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 چکیده
در دولت    ت ی که چرا قدرت و امن   پردازد ی م مهم    ن ی هابز به ا   ی اس ی در فلسفه س   ت ی مقاله با پرسش از امن   ن ی ا 

در جامعه غفلت شده    ت ی و گسترش امن   ن ی تأم انسان در    مندانه لت ی داشته و از نقش فض   وند ی مدرن با هم پ 

به    اتان ی از لو  ی جهان  ی ها تجربه  ی ر ی گ شکل  ی خصوص در پ در دوران معاصر و به  ی ناامن  گر ی د  ان ی است. به ب 

از منازعات    ی از آن که ناش   ش ی ب   ، ی الملل ن ی ب قدرت در جوامع و مناسبات    مؤثر مثابه تنها ساختار مشروع و  

دولت    ی س ی و تأس   ی نظر   ی هابز دارد که خود مبان   ی شناس انسان در نوع    شه ی ها باشد، ر دولت   ان ی قدرت در م 

ا گردد ی م مدرن محسوب     ی که بر محور منطق درون   ی انتقاد   ی زساز با   ه ی از نظر   ی مند با بهره   پژوهش   ن ی . 

ناامن   کوشد ی م   رود، ی م   ش ی هابز پ   ی شناس انسان  هابز از انسان    دگاه ی را در نوع د   ی کننده و مولد ناامن منابع 

ساختار    ی نظر   ه ی ا هابز به عنوان پ   ی شناس که انسان   دهد ی م پژوهش نشان    ن ی ا   جه ی کند. نت   یی و شناسا   ی معرف 

حال مشروع و موجه در    ن ی ذاتًا خطرناک، نگران، خودخواه و در ع   ی انسان را موجود   ، ی دولت مدرن امروز 

خواسته   دن ی رس  همه  ا داند ی م   ش ی ها به  اصل   ی شناس انسان نوع    ن ی .  که    ی ناامن   د ی تول   ی منبع  شده  محسوب 

 . کند ی م بروز    اتان ی و آثارش در لو   امدها ی پ 

 . ی انتقاد   ی بازشناس   ، یشناس انسان   ، ی ناامن  ، ی وضع مدن   ، ی ع ی وضع طب هابز،  واژگان کلیدی:  
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 مقدمه 
  گ  ردد ی م   سبب  ی اس ی به مباحث فلسفه س   ی مل   ت ی امن   ی ها و پژوهش   ی مطالعات راهبرد   ی توجه ی ب 

فرص  ت ش  ده و عوام  ل و   -د ی محصور و محدود به مقوله تهد  ی مل  ت ی و امن   ت ی که شناخت از امن 

س  ،ت،   ی ه  ا ط ی از انس  ان و ص  رفًا در مح     رون ی و ترس به طور مطلق ب   ی هرگونه ناامن   ی ها نه ی زم 

  ی مطالع  ات راهب  رد  ره ی که در دا  ی مسلط مسائل   م ی پارادا   ن ی جستجو گردد. در ا   ک ی و استراتژ   ی ماد 

که سازمان قدرت و دستگاه دول  ت م  درن،   انجامد ی م  ن ی به ا  ت ی در نها  رد، ی گ ی م قرار  ق ی مورد تحق 

و   ی ن  اامن  ی ب  ه سرچش  مه و من  ابع اص  ل  توجه ی است و ب  ت ی امن  ی دارساز ی و پا  ن ی تأم  ی مرجع اصل 

بسته   ره ی دا  ن ی قدرت بسنده گردد. ا  ی ها از آن، فقط به نقش ساختارها و و مؤلفه   ی ناش   د ی مولد تهد 

  ی اس   ی و فلس  فه س  ش  ه ی در ساحت اند  ی ناامن  د ی تول  ی و سرچشمه اصل   ی عماًل ما را از شناخت مبان 

 . دارد ی بازم 

پژوهشگران حوزه فلسفه و نظریه سیاسی ب  ه ای  ن نارس  ایی توج  ه داش  ته و در مطالع  ات 

کوشند من  ابع ب  روز میفلسفه سیاسی در دوران جدید،   مؤثرخویش با مراجعه به متون اصلی و  

شدن فزاینده عرصه سیاست و ارزشمندی تصاعدی ق  درت را ب  ا نگ  اه انتق  ادی ناامنی و امنیتی

ه  ا و بنیاده  ای مس  ائل سیاس  ت معاص  ر بهب  ود ب،ش  ند. ش  ناخت م  ا را از ریش  هواگشوده و  

نظران با تأکید بر  نقش انسان و سهم او در ایجاد و گس  ترش آرام  ش و پژوهشگران و صاحب 

ه  ا در سیاس  ت ب  از ک  رده و کوشند فضاهایی تازه ب  رای کنش  گری انس  انمیامنیت در جامعه  

ها کاسته و با ایفای نقس فردی و مردم در جامعه از دوش دولت امنیت را    تأمینترتیب بار  بدین

 امنیت پایدار کمک نمایند. تأمینبه 

ه  ا از عه  ده گردد که پاس  خ ب  دانمیهایی در خصوص امنیت مطرح  با این دیدگاه پرسش

ها و رویکردهای قدرت/ ساختارمحور خ  ارا اس  ت: چ  را در جه  ان سیاس  ت م  درن و تحلیل

ها و جوام  ع دش  وار ه جای فضیلت نشسته و گفتگو و انس و تعامل میان انسانمعاصر، امنیت ب

های پیچیده و در عین حال همراه ب  ا نت  ایب و ب  ازدهی ان  دک شده و محتاا تمهیدات و برنامه

است؟ چرا در مدرنیته از فرهنگ، سنت، طبیعت و دین برای امنیت و آرام  ش و همزیس  تی در 

ها و من  ابع کش  ورهای جه  ان ب  ه شود؟ امروزه بزرگترین هزینهجامعه الهام و کمک گرفته نمی
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یاب  د و امنی  ت مل  ی ب  رای م  یامنیت در برابر تهدی  دها اختص  اص   تأمینها و ابزارهای  سیستم

های سیاسی مقدم بر هر امر دیگری است. آی  ا ای  ن بح  ران معل  ول اراده سیاس  تمداران ی  ا نظام

داری است؟ افزار یا روابط قدرت در نظام سرمایههای ساخت و تولید جنگمؤسسات و شرکت 

کوشد از میشدن جهان معاصر این مقاله بدون انکار نقش عوامل متعدد دخیل و معین در امنیتی

های ناامنی جه  ان معاص  ر را در بینی پرداخته و ریشهکنکاش در سطح موضوع به تأمل و ژرف

هابز به عنوان بنیانگ  ذار دول  ت  توماسشناسی انسانفلسفه سیاسی جدید غرب با تأکید بر نوع  

 مدرن جستجو و تبیین کند. 

مدرنیته به مثابه جهان جدیدی از معنا و زندگی در اروپا پدی  د آم  د و در ط  ی چن  د س  ده 

ها وجود دول  ت این تجربهمی  هایی را از آن اندوختند. در تماگیر شد و همه جوامع تجربهعالم

کننده شئون و مناسبات زندگی بشر به رس  میت ش  ناخته ش  ده و و تعیینبه عنوان مرجع اصلی  

های نظری و عملی دولت هنوز ه  م ک  انون بح  ث و مناقش  ات رغم همه تغییرات و م،الفت به

هابز فیلسوف انگلیسی است که با ط  رح و تبی  ین لویات  ان   است. بنیانگذار دولت مدرن توماس

ه  ای ه  ا و پ  ژوهشید تبدیل کرد. در مطالعات، نظری  هامنیت را به گرانیگاه زندگی سیاسی جد

مربوط به مدرنیته دو رویکرد کالن و اصلی وجود دارد؛ رویکرد گسس  ت و رویک  رد پیوس  ت. 

