اين مقال ثثمهرۀ
مرۀ
بها
گذاشهت و با
هاری گذا شت
قدسهی را ببه ک اری
عقالنیهت قد سی
معرفهتر عقالن یت
کنهب معر فتر
زيادی دارد رابز در حنزۀ م ابع ک نب
ستر بهب
جای داده ااسهتر
صند جهای
رم در درون صهند
رويکردی تجربی ک البت درجاتی از مابعدالطبیع را رهم
ترسیم ديدگاه صند در حنزۀ قرارداد اجتماعی میسردازد

 .1 .2هابز؛ از اصالت تجربه تا اصالت عقل
سا از رننانا دو مکتب عمدۀ معرفتی در جهان غرب مطرح شد :اصالت عقل و اصالت تجربه
وج م ترک اين دو جريان در جدايی از عقل قدسی بهند بها تنجه به ارمیهت م بهع کنهب
معرفتر بايد ننبت رابز با اين دو جريان معرفتی را روشن سازيم
مق ند از مکتب اصالت عقلر اعتقاد ب حقايق فطری بالقنه يا قبوی و است تاج حقايق از اين
مبادی و اصنل است بعضی حقايقر بالقنه فطری رنت در بدينمع ا ک تجرب ت ها فرصتی سیش
میآورد ک در آن ذرن با ننر صنيش صدق آنها را ادراک میک د (کاسونهتننر 1033ر ج)23 :8
ي يا چ د تجرب قادر نینت معرفتی کوی و قطعی ک قابل تطبیق ب رر منرد باشدر بهرای مها
ب وجند آورد ریدکا تماا معونلرا را م ارده نکرده يا تماا کلرها را آزمهايش نکهرده اسهت
ب ابراين اينگنن معرفترا بايد در صند عقهل باشهد (شهريعتمداریر  )100 :1002آنهان تهالش
میکردند ک اين نظاا است تاجی را با نظامی شب رياضی ب دست آورند و کل شه اصت و دانهش
ب ری را با ب کارگیری اينگنن استد ل محض براساس اصنل بديهی ترديدناسذير بازسازی ک د
در مقابلر فیوننفان معتقد ب اصالت تجرب ر حناس را ب ع نان م بعی که مها را به جههان
صارج آش ا میسازد و دربارۀ آن کنب معرفت میک در معرفی میک هد اصهرار عومهی بهر روی
آوردن ب «حقايق» م اردهسذيرر رمچنن مب ای ضروری نظري ر تنجی نظهری صهند را در ايهن
نظريۀ تجرب گرايانه يافهت که شه اصت واقعهی مها در نهايهت بهر ادراک حنهی مبت هی اسهت
(کاسونتننر 1000ر ج )080 :0تجرب گرايان ش اصت فطری را رد و در مقابل از برداشت صند از
ذرن ب ر ب ع نان لنح سفید دفاع میکردند (مارشالر  )000 :1000در نگاه تجرب گرايانر عقل
در درون ذات صند فاقد رر گنن ادراک و ت نر است تماا معارف ب طريق تجربی بر لنح ضمیر
اننان نگاشت میشند و عوم غیرتجربی وجند ندارد مذرب اصالت تجرب تحهت ته ثیر سرم هق
فیزي نینتننی قرار داشت البت فیزي نینتننی نیز از رياضیات استفاده میکرد
با آنک معمن رابز ب ع نان ي فیوننف تجرب گرا ش اصت میشندر اما ج ب رای جهدی از
عقلگرايی نیز در اندي ۀ او ديده می شند يکی از شنارد ايهن ادعها آن اسهت که از ديهدگاه اور
ش اصت بر دو گنن است :يکی ش اصت امر واقع و ديگری ش اصت نتیجۀ ت ديقات ر گامیکه
رصداد چیزی را میبی یم يا ديدن رصدادش را ب ياد میآوريهمر شه اصت امهر واقهع داريهم به
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صالف ش اصت نتیج ک شینۀ ش اصت آن شرطی يا فرضی است مالال رابز در زمی ۀ شه اصت
نتیج چ ین است« :اگر شکل عرض شده دايره باشدر سا رر صهط منهتقیمی که از مرکهزش
بگذرد آن را ب دو بخش برابر قنمت میک د» (کاسونتننر 1000ر ج )11 :0ش اصت امر واقهعر
مبت ی بر رويکردی تجربی است و است تاج حکمی از حکم ديگر مبت هی بهر رويکهردی عقالنهی
است ش اصت عقوی را می تنان ب ش اصت نتايج تنصی :کرد و چ ین ش اصتی رمی شهرطی
است عالوه بر اينر روشی ک رابز در تبیین نظريۀ قرارداد اجتماعی صهند اسهتفاده کهردهر روش
«تجزي ای -ترکیبی» است اين روش مرکب از دو بخش است؛ بخش نخنت ک ن ان میدرهد
چگنن می تنان ب قضايای سادۀ اولی رسید؛ بخش دوار اي ک وقتی بدان قضايا رسیديمر با آنهها
چ ک یم و چگنن آنها را يکديگر ترکیب ک یم بخش تجزيه ای ديهدگاه او م طبهق بهر اصهالت
تجرب و بخش ترکیبی او م طبق بر اصالت عقل است تنضیح آنک ر «يکی از وي گیرای مکتهب
اصالت تجرب ر تحویل ت ويوی است مق ند از اين لف ر تحویل مرکب ب ساده يها ننهبتا سهاده و
تحویل کلرا ب اجزای سازندۀ آنهاست» (کاسونتننر 1003ر ج  )811 :1ب رمین دلیل گاه به
روش منرد استفاده در اصالت تجرب ر ع نان «فونفۀ تحویوی» داده شده است فونهفۀ تحویوهیر
شعب و بخ ی از فونف است ک محنر و منضنع اصوی آنر تحویل و تقنهیم دادهرها و مفهاریم
است (جم هیدیر  )101 :1001در مقابهل تحویهل و تجزيه ر ترکیهب اسهت روش ترکیبهی از
وي گی رای اصالت عقل است استفاده از عوهم رياضهیات و به صهنرت صهاش ر دسه ر ظرفیهت
استفاده از روش ترکیبی را ب محقهق مهی درهد اسهتد ل ر دسهیر قیاسهی يها اسهت تاجی يها
صدقسذير است تا زمانیک مقدمات صادقاندر با ب کار گرفتن عمویات سذيرفت شده در استد ل
ر دسیر میتنان ب نتیجۀ درست و صادق رسید
در جمعب دی میتنان گفت با آنک رابز را نمیتهنان ت هها تجربه بهاور شهمردر چراکه او از
ع اصر اصالت عقل نیز استفاده میک در اما میتهنان گفهت ع هر تجربه بهاوری در اندي ه اش
ارمیت دارد

