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بررسی پارادایمی نسبت اخالق و سیاست
در تفکر الك
عبدالرحمن عالم

هادي صادقی اول

چکیده
از چرا که الك از بانیان لیبرالیسـم، فلسفی در غرب است؛ هاي سیاسی وآشنا در سیر اندیشهجان الك نام

و در نهایـت از  گرایـی، از واضـعان نهضـت روشـنگري    از پیروان مکتب تجربهشارحان نظریه قرار اجتماعی،
گفـت الك جایگـاه سـترگی را در سـیر تفکـر      ن همه کافی است کـه بتـوان  مریکا بود و ایمنادیان انقالب ا

له فهم نسبت اخـالق و سیاسـت در تفکـر    ئنظر بر همین مساختصاص داده است.سیاسی در غرب به خود 
یاست خود را بـه طـور   خصوص اینکه الك نسبت اخالق و سباشد؛ بهم اهمیت خاص خود را دارا میالك ه

شناختی و اجتمـاعی مسـتور نمـوده    شناختی، روان، انسانهاي الوهی(الهیات مسیحی)آموزههمزمان در دل
چنـان زیسـت   فضـیلت هم اي داهیانه عالوه بر اینکه در سنت اخـالق پیشـینی   این حیث به گونهاست و از

روسـو  ندنماهاي ورود به اخالق پسینی معرفت را در ساحت سیاست براي متفکران دیگري کند، زمینهمی
قت نظـر در  که با دبه هر روي با توجه به این محورها این پژوهش بر آن است کند.و حتی کانت فراهم می

هاي اخالقی وي به بوته بحـث و بررسـی بگـذارد.   ها را با انگارهنسبت این آموزههاي سیاسی الك،آموزهدل
تـوان امیـدوار   بدیهی است با توجه به کاربست چارچوبه نظري پارادایمی شلدون ولین در این جسـتار، مـی  

شناسـی  عرفـت بـه سـمت جامعـه    صـرف نظریـه م  بود که نسبت اخالق و سیاست در تفکر الك از صـورت 
رهنمون شود.نیز معرفت 
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جستارگشاییبر
هـاي سیاسـی در   در خوانش سیر اندیشـه 

تـرین مسـائلی کـه همـواره     غرب یکی از مهـم 
وان بـین امـر   تمطرح بوده، نسبتی است که می

؛ بـه  سیاسی با مبـانی اخالقـی در نظـر گرفـت    
شناسـی  طوري که اگر بـر مبنـاي نـوعی روش   

پارادایمی و با نگاه تاریخی به بررسی مناسـبات  
ــامدرن،    ــه دوره پیش ــت در س ــالق و سیاس اخ

هـاي  مدرن و پسـامدرن بپـردازیم، ایـن سـویه    
توان با میزانی از تسامح و متنوع و متکثر را می

در صورتی کلی در قالب اشـکالی نظیـر اخـالق    
پیشامدرن، اخـالق معرفـت در   فضیلت در عصر 

عصر مدرن و اخالق وضعیت در عصر پسامدرن 
از یکدیگر تمیز داد.

رسـد از جملـه   بـه نظـر مـی   جااما در این
شده در نسبتهاي ارائهبنديصورتترین مهم

ــر   ــت در عص ــدرناخــالق و سیاس ــه،م نظری
بـه زعامـت  کـه  است1»قراردادگرایی اخالق«

در صدد بـود  وسو بزرگانی چون هابز، الك و ر
ــس از رنســانس   در و در هنگامــه تشــتت پ

اي دستهپارادایم اخالق فضیلت در جستجوي 
برآیـد سازي باورهاي اخالقی از نظریات موجه

توافق عقالنی که معیار توجیه اخالقیات را در
درکـــــــافـــــــراد جســـــــتجو مـــــــی

Gauthier,1986,p.269) ــا ــان آنه ــا در می ). ام

1. Ethical Contractarianism

نه سعی کرد بعد اي موشکافاجان الك به گونه
ها اطاعت آمرانه و اعمال قـدرت از بـاال   از قرن

به پایین کـه در دوره قـرون وسـطی نهادینـه     
شده بود، به جاي این شکل از سیاست محض 

در مناسـبات  2»امر سیاسـی «تا حد امکان به 
الك خواسـته  به واقع اخالق و سیاست بنگرد.

سیاستیا ناخواسته ـ برخالف تعریف وبري از  
دانسـت میسنتی ز نوع محض آن)که آن را (ا

، اصـوالً داي نهـادین جریـان دار  که در زمینـه 
گیري عمومی یا اداره مربوط به هدایت تصمیم

معنـاي متعـارف امـر    ـ به سـمت  دولت است
سیاسی به معناي گسترش حیطه امر سیاسی 
و توجه بیشتر به سیاست در زنـدگی روزمـره   

ین بـین بـه   حرکت کرد و در ایا زیست جهان 
جایگاه اخالق در گستره امـر سیاسـی بسـیار    

توجه نمود.
از این حیث، نقطه نظرات الك در زمینه 
اخالق و سیاست با میزانی از تسامح به آنچـه  
بعدها کارل اشمیت از اخالق و نسـبت آن بـا   

شـود؛ آنجـا   امر سیاسی ارائه نمود، نزدیک می
هـاي اخالقـی بـا    که اشمیت معتقد بود ارزش

ناپـذیري از حیـات   عد اجتناببکهر سیاسیام
ارتباط نیسـتند.  بی، دهدانسانی را تشکیل می

اگرچه انسـان  در اینجا اشمیت معتقد بود که 
دوست است، ولی در عین حـال  حیوانی ارزش

2. The Political
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هـاي  کند که پر از نقشـه در دنیایی زندگی می
گوناگون اخالقی است و ناگزیري تصـادم ایـن   

است که موجـب بـروز امـر    ها با یکدیگرنقشه
شود. به این ترتیـب، امـر سیاسـی    سیاسی می

هاي بسیار متنـوع  داز جد و جه«ممکن است 
انسان، از قبیل تضـادهاي دینـی، اقتصـادي و    

اشـمیت معتقـد بـود    . »نیرو بگیـرد آنهامانند 
بـوده و بنیـان امـر    گیـر تعارض نه تنهـا همـه  

ــه سیاســی اســت؛ ــري وجــوديابلک ــز3م نی
حیـات جمعـی   بـه همـین واسـطه   باشد ومی

حتی امر سیاسیجامعه بدون و بدون تعارض 
اگر تحقق یابد، معادل فقـدان اخـالق خواهـد    

). همچنان که در چکیده Schmitt,1996(بود
این مقال اشاره شـد و در ادامـه نیـز خـواهیم     
دید، الك سعی کرد مشابه این رویکـرد را در  

ــوزهدل ــان آم ــاي انس ــوهی و ه ــناختی، ال ش
گونـــه شــناختی تعبیــه نمایـــد و ایــن   روان
گیري امر سیاسـی را از دل اجتمـاع و از   شکل

هـاي  پایین به باال، البته بـا اسـتناد بـه آمـوزه    
اخالقی مورد توجه قرار داد؛ چرا که در تفکـر  
الك نیز ضـرورت توجـه بـه نسـبت اخـالق و      
سیاست براي حل تضادها و اختالفات دینی و 

ل ایـــن تضـــادها حـــاجتمـــاعی اســـت و راه
گیري دولت مبتنی بر قـرار اجتمـاعی و   شکل

نیز رواداري مذهبی است. 