بندی در سنت اندیشه سیاسی مدرن از آغاز تا کنون رواا داشته و متفک  ران و نظری  ه این دسته

 اند. پردازان آرای خود را در درون آن طرح و تبیین کرده

در قلب هر دستگاه فلسفه سیاسی واقع است و از این روی که سیاست ب  ه شناسی  انسان   

پردازد، مباحث خاصی مانند اخ  ال ، آزادی، اطاع  ت، حق  و ، میوجوه زندگی انسان در شهر  

 در این دستگاه فکری برجسته و مورد توج  ه ق  رارشناسی  انسان  مسائلعدالت و... از مجموعه  

نظری  ه   ارائ  ههابز ن،ستین فیلسوف سیاسی مدرن از متفکران مؤسس  ی اس  ت ک  ه ب  ا    گیرد.می

لویاتان در کتابی با همین نام، با گذشت زمان و گسترش مدرنیته به مرجعی معتبر و ب  ا اهمی  ت 

 در خصوص دولت و موضوع اصلی آن امنیت تبدیل گردید. با گذش  ت چن  د س  ده از لویات  ان

کم احس  اس ن  اامنی انس  ان در جوام  ع جدی  د در تر و دست ن جهان از همیشه ناامنهابز، اکنو 

ک  م های تداوم ناامنی ی  ا دس  ت کوشد ریشهمینسبت با جهان پیشامدرن بیشتر است. این مقاله  

محور که ب  ر س  ازمان های ساختاری قدرترغم دیدگاهوجود احساس فراگیر ناامنی کنونی را به
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هابز برجسته و آن را تبیین کن  د. در حقیق  ت شناسی  انسانید دارند، در  سیاسی و قدرت آن تأک 

هابز در فلسفه سیاسی خویش تعریف و تدوین نم  ود و ب  ر اس  اس آن س  ازمان   نوع انسانی که

ه  ای ن  اامنی دولت مدرن وضع و ایجاد گردید، مولد ناامنی شد. به بیان دیگر یکی از سرچشمه

هابز و رویکرد امنیتی این متفکر به انسان اس  ت. شناسی  انساندات  در جهان مدرن محتوا و مفر

شناخت و تبیین مادی و متصلب از انس  ان ب  ه مثاب  ه گ  رو درن  ده و   ارائههابز با  شناسی  انسان

جویی برای دگردیسی از این وضع طبیعی به وضع مدنی و ایجاد لویات  ان ودول  ت م  درن  چاره

یاف  ت، م  یمندانه از انسان را که در شهر و زندگی سیاس  ی تحق  ق در عمل کارکردهای فضیلت 

کننده امنیت در اختیار دولت ق  رار تأمینکنار زد و بدین ترتیب قدرت را به مثابه سازه مرجع و  

ه  ای ن  اامنی در دول  ت م  درن ن  ه در داد. با این توضیح فرضیه مقاله حاضر این است که ریشه

ه  ابز ب  ه عن  وان پش  تیبان و مب  انی شناس  ی  انسانکه در نوع    لمللابینمناسبات قدرت و روابط  

 لویاتان قرار دارد.  

شود تا در پرتو آن میدر این مقاله ن،ست به تبیین م،تصر گسست قدیم از جدید پرداخته  

آن مش،ص گردد. سپس به مرور پیش  ینه موض  وع   مسائلهابز و  شناسی  انسانرویکرد مقاله در  

ه  ای م  وارد ش  ود ت  ا ض  من اش  اره ب  ه کاس  تیمیشناختی پرداخته  موضوعی و روش  از حیث 

شده، نوآوری و تمایز مقاله از آنها نشان داده شود. در ب،ش بعد نظریه بازسازی انتقادی بررسی

شود. در پایان نیز مبح  ث میهای آن برجسته  گردد و امکانمیبه مثابه چارچوب نظری معرفی  

 هابز است، تحلیل و تبیین خواهد شد.شناسی  انساناصلی مقاله که 

 

 تجدد؛ گسست فلسفی از اندیشه کالسیک و سنتالف. 
در متون فلسفه غرب از جهان یونان باستان به مثابه اندیشه کالسیک و از دوره قرون وسطی ب  ا 

و دانشگاهی م  ورد گردد. در کلیت منظومه اندیشه سیاسی که در محافل علمی  مینام سنت یاد  

شود؛ رویکرد پیوس  ت و رویک  رد میمطالعه و بررسی قرار دارد، دو رویکرد کلی و اصل دیده  

ای از نظام در رویکرد پیوست فرض این است که اندیشه سیاسی مدرن تنها شکل تازه  گسست.

است و مبانی اندیشه سیاس  ی م  درن در تفک  ر باس  تان و نظری زندگی سیاسی و روابط قدرت 
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ی  ر قرون وسطی ریشه دارد. کاپلستون، گیلسبی، ژیلسون، برخی مورخان تاریخ علم مانند دمپی 

های الهیاتی، مشترکات مفهومی و هایی مانند انباشت علمی، ریشهاز جنبه  و دیگران معتقدند که

ای می  ان اندیش  ه م  درن و ق  دیم ویون  ان باس  تان و ق  رون وس  طی  زمینه  مسائلموضوعات و  

 کنند.میاند که به تناسب زمانه فر  و موضوعات  مسائلپیوستگی و تداوم برقرار است و این 

اصلی بر این است که مدرنیته پیدایش و زایش انس  ان و ت  اریخ در رویکرد گسست، فرض  

جدیدی است که مناسبات خاص و م،تصات معین و موض  وعات وی  ژه خ  ود را دارد و هم  ه 

و موضوعات مترتب بر آن نیز به کلی از ق  دیم گسس  ته و متف  اوت اس  ت. از مهمت  رین   مسائل

اش  تراوس و در ای  ران ب  ه داوری ت  وان ب  ه ب  رت و م  یگرایان در فلسفه سیاسی غرب  گسست 

اردکانی اشاره داشت. فلسفه جدید غرب آستانه نگاهی تازه به انسان، خ  دا و جه  ان هس  تی و 

طبیعت را باز کرد که هرچه به جلوتر پیش رفت، گسست و فاصله آن با دو جهان کالس  یک و 

ک  ه مباح  ث ارتباطی آنه  ا نیس  ت. طبیع  ی اس  ت سنت نیز بیشتر شد. این گسست به معنای بی

رسانند و ای  ن میم،تلف اندیشه فلسفی به همدیگر در شکوفایی، نوآوری و نقد و اصالح مدد 

شود. منظور از گسست فلسفی میان قدیم و جدید میها در شر  و غرب دیده  در تاریخ اندیشه

 ها و غای  ات زن  دگی ف  ردی وها، آرمانزمین دگرگونی بنیادین در ارزشدر تاریخ تفکر مغرب

جمعی انسان و در مجموع نگاهی ت  ازه و ذات  اً متف  اوت ب  ه بس  یاری از ابع  اد و موض  وعات و 

اس  ت ک  ه ب  ر مبن  ای ای  ن تغیی  رات، های تازه و مدرن  یافتن مفاهیم قدیم در رویکردمرجعیت 

گردد. در دوران تجدد نیز سازه دولت مدرن ب  ر مینظامات سیاسی و اجتماعی تازه نیز تأسیس  

های فلسفی نیوتن، بیکن، دکارت، الیبنیتس و دیگران طراحی و شکل نهایی آن در مبنای آموزه

هابز با نام لویاتان ظهور نمود. بنابراین باید نظ  ری ب  ه ت  أثیر گسس  ت فک  ری در   نظریه سیاسی

 هابز فراهم شود.  فلسفه غرب بیاندازیم تا زمینه درک اندیشه سیاسی

ونان و قرون وسطی ، مباحث اص  لی ای  ن س  نت را سیاسی قدیم غرب وشامل ی  در اندیشه

زنند. همواره گفتگو و بحث و کنکاش پیرامون ای  ن فضیلت، عدالت، سعادت و اخال  رقم می

اند. اگر هم گاه از آرامش، ثبات، ص  لح و زن  دگی مسائل، مباحث عمده و پرشمار را شکل داده

فاض  له و زن  دگی سیاس  ی ب  وده   آمیز س،ن رفته است، از منظر انسجام درونی مدین  همسالمت 

ان  د های باستان و قرون میانه همواره نگ  ران بودهاست. به این صورت که متفکران سیاسی دوره



 1140بهار  59فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره    232

ها و خطرات و عوارض احتمالی که حیات سیاسی و اساس مدینه تهدید شود و از ناحیه آسیب 

ها ب  ه خط  رات و آس  یب   سیاسی همواره بایستی نسبت   به خطر افتد. اتفاقاً در این گونه اندیشه