 .2 .2جدايی از عقل قدسی
عقل قدسی1ر ننع متعالی عقل شهندی است در واقع برترين مرتبۀ عقلر عقل قدسی اسهت که
در سرتن اشراق و افاضۀ منتقیم الهیر از روحالقدس بهره میبرد و وحی و کالا صداوند را ب ب ر
عرضه مههیک ههد (ن ک :سارسههانیار 1033الهه 00 ::و 218؛ سارسههانیار 1033ب23 :؛ صنههروس اهر
 )1001منضنع سرشت وحی و جايگاه آن در مراتب عقل در فونفۀ اسالمی بررسی شده اسهت
اين امر نخنتینبار تنسط فارابی بر سايۀ مبانی فونفۀ اسالمی تبیین عقالنی شد ابنسی ار شهیخ
1. sacred intellect
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اشراق و مالصدرا نیز با اعمال تغییراتیر تبیی ی را ک فهارابی ارائه کهرده بهندر سذيرفت هد ايهن
فالسف سرشت وحی را بر سايۀ ديدگاهرای صند در منرد مراتب نفا و رنتی تبیین کردهانهد و
اغوب آن را حاصل ارتباط و ات ال قنۀ عقل يا نفا ناطقۀ اننانی با عقل فعال میدان د 1
چنن رابز منیحی بندر طبیعتار ر گامیک جدايی از عقل قدسی به ع هنان يکهی از مبهانی
معرفتی رابز در نظريۀ قرارداد اجتماعی معرفی می شندر مق ند آن اسهت که رهابز در ترسهیم
نظريۀ صند از عهد عتیق و عهد جديد بهره نبرده است رهابز به کتهاب مقهدس فرسهتادهشهده
تنسط صداوند يع ی عهد عتیق و عهد جديد بهاور دارد به عقیهدۀ اور عههد عتیهق و جديهد به
شکوی ک اي وجند داردر شرح راستین امنری است ک تنسط انبیا و حنارينن گفت يا انجهاا
گرفت است (ن ک :رابزر  )003 :1000با وجند اعتقاد ب صداوند و کتاب مقدسر میتنان گفت
فونفۀ او مادهباوران است و اعتقاد ب صدا ت ثیر چ دانی در فونفۀ او ندارد و ب رمهین دلیهلر او
در نظريۀ فونفی صند از عقل قدسی و کالا منیحی بهرۀ چ دانی نمیبرد او در ابتدای بحث از
دولت منیحی با جدايی از عقل قدسیر ب صراحت ت کید مهیک هد که مباحهث او در ص هنش
حقنق قدرت حاکم و وظاي :اتباع را از اصنل طبیعت به وجههی که تجربه آن را ش اسهانده
است يا از تعاري :منرد اتفاق نظر عمنمی استخراج کرده است (رهابزر  )023 :1000او بهر ايهن
نکت ت کید میک د ک ر گاا بحث از دولت منیحی نبايد حناس و تجربۀ صند يا عقهل طبیعهی
صند را انکار و ترک کردر زيرا اي ها تنانايیرايی رنت د ک صداوند در اصتیهار اننهان قهرار داده
است (رابزر  )023 :1000ب عقیدۀ اور آنچ با استد لی درستر مطابق با عقل طبیعهی اننهانی
باشدر م افاتی با کالا صداوند ندارد رابز در تکی بر عقل تجربی ب ری تا آنجا سیش میرود که
حتی برای فهم برصی امنر در کتاب مقدس چنن «فرشتگان» نیز از آنچ به عقیهدۀ او عقالنهی
است بهره میگیرد

 .3مبانی انسانشناسانه
اننان ش اسی نیز يکی از مبانی فونفی است ک صند ابعاد گنتردهای دارد در ايهن قنهمتر دو
د لت اننانش اسان ک بر نظريۀ قرارداد اجتماعی رابز ت ثیرگذار بنده استر بررسی میشند

 .1 .3نگاه بدبينانه به طبيعت انسان
ب عقیدۀ رابزر اننان ذاتا صندصناه و قدرتطوب است و اين قدرتطوبی او ت ها با مرگ متنقه:
میشند (رابزر  )100 :1000آدمیان گهرگ يکديگرنهد و اگهر شم هیر بها ی سرشهان نباشهدر
رمديگر را میدرند او وضع سیش از ت کیل جامعۀ مهدنی را «وضهع طبیعهی» مهینامهد وضهع
 1برای مطالعۀ بی تر در اين ص نش ر ک :فريادرسر 1000؛ صنروس اهر 1001
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طبیعیر وضهعیتی فرضهی اسهت (ن ک :وي نه تر  )110 :1000و جامعهۀ سهازماننیافته ای را
ترسیم میک د ک در آن رید قدرت سیاسی وجند ندارد تا قنانین و مقرراتی را وضع ک هد و به
اجرا بگذارد ت ها ب اصطالح «قاننن طبیعی» ت ظیمک دۀ رفتار و عمل ب ر اسهت رهر اننهانی
ت ها از آن قناعد رفتاری اطاعت و سیروی میک د ک مهیاندي هد بهرای سیهروی کهردن م اسهب
است .ب ابراينر رابز بروز ج در وضع طبیعی را ب دلیل روحیۀ ج طوبانه اننهان مهیدانهد
(رابزر  101 :1000و  )100با تنج ب اين طبیعتر بايد جامع ای مت اسب با آن صوق کهرد تها
بتنان ضمن تضمین صوحر نیازرای سیاسیر اجتماعی و اقت ادی اين اننان ج طوب را ت مین
کرد اگر مردا د يل بروز ج را بفهم د و بدان د که از رارهی بهتهر از ج ه مهیتنان هد به
صناسترای معقنل صند برس در از ج سرریهز کهرده و جامعه ای مهدنی و مبت هی بهر حفه
آزادیرای فردی و اجتماعی بر سا صنار د کرد بر اين اساسر اننانرا برای اجت اب از ج بها
يکديگر و ب دلیل ترس از قرار گرفتن در وضع طبیعیر بها بنهتن قهرارداد اجتمهاعیر لنياتهان را
صوق میک د و صند را تحت فرمان و ک ترل او قرار میدر د (رابزر )132 :1000

 .2 .3نگاه مکانيکی به انسان
در قرن رفدرم ک نگرش ماشی ی بر اندي ۀ ب هر سهوط داشهتر رهابز بهر آن شهد که دولهت را
ب ع نان ماشی ی سهاصتۀ اراده و عقهل ب هری بازسهازی ک هد سهنب کتینيت و رمچ هین نگهرش
تجرب گرايانۀ رابز سبب شد ک وی حرکت اننانرا را ب اعمال دستگاری مکهانیکی تقویهل درهد
نگرش تجربی چنن اعتقادی ب بعد روحانی اننان نداردر تماا اعمال اننان را در چهارچنبی مهادی
تحویل و تفنیر میک د ب عقیدۀ اور آنچ واقعا در درون ماستر ت ها حرکتی است که به واسهطۀ
فعالیت اشیای صارجی ايجاد و ظارر میشند اين حرکت تا قوب ادامه سیهدا مهیک هد و انفعها ت
مختو :مان د صنارش و بیزاری در قوب شکل میگیرد و صنبی و بدی براساس رمین صهنارشرها
و بیزاریرا در درون اننان تعیین میشند (ن ک :رابزر 131 :1000؛ کاسونتننر 1000ر ج)82 :0