3. Existential

بدین ترتیب با در نظر داشتن این مسائل 
و با توجه به تأثیر سترگ نظریه قرار اجتماعی 

ویژه نظریه الك در تکوین اندیشه سیاسی و به
پاسخگویی بـه  در غرب، این پژوهش در صدد

نسـبت  اساسـاً  این پرسش محوري اسـت کـه   
ویژه در اخالق و امر سیاسی در تفکر الك و به

نظریه قرار اجتماعی وي به چه صـورتی قابـل   
باشد؟ پاسـخی کـه شـاید    تبیین و تشریح می

بتوان براي این مسـئله در نظـر گرفـت، ایـن     
است که با توجه به اینکه الك در دوره گـذار  

هاي اخالقی پیشامدرن بـه مـدرن بـه    از سنت
د، نسـبت اخـالق و سیاسـت را بـه     بـر سر می

ــزاره  ــان در گ ــی و همزم ــاي صــورتی تلفیق ه
شناسـی تجربـی و ریاضـی،    معطوف بـه روش 

ــتی،    ــی رفرمیس ــا خوانش ــیحی ب ــات مس الهی
شناسی خرد باور و در نهایـت عقالنیـت   انسان

ابزاري سودمحور مورد توجه قرار داده و بدین 
ترتیب بسـترهاي گـذار آرام و تـدریجی و نـه     

بـــه اخـــالق از نـــوع لیبرالیســـتی و دفعـــی 
اومانیستی را فراهم ساخته است. 

نظري. چارچوب1
هاي بسیار تأثیرگـذار در  از جمله رهیافت

حوزه فلسفه علم، نظریه پـارادایمی بـوده کـه    
توسط توماس کـوهن و  1960اول بار در دهه 

عرضـه  » هاي علمـی ساختار انقالب«در کتاب 
اثبـات کنـد   شد. کوهن در این کتاب کوشـید  
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که در هر دوره تاریخی، اندیشمندان با توجـه  
به شرایط پیرامونی خود بر روي یک سـري از  

رسـند و بـه   هاي بنیادین به اجمـاع مـی  آموزه
هـا مـورد نقـد و ارزیـابی قـرار      مرور این آموزه

گیرد تا اینکه با ارائه نقطه نظرات جدیـد و  می
در طــی انقالبــی علمــی، پــارادایم جدیــد     

شـود کـه درگیـر    ن پارادایم سابقی میجایگزی
ــر    ــه نظ ــده اســت. ب ــاختاري گردی بحــران س

رسد کوهن با چنین رویکردي بیش از هـر  می
چیز درصدد اثبات این نکته بود که بـا نـوعی   

، بـه نقـد متـدلوژي    توصـیفی -تاریخیرویکرد 
ــی ــت زده تجرب ــت دس ــم معرف ــرایط فه و ش

ــه ــاریخی و جامع ــن مهــم شــناختیت را در ای
نماید.برجسته 

به هر روي، جذابیت باالي نظریه کـوهن  
باعــث شــد کــه ایــن نظریــه بــه رغــم برخــی 

ها به سرعت از ساحت علوم دقیقه به مخالفت
سمت علوم اجتماعی و سیاسی کشیده شود و 
در این بین، شلدون ولین از جملـه متفکرانـی   
بود که سعی کرد قابلیت نظریـه پـارادایمی را   

آزمـون بگـذارد.   در ساحت اندیشه سیاسی به
کـه  ولین معتقد بود ابداع مهم نظریـه کـوهن   

ا قابلیت کاربست در حـوزه اندیشـه سیاسـی ر   
ایــن بــود کــه در کنــار توجــه ،باشــددارا مــی

ئله بــه مســ » کلیــت فعالیــت علمــی  «بــه
نمایـد. هـم توجـه مـی   » شدن تئوريساخته«

ضمن اینکه مزیـت دیگـر مطالعـه پـارادایمی     
دهـد  نشـان مـی  نظریات سیاسی آن است که 

ابداع بسیاري از نظریات سیاسی در واقـع امـر   
تالشی با هدف ایجاد یک پارادایم جدید بـوده  

دسـتاوردهاي علمـی   است. از این حیث شاید 
سازانی نظیر گالیله، هاروي، ف به پارادایممتص

هاي فکري نیوتن و انیشتین را بتوان با بایسته
ــابز، الك    ــاولی، ه ــطو، ماکی ــون، ارس و افالط

مارکس در ایجـاد پـارادایم همسـو و همرنـگ     
خصـوص اینکـه معیـار کـوهن را کـه      بـه دید.
ــی ــد چــالش م ــارادایم بای ــک پ ــت ی ــا و گف ه

هاي مـدل(معما) را مـورد توجـه قـرار     حلراه
هاي ایشان مورد توان در انگارهمیریباًتق،دهد

ردیــــــــابی و ارزیــــــــابی قــــــــرار داد 
)Wolin,1968,pp.139-140.(

ــدین ترت ــه و  ب ــین از توج ــدف ول ــب ه ی
التفات به مفهوم پارادایم ایـن بـود کـه نشـان     

سیاســی زمــانی کــه در شــکل دهــد تئــوري
بهتـر فهمیـده   ،پارادایم در نظـر گرفتـه شـود   

البته )، Bernstein,1976,pp.99-100د (شومی
ولین با در نظر داشتن برخی مالحظات معتقد 
بود هر تعبیري را در گستره اندیشـه سیاسـی   
نباید در معناي ظهور پارادایم جدیـد در نظـر   
گرفت. ولین براي رعایت ایـن ضـابطه مفهـوم    

را مطـرح کـرد و   4»سرآمد یا ارباب پـارادایم «

4. Master-Paradigm
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معتقد بود که سرآمد پارادایم کسی است کـه  
با اشراف زیاد به شرایط تاریخی جامعه خـود،  
براي حل معماهاي سیاسی با نوآوري قدم بـه  

بـدین لحـاظ نقطـه عطـف     گذارد و میدان می
سازد. ضمن اینکه تاریخ اندیشه سیاسی را می

هاي سرآمد پارادایم این اسـت  از دیگر ویژگی
ــط     ــف توس ــکال مختل ــار وي در اش ــه افک ک

شـــود. در اندیشــمندان دیگــر دنبـــال مــی   
الك را از جملـــه ،همینجاســت کـــه ولـــین 

(معینــی کنــدســرآمدان پــارادایم تلقــی مــی
.)54،ص1385علمداري،

ــتاي   ا ــین در راس ــه ول ــري ک ــاره دیگ نگ
شناسـی  کوهن با روش5سازي پارادایممقارنه

اندیشه سیاسی مورد استفاده قرار داد، توجـه  
بود کـه در نظریـه کـوهن    6بر وضعیت بحران

7هـا قاعدگیاین وضعیت در هنگام تشدید بی

رســید. ولــین در ایــن بــه منصــه ظهــور مــی
خصوص معتقد است که بسـیاري از نظریـات  
بزرگ سیاسـی در پاسـخ بـه یـک بحـران بـه       

مـا بـا   ،به واقع از نظر ولـین وجود آمده است.
یک ذهن اندیشمندانه فـارغ از دنیـاي بیـرون    

بـدن، هابز،سروکار نداریم و نظریات ماکیاول،
هــا و مشــکالت  الك و...براســاس پریشــانی 

5. Paradigm-Adoption
6. Crisis
7. Anomaly

ــد   ــد آمـــ ــونی پدیـــ ــی پیرامـــ (معینـــ
.)55،ص1385علمداري،

ــت ن  ــا دق ــر روي ب ــه ه ــه ب ــر در نظری ظ
پارادایمی کـوهن و چگـونگی کاربسـت آن در    
،ساحت اندیشه سیاسی مطابق با الگوي ولـین 

شــاید بتــوان گفــت کــه بــر اســاس رهیافــت 
پارادایمی، اندیشه سیاسی از مقومـات نظـري   

مشخصــی تشــکیل عملــیمعـین و تضــمنات  
شده است. از این منظر هـر اندیشـه سیاسـی    

انـد از: رتشامل سه مقوم اصلی است که عبـا 
و» هاي معرفتیداللت«، »هاي تبیینیداللت«
داللت تبیینـی همانـا   ».هاي هنجاريداللت«

تبیین وضع موجود و تحلیـل شـرایطی اسـت    
مقـوم  گیرد. ورزي صورت میکه در آن اندیشه

داللـت معرفتـی اسـت.    ،دیگر اندیشه سیاسی
یعنــی هــر متفکــر سیاســی داراي نــوعی      