هشیاری بیشتری داشت، چون نقش عامل انسانی دخالت مؤثری دارد. متفکر سیاسی چ  ون ب  ه 

اندیشد و تضمین فض  ایل مدین  ه، نیازمن  د مراقب  ت و هش  یاری اس  ت، پیوس  ته ب  ه فضیلت می

خطرات و تهدیدها توجه دارد. از این منظر است که تهدید و عارضه ب  رای فیلس  وف سیاس  ی 

دید، بلکه آنه  ا ها را از جنس ایجابی و وجودی نمیرفت؛ وی آسیب ناامنی به شمار می  مصدا 

ت  وان دانس  ت. ای  ن ن  وع تحلی  ل و پ  ردازش را نمیهای حاصل از عمل سیاسی میرا نارسایی

تر ع  دالت، فض  یلت و اخ  ال  محور« نامید. اینجا انسجام مدینه ی  ا ب  ه تعبی  ر مش  ،ص»امنیت 

ت. به بیان دیگر به جای امنیت، که امری ایجابی است، ن  اامنی ک  ه ام  ری محوریت دارد نه امنی

گی  رد. ب  رای بار است، مورد توجه فیلسوف سیاسی قرار میعارضی و برای مناسبات مدینه زیان

ه  ا و پیش  نهادهایی حلهمین است که در این گونه مسائل فیلسوف و یا دولتمرد ب  ه دنب  ال راه

موانع فضایل و عدالت است، تا در اندیشه ایجاد تمهیدات و ترتیباتی   برای رفع عوامل ناامنی یا

برای تاسیس و تحکیم امنیت. ما در متون فلسفه سیاسی کالسیک و اندیشه سیاسی قرون میان  ه 

خوردن تعادل، پرخوری، فس  اد خوریم وبرهمهایی برمیها یا نارساییفراوان به خطرها و آسیب 

ل و خودرأیی، آزمندی  که موانع و خطره  ای ج  دی ب  ر س  ر راه و تباهی، تنبلی و سستی، جه

 روند.هایی برای انسجام زندگی سیاسی به شمار میمدینه فاضله یا تهدید

گیرد. فضیلت، اخال ، س  عادت و  جایی اساسی صورت می سیاسی مدرن یک جابه   در اندیشه 

عریف دیگ  ری از انس  ان،  شوند چون شناخت و ت ای تبدیل می عدالت به مباحث عارضی و حاشیه 

 های زندگی سیاسی تغییر کرده زندگی آدمی مالک و مدار قرار گرفته است، ارزش   جهان و فلسفه 

و ساختار ها به جای انسان نشسته اند. امنیت که به معنای برخورداری، صیانت ذات و محافظ  ت    

د. انسان به دلیل غری  زه  کن های م،تلف آدمی است، اصالت و محوریت پیدا می ها و ثروت از داشته 

نفسه مولد  شود. او فی خودپرستی که یک ارزش است، در زندگی جمعی، تبدیل به منبع ناامنی می 

شدن آنه  ا ح  ق طبیع  ی و  هایی دارد که برآورده ناامنی، خشونت، جنگ و ستیز است زیرا خواهش 

خود می پ  ردازد،  بشری اوست. به بیان دیگر وقتی هر فرد صاحب حق به تأمین و تحکیم حقو   

در عمل با فرد و افراد دیگر برخورد می کند ک  ه ب  ه ط  ور مس  اوی آن حق  و  را دارن  د. فراین  د  
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زند. بنابراین امنی  ت  هابزی را رقم می  جمعی مرو خشونت بار  های آدمیان در عرصه برخورد حق 

 و مدیریت کند. کند و دولت هابزی مأموریت دارد این فرایند را مهار اصالت و محوریت پیدا می 

های خودخواهی، لذت و تمتع، به  ره و انتف  اع،  جدید غرب ویژگی  شناسی فلسفه وقتی در انسان 

رغم  یابن  د، ب  ه قدرت و مالکیت و در مجموع صیانت ذات فردی ون  ه ذات کل  ی انس  انی  ارزش می 

رمنطق  ی و  غی   ها، ه  ا و خواس  ته فلسفه سیاسی کالسیک دیگر امیدبستن به انسان برای مه  ار خواهش 

اخالق  ی و تمهی  د مقررات  ی ک  ه آدم  ی را ب  ه    ت  وان ب  ا موعظ  ه نماید و در نتیج  ه نمی غیرطبیعی می 

ها و لذات دستور دهد، سامان سیاس  ی را تض  مین  خود و مهار خواهش  کشیدن از حقو  حقه دست 

یگ  اه م  ؤثری  شاه و دین که بر عاملیت و نقش انسان در مدینه تأکید دارن  د، جا کرد. بنابراین فیلسوف 

نشینند که عمدتًا به بی  رون از انس  ان  های جدید امنیتی می ها و سازه نداشته و به جایشان استراتژیست 

ی سیاس  ی«  »نظری  ه   شناسی ب  ه تولی  د و تأس  یس مقول  ه سیاسی جدید با این انسان   نظر دارند. فلسفه 

ری حاص  ل از دان  ش و  رسید که عالوه بر اینکه یک قدرت ذهنی و عقلی است، یک تکنیک و فن  او 

کار تفکر مدرن در قلم  رو سیاس  ت اس  ت.   استراتژی است. در واقع نظریه سیاسی مدرن الزمه ادامه 

تأسیس دولت مدرن، سازمان حکومت، پیدایش یوتوپیا، ایدئولوژی، فناوری و تکنولوژی و مهندس  ی  

اند. بن  ابراین مش  اهده  هایی از همان سازکارهاست که برای تأمین امنیت ابداع ش  ده فرهنگ هم شعبه 

مباح  ث اع  م از س  اختارهای نظ  م جدی  د سیاس  ی،   کنیم که چگونه با محورشدن امنی  ت، هم  ه می 

الملل، توسعه، استعمار، امپریالیسم، قدرت و ثروت و... همگ  ی  ها روابط بین راهبردها و سیاستگذاری 

هاست ک  ه ن  ه تنه  ا نبای  د  ها و خواهش در جهت تأمین امنیت و رفاه انسانی است که سرشار از لذت 

 محدود و مهار شوند، بلکه باید در چارچوب قوانین و مقررات هرچه بیشتر تأمین و برآورده شوند. 

 

 مرور پیشینهب. 
های زیادی با این روش در جوانب متعدد نظریه ی  ا فلس  فه سیاس  ی ب  ه ش  کل برنام  ه پژوهش

اندیشه سیاسی در ن  زد ای  ن ی  ا آن   مند انجام نشده است، اما در باب موضوعاتتحقیقاتی نظام

گیری و اشاره داشت که های مرتبط مناسبی را هدفتوان نمونهمیاندیشمند یا فیلسوف سیاسی  

 شود.میدر ادامه بدان پرداخته 
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کوشد با روش بازسازی انتقادی، مفاهیم مس  لط میدر »افسانه فردگرایی لیبرال«    1کالین برد

را در نظریه سیاسی لیبرالیسم به چ  الش بکش  د. او ب  ه محکومی  ت و دارای هژمونی فردگرایی  

پ  ردازد و ای  ن نظری  ه را رد و نف  ی های اتمیسیتی، خودخواهانه و آنومیک لیبرالیسم نمیارزش

های لیبرالی را به فرد منحصر کشد که همه ارزشمیهایی را به چالش  فرضکند، بلکه پیشنمی

  ای  ن 3: 1999گ  ردد. وب  رد، م  ییت جمعی آنه  ا اعتب  ارزدایی ترتیب از موجودکنند و بدینمی

هدف کتاب از طریق آشکارساختن نوعی از تعهدات ناگفته و نهان به رجحان فرد بر جمع، ب  ه 

ه  ای لیبرالیس  م ب  ه ی  ک پردازد. این تعهدات ناگفته، فرد لیب  رال را در نظری  همینقد فردگرایی  

تبادل بر سر مفاهیم را منتفی ک  رده اس  ت. پ  ژوهش ب  رد اسطوره تبدیل کرده و امکان گفتگو و 

فرض لیبرالیسم دال بر وجود انسجام نظری را به چالش بکشد. تش،یص و تبیین کوشد پیشمی

گرای  ی و ه  ای منطق  ی، ع  دم ارتب  اط و گفتگ  و ب  ا مف  اهیم مقاب  ل مانن  د م  ردمبرخی تن  اق 

این اسطوره، فردگرای  ی دانس  ته ش  ده تعهدی به نقد سلطه و سرکوب ناشی از  گرایی، بیجامعه

است. دستاورد این پژوهش آشکارساختن برخ  ی تناقض  ات درون  ی لیبرلیس  م و بهب  ود نظری  ه 

  9-8: 1999  برد،و  سیاسی است.