ثمرات مبانی فلسفی هابز در نظريۀ قرارداد اجتماعی او
 .1فاعليت و سوژهمحوری ارادۀ انسانی
نظريۀ قرارداد اجتماعیر سروراندن ننعی ديدگاه مبت ی بر رضايت مهردا اسهت (رمرهتنر :1000
 )01رابز نظريۀ صند را در مقابل نظريۀ حق الهی سادشاران مطرح میک د ک براساس آنر حق
حاک میت متعوق ب سادشاه استر چنن صداوند حاکمیت را ب او واگذار کرده اسهت  1در اندي هۀ
 1برای مطالعۀ بی تر در ص نش نظريۀ حق الهی سادشاران ر ک :عالمر  118 :1001و 110
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قرارداد اجتماعیر آدمی برای صند بر سايۀ عقل نفنانی سنب کتینر حق قانننگذاری قائل میشهند
و اين قنانین ابهداعی صهند را جان هین شهريعت آسهمانی مهیک هد دولهت ت سینهی ب هری و
بازگ تسذير ب ارادۀ اننانی داننت می شند و ن امری طبیعی يها ناشهی از ارادۀ الههیر چراکه
آدمی و ارادۀ او دائرمدار عالم و مالک و میزان رم چیز س داشت میشند.
در نظريۀ س تی سش از رننانا در ص نش حکنمتر اننان بالطبع و لزوما تهنان ت هخیص
غايت صنيش و وسايل نیل ب آن را نداشت ازاينرو بهترين حکنمتر حکنمت حکمای فرریخت
توقی می شد ک از ننعی حکمت عموی برصنردار بند اما در چهارچنب سهنب کتینيتۀ رهابزر ارادۀ
اننانی در چارچنب قرارداد اجتماعی محنر و مالک ت کیل حکنمت قرار میگیرد اراده مقدا بر
عقل است رر کنی بالطبعر داور درستی وسايوی است ک بايهد بهرای حراسهت صهنيش به کهار
گیرد رر وسیو ای در اين زمی درست و م روع است به ايهن ترتیهب در قهرارداد اجتمهاعیر
رضايت اننان جای صرد و فضیوت را میگیرد
عالوهبر اينر ت کید رابز بر عدا تبعیت اننان از رید تکویفی در وضع طبیعی و مطوق بهندن
ارادۀ اننان در اين وضع را نیز می تنان در چارچنب سنب کتینيت بررسی کرد در اندي هۀ رهابزر
سیش از ب ای اقتدار مدنیر ارادۀ اننان مطوق است و با رید مالک و قاعدهای محدود نمهیشهند
فقدان تکوی:ر از جهتی رمان حق طبیعی و حق طبیعی حق مطوهق اسهتر چراکه از سرشهت
اراده نتیج میشند ن از قانننی با تر (سن دیر )81 :1003

 .2تغيير در معنای قانون طبيعی
طبیعت در رويکرد سیش از رننانار واقعیتی ثابت و تغییرناسذير اسهت که اننهان در نظهم آنر
منقعیت صنيش را میيابد طبیعت برای صند اصالت دارد و اننان در ت اسب نظم طبیعت سونک
میک د و بايد تابع نظم طبیعی باشد .از قديمیترين نظريات در ص نش قاننن طبیعی میتهنان
از نظريۀ سینرو 1صطیب روا باستان ( 131تا  80سیش از میالد) ناا برد« :قاننن حقیقیر عقهل
درست است در تنافق با طبیعت؛ کاربردی کوی دارد و نامتغیر و رمی گی اسهت؛ يه قهاننن
ابدی و تغییرناسذير برای رمۀ موترا و زمانرا معتبر صنارد بند» ()Cicero, 1928: 211
قاننن طبیعیر محدوديت مهم بر قهدرت حهاکم اسهتر چراکه حهاکم بايهد تهابع آن باشهد
استخراج حکنمت از قاننن طبیعی ب مفههنا سه تی آنر مفههنا رضهايت را تضهعی :مهیکهردر
درحالیک رابز بر آن بند ک جامع مدنی و دولت را يکنره بر مفهنا رضايت و تنافق قرار درد
ي عمل وقتی درست و عقالنی است ک جامع سیاسی آن را درست و عقالنی شمرده باش د و
اين با سنب کتینيت رابز مع ا سیدا می ک د رابز نظريهۀ صهند را بها تنجه به حاکمیهت فضهای
1. Cicero
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گفتمان قاننن طبیعیر در چارچنب آن قرار میدردر اما در مع ای قاننن طبیعی ت رف میک هد
و مع ايی متفاوت با آنچ سیش از رننانا از قاننن طبیعی وجند داشتر از آن ارائ میک د
رابز در تغییر مفهنا قاننن طبیعی از سنب کتینيتۀ صند کم میگیرد در نزد رهابزر آنچه
آدمی را از وضع طبیعی میرراندر عقل سنب کتین اوست از ديدگاه ویر قاننن طبیعهی نه نظهم
سی ی ی حاکم بر طبیعتر بوک «حکم يا قاعدهای کوی است ک ب واسطۀ عقل ک  :شده باشهد
و آدمی را از انجاا فعوی ک مخرب زندگی اوست يا وسايل صیانت زندگی را از او سوب مهیک هد
يا از ترک فعوی ک ب عقیدۀ صندش بهترين راه حف آن استر م ع ک د» (رابزر )111 :1000
ب عقیدۀ اور چنن وضع طبیعیر حالت ج در میان اجتماع استر افرادی ک در وضع طبیعهی
رنت در بر سايۀ تجرب ب اين نتیج میرس د ک برای غوب بر اين وضعیتر مجمنع ای از قناعد
وجند دارد ک اگر افراد اجتماع از آن سیروی ک در میتنان د بهر وضهع طبیعهی و وح هترهای
ناشی از آن غوب ک د اين قناعد در نزد رابز رمان «قنانین طبیعی» است ب ابراين م ظنر رابز
از اي ک قاننن طبیعیر آدمی را از انجاا يا عدا انجاا کاری باز میداردر آن نینهت که مرجعهی
اننانی يا الهی واقعا او را از کاررايی ک ب زيانش باشد باز میداردر بوک مهراد او ايهن اسهت که
اننانرا صناستار بقای صنيشاند رابز اين امر را «حق صیانت نفها» نهاا مهینههد ت هها حهق
طبیعی ک رابز ب لحا نظری آن را قبنل داردر رمین حهق اسهت (ن ک :رهابزر )111 :1000
عقل و تجرب ب افراد ن ان می درد ک در راسهتای حهق صهیانت نفهار بايهد از چه کاررهايی
بررریزند ب ابراين قاننن طبیعی در نزد رابز ریدگنن مدلنل رنتی يا مابعدالطبیعی ندارد نهزد
رابزر قاننن طبیعی در اين زمی عبهارت اسهت از فرمهان چهارهگهری صني هتنصنارانهۀ عقهل
سنب کتین برای صیانت از نفا ب ابراين قنانین طبیعهی م ظنمه ای از قهنانین صهدادادی و نیهز
مبین ارزشرای مطوق نینت د
عقل تجربی برای سامان دادن ب امنر نیازم د رياضیات است «عوم تجربی بهیمهدد رياضهیات
ب قاننن عومی نمیرسدر زيرا تجرب رم بیاندازهگیهری ممکهن نینهت و انهدازهگیهری رهم بهدون
رياضیات مع ا ندارد» (داوری اردکانیر  )00 :1018رابز رياضیات را ب صدمت مهیگیهرد رهابز در
بهرهگیری از رياضی تحت ت ثیر دکارت قرار دارد دکارت و معاصرانش مان د گالیوه و بهیکنر شه ن
عوم جديد را ت رف در طبیعت ب مدد احکاا عومهی رياضهی مهیدان هد (داوری اردکهانیر :1018
 )00در اندي ۀ دکارت عالم رمان چیزی نینت ک ب تجربۀ رر کها درآيهدر بوکه حقیقهت آن
چیزی است ک ب صنرت رياضی در نظر عالم طبیعت آشکار میشند (داوری اردکانیر )20 :1033
در فونفۀ دکارتر جنرر طبیعت چیزی جز امتداد و بعد نینتر لذا برای کنهب تعهین از طبیعهت
بايد طبیعت را با زبان رياضی ک ضروریترين و يقی یترين زبان استر بیان کرد ب ابراين طبیعهت
س تی کامال مع ايش را از دست میدرد و طبیعت جديد امتداد و بعدی است که به زبهان کمهی
تحنيل میشند و متعوق ت رف اننان میشند (م نرآبادی و منسنی اصلر )221 :1038
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استفاده از رياضیات ب نگاه مکانی نتی رابز م جهر شهد م هاردۀ سهاده ايهن امهر که ت هها
نقط رای يقین در آن روزگارر ب غايات کاری نداشتر بوک فقط «عبارت بند از مقاينهۀ ارقهاا و
حرکات»ر ننعی سیشداوری بر ضد رر گنن ديد غايتش اسان يع ی ننعی سهیشداوری به نفهع
دريافت مکانینتی طبیعت ايجاد میکرد (اشتراوسر  )132 :1010ب اعتقاد رابز جهانش اسهی
غايت م دان ناممکن بند و جهانش اسی مکانینتی بايد جهايگزين جههانش اسهی غايهتم دانه
میشد و رياضیات زمی ۀ چ ین چیزی را فرارم میکرد
با تنج ب مباحث مذکنرر قاننن طبیعی رابز مع ايی متفاوت از قاننن طبیعهی سه تی دارد
قانن ن طبیعی رابز با عقل سنب کتین و صندب یاد اننان مدرن ساصت میشند اننان در نظامی با
قنانین طبیعی ثابت زندگی نمیک در بوک اننان مدرن صند سنژهای اسهت که به عهالمسهازی
براساس فهمی مکانینتی و رياضیگنن دست میزند بر اين اساسر در ديدگاه رهابزر ايهن صهند
اننانرا رنت د ک با ب کارگیری عقل و تجربۀ صند اقداا ب تعیهین قهاننن طبیعهی مهیک هد
چنن اننانرا رر کداا در سی م افع صند رنت در دربارۀ قنانین طبیعهی اصهتالفنظهر به وجهند
می آيد رسیدن ب تفنیری واحد در اين زمی منتوزا ت کیل حکنمت و سذيرفتن تفنهیر او از
قاننن طبیعی است حاکم نیز تفنیر صند از قاننن طبیعی را در قالب قنانین متجوی میسازد
ب عقیدۀ اور صنارشرای شخ ی آدمیان در برصی از امنر از جمو در آرزوی ايم ی بها رهم
سازگارند (کاسونتننر 1000ر ج )02 :0سا آنچ مقتضای ايم ی و صیانت نفا استر در رمه
جا ب ع نان قانننی طبیعی ش اصت می شند ب رمین دلیل از ديدگاه رابزر اولین و ساي ایتهرين
اصل قاننن طبیعت اين است ک تماا اننانرا در اولین قدا بايد در جنتوجنی صوح باشه د 1
اصوی ترين حق طبیعی مدنظر رابز نیز حق صیانت نفا بند ک صهند تنسهط عقهل سهنب کتین
اننانی تعیین شده بند حکنمتی ک براساس قرارداد اجتماعی ت سیا مهیشهندر در چهارچنب
حق طبیعی صیانت نفا ت هکیل شهده اسهت و قهنانین طبیعهی که بهر عههده داردر بها عقهل
سنب کتین برای نیل ب حق صیانت نفا تعیین میشند