ــت ــی، انســان معرف ــی و نــوعی  شنشناس اس
شناسی مشخص است کـه بـر اسـاس    سعادت

شناسی آنها مشکالت و معضالت موجود ریشه
هاي هنجـاري  شود و با ابتناء به آنها داللتمی

امــا داللــت هنجــاري شــود، نیــز تــدوین مــی
دستورالعمل گذار از وضع موجـود و رسـیدن   

بـدین معنـا اندیشـه    به وضع مطلـوب اسـت.  
ا و راهکارهـا در  هـ مشیسیاسی بر مبناي خط

(منـوچهري،  گذاري اجتمـاعی اسـت  سیاست
.)84-86،صص 1388
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ســـنجی اخـــالق و نســـبت. 2
سیاست در تفکر الك

بــا در نظــر گــرفتن چارچوبــه نظــري ایــن 
رسد سه گـام اساسـی بـراي    پژوهش به نظر می

فهــم نســبت اخــالق و سیاســت در تفکــر الك  
ضرورت دارد. در گام اول باید متناسب با مفهـوم  

هاي تبیینی، شـرایط پیرامـونی تأثیرگـذار    اللتد
ــا    ــرد ت ــرار بگی ــه ق ــورد توج در اندیشــه الك م

هـاي  چگونگی تأثیرگذاري مشـکالت و پریشـانی  
بیرونی بر تفکر الك مشخص شـود. در گـام دوم   

هاي معرفتی رفـت. در اینجـا   باید به سراغ داللت
ضرورت دارد مناسبات اخالق و سیاست در کنـه  

ــواردي چــون رو ــانون شم ــی، ق شناســی معرفت
شناسی زیستی(طبع انسـان) الك  طبیعی و روان

مــورد توجــه قــرار گیــرد. در بخــش ســوم نیــز  
هاي هنجاري معطوف به نسـبت اخـالق و   داللت

گیرد تـا  سیاست در تفکر الك مورد نظر قرار می
تجویزات گذار به وضع مطلوب سیاسی از منظـر  

ن اخالقی مشخص شـود. برآینـد ایـن نکـات ایـ     
است که الك به جهت دقت نظر باالي خـود در  

ریزي مناسبات اخالق و سیاست بر مبنـاي  طرح
الگوهاي روشی، معرفتی، الوهی، اجتماعی و نیـز  
با درصد تأثیرگـذاري بـاال بـر متفکـران پـس از      

تواند مطابق با نظـر ولـین در مناسـبات    خود، می
اخــالق و سیاســت بــه عنــوان ســرآمد پــارادایم 

.  شناخته شود

هاي تبیینی تأثیرگـذار  . داللت1ـ2
بر نسبت اخالق و سیاست در تفکر 

الك
شرایط پیرامونی و محیطـی الك صـحنه   

اجتمـــاعی از یکســـو و -منازعـــات سیاســـی
مشاجرات نظري و فلسفی از دیگر سو بود؛ به 

گفتـه  طوري که در زمینه منازعـات سیاسـی   
شود زندگانی فکري و فلسفی الك مربـوط  می

یعنـی  ،ترین انقـالب جهـان  طوالنیبه انتهاي
انقالب انگلستان بود که طی دو مرحله متمایز 

ادامـه  1688سالو تاز شد آغا1640از سال 
با 1644مرحله اول این انقالب در سال .یافت
زدن چارلز اول همراه بـود و  ریزي و گردنخون

ــز دوم و    ــع جیم ــی خل ــه دوم آن در پ مرحل
قـالب شـکوهمند   استقرار نظام مشروطه، به ان

عالوه بر ایـن،  انگلستان معروف گردید.1688
هاي سیاسی، منازعات اجتماعی عصر خشونت

عـالوه  یعنی الك نیز بر تفکر او تأثیر گذاشت،
هـاي سیاسـی بـین آزادیخواهـان     کشاکشبر 

خواه و طرفداران سلطنت مطلقه کـه  مشروطه
ترتیب در حزب ویـگ و تـوري گـرد آمـده     به

ــد، جــدال مــ ــین کاتولیــکبودن هــا و ذهبی ب
هاي مـذهبی ها و در نتیجه خشونتپروتستان

در چنـین  ه بـود. شدت یافتنیز در عصر الك
شرایطی بود که الك در اندیشه خود به دنبال 
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هـاي مـذهبی   حلی دائمی بـراي حـل نـزاع   راه
.برآمد

در کنار منازعات سیاسـی و اجتمـاعی،   
ــس از    ــز پ ــفی نی ــري و فلس ــاجرات نظ مش

هاي اعتراضـی  و قوام گرفتن نهضترنسانس 
چـرا  بخش تفکر الك بود. رفرماسیون هدایت

از اوایـل جـوانی در دانشـگاه    تقریباً الك که 
آکسـفورد بـه مطالعـه فلسـفه روي آورد و از     
آغاز مطالعات خویش با تأثیرپذیري نسبی از 
دکـارت بــه ایــن نتیجــه رســید کــه صــورت  

در اندیشانه از فلسـفه مدرسـی   کمابیش جزم
آکسفورد متـداول اسـت کـه در عـین حـال      
مبتال به الفاظ و مصطلحات مغلـق و بیهـوده   
بود و این در حـالی اسـت کـه الك بـه تبـع      

توان تفکر روشـن و  دکارت معتقد بود که می
بسامانی را در درون فلسـفه ماننـد بـرون آن    
ارائـه کـرد. از طـرف دیگـر الك تصــنیف دو     

رایطی رساله در باب حکومت مـدنی را در شـ  
تحریر کرد که مدت زمانی پیش از تحـوالت  

ارائه انقالبی در انگلستان، سر رابرت فیلمر با
سـازي حـق   درصدد نهادینه8کتاب پدرساالر

الهی شاهان در جامعه انگلسـتان بـود و الك   
اي بـود و لـذا در   مخالف یـک چنـین آمـوزه   

رساله اول خود به نظریه فیلمـر تاخـت و در   
ــعی  ــاله دوم سـ ــا روي آوردن رسـ ــرد بـ کـ

8. Patriarcha

جدیــد، و سیاســیفرهنگــی هــايآمــوزهبــه
رسمیت بشناسد را به 1688حقانیت انقالب 

) .81-83،صص1362(کاپلستون،
هــاي بــدین ترتیــب بــا بررســی داللــت
تـوان  تبیینی تأثیرگـذار بـر تفکـر الك مـی    

گفت که آثار اصلی الك و نیز نـوع رویکـرد   
در پاسخ بـه  سیاستوي به نسبت اخالق و

این شرایط نگاشته شده است، یعنـی کتـاب   
ــه   جســتاري در فهــم بشــري را در پاســخ ب

اندیشانه حاکم بـر آکسـفورد بـه    ادبیات جزم
رشته تحریر در آورد و در طـی آن بـا نفـی    

هاي فطري در زمینه اخالق، رویکـردي  ایده
تجربـی بـه اخــالق را تئـوریزه کـرد. ضــمن     

ــات   ــه منازع ــخ ب ــه در پاس ــی و اینک سیاس
اجتماعی و تقدیس حق الهی شاهان توسـط  
فیلمر، دو رساله در بـاب حکومـت مـدنی را    
نوشت و در طی آن تعامل اخالق و سیاست 
را در دل نظریه قرار اجتمـاعی قـرار داد. در   

اي در بـاب تسـاهل   نهایت الك با تقریر نامه
هاي خرد بـه عنـوان   با بنیان گذاشتن آموزه

رواداري مـذهبی را بـه   پرتوي از نـور ازلـی،   
الهـی در  -علت کثرت عقول، امـري اخالقـی  

حوزه مسـائل اجتمـاعی و سیاسـی قلمـداد     
نمود. در زیر زوایاي مختلـف ایـن مـوارد در    

هـاي معرفتـی مـورد اشـاره     چارچوبه داللت
گیرد.قرار می
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هاي معرفتی تأثیرگذار داللت.2-2
بر نسبت اخالق و سیاست در تفکر 