ه  ابزی آن ک  ه در نظری  ه   ه  ایپژوهشگران در پرتو آثار و عوارض دولت م  درن و ریش  ه

مانن  د وض  ع طبیع  ی، اند، به نقد و بازسازی انتق  ادی مف  اهیم مهم  ی قرارداد اجتماعی او جسته

ت  وان ب  ه م  یان  د. از جمل  ه  شهروندی، حاکمیت، آزادی، عدالت، وضع مدنی و دولت پرداخته

هابز     اشاره داشت. به نظر این دو پژوهشگر نظریه قرارداد اجتماعی2020چنکوف و اوسوف و

العاده در جوامع مدرن دارد، باید بازس  ازی انتق  ادی ش  ود؛ ن،س  ت که از دو منظر اهمیت فو 

دارد و دوم اینک  ه مبن  ای مدرن جایگاه مهمی  شناسی  انساناینکه قرارداد اجتماعی در کل سنت  

   76: 2020است. وچنکوف و اوسوف،   پروژه اجتماعی مدرن

ه  ابز عوام  ل انس  انی را در ش  کل جمع  ی چون  ان  ق  رارداد اجتم  اعی 2از نظ  ر م  ارینوف

دان  د ک  ه ب  ه ط  رز وحش  تناکی و ب  ا س  رعت تم  ام ب  ه دنب  ال م  ی 3»حداکثرس  ازان نامح  دود«

 
1. Colin Bird  

2. Lou Marinoff 

3. unlimited maximizers 
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کمت  رین حداکثررساندن سود خود در هر موقعیتی اعم از اجتم  اعی، سیاس  ی و اقتص  ادی ب  ا به

ها ایجاد شود که بنی  اد هستند. برای رهایی از این وضعیت پرخطر باید توافقی میان انسانهزینه  

هایی مانند سعادت و خیر بلکه رهایی آن نه اشتراک جمعی و همکاری برای رسیدن به فضیلت 

ب  ا این در حقیقت یک تصویر تراژیک از زن  دگی انس  انه تنه  ا، فقی  ر و   از ترس و ناامنی است.

عمرکوتاه است که خصلت ذاتی فرد در »وضعیت اولیه« محس  وب ش  ده و  احس  اس ت  رس و 

ه  ابز چن  ین وض  عیتی اس  ت ک  ه امک  ان تواف  ق اف  راد را ب  رای   خطر را به همراه دارد. به گفته

 و چنک  وفوکن  د. م  ی»جنگ انسان با انسان« و دس  تیابی ب  ه ص  لح م  دنی ایج  اد  دادن بهپایان

دهد، عمدتاً راهبردی و مهارتی است؛ مردمان میهابز پیشنهاد    هایی کهاهر   77:  2020  اوسوف،

رسند که توافقی را در پیش بگیرند که برای همه عواید داش  ته باش  د. آنه  ا ب  ه به این نتیجه می

 کنند؛ چیزی میان شر و خیر.میآمیزی را طراحی و وضع  شکل دوجانبه موافقت صلح

، معتق  د 2نوش  ته الری م  ای  1پژوه در نقد کتاب» لویاتان حدپذیر«آروان در مقام لویاتان     

و شناس  ی انسانتابد و این معلول نوع است که لویاتان هیچ محدودیتی را در قانونگذاری برنمی

محور اس  ت و ب  ه هم  ین هابز امنیت شناسی  انسانهابز است. منطق و ساختار    قرارداد اجتماعی

ه  ای لویات  ان ؤلف کتاب فو  که عدالت و برابری را ب  ه مثاب  ه محدودکنن  دهرغم باور مدلیل به

هابز به عدالت و اخال  تابع نظریه ابزاری و هنج  اری اوس  ت و ب  ه دلی  ل   کشد، نگاهمیپیش  

گیرد. در حقیقت اخال  و عدالت به نحوی ابزارهایی میهمین وجه ابزاری در ذیل امنیت قرار  

هایش  ان هابز پیگیری سریع و کامل خواسته  شوند کهمیانسانی وافراد   زبانی در خدمت عامالن  

  178: 2014را مشروع دانسته است. وآروان، 
 

 های سیاسیبازسازی انتقادی و کارکردهای آن در نقد نظریهج. 
ای درباره بازسازی شهر ب  رلین در ن،ست در حوزه معماری و با مقاله  3نظریه بازسازی انتقادی

ها مورد استفاده ق  رار گرف  ت. دوره پس از جنگ جهانی دوم مطرح و خیلی زود در سایر حوزه

 -غرب، راست   -هایی مانند شر های دوقطبیبازسازی این شهر که در لبه تعرضات و درگیری

 
1. Limiting Leviathan: Hobbes on Law and International Affairs 

2. Larry May . 
3. critical reconstruction 
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مدرنیت  ه نی  ز تلق  ی ش  د؛   -نمادی از گفتگوی سنت   جنوب قرار داشت، چونان  -چپ و شمال

  اکنون ای  ن روش 74: 2008هویتی که در بازسازی انتقادی بدان توجه گردید. واسترن در: بایا، 

ش  ود. میهای م،تلف به کار بسته ساز، از جنبهو تاریخ  مؤثرهای سیاسی  در شرح و نقد اندیشه

ت  وان میشناسی نقد و بررسی شده است، با این روش های آناناز مهمترین متفکرانی که اندیشه

هابز، برلین، آرنت، آستین، لویناس و... اشاره نمود. بسیاری   به مارکس، هگل، جان الک، روسو،

از مفاهیم برجسته در اندیشه سیاسی م  درن در دوره پ  س از جن  گ جه  انی دوم و در جری  ان 

در پ  ی آورد. و نظ  ری و سیاس  ی مهم  ی را    های فکریپدیده فراگیر توسعه رخ نمود و چالش

فردگرایی لیبرال، عدالت، اخال ، وضع طبیعی، آزادی، رابطه فرد و نهاد و... در این دوره بسیار 

لیبرالیسم به مثابه یک سنت فک  ری ی  ا   های مجدد قرار گرفتند.انگیز شده و مورد بررسیبحث 

دان  یم آزادی و ف  رد میه است. چنانکه  فلسفه سیاسی از این حیت س،ت مورد توجه قرار داشت

 های انتقادی است.  دو اصل بنیادین در لیبرالیسم است و از همین جهت مورد توجه اندیشه

اند، معموالً درگیر یک چالش فکری و نظ  ری  پژوهشگرانی که از این نظریه استفاده کرده 

ازند. یامائوکا در بررس  ی خ  ود  اند با این بررسی به رفع و فهم آن بپرد بنیادین بوده و کوشیده 

کند و آن را زمینه پژوهیدن در چ  ارچوب  می یاد    1برانگیز از لیبرالیسم به عنوان مفهوم چالش 

هدف او ترسیم اندیشه اخالقی و سیاسی الک به عنوان  دهد.  می نظریه بازسازی انتقادی قرار  

ه  ای الک در م  ورد  ای  ده   روایتی فلسفی از لیبرالیسم و تمرکز اصلی کار ای  ن پژوهش  گر ب  ر 

دهد که بازسازی نظری  ه لیب  رال اخ  ال  و  فردیت یا خود است. نتیجه این پژوهش نشان می 

تواند به اصالح سیاست ها کمک کند. دو پرسشی  سیاست ارزش پژوهش انتقادی دارد و می 

یاسی  کند در حقیقت در نظریه س می که یامائوکا در این زمینه به مثابه ضرورت بررسی عنوان  

های فراوان درباره الک[ نیاز ب  ه »بازگش  ت ب  ه« و  اهمیت باالیی دارد: چرا ]با وجود پژوهش 

»گفتگو با« تفکر او برای فهم لیبرالیسم اهمیت دارد؟ آیا پرداختن به الک چونان یک لیبرال و  

وهوای زمانه ما بس  یار فاص  له گرفت  ه، در ح  ال حاض  ر موض  وعیت دارد؟  آثارش که از حال 