 .3اعتقاد به نسبی بودن نيک و بد
يکی از عنامل مهم تنسل ب قرارداد اجتماعی در نزد رابزر آن است ک ب عقیدۀ او نیکی و بدی
ننبیا ند چ ین اعتقادی مبت ی بر سنب کتینيتۀ رابز و رمچ ین نگرش تجربی وی بهنده اسهت
سنب کتینيت و نگرش تجرب گرايانۀ رابز سبب شد ک وی حرکت اننانرا را ب اعمال دستگاری
مکانیکی تقویل درد نگرش تجربی چنن اعتقادی ب بعهد روحهانی اننهان نهداردر تمهاا اعمهال
اننان را در چارچنبی مادی تحویل و تفنهیر مهیک هد در اندي هۀ رهابزر که شرهای اننهان را
 1برای مطالع در ص نش قنانین طبیعی منرد اشاره رابز ن ک :رابزر 111-103 :1000
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میتنان ب ع نان سیامدرای عموکرد نظاا مکانیکی بدن تنضیح داد انداارای حنهیر ع هبرهار
ماریچ رار قنۀ تخیلر حافظ و تعقل اننان در واک ش ب ت ثیر اجنهاا بیهرون از صهند حرکهت
میک د در نهايت اين اعمال مکانیکی در صدمت حف امیال يا دفع بیزاریرا قهرار مهیگیهرد و
آنچ مب ای عموکرد اننان قرار میگیردر رمین امیال و يا بیزاریراست براساس اين صنارش و
يا بیزاریر در اننان لذت يا رنج شکل میگیرد
بر اين اساس و در نتیجۀ سنب کتینيت رابزر صیر و شر ت ها در چارچنب شخ هی که آن را
ب کار میبرد مع ا دارد صیر آن چیزی است ک اننان به آن تمايهل دارد و سهمت آن حرکهت
می ک د و شر آن چیزی است ک اننان از آن بیزار است فضیوت شاينت آن نینت ک فینفن
و در ذات صند شاينت باشدر بوک فضیوت آن چیزی است ک با آن میتنان ب لذت يها صنشهی
رسید يا از رنج و درد سرریز کرد (رابزر  130 :1000و  )131ب ابراين در اندي هۀ او نیه و بهد
مفاریمی ننبیاند و رید مالک عی ی رمگانی وجند نهدارد که نیه و شهر را به واسهطۀ آنهها
تحویل ک یم اندي ۀ ننبی بندن نی و بد ب چ د طريق با نظريهۀ قهرارداد اجتمهاعی او سیننهد
برقرار میک د ک در ادام ب تبیین آنها سرداصت صنارد شد