الك
عرفتی الك در نسبت اخالق هاي مداللت

شناسـی  شناسی، انسانو سیاست در دل روش
و نظریه قرار اجتماعی اوست. بر ایـن اسـاس،   

ثیرگـذار بـر   هـاي معرفتـی تأ  ترین داللتمهم
نســـبت اخـــالق و سیاســـت در تفکـــر الك 

ند از:اعبارت

ــف) ــه  روشال ــی الك و نظری شناس
هاي فطري در اخالقایده

گرفتـه از  صورتهايبه رغم برخی تالش
هـاي  جانب بیکن و هابز بـراي کاربسـت روش  

تجربی در زندگی بشري، الك نخستین کسی 
جسـتاري  «بود که در عصر مدرنیته در کتاب 

نقطه آغازین دوران تفکر تجربی » در فهم بشر
در سـازد.  را براي تفکر مغرب زمین مهیـا مـی  

ذهن آدمـی  معتقد استجان الك ،این راستا
ــوحی ــیچ همچــون ل ــه ســفید اســت و ه گون
و تصور پیشینی در آن وجـود  شناخت فطري 

تنهـا از راه حـس و تجربـه اسـت کـه      و ندارد
او تجربـه  . شودمیبراي انسان شناخت حاصل

کنـد.  را به دو قسم بیرونی و درونی تقسیم می
دسـت  تجربه بیرونی از راه حواس پنجگانه بـه 

آید و تجربه درونی بـه مـدد نیـروي عقـل     می

نخست از ،شود. در فرآیند شناختصل میحا
راه حواس تصوراتی از جهان خـارج در ذهـن   

گیرند. سپس ذهن انسان آنها انسان شکل می
گذاري نشانهو آنها رادهد را مورد فهم قرار می

کنـد. در  ک میبندي و از یکدیگر تفکیو دسته
. کنـد شده را تعقـل مـی  نهایت ذهن آنچه فهم

و عقل سه مرتبه شناخت م بنابراین حس و فه
.)63-65،صص1380الك،(اندآدمی

بدین ترتیب الك با چنـین رویکـردي و   
ریـزي  با نیت هموار ساختن زمینـه بـراي پـی   

باورانـه شـناخت، نخسـت    هـاي تجربـه  شالوده
هــاي درصــدد ابطــال نظریــه تصــورات و ایــده

برآمـــد و در همینجـــا بـــود کـــه 9فطـــري
کـرد او در  یشناسی تجربه باور الك بر روروش

الك در ثیر گذاشـت. زمینه مسائل اخالقی تـأ 
هـاي فطـري معتقـد    گام اول در توصیف ایـده 

اســت کــه آن را بــه ســان مفــاهیم آغــازینی  
اند که گویی بـر ذهـن بشـر نگاشـته     پنداشته

اند و نفس بشر از اوان پیدایی آنهـا را بـه   شده
آورد. بنـا بـر   خود گرفته و به عرصه گیتی می

ان اصــلی هــم کــه بــر نظریــه نظــر الك برهــ
شود، تصدیق عـام یـا   تصورات فطري اقامه می

اما الك با بیان اینکه برخـی از  است، 10اجماع
مبادي فطري، مبادي اخالقی عـام هسـتند و   

در باب آن نوشت:،خصلت عملی دارند

9. Innate Ideas
10. Universal Consent
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کجاست آن قاعده اخالقـی کـه همگـان    
نماید که مبادي چنان میکنند؟تصدیقش می
فاي به عهد، مقبولیـت بیشـتري   کلی عدل و و

ولی باورکردنش دشـوار اسـت کـه    اند.را یافته
ــر  ــن قواعــد را زی ــا کســانی کــه همــواره ای پ

ســان مبــادي فطــري گذارنــد آنهــا را بــهمــی
من همیشـه بـر ایـن اندیشـه     باشند.پذیرفته

ن بهترین توصیف حـال  ام که کردار آدمیابوده
اگـر مبـادي اخالقـی فطـري     .پندارشان است

بایستی در جوامـع و در روزگـاران   بودند، نمی
مختلف این میزان از اختالف نظـر اخالقـی را   

(کاپلسـتون،  بینـیم اکنـون مـی  بیابیم که هـم 
.)89-90،صص1362

توجه به یک چنـین رویکـردي از جانـب    
دهـد کـه   الك زمانی اهمیت خود را نشان می

ــ   ــه مت ــذیریم ک ــه را بپ ــن نکت ــنت أای ثر از س
ــري در آن زمســـیحی، مـــان از اصـــول فطـ

استفاده براي توجیه عقایـد دینـی و   بیشترین
زیرا ایـن اصـول بـه    گرفت، اخالقی صورت می

هاي ثابت و پایدار نفس انسان که عنوان انگاره
قابـل مناقشـه و   ،توسط خدا تثبیت شده بـود 

پرسش نبود و این در حـالی بـود کـه الك بـا     
جایگزینی تجربه و احسـاس فـردي بـه جـاي     

توانست کمـک  شده میعقاید تثبیتمرجعیت
شایانی به تعمیق روحیه فردگرایی و مـدارا در  
ساحت تفکر لیبرالی و در گستره امر سیاسـی  

بنماید. بدین واسـطه تسـاهل الك در زمینـه   
هـاي  مسائل سیاسی به نوعی ناشی از اندیشـه 

چـرا کـه او   شناسـی اسـت؛  شـناخت او درباره
اختی را کـه  تواند شنمعتقد بود که کسی نمی
به جاي او به دسـت  ،خود فرد باید کسب کند

آورد و بنابراین خـودش بایـد در امـور تعمـق     
مسـائل  بدین اعتبار به زعم الك دربـاره کند.

ــی و     ــائل اخالق ــه مس ــدگی از جمل ــم زن مه
شخصـاً مذهبی، مردم باید وقت صرف کنند و

کاپلســــتون، (امــــور بیندیشــــند دربــــاره
.)92،ص1362

الك با اعتقاد به این نکته که در مجموع 
در ذهن وجـود  ،آنچه نخست به حس درنیاید

معتقد بود که تصورات اخالقی مـا بایـد   ؛ندارد
ت بگیرنـد و عناصـر پدیدآورنـده    ئاز تجربه نش

تصور اخالقی باید از احساس ظاهر یـا مراقبـه   
نفسانی باشند و ایـن خـود بـه معنـاي گـذار      

یحایی هــاي اخالقــی مســتــدریجی از بایســته
قرون وسطی در گسـتره مناسـبات سیاسـی و    

همچنان که در ادامـه خـواهیم   اجتماعی بود.
ــد ــن رویکــرد الك خــود را در  ،دی ــژواك ای پ

گستره توجه به قانون طبیعی نشان داد.

قانون طبیعی و خردمندي اخالقیب)
ــت مع ــل ردیگــر دالل ــی الك در تحلی فت

شرایط اجتماعی و اخالقـی زیسـت سیاسـی،    
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زاییده توجه است که به نوعی11بیعیقانون ط
ــاره درون ــه انگ ــرد  الك ب ــان و ط ــی انس فهم

شناسـی  هـاي فطـري مطـابق بـا معرفـت     ایده
الك در تحلیل و ارزیابی این قـانون در  اوست.

توان از سه نـوع از  بدو امر معتقد است که می
ــرد.  ــام ب ــانون ن ــه  ق ــانون ک ــوع از ق اول آن ن

لـی بـراي   آفریدگار بشري متناسب با وحـی از 
الك از هدایت کنش بشري مقرر داشته است.