   10-9:  1996ئوکا،  ویاما 

 
1. Contested Concept  



 237  ...مدرن یاسیدر فلسفه س یناامن یهاشه یر

اند که همواره دو جنبه مهم  کنند، به این نتیجه رسیده می پژوهشگرانی که از این نظریه استفاده  

سازد؛ یکی نگاه درونی که معمواًل از الزامات سیاسی، فرهنگی، اجتم  اعی  می در آن خود را مطرح 

مثابه میراث ت  اری،ی موج  ود و  شود و دوم نگاه بیرونی که به تاریخ فکری به می و تاری،ی ناشی  

  بر این است که مارکس در نق  د عق  ل روش  نگری و  2016متعین در بیرون پیوند دارد. تونفانگ و 

داری و شیوه تولید پرداخته است. در زمان  ه  مدرنیته با نظریه بازسازی انتقادی به نقد منطق سرمایه 

کش  ی از ک  ارگران  ار داشته و ب  ه به  ره داری در اوا استثمار قر پردازی مارکس، نظام سرمایه نظریه 

متهم بوده است. از سوی دیگر مارکس در اندیشه خود متأثر از فلسفه هگل و نگ  اه ت  اری،ی وی،  

 موضوع شیوه تولید را به عنوان امری در پیوند با تاریخ فکر نیز مد نظر داشته است. 

ه  ایی را ک  ه در موض  وع ی  ا  ها و اندیشه نظریه تواند ابعاد نهان و خاموش  می بازسازی انتقادی 

اند، آشکار کند. این امر به نوبه خود حکایت از تح  ول مف  اهیم  خاصی مرجعیت یافته رشته علمی  

شناس  ی دارد. ب  اوزر و م  ک  یک نظریه در دوره جدید و متناسب با نیازهای جدید فکری و روش 

ه  ای  ای و با استفاده از بازسازی انتق  ادی ب  ه اندیش  ه در پرتو نیازهای جدید علمی و رشته  1کواید 

اند. فلسفه در بنیاده  ای عل  وم، حض  ور  نام علم حقو  پرداخته پرداز معاصر و به جان آستین نظریه 

ثر  جدی دارد و به نوبه خود در علم حقو  نیز مفاهیم را به شکل مستقیم و غیرمستقیم از خود متا 

نظران مشهور قرن بیستم است که حقو  را بر پای  ه عل  م  سازد. آستین از اندیشمندان و صاحب می 

جدید قرار داده است. مفاهیم و عناصری که وی در نظریه خویش مد نظر داشت، گاه کاماًل نه  ان  

یت  عمل کرده و اثرگ  ذاری دارن  د. ای  ن وض  ع  مؤثر اند، اما به شکل خاموش و  و غیرقابل مشاهده 

ه  ای جدی  د از جمل  ه نظری  ه بازس  ازی  شناسی سبب شده که این مفاهیم امروزه و در پرتو روش 

ه  ایی ک  ه در ای  ن عل  م ظه  ور  ها و ابهام انتقادی آشکار شده و مورد پژوهش قرار گیرند تا چالش 

   52: 2006کواید،  تر شوند. وباوزر و مک کرده، تبیین و شفاف 

ادی که استفاده از آن را مفید و موجه ساخته و در ای  ن در مجموع کارکردهای بازسازی انتق

کننده در یک اند از واگشایی برخی تناقضات مهم با پیامدهای تعیینمقاله نیز آزمون شده عبارت

ها در پرت  و نیازه  ا و توس  عه نظ  ری ام  روز نظریه سیاسی اثرگذار و تاری،ی که آن ناسازگاری

 
1. Bowser and McQuade 
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گ  ردد میهایی در سیاست معاصر مطرح و پدیدار  لشها و چاپدیدار شده است. امروزه پرسش

هایی برای آن بیابیم. نظری  ه بازس  ازی های قدیم پاسختوانیم از متون کالسیک و نظریهمیکه ما  

انتقادی چارچوبی مفید برای استفاده از امکانات آن نظریه و البته با حفظ حدود و ثغور تفس  یر 

 دهد.میو نقد آنها به دست 

 

 هابز ناامن؛ کانون فلسفه سیاسیشناسی نساناد. 
: 2006ش  ود. وف  ین،  میهابز از فیلسوفان سیاسی پیشگام در تاریخ انگلیس و مدرنیته محسوب  

دان  د. م  یترین و یگانه اث  ر در تفک  ر سیاس  ی در زب  ان انگلیس  ی   جان رالز لویاتان را بزرو1

هابزشناس  ی در   ان  د.س فلسفه سیاسی مدرن دانس  تههابز را دو تن از متفکران مؤس  ماکیاولی و

های جدی  دی ساله پژوهشخصوص در انگلیس بوده و همهتاریخ فلسفه غرب، سنتی پیوسته به

نشیند. اشمیت و اش  تراوس دو میدر چیستی و پیامدهای سیاسی و اجتماعی فلسفه وی به ثمر  

ورند ک  ه وی متفک  ر کلی  دی در ح  وزه فلس  فه هابز بر این با  هایتن از شارحان نامدار اندیشه

  149:  2010است. وپروخونیک و اسلومپ،  سیاسی تجدد 

فلسفی از همان آغاز یعن  ی در اندیش  ه افالط  ون و شناسی  انسانبر این است که    1آران گار

ای ویژه در اخال  نیکوماخوس ارسطو با اخال  و سیاست پیون  د خ  ورد. ارس  طو ب  ه گون  هبه

گون  ه را تعریف کرد که ذاتاً و ضرورتاً با سیاست همراه شد. اساس بحث ارس  طو ب  دینانسان  

بود که هدف ما به عنوان افراد یا در عرصه سیاست کسب خیر غایی است که آن نی  ز ب  ه نوب  ه 

  برای ن،ستین بار ارسطو بود که از انس  ان 266:  2009است. وگار،  شناسی  انسانخود منوط به  

ن سیاسی یاد کرد و تصریح نمود که اگر این موجود سامانی به نام حکومت نداش  ته با نام حیوا

ترتی  ب انس  ان و سیاس  ت   ب  دین48: 2012باشد یا »فراانسان« است یا »فروانس  ان«. وعباس  ی،  

اند. این سنت در فراگرد تاریخ فلسفه به روم، قرون وسطی و دوره مدرن رسید و ضرورتاً با هم

ه  ابز ب  یش از دیگ  ران توانس  ت   ن  ت، هگ  ل و م  ارکس و... بازت  اب یاف  ت.های کادر اندیشه

فلسفی و هسته اصلی اندیشه ارسطو را در فلسفه سیاسی خ  ویش ت  داوم ب،ش  د. شناسی  انسان

 
1. Arran Gare 
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که در باال ذکر شد، ه  ابز   میان قدیم و جدید    با این حال با رویکرد گسست 264:  2009وگار،  

دنده از انسان ترس  یم ژه مکانیک وی دریافتی مادی و در شکل چرخویبا پیروی از دکارت و به

نمود و سپس آن را مبنای الگوی نظام سیاسی خود یعنی لویاتان قرار داد. از این جهت نوآوری 

گردد که از این حیث نقط  ه مقاب  ل ای جدید میان طبیعت و سیاست باز میوی به ترسیم رابطه

 شناس  ی  انس  انشود. درست است ک  ه  میطی محسوب  نگاه کالسیک و سنت فکری قرون وس

شناسی انسانهابز و ارسطو در پیوند با سیاست و اخال  همسانی دارند، اما از منظر نوع   فلسفی

گرای  ی در آن محوری  ت دارد، از اندیش  ه ارس  طو فاص  له گرایی به جای فضیلت وی که طبیعت 

ه  ابز نس  بت ب  ه ق  دیم اس  ت ک  ه مای  ه گسس  ت  ف  اوتگیرد. به بیان فین این نوعه دانش متمی

ش  ود. میشود؛ دانشی که از اندیشه مکانیکی و ماشینی دکارت ناشی  میفلسفی او    شناسیانسان

    1: 2006وفین،  

های دینی، طبیعت منبع معرفت و درآمی،ته با راز ب  ود و های باستان و اندیشهبینیدر جهان

ای آن قداست و احترام قائل بود. نوع رابطه انس  ان ب  ا طبیع  ت آرام  ش به همین دلیل انسان بر

آورد؛ چون انسان در جهان طبیعت همچون ن  وزادی در گه  واره ب  ود. »هم  ه میخاطر و امنیت  

جهان در چشم گذشتگان مکانی بود کوچک و متناهی و همین جهان متن  اهی خان  ه بش  ر ب  ود. 