 .1 .3ترسيم وضع طبيعی با محوريت دادن به جنگ و نزاع ميان انسانها
ترسیم وضع طبیعی تنسط رابز بیانگر تجزيۀ جامعۀ سیاسی ب حرکات افهراد اننهانی در قالهب
نگرشی تجربی است نظري سردازان قرارداد اجتماعی از جمو رابز بهرای اثبهات نیهاز اننهان به
فرمانروايی سیاسیر ابتدا وضعی را در نظر می گیرند ک در آن فرمانروايی سیاسی وجهند نهدارد
در غیاب فرمانروايی سیاسیر م کالت جدی برای افراد ب ر ب وجند میآيهدر چراکه در نتیجهۀ
سنب کتینيتۀ رابزر اين امیال است ک فکر اننهان را رهدايت مهیک هد و ارهدافی را که اننهان
آرزوم دش استر تعیین میک د سا از م خص شدن ي ردفر ذرن اننان در جنتوجهنی
وسايوی برای رسیدن ب آن ردف برمیآيد امیال اننانرا صند بیانگر وضهع طبیعهی حهاکم بهر
آنهاست ب لحا امیال اننانیر آدمیان ب حکم ضرورتر صندسرستاند و ررگز در غهم يکهديگر
نینت در زيرا م وحت رر کار امری است ک فقط منافق میل او باشد ب عوهت متفهاوت بهندن
امیالر م افع اننانرا در مقابل يکديگر قرار می گیرد و رمین منئو سهبب سديهد آمهدن وضهع
ج در میان آنها میشند
رابز بر اين اعتقاد است ک با وجند حا صندصناری اننانرها و ت هنر رهر يه از آنهان
مب ی بر برتری بر ديگری از نظر عقل و درايهتر رمهۀ آنهها از تنانهايی و اسهتعدادرای ننهبتا
يکنانی بهرهم دند (رابزر  ) 101 :1000با فرض برابری آدمیهانر ايهن امیهد در میهان اي هان
ب وجند می آيد ک رم کا تنانايی دستی ابی به م هابع قهدرت را داراسهتر چراکه يکهی از
اساسی ترين امیال اننان رار میل ب کنب قدرت است (رابزر ) 100 :1000ر ب هابراين رهابز در
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تبیین عول حالت ج گی در وضع طبیعیر بر کنب قدرت ب ع نان يکی از امیال سیریناسهذير
اننان ت کید میک د
در نتیجۀ اين امیال اننانی در وضع طبیعیر رر کا ننبت به رهر چیهزی احنهاس حهق
می ک د اما قناعد مالکیتی وجند ندارد ک رر کداا از آنها برای جونگیری از سها گهرفتن آن از
ديگری بدان را متنسل شند در واقع در وضع طبیعی ک رم ننبت ب رم چیهز حهق دارنهدر
ریدکا حق انح اری ننبت ب رهید چیهزی نهدارد (رهابزر  )101 :1000در واقهعر در وضهع
طبیعی ج ر رید مالک عی ی برای تمايزرای اصالقی نینت
مطوق بندن اراده در وضع طبیعی صند ناشی از سنب کتینيت اسهت صندصهناری اننهان در
وضع طبیعی منجب می شند ک اننان براساس قاننن و روش دلخناه صند حرکت ک د ازايهنرو
ج و ک مک ی دائمی میان اننانرا سديد میآيد ب عقیدۀ رهابزر ايهن حالهت ج ه ر افهراد
اننانی را برای حرکت ب سمت صوح ب سمت قرارداد اجتماعی متمايهل مهیک هد اننهانرها از
ترس زندگی ناامن و سراضطراب و تهديد دائمی جان و مال ان با يکديگر تنافق میک هد که بها
ت کیل اجتماعی مدنیر آزادی صند را ب ازای ت مین ام یت ب شخص ثالالی واگهذار ک هد و به
اين ترتیب دولت قرارداد ت سیا می شهند در واقهعر جامعهۀ مهدنی يه وضهع صه اعی اسهت
آفري ش آزاد ارادهرای مطوق است اين جامع با انتقال حق فرد ب حهاکم ضهمن يه قهرارداد
اجتماعی ساصت میشند کنی ک حق صند را واگذار مهیک هدر متقهابال انتظهار دارد که نفهع
ديگری عايدش شند رابز چ ین انتفاعی را ک براساس رمزينتی منالمتآمیز شکل میگیهردر
وضعیت قرارداد مینامد

 .2 .3حجيت و اقتدار حاکم تعيينکنندۀ خير و شر
چ انک ديديم ب عقیدۀ رابز در وضع طبیعی ج و قبل از ت کیل حکنمتر با تنج به ارادۀ
مطوق اننانیر رید مالک عی ی برای تمايزرای اصالقی نینت در اين وضعر «مفهاریم صهناب و
صطار عدل و ظوم جايی ندارند رر جا ک قدرت م ترکی نباشدر قانننی نینت؛ جايی ک قانننی
نباشدر ظومی نینت» (کاسونتننر 1000ر ج  )81 :0در واقع در وضع طبیعی اننانرا انفعها ت
مختوفی دارند و ازاينرو صنارش و بیزاری و صیر و شر برای آنها متفاوت است چنن احنهاس و
امیال اننانرا با يکديگر متفاوت استر صهنبی و بهدی در جامعه ننهبی مهیشهند و رهر کها
براساس توقی صند از صنبی و بدی عمل میک د ازاين رو اين حاکم است ک بايد وارد شند و در
نهايت صنبی و بدی را تعري :ک د دولت از اين حیث سرچ مۀ اصالق است به عبهارت ديگهرر
چنن مب ای قاننن طبیعیر عقل افراد استر ممکن اسهت در ص هنش م هاديق قهاننن طبیعهی
اصتالفنظر ب وجند آيدر چراک رر کنی نظر صند را مرجح میداند ب ابراين برای اي ک تفنهیر
واحد و سذي رفتۀ رمگان مالک عمل قرار گیردر اشهخاش اقهداا به برسهايی حکنمهت مهیک هد
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اشخاش با ت کیل حکنمت اين قدرت را ب حاکم میدر د ک محتنای قاننن طبیعی را تعیهین
ک د« :اننانرار چنن با يکديگر اصتالف دارند وی را با تنافهق صهند برمهیگزي هد و حکهم او را
قاعدۀ {صیر و شر} میسازند» (رابزر  )131 :1000بهر رمهین اسهاس اسهت که از ديهدگاه اور
عدالت امری سی ی ی نینت ک حاکم صند را براساس تطبیق دردر بوکه عهدالت رمهان قهاننن
م نب حاکم است