ایـن قـانون کـه آن را سـنجه گنـاه و تکلیـف       
ــام قــانون الهــی،دانــدانســان مــی ــا ن یــاد 12ب

دومین قانون کـه الك آن را قـانون   نماید.می
داند، قانونی است که در مناسـبات  می13مدنی

اجتماعی ابـزار سـنجش ارتکـاب جـرم و نیـز      
سـومین قـانون   ی است.اظهار برائت براي آدم

نیز کـه بـه سـان ابـزاري بـراي ارزیـابی نظـر        
دیگـري در بــاب خـود و معیــاري بـراي فهــم    

منـدي و یـا بـدنامی اسـت، بـا عنـوان       فضیلت
در نظـر گرفتـه   14منديقانون عرف یا شهرت

می شود. از نظر الك در بین این سـه قـانون،   
گـر آن دو  کـه هـدایت  این قانون الهـی اسـت  

.)Locke,1996,pp.151-152(شـود دیگر مـی 
ــه     ــرام ب ــا احت ــه ب ــن زمین ــی در ای الك حت

هاي الهی برگرفتـه از الهیـات مسـیحی    سنت

11. Law of nature
12. Divine law
13. Civil law
14. Law of opinion or reputation

بنیان اخالق را هم مدیون قانون الهی معرفـی  
نویسد:کند و میمی

کنم کسی چندان بیخـرد باشـد   کر نمیف
هـا  که خدا براي ارشـاد انسـان  را دستوري که

ضـع چنـین   انکارکنـد. او حـق و  ، نهاده اسـت 
ن او دستوري را داراست؛ چراکـه مـا آفریـدگا   

سزد کـه کـردار   هستیم. از نیکی و خرد او می
راه نمایـد و  ،مارا به سوي آنچه بهترین اسـت 

داش و در توانایی اوست که دستورش را به پـا 
خـرت  متنـاهی در آ عقاب با شـدت و مـدت نا  

را رسد که مـا کس نمیروان گرداند؛ زیرا هیچ
ــ ــت او ب ــاز دس ــن یگان ــک ه در آورد. ای ه مح

حقیقــی درســتی اخــالق اســت (کاپلســتون،  
).142،ص1362

اما با این حال در اندیشه الك این قانون 
پژواك و طبیعی است که ترجمان قانون الهی 

صداي خدا در وجود بشر است و در عین حال 
ن این پژواك وظیفه عقل اسـت کـه بـه    یدشن

بنـابراین  پردازد.کشف و تفسیر اراده الهی می
نشان قانون طبیعی در نظریه الك خردمندي 

ــ  انســان مــاهوهآشــکاري اســت کــه انســان ب
از این منظر قانون طبیعـی  دار آن است.داعیه

نمایـد و  براي الك نقشی اخالقـی را ایفـا مـی   
چرا کـه  منشی اخالقی است؛ بنیان ثابت نیک

ــت و     ــابر عقالنی ــان بن ــر انس ــر الك اگ از نظ
تواند بدون نیاز بـه  می،دخردمندي عمل نمای
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هـاي  آموزش در زمینه وظـایف خـود، بایسـته   
اخالقی و شرعی قانون طبیعی را درك نمایـد. 

خصوص اینکه عقل نوعی وحی طبیعی بوده به
و حتی ایمان راستین مبتنـی بـر عقـل معنـا     

ــد.مــی ــن اســاس ســعی  یاب ــر ای الك خــود ب
هاي اخالقی و شـرعی قـانون   نماید بایستهمی

را در تحلیل طبع بشر و وضع طبیعیطبیعی
ــرار اجتمــاعی ــل از ق ــوردقب ــرار م ــابی ق ردی

.)(Yolton,1958,pp.481-482دهد

منشی اخالقیطبع بشر و نیک)پ
شناسی الك منجر اگر تالی منطقی روش

به توجه وي به قانون طبیعی شد، التفات الك 
به قانون طبیعی، او را به سمت توجه به طبـع  

بـود بر این اساس الك معتقـد  بشر سوق داد.
که قـانون طبیعـی کـه خواسـت ذات ربـوبی      
اســــت، چــــارچوبی اخالقــــی از اجــــراي 

کند که ابزار اي انسانی را تمهید مینمایشنامه
اجراي این درام از طریـق توانمنـدي طبیعـی    

شود که گوهر مشترك وجـودي  عقل مهیا می
هـا بـوده و هـر انسـانی بسـته بـه       بین انسـان 
توانش ذهنی خود با اسـتانداردهاي  استعداد و

به واسطه نماید.گیري میمشخصی از آن بهره
هـا از عنصـر عقـل بـه سـان      مندي انسانبهره
توانـد  ترین عنصر قانون طبیعی، بشر نمیمهم

به لحاظ اخالقی طینت و طبعی شریر داشـته  
اي کـه بایسـتی   باشد؛ بلکه انسان در هنگامـه 

توانـد از  مـی ،ردامري را به مرحلـه اجـرا درآو  
رود بـه  طریق عقـل آنچـه را کـه انتظـار مـی     

ــرا درآورد ــه اج ,McDonald)مرحل 1973,

pp.609-610) . با این حال این در معناي انکار
و خودمداري بشـر در تفکـر   حس خودخواهی 

بلکــه او انســان را موجـــودي   الك نیســت،  
پندارد که خردمنـدي او، از وي موجـودي   می

ه که با رها کـردن وي از  انسانی ساخت-اخالقی
ــدرت تشخیصــی   ــه او ق ــه ددمنشــی، ب روحی

دهد که درصدد حفاظـت از دسـتاوردهاي   می
تفسیر جدیـدي  بدین ترتیب الكعقل باشد.

کند که بر مبنـاي آن  از طینت آدمی ارائه می
طلبـی  در حالت خردمندي و در موقعیت جـاه 

سان موجودي عقالنی عمل در نهایت انسان به
.)Kraynak,1980,p.61(کندمی

ــرین نمــود ایــن عقالنیــت  شــاید مهــم ت
مدار در ساحت سیاسـت و اجتمـاع بـه    اخالق

الك تمایل انسان به زیسـت جمعـی برگـردد.   
خداوند انسان را بـه  «نویسد:در این زمینه می

صورت چنان موجودي آفریـد کـه بـه نظـر او     
در او مـآالً براي تنها زیستن مناسـب نبـود و  

نـوع را بـه وجـود    مایل به همحس احتیاج و ت
آورد که به انگیزه آن به داخل اجتمـاع رانـده   
شود و نیز نعمـت فهـم و سـخنگویی را بـر او     
ارزانی کرد تا به جامعـه زیسـتی خـود ادامـه     

.)275،ص1386(عالم،»دهد
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وضع طبیعی و ترتیبـات ظـاهري   )ت
اخالقی

با توجه به همسـویی قـانون طبیعـی و    
ي اخالقـی، ایـن سـؤال    هاطبع بشر با انگاره

هـاي اخالقـی   شود که آیـا بنیـان  مطرح می
قابل تسـري بـه وضـعیت پـیش از تشـکیل      

شود یـا خیـر؟ الك در ایـن    حکومت نیز می
زمینه رساله دوم خود را درباره حکومـت بـا   

کند؛ وضعیتی کـه  وضعیتی طبیعی آغاز می
مندي انسان از قانون طبیعـی  به واسطه بهره

ی و اجتمـاعی دارد.  و عقل، سرشـتی اخالقـ  
به عبارت دیگر در حالت طبیعـی عـالوه بـر    
انگیزه افراد براي کسب نفع شخصی، قـانون  
طبیعی خداوند هم به افراد انگیـزه اخالقـی   
ــال و    ــان، م ــظ ج ــتاي حف ــت در راس حرک

کنـد. الك  سالمتی آن دیگري را اعطـا مـی  
در «خود در ایـن زمینـه معتقـد اسـت کـه      

اکم است کـه  وضع طبیعی قانونی طبیعی ح
آور است و عقل که همان قـانون اسـت،   الزام

دهـد کـه   گونـه آمـوزش مـی   به نوع بشر این
ها که همگی برابر و مسـتقل هسـتند،   انسان

ــالمتی، آزادي و     ــات، سـ ــه حیـ ــد بـ نبایـ
ــد دارایـــی ــران آســـیب بزننـ ــاي دیگـ » هـ

)lock,1998,p.271  ــر ــر ب ــارت دیگ ــه عب ). ب
طبق نظـر الك، در وضـع طبیعـی آزادي و    