: 1369شئه طبیعت خادم و مس،ر منافع او بود«. وب  رت، ن در مرکز این عالم قرار داشت و میآد

ش  د ک  ه هم  ه در م  یهای م،تلف ترس  یم  مراتبی از عالمنیز سلسلهمی  بینی اسال  در جهان10

رسید و انسان در این زنجیره با طبیعت انس و هم  دلی داش  ت و طبیع  ت مینهایت به خداوند  

ب،ش انسان   افزون بر رابطه آرامش14: 1381، شد. ونصر در: بکارمیب،ش محسوب  منبع الهام

کرد. اشتراوس معتقد است ک  ه میرا فراهم می  و طبیعت از جنبه دیگر طبیعت زمینه موفقیت آد

توانست در میطبیعت یک معیار ثابت و خارا از تغییر و دگرگونی در اثر گذشت زمان بود که  

آموز انسان باش  د. حق  و  و زندگی شهری ره  گذاری و  تمدنطراحی نظام مدینه فاضله، قانون

اند ریشه در طبیع  ت دارن  د. واش  تراوس، اساسی و قوانین اساسی که مبنای مدینه فاضله یونانی

گ  ذاری و   این قوانین از کارکرد پیشینی و پس  ینی برخوردارن  د؛ یعن  ی معی  ار در ق  انون1375

ها و منازع  ات ک  ه ب  ه ط  ور کشمکشاند و داور در رسیدگی به گذاری در مدینه فاضلهسیاست 

شوند. ای  ن منازع  ات ریش  ه در معرف  ت و تفک  ر دارن  د و میطبیعی در زندگی جمعی حادث  
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گرفت  ه از طبیع  ت اس  ت. حل آنها نی  ز در گفتگ  و در مدین  ه و ب  ر اس  اس معیاره  ای اله  امراه

   79:  1373واشتراوس،  

هابز احساس   امنی را در اندیشهاشتراوس فیلسوف آلمانی یکی از ن،ستین کسانی بود که نا

کرد. او گویی به نوعی همان شرایط ناامن و ترسناک جنگی را در جامعه انگلستان قرن هف  دهم 

میالدی در محیط و م،تصات میان دو جنگ جهانی در اروپای ق  رن بیس  تم مش  اهده ک  رد. ب  ه 

فلسفه ویران شده  تعبیر بروئل، اشتراوس موقعیتی را در محیط کلی دریافت که مذهب به دست 

و در نزد مردمان فرهی،ته اروپا اعتب  ار خ  ود را ازدس  ت داده ب  ود، ب  ه هم  ین دلی  ل خواس  تار 

  و آن را در 92:  2011بازگشت به طبیع  ت و مفه  وم و ابع  اد وکارکرده  ای آن ش  د وبروئ  ل،  

 اندیشه فلسفی کالسیک و مش،صاً فلسفه سیاسی افالطون و ارسطو جستجو نمود.

 

 های ناامنی در آنضع طبیعی و زمینهمفهوم وه. 
شناس  ی انسانمظومه فکری هابز در نگاه او به انسان و به بیان دیگر در ساختار   اساس ناامنی در

اس  ت ک  ه بنی  اد  1ه  ابز وض  ع طبیع  ی شود. مفهوم مهم معطوف به گسست در ن  زدمیاو دیده  

ه  ابز درک فلس  فی از طبیع  ت   از  ش  ناختی خ  اص خ  ود را دارد. پ  یششناختی و انسانهستی

داش  ته باش  د. م  ی  آور برای زن  دگی ف  ردی و جمع  ی آدب،ش و اطمینانتوانست نتایب آراممی

های دینی و مکاتب فلسفی شر  و غرب قابلیت داشت تا الگ  ویی طبیعت در بسیاری از آموزه

ک  ه ب  ه دوره برای تمشیت زندگی و مناسبات اجتم  اعی بش  ر ق  رار بگی  رد. در وض  ع طبیع  ی  

هم معروف است، مردم دشمن خونی همدیگرند که وض  ع جن  گ هم  ه ب  ا ه  م را   2پیشادولت 

ک  ردن هابز با نگاه م،الف به این وضع وارد ک  ارزار فلس  فی ش  ده، ب  ه تئ  وریزه  کنند.میتولید  

پردازد تا به آستانه قرارداد ی  ا میث  ا  مش  ترک برس  د. ای  ن ق  رارداد میفراروی از وضع طبیعی  

ب  رای پایدارمان  دن نی  از ب  ه س  ازمانی دارد ک  ه هم  ان لویات  ان اس  ت. نفسه شکننده است و فی

   406: 2002واودیسئو،  

 
1. state of nature 

2. pre-state 
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های مه  م وج  ود و زن  دگی فلسفی تباری کهن داشته و در تاریخ فلسفه جنبهشناسی  انسان

هابز مفهوم وضع طبیعی را مطرح ساخت، ب  ه ط  ور معم  ول ب  ه   اند. وقتیبررسی و تبیین شده

های او از وضع طبیعی در ذیل ش  رح و تفس  یر ای  ن ف انسان توجه نمود. تبیینهای م،تلجنبه

هابز به صورت بسیار جزئی و ری  ز ب  ه ای  ن  شناسیساز ناامنی گردید. شارحان انسانابعاد زمینه

ان  د. در اند، ولی کمتر به نسبت آن با امنیت اش  اره داش  تهابعاد و با اهداف خاص خود پرداخته

ها و بس  ترهای ن  اامنی را در زن  دگی سیاس  ی د اصلی مفهوم وضع طبیعی که ریشهاینجا به ابعا

ه  ابز و   شده در اندیشه سیاسیهای انجامپردازیم. بر اساس پژوهشمیزند،  میبرای بشر دامن  

ت  وان در مجم  وع س  ه م  یشناسی، فلس  فه و... شناختی، جامعهبا رویکردهای چندی مانند روان

کننده در خصوص مفهوم وضع طبیع  ی را برجس  ته و تبی  ین نم  ود ت  ا بت  وان نزمینه و بعد ناام

ه  ابز را ت  ا ح  د ک  افی توض  یح ده  د. ای  ن ابع  اد عبارتن  د از:  ب  ودن فلس  فه سیاس  یامنیت  ی

 بودن وضع مدنی.بودن انسان، غیرطبیعیبودن انسان، غیردینیغیراجتماعی

ان حیوان سیاسی است، به سرش  ت عبارت مشهور ارسطو که انس  بودن انسان:غیراجتماعی •

شود. فرد میکند. همین گزاره مبنای طرح مدینه فاضله نیز دانسته  میداللت    میاجتماعی آد

  اس  تدالل 6:  1371گرای  د. وارس  طو،  مییک جزء از کل است و جزء همواره به سوی کل  

ه فاض  له ی  ا هم  ان بودن بشر است. کل در اینجا مدین   الطبععقالنی ارسطو تأییدکننده مدنی

وب  یش هابز کم الطبع تا زماناجتماع سیاسی و جزء، فرد یا شهروند مدینه است. انسان مدنی

گ  ردد. مفه  وم م  یبودن ذاتی بش  ر از او س  لب  هابز اجتماعی  محور فلسفه سیاسی بود و با

ن  د. ک میبودن او داللت  صیانت ذات در نفس خویش به اصالت فردی انسان و غیراجتماعی

العمل در موجودات زنده بر اساس حس هابز در آغاز فصل یک لویاتان از حرکت و عکس

ه  ای حس  ی نیست که در ابتدا کالً یا بعضاً ب  ا ان  دام  میگوید »هیچ تصوری در ذهن آدمی

ه  ابز معتق  د  با اشاره ب  ه ای  ن س  ،ن  1  پیوتروسکی77:  1380هابز،  دریافت نشده باشد«. و

العمل در برابر فشار است. ادراک حس  ی در حقیق  ت ار اندام حسی عکساست که اساس ک 

آورد و هرگاه این را در نس  بت میالعمل نیست که حرکت را در پی چیزی جز همان عکس

 
1. piotrowski  
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هابز به دو نوع حرکت اشاره دارد؛ درونی مانند میل و بیرونی   با انسان در نظر داشته باشیم،