 .3 .3مطلق بودن قدرت دولت
چنن در اندي ۀ رابزر صنبی و بدی امری ننبی بنده و درک افراد اجتماع از آن متفهاوت اسهتر
افراد اجتماع براساس قرارداد اجتماعی ب اين نتیج می رس د ک حاکم ت هها کنهی اسهت که
غايت و م وحت آنان را می ش اسد و اگر افراد اجتماع صند غايت را میش اصت در رهیدگهاه او را
تعیین نمی کردند او ت ها کنی است ک در ص نش صنبی و بدی و م هوحت و غايهت قضهاوت
میک د ب ابراين اصتیارات او مطوق است و حق دارد براساس صالحديد صند امهر و نههی ک هد و
افراد اجتماع حق شنرش عوی او را ندارند
اندي ۀ مقید بندن دولت زمانی ب ذرن صطنر میک د ک يه سونهو بايهدرا و نبايهدرای
سی ی ی وجند دارد و دولت بايد عموکرد صند را با آن تطبیق درد و در صهنرت عهدا سیهروی از
آنر منئنل ش اصت شندر حال آنک در چارچنب سنب کتینيتۀ رابزر رهید قاعهدۀ سی هی ی جهز
ارادۀ اننانی وجند نداردر بوک ت ها ت خیص و صالحديد حاکم مالک است حهاکم حتهی شه نی
با تر از قاننن دارد حاکم از چ ان قدرت مطوقی برصنردار است ک صند تابع قاننن نینت البت
بايد گفت ننع نگاه بدبی انۀ رابز ب طبیعت اننانی نیز در ترسیم قدرت دولت به صهنرت مطوهق
ت ثیرگذار بنده است
ب عقیدۀ اور اين عقیده ک قنانین با تر از حاکم استر سبب میشند با تر از حهاکمر قاضهی و
داور و قدرتی برای مجازات او گذاشت میشند و اين ب مع ای برقرار کردن حاکم دومی اسهت که
دوباره و ب رمان دلیل ب برقراری حاکم سنمی برای مجازات دومی میانجامد و ب رمین ترتیهبر
ب بهای آشفتگی و اصتالل و انحالل دولتر اين روال تا بینهايت ادام میيابد (رابزر )230 :1000
رابز در رمین چارچنب با رر امری ک قدرت مطوق دولت را محهدود ک هدر مخهال :اسهت
يکی از اين منارد تقنیم قناسهت به عقیهدۀ او تقنهیم قهنا سهبب مهیشهند که قهدرترهای
تقنیمشده يکديگر را متقابال نابند ک د و نتیجۀ آنر انحالل قدرت حاکم اسهت (رهابزر :1000
 )230يکی ديگر از شنارد مطوق بندن قدرت دولت در نزد اور حمايت وی از حکنمت سهوط تی
ننبت ب ساير اشکال حکنمت است (ن ک :شريعتر  100 :1008و  )101البت رهابز حکنمهت
سادشاری را بیاشکال نمیداند اما در مجمنع معتقد است ک حکنمت سادشاری از حکنمترهای
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ديگر بهتر است برصی معتقدند ک رابز با اين تبیین صندر نظريۀ حاکمیت مطوق «ژان ب دن»1
( )1003-1031فیوننف فرانننی و نگارندۀ کتاب شش رسهال در بهاب حیهات سیاسهیر را بها
اندي ۀ قرارداد اجتماعی رنگن گروسینس )1180-1000( 2فیوننف رو دی توفیق کهرده اسهت
(منحدر )003 :1032
با تنج ب وي گیرای نظريۀ رابز و ب صنرت صاش اندي ۀ مطوق بندن حاکمیت و مخالفهت
با تقنیم قنار برصی (کونسکنر  )133 :1030اساسا رابز را نظري سرداز لیبرال نمهیدان هدر امها در
مقابل بعضی (سن دیر  )11 :1003معتقدند ک نظريۀ رابز رید ننبتی با تمامیتصناری نهدارد
مطوق بندن قدرت حاکم در نظريۀ رابز بی تر ب مفهنا مطوق بندن حاکمیت است ک بعدا ب
شینۀ ديگری تنسط اندي م دان بعدی سذيرفت شد

 .4 .3طرف قرارداد نبودن حاکم و حکومت
چنن صنبی و بدی امری ننبی است و ت ها حاکم است ک میتناند نیه و بهد را تعیهین ک هدر
افراد اجتماع با تنافق يکديگرر قدرت را ب حاکم می سرارند ب ابراين تنافق صهنرتگرفته ر بهین
مردا و حاکم نینت تا تکالیفی را متنج حاکم ک در بوک بین افهراد جامعه بها يکهديگر اسهت
نقش حاکم فقط دريافت قدرت از رمۀ افراد جامعه اسهت که آزادانه به او داده شهده اسهت
ب ابراين امکان نقض قرارداد از جانب حاکم وجند ندارد« :از آنجا که واگهذاری حهق نماي هدگی
شخص رمگان ب کنی ک حاکمش گرداندهاند ت ها از راه عقد قرارداد میهان صهند افهراد انجهاا
گرفت است و ن میان او و رر کداا از آنانر نقهض قهرارداد از طهرف حهاکم سهیش نتنانهد آمهد»
(کاسونتننر 1000ر ج )08 :0
افراد جامع ب عوت ترس از ج داصوی با قراردادی با يکهديگرر ت هها حهق طبیعهی يع هی
صیانت ذات صند را ب حاکم واگذار میک د سا از اين واگذاریر اين حاکم اسهت که ت همیم
میگیرد از چ طريقی زمی رای تحقق اين حق در جامعه را فهرارم آورد و قهدرت او در ايهن
زمی نامحدود است اي ک او طرف قرارداد باشدر ب اين مع است ک بايهد براسهاس يه سهری
باينت رای از قبل تعیینشده عمل ک در حال آنک قبل از تعیهین اور رهید امهر مطوقهی وجهند
ندارد با تنج ب اصتالف افراد جامع در ص نش صنبی و بهدیر آنهها شخ هی غیهر از صهند را
ب ع نان حاکم انتخاب میک د تا ت خیص او از صیر و شرر مب ای عمل در جامع قرار گیرد