رابري کـاملی وجـود دارد و همـه قـدرت و     ب

گستره آن به صـورت متقابـل توزیـع شـده     
است. قـانون طبیعـی نیـز در ایـن وضـعیت      
واجد سـه مشخصـه اسـت: اول اینکـه ایـن      

کـس نبایـد بـه    دارد که هیچقانون مقرر می
زندگی، سالمتی، آزادي و مالکیـت دیگـري   

دارد که در وضـع  صدمه بزند. دوم اشعار می
رکس مسـئول مراقبـه از خـویش    طبیعی هـ 

است. در نهایت سومین مشخصه مشتمل بر 
این است که هیچ کس نباید در هنگام دفاع 

طلبـی داشـته باشـد و    از خود سوداي رقابت
بیشتر بایـد تـا بـدانجا کـه ممکـن اسـت از       

,Wardخویشتن خویش محافظت نمایـد ( 

2006,pp.692-693.(
بدین ترتیب وضع طبیعـی داراي قـانونی   

حـاکم بـر آن اسـت و ایـن     طبیعی است کـه 
باشـد  احترام به حقوق دیگران میهمانا منشأ

و بــه همــین اعتبــار در نگــاه اول جایگــاه     
ره امور اجتماعی بـه  مناسبات اخالقی در گست

باشد.شده میرسمیت شناخته

هاي هنجـاري تأثیرگـذار   . داللت2-3
بر نسبت اخالق و سیاسـت در تفکـر   

الك
ــرا  ــاره قـ ــاعی و رواداري دو انگـ ر اجتمـ

هاي هنجاري الك بـراي گـذار   مذهبی داللت
با توجه به مناسبات اخـالق و  به وضع مطلوب

سیاست است.
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گیري نظـم  قرار اجتماعی و شکلالف)
گونهسیاسی معطوف به اخالق ریاضی

هـاي  گام و منسجم داللـت بهچینش گام
ی الك در نسبت اخالق و سیاسـت، بـه   فتمعر

هاي هنجاري او را در ایـن  داللتتدریج بستر 
سازد و اولین داللـت هنجـاري   زمینه مهیا می

سـازي بـراي بحـث    الك در این ارتباط زمینه
له ئاما در توضیح این مسـ قرار اجتماعی است، 

باید گفت بـه رغـم اینکـه الك معتقـد اسـت      
هــا در وضــع طبیعــی حقــوق طبیعــی انســان

ه تـوان بـ  خوذ از قانون اخالقی است که مـی مأ
مدد عقل آن را دریافـت و اثبـات و یـا ابطـال     

خوذ از تجربـه  ورات اخالقی ما مأکرد و نیز تص
هـاي  حسی است، اما مطـابق آنچـه در کتـاب   

اخالق هماننـد  ،آوردسوم و چهارم جستار می
ریاضیات پذیراي برهان و استدالل است؛ چـرا  
که در اخالق ما با تصوراتی سروکار داریم کـه  

بلکه ماهیت واقعـی هسـتند   نه ماهیت اسمی،
که بایستی مورد محاسبه قرار بگیرند.

جسـتار در  «الك بر این اساس در کتاب 
گفت که اگـر بکوشـیم تـا الفـاظ و     »فهم بشر

ــت   ــنی و دق ــه روش ــی را ب مصــطلحات اخالق
توان شناخت اخالقـی را بـه   می،تعریف کنیم
اي از روشـنی و یقـین رسـاند کـه     چنان پایـه 

الك بـر  آن برخوردار است.شناخت ریاضی از 

همین اساس نیک و بد را بر اساس لذت و الم 
نویسد:کند و میتعریف می

مگر لذت و الـم  ،خیر و شر چیزي نیست
بنابراین خیـر  یا آنچه موجب لذت و الم است.

ست از توافـق یـا تبـاین    او شر اخالقی عبارت
ــانون ناشــی از حکــم   ــا یــک ق افعــال ارادي ب

موجب آن قانون و بـا اراده آن  قانونگذار که به 
قانونگذار، ما به واسطه رعایت یا عـدم رعایـت   

ــا کیفــر مــی  ــاداش ی گــردیمآن مســتوجب پ
.)38،ص1388،توسلی(

دقت نظـر در ایـن فقـره الك نخسـتین     
براهین از جانب وي در ضرورت گذار از وضـع  
طبیعی و تـالش بـراي ایجـاد حکومـت را بـه      

الك در کنـد. خوانشگر متن الك منتقـل مـی  
، فقـره  »جسـتار در فهـم بشـر   «همان کتـاب  

ــدات    ــاد تمهی ــوق را در ایج ــزاره ف ــل گ مکم
فلسفی ضرورت تشکیل حکومت بـا رو آوردن  

دارد:به آراي اخالقی این چنین بیان می
به راستی مبانی کنش آدمی در تمایالت 

گرایشات او نهفته است، اما میان این مبانی و
یادي وجود دارد و اصول اخالق ذاتی، فاصله ز

ها بر اساس آنها به حال خود رها که اگر انسان
چنان نیسـت کـه ایـن اصـول اخالقـی      ،شوند

ذاتی بتواند انسان را به سوي پاکدامنی و نظام 
اخالقـی بـه   قوانیناخالقی کامل سوق دهند.
هـایی در برابـر ایـن    صورت موانع و محدودیت
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انـد؛ تمایالت و گرایشات نامحدود ایجاد شـده 
تمایالتی که تنهـا از طریـق پـاداش و تنبیـه،     
تعادل رضایت و خرسندي کسی را کـه قصـد   

بـرهم خواهـد زد  ،نقض قانون را داشته باشـد 
).51،ص1387(الك،

با ایجاد یـک چنـین تمهیـدات فلسـفی    
است که الك به بـازخوانی مشـکالت شـرایط    

پردازد و عصاره آن را در قالب سـه  طبیعی می
اینکـه در  دهد. اول قرار میمشکل مورد اشاره 
وجود ايشدهقانون شناختهوضع طبیعی هیچ 

ها اسـتعداد و  نداشت. در اینجا اگر همه انسان
داشتند، توان برابري در فهم قانون طبیعی می

هـا  امـا انسـان  نبود قانون موضوعه مهم نبـود. 
ثیر منافع شخصی قرار دارند و ممکـن  تحت تأ

ده باشــند. اســت قــانون طبیعــی را درك نکــر
مشکل دوم وضع طبیعی این است که قاضـی  

ر طرفی براي حل اختالف نظـر د و بیشناخته
مشـکل  تفسیر قوانین طبیعی وجود نداشت و

سوم وضع طبیعی هم این بود کـه هـیچ قـوه    
هـا وجـود   اجرایی براي عملی کـردن قضـاوت  

کوشید هر آن قضاوتی را نداشت و هرکس می
از نظـر الك  ارد.به اجـرا بگـذ  ،که کرده است

ها در این شرایط تشخیص دادند کـه بـا   انسان
سازمان دادن بـه یـک جامعـه مـدنی ممکـن      
است وضع طبیعی بهتر شود و بدین لحاظ بـا  
قراري اجتماعی که با خود گذاشـتند تصـمیم   

گرفتند در یک اجتماع مدنی متحـد شـوند و   
در نهایت در زیر سایه یک نظام سیاسی واحد 

.)277-279، صص1386عالم، (قرار بگیرند
گیري البته الك طی تحلیل شرایط شکل

هاي اجتمـاعی  قرار اجتماعی عالوه بر ضرورت
بـه لحــاظ هنجــاري و  ،کـه بــدان اشـاره شــد  

گیـري جامعـه سیاسـی را    اخالقی نیـز شـکل  
چـرا کـه در وهلـه اول    ؛بخشـد مشروعیت می

الك معتقـد اسـت   ،همسو با آنچه گفتـه شـد  
و طبیعی کـه خـود نشـان    مطابق قانون الهی