  عامل بیرونی حرکت در انس  ان و حی  وان در 190  -189:  2009مانند ترس. وپیوتروسکی،  

شود. این وضعیت به دنی  ای فردی  ت غیراجتم  اعی میاثر ترس به مقوله امنیت و بقا مرتبط  

شود. میکند. هر فشار خارجی که بر انسان وارد شود، نوعی خطر محسوب  میانسان اشاره  

ع طبیع  ی خط  ر و عام  ل ت  رس هاست برای انسان در وض   اجتماع که مجموعه دیگر انسان

ه  ای برخ  ورد اف  راد را پدی  د محوری افراطی انسان در وض  ع طبیع  ی زمین  هاست. فردیت 

های دیگر زندگی جمعی مانند امت دینی یا تع  اون و آورد. جامعه، اجتماع و انواع شکلمی

های بشری اصالت ندارند. در وضع طبیعی انسان از حق طبیع  ی برخ  وردار اس  ت. همیاری

شود. حق طبیعی پایه ح  ق اولی  ه میساز ناامنی تره و چگونگی دستیابی به این حق زمینهگس

طور منطقی حق دستیابی به ابزارهای احق  ا  ای  ن ح  ق ]خویش[ و به  1حراست و حفاظت 

است. از سوی دیگر گستره حق طبیعی بسیار باز است و هر ف  رد ش،ص  اً مرج  ع مش  روع 

کنن  ده در وض  ع طبیع  ی   در اینجا دو عامل ناامن63:  2006است. وزوکر،  پیگیری این حق  

حدومرز آن و دیگری مش  روعیت ف  رد در تش  ،یص ح  ق و برجسته است؛ یکی گستره بی

طرف باشد. اگر در وض  ع طبیع  ی که بی  میاقدام به احقا  حق بدون حضور هیچ ناظر سو 

 ان باشد.توانست ناظر بر انسمیداشت، جامعه  میاجتماع نیز حق و اصالت  

ش  ود. انس  ان  م  ی اش م  ادی دانس  ته هابز فیلسوفی ملحد و نظام فلس  فه   بودن انسان: غیردینی  •

ها و حرکات است و معنا و روحانیتی در پس پشت آنه  ا نیس  ت. اص  طکاک و  مجموعه اندام 

کند و از سر جه  ل  می زمینه تصورات ذهنی را ایجاد ها و حس  مادی آدمی برخوردهای اندام 

ها در بش  ر ب  ه گون  ه  ها و امیال و خواست شود. همه سائقه انگاشته می برای آنها منشأ ماورایی 

هاست: ترس در مقاب  ل ش  جاعت، خوش  ی  العمل دیالکتیکی و پیچیده حاصل فشارها و عکس 

ه  ا و نق  ش  ها به ان  دام در برابر رنب، عشق و نفرت و... همگی حاصل حرکاتند و این حرکت 

ه  ا دارد.  یکسانی در م  ورد ای  ن تقاب  ل   هابز بیان   گردد و هیچ منشأ خارجی ندارد. می حس باز 

گوید: »آدمیان به چی  زی ک  ه می  ل دارن  د، عش  ق  می برای نمونه در مورد عشق و نفرت چنین 

 
1. preservation right 
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گزینند، نفرت دارند. بن  ابراین خ  واهش و  می ورزند و نسبت به چیزهایی که از آنها دوری  می 

نفرت را برای اف  اده حض  ور    عشق هردو یک چیزاند... همچنین بیزاری را برای افاده فقدان و 

  این در حالی است که در نظام اندیش  ه دین  ی  105: 1380هابز،  بریم«. و می موضوع آن به کار  

ای از وظیفه و حق است. او در این دنی  ا و زن  دگی جمع  ی ب  رای س  عادت و  انسان مجموعه 

یاب  د. ه  ابز  ی خوشب،تی وظایفی دارد و به تعبیر اشتراوس حقو  او هم در پرتو وظیفه معنا م   

های  گوید: »نظریه می و آموزه های ماکیاولی  در تبیین حقو  طبیعی مدرن و با تأکید بر اندیشه 

دادند و اگر هم اندک ت  وجهی ب  ه  می قانون طبیعی در دوران پیشامدرن وظایف انسان را تعلیم  

ه ب  ود....]بر  حقو  وی داشتند، منظورشان حقوقی بود که اساسًا از همان وظایف برگرفته ش  د 

ه  ابز    این مبنا[ ما آشکارترین شکل بی  ان تح  ول اساس  ی از وظیف  ه را ب  ه حق  و  طبیع  ی در 

محوری و سلب وظیفه طبیعی از انسان زمینه ن  اامنی    حقو  202: 1375بینیم«. واشتراوس،  می 

بر این توجیه درص  دد جس  تجوی ح  ق و خواس  ت خ  ویش ب  ر   می آورد زیرا آد می را فراهم  

 آورد. می ید و این در عمل تزاحم و تعارض با دیگران را در پی  آ می 

های سیاسی دینی و نیز فلسفه سیاسی کالس  یک در در اندیشه  بودن وضع مدنی:غیرطبیعی •

یونان و روم، سیاست و حکومت یک ضرورت طبیعی، فط  ری و درون  ی اس  ت. انس  ان در 

رس  د. سعادت و خوش  ب،تی نم  ینظام مدینه افالطون و ارسطو، بدون حضور در مدینه به  

ارسطو س،ن مشهوری دارد که بیرون از مدینه، انسانی وجود ندارد، بلکه یا فرشته است ی  ا 

 اس  اس بر سیاسی نظام یک ضرورت  های دینی نیز،اندیشه  دردیو که به مدینه نیازی ندارد.  

هابز چی  زی ج  ز ض  رورتی عقالن  ی و ی  ک   در مقابل، وضع مدنی  .شودمی  مطرح  فضیلت 

امکان برای تأسیس دولت نیست که گویی با فشار و تحمیل بر قلمرو وضع طبیعی اعمال و 

گردد و به هیچ عنوان ریشه در ساختار وجودی بشر ی  ا حت  ی در کیه  ان و هس  تی میاجرا  

در فصل ده  م لویات  ان ک  ه درب  اره ندارد. حکومت یک شر الزم است تا خیر حقیقی. هابز  

دولت است ضرورت عقالنی وضع مدنی را با یک مقایسه ساده میان بدی وض  عیت جن  گ 

کند. »با وج  ود ق  وانین طبیع  ی میامنیت تأیید    تأمینو خونریزی و نیکی وضع مدنی برای  

واند حقاً تمیکند در آن صورت هرکس    تأمیناگر قدرتی کافی تأسیس نشود تا امنیت ما را  

برای رعایت احتیاط در مقابل دیگران بر قدرت و مهارت خویش تکی  ه کن  د و چن  ین ه  م 
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هابز تنظیم دفاعیه استداللی متضمن     جوهره نظریه سیاسی189:  1380هابز،  خواهد کرد«. و

یک مقایسه ساده میان امنیت و ناامنی است تا در اثر ای  ن مقایس  ه اهمی  ت یگان  ه و ارزش 

جلوتر این اس  تدالل را تفص  یل هابز کمی  عنوان دستور کار سیاست برجسته شود.امنیت به  

دهد و شش دلیل بر برتری انسان بر حیوان که همگی توجیه کنن  ده پ  ذیرش ض  رورت می

 کند.میآورد و سپس دولت را تعریف میعقلی و منطقی وضع مدنی است، 

 

 ی جدیدشدن زندگی اجتماعی و سیاسلویاتان و امنیتیو. 
س  زایی داش  ته اس  ت. تأس  یس هابز در تأسیس دولت مدرن نقس ب  ه به راستی که تفکر فلسفی

ه  ای دول  ت م  درن در هابز یک ضرورت عقلی و ناگزیر است و تاریخ و تجرب  ه  لویاتان برای

جهان معاصر نیز این تش،یص فیلسوف را آزموده و تأیید کرده است. امروزه همه جوامع ناچار 

هابز است و پژوهشگران زیادی  اند. لویاتان در حقیقت نظریه سیاسین شکلی از لویاتاناز داشت

نگ  ریم، م  یه  ای لویات  ان اند. از این روی وقتی به ابع  اد و الی  هبه تشریح و تفسیر آن پرداخته