 .4پرداختن به قرارداد اجتماعی در قالب نظامی استنتاجی
معتقدان ب اصالت عقل تالش می کردند که نظهاا اسهت تاجی صهند را بها نظهامی شهب رياضهی
1. Jean Bodin
2. Hugo Grotius
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ب دست آورند رياضیات برای آنان نمنن ای از وضنحر يقین و است تاج م ظم را فرارم میکرد ک
در طی آن ع اصر شخ ی و ذر ی مان د احناس حذف شده و مجمنع ای از قضهايا که صهدق
آنها منوم است ت سیا میشهند (کاسونهتننر1033ر ج )03 :8منفقیهت شهگفتانگیهز کهاربرد
رياضیات در فیزي سا از رننانار زمی ۀ اين امر را برای آنان فرارم میکرد
روشی ک رابز برای فهم قناعد سیاسی و از جمو نظريۀ قرارداد اجتماعی ب کهار مهیگیهردر
نیز موهم از عاليق وی ب قنانین رياضی و ب صنرت صاش ر دس است عوم ر دسه از قضهايای
سادهای شروع می شند ک صند نیهاز به اسهتد ل ندارنهد ايهن قضهايا از تعهاري:ر منضهنعات و
مجمنع ای از اصنل بديهی آغاز و با قیاس م طقی ب ساصتمان سیچیدهای تبديل میشهنند که
عوم ر دس را شکل میدر د
در رمین چارچنب رابز در تبیین نظريۀ قرارداد اجتماعی صند از حق صیانت نفها شهروع
میک د و نظريۀ صند را بر آن ب یانر ساي گذاری میک د در چارچنب سنب کتینيتۀ رابزر ت ها حق
نام روط و مطوقر رمین حق زندگی و صیانت نفا است قنانین طبیعی نیز برای نیل ب رمین
حق طبیعی است قنانین طبیعی ب صندیصند در برآوردن غايت مطونب فرو میمان در مگر آنک
قدرتی مجبنرک ده ب وجند آيد ک بتناند رعايت آن قنانین را با تعیین کیفررا اجبار ک د؛ زيهرا
اين قنانین اگرچ دستنررای عقلاندر با امیال طبیعی اننان در تعارض قرار میگیرند ب هابراين
ضروری است ک قدرتی م ترک يا حکنمتی متکی ب زور و تنانا به کیفهر دادن وجهند داشهت
باشد« :سیش از آنک مفاریم عدالت و بیعدالتی مفهنمی داشت باشدر میبايد قدرت اجبهارگری
در کار باشد تا رمۀ آدمیان را ب ايفای تعهدات صند وادار سازد» (رابزر )111 :1000
با قرارداد اجتماعیر اننان را تمامی قدرت و تنان صند را ب ي تن يا به مجمعهی از افهراد
واگذار میک د تا آنک از طريق شینۀ اکالريت آرار ارادۀ آنها را ب ي اراده تبديل ک د آنها يه
نفر يا مجمعی از افراد را م نب میک د ک نماي دۀ آنان است و رر کنی رمۀ اقداماتی را که
چ ین نماي دهای انجاا دردر چ ان میسذيرد ک گنيی صند عامل آن بنده است و بهدين طريهق
ارادۀ صند را ب ارادۀ او و رأی و نظر صند را ب رأی و نظر او تنویم ک د اينچ ین رابز براساس
نظاا است تاجی از حق صیانت نفا ب قرارداد اجتماعی میرسد
از سنی ديگر چ انک در قنمترای قبل ديديمر رابز ابتدا با تحویوی تجريدیر جامعۀ مدنی
را ب حرکات اننانی فروکاست و سرا در رويکردی اسهت تاجیر از قهنانین حهاکم بهر حرکهات
اننانر ب ش اصت اننان رسید و از ش اصت اننان و وضع طبیعی اور به شه اصت وضهع مهدنی
رسید و از اين طريق قرارداد اجتماعی را شکل داد او بعد از ب دست آوردن دادهرهای حاصهل از
تجرب ر ب ترکیب آنها با يکديگر و است تاج نظاا سیاسی مبت ی بر قهرارداد اجتمهاعی دسهت زد
اعتقاد رابز ب روشرای ر دسی و زنجیرۀ استد لی ک از بدن شروع میشند و ب اننان و بعهد
ب منائل سیاسی میرسدر از وي گیرای فونفۀ رابز است
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 .5استنتاج دولت فارغ از مالحظات مابعدالطبيعی و متعالی
ب ا ب دريافت س تی از حقنق طبیعیر اننانرا نمیتنان د با يکديگر برابر محننب شنندر زيرا در
دستیابی ب کمال اننانی يکنان نینت د چنن شرط عدالتر رفتار برابر با اننانرای برابر استر
نمیتنان برای کنانی ک در مرتبۀ سايینترندر حقنقی برابر با کنانی ک در مرتبۀ با ترندر قائهل
شد ب ابراين فرمانروايی از آن کنانی است ک ب کمال اننانی نزدي ترند با تنج ب اي که در
مراتب رنتی و برحنب طبیعتر عقل برتر از نفا استر آنها ک صردم دترندر بايد بر آنهها که
کمصردترندر حکنمت ک د فرمانروايی صردم دان را نمیتنان بر رضايت و تنافق اتباع و آنها ک
در مراتب سايین رنت در متکهی کهرد (سهن دیر  00 :1003و  )01در اندي هۀ متفکهران قهرون
وسطی چنن آکنئی اس نیزر دولت مقتضای قاننن طبیعی بند ک صند بازتابی از قاننن ابدی صدا
شمرده میشد ب ابراينر صرفنظر از گ هاه اننهان و انگیهزهرهای شهريرانۀ اور دولهت سديهدآوردۀ
م یت الهی بند ولی از اين ب یاد استعاليی دولت در نظريۀ رابز صبری نبند رابز بیان میک هد
ک فونف با صدا سروکار نداردر بوک در وضع طبیعیر صیر و شر م ننب ب صنارشرای افرادند
و در وضع مدنیر تعیین صیهر و شهر بها حهاکم اسهت از ايهن نظهر نظريه اش مهاریتی يکنهره
طبیعتباوران دارد اک نن «ديگر جامع انعکاس استعاليی امری بیرونی و فراتر از صنيش نینت
ک وجند را ب صنرت سونو مراتبی سامان دردر بوک اک نن منجنديتی اسهمی دارد که دولهت
حاکم ب آن نظم مهیدرهد» (قزلنهفویر  )123 :1001رهابز دولهت را از انفعهالرهای اننهان و
صرفنظر از مالحظات مابعدالطبیعی و متعالی است تاج میک د ب عقیدۀ رابز دولت م بع صیهر
و برکت استر زيرا مردا را از شر در امان میدارد و جونی ررج و مرج را میگیرد
عالوهب ر اينر رابز در نظريۀ قرارداد اجتماعی صند تهالش کهرد که مع های الهیهاتی «وضهع
طبیعی» را رد و مع ايی ديگر از آن ارائ ک د سیش از رابزر اصطالح «وضع طبیعهی» بی هتر در
الهیات منیحی ب کار میرفت تا در فونفۀ سیاسی ب وي ه گفت میشد ک «وضهع طبیعهی» بها
«وضع رحمت» فرق دارد رابز از اين تقنیمات فرعی دسهت ک هید و گفهت «وضهع رحمهت»
رمان جامعۀ مدنی است و ب دنبال آن اضاف کرد ک درمان «نناقص» و «گرفتاریرهای» وضهع
طبیعیر رحمت الهی نینتر بوک وجند حکنمتی نیکنست (اشتراوسر )238 :1010