هاي اخالقی است، خـدا آدمـی را تحـت    آموزه
هاي نیرومنـد آفریـد کـه او را بـه سـمت      الزام

تشکیل زیست جمعی و جامعـه مـدنی سـوق    
بنابراین تالش آدمی براي ایجاد یـک  دهد.می

ــتی    ــته از خواس ــود برخاس ــدنی خ ــه م جامع
اخالقی است. در این زمینه جـان دان  -الوهی

نویسد:الك میبه نقل از 
اگر آدمی دریابد که خـدا او و دیگـران را   

توانـد بـه   چنان آفریده که بدون جامعـه نمـی  
اي تواند نتیجـه زیست خود ادامه دهد، آیا می

جز این بگیرد که او مکلف بوده و در واقع این 
خواهد از قوانینی پیـروي  خداست که از او می

ــی    ــه م ــظ جامع ــه حف ــه ب ــد ک ــد؟کن انجام
)Dunn,1984,p31(

از طرف دیگر در طی وضع قرار اجتماعی 
هـا بـه تعهـدي    و از منظري هنجـاري، انسـان  
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اخالقی بـراي حفـظ دارایـی یکـدیگر تـن در      
الك خود در این زمینه معتقد است دهند.می
که 

آدمیان براي پاسداري متقابل از جان و «
15شان کـه بـا نـام کلـی دارایـی     مال و آزادي

پیوندنـد  عه به هم میدر جام،شودشناخته می
و این دارایی همان چیزي است کـه از طریـق   
قانون الهی و طبیعی به بشر ارزانی شده است 

ــود   ــلب شـــ ــی ســـ ــد از آدمـــ »و نبایـــ
)Tully,1979,p.127(.

ــع    ــر الك وض ــه از منظ ــت اینک در نهای
طبیعی در بطن خود به صورت بالقوه پتانسیل 
ایجاد شرارت اخالقـی و وضـع جنگـی را هـم     

اند دارا باشـد. خـود الك در قالـب ایـن     تومی
اجتنــاب از وضــع جنــگ یکــی از «بیــان کــه 

شـود  ترین دالیلی است کـه سـبب مـی   بزرگ
ها در درون جامعه قرار بگیرنـد و وضـع   انسان

ه ، بر این گزاره صـح »طبیعی را متوقف سازند
دهـد کـه   گذارد و بدین ترتیب نشـان مـی  می

خالقـی  تواند بنا بـر حقـی ا  اقتدار سیاسی می
وجود داشـته باشـد تـا قـدرت اجـراي قـانون       
طبیعی را از دستان افراد خارج کنـد و بـدون   
نقض حقوق طبیعـی افـراد آن را بـه سـاحت     

،1387(لویـــد تومـــاس،سیاســـت بکشـــاند
.)46-47صص

15. Property

ال ؤاما با این حال شاید در اینجا ایـن سـ  
هاي اخالقی امکـان  مطرح باشد که آیا بایسته

رت سیاسی را هم از جانب کنترل و ارزیابی قد
سازد یا خیر؟ الك در پاسخ به اتباع ممکن می

این پرسش عالوه بر اشاره به نوعی از تفکیـک  
هاي قوه قانونگذاري، قوه اجرایـی، قوا در شکل

مکانیسم تواند میقوه قضایی و قوه فدراتیو که 
به لحـاظ نظـري و   عملی کنترل قدرت باشد،

یات معـین  فلسفی اخالق را به سـان خصوصـ  
کند که ویژگی قوانین را اجتماعی توصیف می

قانون الهـی بـه عنـوان تنهـا     أداشته و از منش
در باشـد. منـد مـی  معیار درستی اخالقی بهره

عین حال به زعم الك به جهت نفـوذ بیشـتر   
قانون عرف، مـردم از آن در جهـت قضـاوت و    

این نـوع  گیرند.داوري قدرت سیاسی بهره می
شده یـا  توان طراحیرا که نمیمبادي اخالقی

شده از سوي اقتـدار مرکـزي دانسـت،    تحمیل
بیشتر بر پایه رفتاري استوارند کـه از زنـدگی   

شـود و از دل چیـزي   عادي جامعه ناشی مـی 
جامعـه  «تـوان آن را  آیـد کـه مـی   بیرون مـی 

در اینجـا از نظـر الك جامعـه    نامیـد. » مدنی
مدنی اگـر بخواهـد قـادر بـه تمهیـد مبـادي       
اخالقــی بــراي ارزیــابی مشــروعیت حکومــت 
توسط مردم شود، باید از کنترل حکومت رهـا  
باشد و چنانچه در این زمینه از طـرف حـاکم   

حـق اعتـراض و   ،نقـض غرضـی اتفـاق بیفتـد    
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شورش به عنوان راهکاري در راسـتاي حفـظ   
مــدنی بــراي مــردم محفــوظ جایگــاه جامعــه

چرا که از نظر الك قدرت سیاسی خواهد بود؛ 
آیـد کـه بـه    تنها زمانی مشروع به حساب مـی 

گـرفتن  لحاظ اخالقی بر حق مردم براي پـس 
ــد  ــی باش ــان مبتن ــدس،رضایتش 1390(هین

اما اینکه چه کسی باید قضاوت .)71-73صص
کند که آیا قانونگذار برخالف اعتمادي که بـه  

اکثریـت  بر عهـده  ،عمل کرده یا خیر،او شده
اند.کردهمردم است که او را نماینده خود

رواداري مذهبی و زیست اخالقیب)
هاي نظریه قرار اجتمـاعی  از دیگر ویژگی

الك که آن را در مقایسه با رویکردهایی نظیر 
نماید، این اسـت  ممتاز می،گویدآنچه هابز می

هـاي  سـازي داللـت  که الك در راستاي منقح
هاي اخالقـی را در  هنجاري خود وجود بایسته

در قالـب  جامعه سیاسی صرفاً گیري یک شکل
دهد؛ روابط حاکم و اتباع مورد توجه قرار نمی

ویژه در دوره پس بهتحقق این مهم را به بلکه 
از قرار اجتماعی در روابط مردمان با همـدیگر  

د و در این بـین بـا توجـه بـه     کنمینیز توجه 
منازعات مذهبی موجود در زمانه خود، مدارا و 

ــیش  از هــر چیــز وجهــی رواداري دینــی را ب
بخشد.اخالقی و الوهی می

براي مسـتدل کـردن   الك ،در این راستا
ــذهبی ــرورت رواداري م ــه  ض ــود ک ــد ب معتق

هاي اعتقـادي بنیـادین دینـی همچـون     گزاره
تـوان از راه اسـتدالل   وجود خدا و نبوت را می

اثبـات کـرد.   مـداري سان نماد اخالقبهعقلی
قیاسـی هايلاز استدالدینیبنابراین معرفت

معرفـت به واقـع  .نیستبر وجود خدا مستقل
انـد و نصـوص  عقلی و دینی با یکدیگر مـرتبط 

معرفـت تواننـد مبنـاي  میدر صورتیمقدس
کـرده وجود خدا را اثبات،عقلکهقرار گیرند

نصـوص بودنباید وحیباشد. همچنین، عقل
قـل را  را دریابد. الك بر ایـن اسـاس ع  مقدس

دهـد. از نظـر او   مبناي پذیرش دین قـرار مـی  
پیروان یک مذهب بـه خـود وحـی دسترسـی     

هاي وحی که در قالـب  بلکه به گزارش،ندارند
،متون مقـدس بـه دسـت آنهـا رسـیده اسـت      

دیگر عقل آنهـا بایـد   دسترسی دارند. از سوي
تواند وحی باشـد  که چه چیزي میدر مورد این

داوري کند. ،باشدتواند وحی و چه چیزي نمی
تواند نمی،بنابراین آنچه با عقل ناسازگار است

، 1380(الك،به عنـوان دیـن پذیرفتـه شـود    
).443-447صص

اما در عین حال این بدان معنا نیست که 
هر کس به خود حق دهد با سـیر و سـلوك و   

ناصوابش به مـذهب، روش  بعضاً نگاه ابداعی و 
ي را فکري خود را پـاك آیینـی و روش دیگـر   