و ها محور و شدیداً به دنبال خواستهشویم که در همه آنها انسان غیراجتماعی، فردیت میمتوجه  

ای توان  د لحظ  ههابزی نم  ی حقو  خویش در حال حرکت و جنبش حضور جدی دارد. انسان

توقف کند زیرا جهان بر ستیز و نزاع استوار شده و منابع آن ب  رای رس  یدن ب  ه حق  و  طبیع  ی 

دچار کمبود و محکوم به اصل ندرت است. لویاتان، ساختار تأسیسی جدید از دولت در محیط 

خواهی ک  ه متض  من توج  ه ب  ه دیگ  ران و نی  ز هاست و فضیلت ها و درگیریها و خواستهنزاع

 محور است در آن جایی ندارد.وظیفه

ای دارد ک  ه مبن  ا و بنی  اد ه  ابز از ای  ن روی اهمی  ت وی  ژه  در منظومه فلسفیشناسی  انسان

ف اندیش  ه هابز ب  رخالشناسی انسانگیرد. در باال اشاره شد که اساس میتأسیس حکومت قرار  

گرایی و طبیعی اس  ت ک  ه ن  وع الگ  وی عمل  ی محور است و نه وظیفهکالسیک و دینی، حقو 

طراح  ی ش  ود و لویات  ان دقیق  اً شناس  ی انس  انحکومت و سیاست نیز باید در نس  بت ب  ا ای  ن 

گوید: »نق  ش دول  ت ای  ن نیس  ت ک  ه میمحور است. اشتراوس در این زمینه به درستی  حقو 

ی را در بشر ایجاد کند یا اسباب تعالی چنین حیاتی را در وی فراهم سازد، نقش حیات پرفضیلت
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دولت پاسداری از حقو  طبیعی هریک از افراد جامعه است. تنها چیزی ک  ه ح  دومرزی ب  رای 

کند، همین حق  و  طبیع  ی اف  اد اس  ت ن  ه ه  یچ ام  ر اخالق  ی دیگ  ر«. میقدرت دولت تعیین  

ه  ای بع  د در اندیش  ه و فلس  فه مح  وری دول  ت در س  ده  این حقو   202:  1375واشتراوس،  

توان رد آن را در الک وحقو  مدنی ، در مونتس  کیو وح  ق میسیاسی ابعاد خود را نشان داد و  

مالکیت  و... پیگیری کرد. لویاتان موجودی صناعی اس  ت ک  ه الگ  وی آن ب  ه لح  ا  ش  کلی و 

کن  د. میلویاتان آشکارا بر این امر تأکید    هابز در مقدمه  محتوایی و غایات و نتایب، انسان است.

ش  ود. ای  ن م  یهابز به انسان مصنوعی دگردیسی یافته و لویاتان خل  ق    انسان حقیقی در فلسفه

که کش  ور   شود. »آن لویاتان عظیمیمیسازی میان انسان و حکومت انجام  فرایند از طریق شبیه

ه شده است و صرفاً انسان مصنوعی اس  ت شود به کمک فن صناعت ساختمییا دولت خوانده  

ه  ابز،  که از انسان طبیعی نیرومندتر است و برای حراست و دفاع از او س  اخته ش  ده اس  ت«. و

ت  ک اف  راد بش  ر از حی  ث طبیع  ی از    وضع طبیعی از آن روی ناامن است که ت  ک71:  1380

ش  ود. پ  س م  یدیگ  ر    نیروهای برابر برخوردارند. همین برابری مانع از پیروزی کسی بر ک  س

ضرورت تأسیس وضع مدنی و برپایی نظام سیاسی و حکوم  ت ریش  ه در نف  ی و کن  ارزدن آن 

گی  رد و ای  ن برت  ری ن  ام دیگ  ر م  یه  ا ق  رار  برابری اولیه دارد. حکومت برتر از فردفرد انسان

ون کنند. در وضع طبیع  ی ن  ه ق  انمیها بر اساس قرارداد و توافق خلق  حاکمیت است که انسان

است نه غلبه، نه سلطه و نه مالکیت. یک برابری هموار و طبیعی که جز ترس و خشونت نتیجه 

  پرسش اینجاست که آیا تأسیس لویاتان و ایجاد یک مرج  ع برت  ر 1:  2005ای ندارد. وترنتون،  

 کند؟میحاکمیتی حتی بر اساس توافق و قرارداد، ناامنی را در ذات خود مرتفع 

 

 گیرینتیجه
های امنیت و امنیت ملی بر مدار این نی  از یت همواره در سیاست تقدم و تعین داشته و نظریهامن

ای از قدرت را به ن  ام اند. در دوره مدرن جوامع ساختار و سازمان تازهو واقعیت دگرگون شده

شناختی آن بر مباحث ساختاری لویاتان ودولت مدرن  تجربه کردند که بنیادهای نظری و انسان

ه  ای قدرت تقدم دارد. این در حالی است که توجه بیش از حد به تهدیدشناس  ی و س  اختارو  
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ه  ای سیاس  ی و نق  ش و امنیت، سبب شده است ت  ا جایگ  اه انس  ان در نظری  ه  تأمیننهادی در  

 های فردی وی در این خصوص فراموش گردد.  مسئولیت 

گذار لویاتان و دولت مدرن، به نق  د انهابز به مثابه بنی  هایدر مطالعات امنیتی جدید اندیشه

های تاری،ی و اجتماعی و الهیاتی آن وارس  ی ش  ده اس  ت. ای  ن مقال  ه ب  ا گذاشته شده و ریشه

 -هابز پرداخته و سازه نظریشناسی  انساناستعانت از نظریه بازسازی انتقادی کوشید به دستگاه  

ست، از منظر امنیت در معنای جدی  د راهبردی را که وی تحت عنوان وضع طبیعی ایجاد کرده ا

ه  ابز ب  ا دوری از شناس  ی انساندهد که چگونه مینقد کند. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان  

ه  ای دین  ی رواا داش  ت، ب  ا های انسانی ک  ه در فلس  فه سیاس  ی کالس  یک و اندیش  هفضیلت 

 پرورد.میدر درون خود   های ناامنی راجایگزینی قدرت و تمرکزب،شیدن به امنیت، عمالً زمینه

ه  ابز ب  ا   گ  ردد.میفلسفی مهمترین ب،ش هر نظریه سیاسی بنیادین محسوب  شناسی  انسان

ایجاد انقطاع میان انسان و زمینه دینی، روحی، فرهنگی و تاری،ی وی، ن،ست انسان جدی  دی 

بودن در کن  ار قبردن و برحهایی مانند صیانت ذات، خواستن و لذترا تعریف نمود که ویژگی

آمیز از زمینه زندگی جمعی وی عم  الً فض  ای مناس  بات و رواب  ط تصویری پرنزاع و خصومت 

ه  ابز  انسانی را از فضیلت و همزیستی به سمت درگیری و رویارویی انتقال داد. وض  ع طبیع  ی

د ب  ر کوش   م  یه  ابز    هابز است. در مرحله دومشناسی  انسانشده در  در حقیقت طبیعت ساخته

ه  ای عقالن  ی ها به واسطه نوع انس  ان جدی  د، زمین  همدار ترس و وحشت ایجادشده در انسان

ه  ابز ب  رای شناسی  انسانتأسیس وضع مدنی را موجه و مستدل سازد. در این مرحله انسان در  

 نوع خویششود. این پیمان بر ترس انسان از هممیایجاد نوعی پیمان وقرارداد اجتماعی  آماده  

و تضمین امنیت را از یک ساختار صناعی جدی  د حاص  ل  تأمینکوشد هرنوع میاستوار شده و  

از بلوغ و عقالنیت ابزاری و سودمند طلب کند. بدین نحو است که تأس  یس لویات  ان ابت  دا ب  ر 

 المل  لبیناستوار شده و در مرحله بعد در محیط پرتنش و ناامن سیاست و روابط  شناسی  انسان

آید ای  ن اس  ت ک  ه میدست  ای که از این بررسی انتقادی بهکند. نتیجهمیرورت بیرونی پیدا  ض

هابز است و امنیت یک ضرورت بیرونی. این ضرورت شناسی  انسانناامنی یک الزام درونی در  

 گردد و تحقق یابد که به آن الزام درونی نیز توجه شود. تأمینتواند میبیرونی وقتی  
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