 .6نبود حق حکومت برای نهاد دين
رابز در رويکردی سک ن ر بر اين باور است ک قدرت روحانی و دي یر صرفا قدرتی برای آمنزشر
اندرز و ن یحت است و ن برای حکنمت و سوط ت او برای ايهن ادعهار اسهتد لرهای مختوفهی
میآورد ک برصی از آنها در ادام بیان میشند:
دلیل نخنت اور عدا تحقق سوط ت منیح است ب عقیهدۀ اور سهوط ت منهیح بهرای ايهن
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جهان نینت سا صادمان و کارگزاران او  -مگهر آنکه شههريار باشه د -نمهیتنان هد به نهاا او
صناستار اطاعت و تبعیت ديگران باش د (رابزر )818 :1000
دلیل دوا اور عدا س خیت ايمان با اجبار است نزد اور م منريت کهارگزاران ديهن منهیح در
اين جهان آن است ک اننانرا را ننبت ب منیح معتقد و ملمن بنازند؛ اما ايمان رید رابط و
ننبتی با اجبار يا فرماندری ندارد؛ بوک ت ها متکی ب قطعیت يا احتمال صهحت اسهتد لرهايی
است ک از عقل يا از چیزی ک اننانرا سی اسیش بهدان بهاور دارنهدر اسهت تاج شهنند ب هابراين
سی نايان دين منیح در اين جهانر ب منجب اين ع نان ریدگنن قدرتی ندارند تا آنک آدمیهان
را ب صاطر ايمان نیاوردن کیفر بخ د يا سخن اي ان را نقض و ابطهال ک هد؛ يع هی به ع هنان
سی نای دين منیح قدرت مجازات ندارند (رابزر )810 :1000
دلیل سنا اور اقتداری است ک منیح برای حکاا مدنی باقی گذاشت اسهت منهیح بهرای رمهۀ
شهرياران بعد از صندر چ منیحی باش د و چ بیايمانر قدرت و اقتدار قانننی قائل شده اسهت او در
اين زمی ب سخن سنلا رسنل است اد میک د ک براساس آنر رر شخص بايد از قدرترای برتهر از
صند اطاعت ک در زيرا رر قدرتی ک رنت صداوند مقرر داشت است (رابزر  810 :1000و )811
دلیل چهارا اور اصنل م منريت منیح (ع) است اصنل م منريت منیح از ديدگاه رابز شامل
تبویغر تعویمر غنل تعمید و بخ ندن گ ارکاران است (رابزر  813 :1000و  )823ب عقیدۀ اور
ریدي از اصنل م منريت منیح چ انک آشکارا در انجیل بیان شدهر متضمن حق اعمال قدرت
و اقتدار بر جماعت منیحی نینت
دلیل س جم اور عدا باقی گذاشتن مقررهای الزامهی در ص هنش ايهن دنیها از سهنی عینهی
منیح و حنارينن اوست ب عقیدۀ اور عینهی منهیح و حناريهنن او رهید قهاننن تهازهای بهاقی
نگذاشت د تا اننانرا را در اين جهان موزا و مقید بداردر بوک ت ها آيین و عقیدهای گذاشت د تها
اننانرا را برای آصرت آماده سازد (رابزر )808 :1000
دلیل ش م اور اعتقاد ب منیحر ت ها اصل ضروری ايمان برای رسهتگاری اسهت در نظهر اور
صرف اعتقاد ب اي ک چ ین وجندی ک م منر ب چ ین رسالتی استر عینی منیح بهند بهرای
رسیدن ب حیات جاويد کافی است و رید اصل اعتقادی ديگری زا نینت (رابزر )801 :1000
براساس مجمنع ادلۀ فنقر او ب اين نتیج می رسهد که قهدرت دي هیر قهدرتی ت هها بهرای
ن یحت و آمنزش است م نبات عومای دين اگر از جانب حاکم مدنی مجاز شمرده ن ده باشدر
قاننن ب شمار نمیرود بر اين اساس ب اعتقاد اور وظیف و رسالت عالمان دين اين نینت که بها
اوامر و فرامین بر مردا حکمرانی ک در بوک آنها بايد ب تعوهیم مهردا و ترغیهب آنهها از طريهق
استد ل برردازند و سرا آنها را ب حال صند واگذارند تها سهیش صهند ت همیم بگیرنهد که آن
عقايد را برذيرند يا رد ک د
او از اين نیز با تر میرود و میگنيد ک کتاب مقدس عهد جديد نیز ت هها در جهايی قهاننن
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است ک قدرت مدنی قانننیر آن را ب ع نان قاننن ب اسد و شهريار يا حاکم نیهز در آن صهنرت
آن را برای صندش قاننن قرار میدرد؛ و ب واسطۀ آنر صند را مطیع و م قهاد صداونهد و عینهی
منیح میسازد (رابزر  808 :1000و  )800البت ب عقیدۀ رابز اگر حاکم مدنیر منیحی باشدر
امکان توفیق حق سیاسی و مذربی وجند دارد

نتيجهگيری
در اين مقال ب بررسی روش ش اسانۀ نظريۀ قرارداد اجتماعی تنماس رابز سرداصت شده و تالش
شد تا بین ب یانرای فونفی وی و نظريل قهرارداد اجتمهاعی او سیننهد برقهرار شهند به لحها
رنتیش اسیر مهم ترين مب ای ت ثیرگذار در اندي ۀ ویر اومانینم و سهنب کتینيت اسهت نگهاه
اومانینتی و سنب کتینينتی آنچ ان مهم است ک ساير ابعاد اندي ای او را راربری کرده است
عالوهبر اينر رنتیش اسی او سکن ر است به لحها معرفهتش اسهیر رهابز از رهر دو جريهان
اصالت تجرب و اصالت عقل ت ثیر سذيرفت است رمچ ین او در چارچنب اصالت تجرب و اصهالت
عقلر عقالنیت قدسی را ب ک اری نهاده است ب لحا اننان ش اسیر نگاه مکانیکی ب اننهان و
توقی بدبی ان از ماریت ب رر اندي ۀ او را راربری کرده است نظريۀ قهرارداد اجتمهاعی تنمهاس
رابز و جنانب مختو :آن از دل اين مبانی فونفی متنلد شده است
با تنج ب مبانی فونفیر رابز در ترسیم قهرارداد اجتمهاعیر دولتهی بهدون تنجه به ديهن
منیحی و حاکمیت صداوند ترسیم می ک د دولتی که تقريهر آن را در ننشهتۀ رهابز مهیبیه مر
دولتی سکن ر و قداستزدايی شده و ناشی از سهنب کتینيت اسهت؛ به ايهن مع ها که قهدرت و
حاکمیت صند را از آسمان نیاوردهر بوک در نتیجهۀ ارادۀ اننهانرها در قالهب قهرارداد اجتمهاعی
ب وجند آمده است البت قرارداد اجتماعی منردنظر رابز مالل ي قرارداد وکالهت بالعهزل اسهت
ک رید محدوديتی در اصتیارات وکیل موحن ن ده و منکل حق عزل کردن وکیهل را از صهند
سوب کرده باشد رید چیزی ب ناا قاننن طبیعی سی ی ی نیز وجند ندارد ک قهدرت حکمفرمها
را محدود ک د قدرت حاکم نامحدود و در عین حال م روط ب رعايت لنازمی است که جامعه
را از وضع ج ررايی درد در اي جها دولهت يع هی «صداونهد میهرا» حتهی از اجهرای قهنانین
«صداوند جاودان» نیز آزاد است
رويکرد روش ش اسانۀ ب یادين ک در اين مقال در تبیین نظريۀ قرارداد اجتماعی رابز ب کهار
گرفت شدر سبب می شند ش اصت ما از نظريات مختوفی چنن نظريۀ قرارداد اجتماعیر ش اصتی
صحیح و حکیمان باشد و ر گاا مناجه با آن نظريات در دنیای غرب و مقاينۀ آنها با نظريهات
بنمیر فريب ت ابهات لفظی را نخنريم و برای م ابهت با نظري رای غربی به ت ويهل و تحريه:
آمنزهرای دي ی و ايجاد ت نيری ط زآمیز از نظريۀ اسالمی نرردازيم
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