ارتداد بنامد و به این بهانه آن دیگري را مورد 
الك آزار و شکنجه قرار داده و یا حتی بکشد.
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در اینجا با مراجعـه بـه اصـل دعـوت عیسـی      
گرایانه، مسیح(ع) و در عین طرح بحثی اخالق

آور آیین مسیحیت را بـه لحـاظ اخالقـی    پیام
گویـد ناخـداي   پادشاه صلح معرفی کرده و می

ه صلح بود کـه بـراي نجـات مـردم و     ما پادشا
دعوت آنها به مـذهب هرگـز بـه زور شمشـیر     

الك بر این اسـاس در خصـوص   متوسل نشد.
نویسد:ماهیت مذهب می

مذهب براي رسیدن بـه جـاه و جـالل و    
ایجاد سلطه و زورگـویی نیامـده؛ بلکـه آمـده     
ــوي و    ــه تق ــر پای ــدگی بشــر را ب ــا زن اســت ت

که خـود را  هر آن کس پرهیزگاري نظم دهد.
داند، باید ابتدا و زیر پرچم مسیح و پیرو او می

د و پیش از هر کاري به جهاد با نفـس بپـرداز  
زیـرا در غیـر   غرور و شهوت خود را مهار کند،

پرهیزگاري، اخالص در عمـل و  این صورت بی
شفقت و فروتنی راهـی بـس بیهـوده پیمـوده     

تواند با صمیمیت مردم هیچ انسانی نمیاست.
به مسیحیت فرا خواند، مگر آنکه پیشاپیش را 

با همه وجـود آیـین مسـیحیت را در آغـوش     
.)Locke,1968,p.59(کشیده باشد

توان گفت کـه  با توجه به فقرات فوق می
کید بـر دو دلیـل بـه دنبـال اخـالق      الك با تأ

هبی در ساحت سیاسـی  مبتنی بر بردباري مذ
به طـوري کـه از یـک سـو     و اجتماعی است؛ 

از آنجا که هر فـردي بـدون   تقد است الك مع

هرگونه مقوله فطري و تنها به کمک حواس و 
شناســد و دیــن را عقــل خــود جهــان را مــی

پذیرد، پس داوري در مـورد درسـتی و یـا    می
خـود  نادرستی هر عقیده و برداشتی بر عهـده  

ــیچ کــس را نمــی  ــوان واداوســت و ه ــه ات ر ب
ا ام.پذیرش و پیروي از شناخت فرد دیگر کرد

از دیگر سو الك معتقد است تنهـا در شـرایط   
یابد تـا  میآزادي کامل است که انسان فرصت 
در اساسـاً له یا علیه نفس خود عمـل کنـد و  

توان از اخالق مذهبی این شرایط است که می
و تزکیه نفس سخن گفت. بـدین اعتبـار اگـر    

تـوزي  کسی با مخالفان اعتقـادي خـود کینـه   
خـودش را  ،روا داردکند و در حق آنهـا سـتم   

سخت در معرض گنـاه و فسـاد اخالقـی قـرار     
درست بر همین اسـاس اسـت کـه    داده است.

پوشی عـدم مـدارا را بهتـرین    الك بدون پرده
معیار شناخت حکومـت غیـر خـدا دانسـته و     

کنـد کـه مـدارا برتـرین مشخصـه      تصریح می
کلیساي راستین است و هر کس غیـر از ایـن   

را بـه ارث نخواهـد   عمل کند، ملکوت خداوند
.)113،ص1382(شریعت،برد

فرجام
نظریه توان گفت با بررسی آنچه آمد، می

در الك در چارچوبه نسبت اخالق و سیاسـت 
اسـتوار  نسـبتاً  وهله اول بیشتر با فهـم پیونـد   

بین فـرد انسـانی و دولـت قابـل درك اسـت.      
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خصوص اینکه الك وارث وضعی از قـرارداد  به
دولت بود که از نهضـت  میان دو حوزه دین و

اصالح دین آغاز شده بود و به تدریج بـه ایـن   
آموزه رسـیده بـود کـه دیگـر چـه بـه لحـاظ        
سیاسـی، چــه از منظــر دینـی و چــه از وجــه   

توان و یا نباید به دنبال فرد صالح اخالقی نمی
براي حاکمیت سیاسی بـود؛ بلکـه بـه تـدریج     
بایـد بـراي حفـظ جـان، مـال و آزادي مــردم      

یاسی از خود مردم شروع شـده و بـه   قدرت س
خود آنها نیز برگردد.

بر این اسـاس دولـت آرمـانی و اخالقـی     
الك دولتی است که با حاکمیت اکثریت و بنا 

به این گیرد.بر خواست و اراده آن تصمیم می
ترتیب الك به لحاظ اخالقی خـالق دو وضـع   
قابل انعطاف در حاکمیت دولت است؛ وضـعی  

لقوه فـرد و یـا اقلیـت آغـاز     که با حاکمیت بـا 
شود و نیز وضعی که بـا حاکمیـت بالفعـل    می

در ایـن بـین بـه زعـم     یابد.اکثریت تداوم می
الك پذیرش دیگري به ویژه از منظـر رواداري 

ثیرگذار حفـظ  سان چاشنی تأمذهبی، خود به
تعادل بین حاکمیت فرد و حاکمیـت اکثریـت   

نیز نباید از نظر بیفتد.
توان گفـت  ن مسائلی میبا توجه به چنی

ــی او در   ــوق طبیع ــظ حق ــانی و حف ــرد انس ف
ترین باید اخالقی الك در گستره جمعی، مهم

سنجی اخالق و سیاست در تفکر اوست. نسبت

ویژه آزادي او در تفکر هاهمیت فرد انسانی و ب
الك به قدري باالست کـه او حتـی در صـدد    

آید کـه مفـاهیم اخالقـی را بـه سـاحت      برمی
کشانیده و خیر اخالقـی را آن چیـزي   ریاضی 

تعریف نماید کـه سـبب لـذت شـده و از الـم      
یک چنین نگرشی درباره احکام . انسان بکاهد

اخالقی اگرچه قبـل از الك در تفکـر افـرادي    
نیـز  17و هنـري مـور  16چون بنیامین ویچکوت

ظاهر شده بود، اما با این حال در تفکر الك تا 
حتـی  بدان حد مورد توجـه قـرار گرفـت کـه    

گذار برخی الك را در زمینه فلسفه اخالق پایه
پندارنــــداخــــالق اصــــالت فایــــده مــــی

)MacIntyre,1998,p.103(. از این حیث شاید
بتوان الك را سرآمد پـارادایم لیبرالیسـتی در   
حوزه توجه به انسان و فردیت او در تعـامالت  
اخالق و سیاست قلمداد نمود. اما با این حـال  

ي که الك از منظر اخالقـی در  اتعامل پیچیده
در طـی  ،روابط فرد انسانی و دولت ایجادشده

گیرد، مورد انتقاداتی قرار اجتماعی در نظر می
بـه  چند نیز واقع شده است. به عنـوان مثـال  

رسـد در تفکـر الك نسـبت اخـالق و     نظر می
انگـاري و ثنویـت در   سیاست با نـوعی نسـبی  

همزمان گستره ارتباط فرد و دولت به صورت  
توان این پرسـش را در  روست، چرا که میروبه

توان آیا میآراي الك مورد مداقه قرار داد که 

16. Benjamin Whichcote
17. Henry More
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باورانـه در  اندیشـانه و فایـده  میان اخالق لـذت 
ــی عبــ  ــر   برخ ــی ب ــالق مبتن ارات الك و اخ

نزل کـه  اندیش یا وحی مت عقل غایتمرجعی
به کلی، امري جـدا از تجربـه عملـی آدمیـان     

عبارات دیگـر او جمـع کـرد؟    است، در برخی
با درك این مشـکل بـه رغـم آنکـه     کاپلستون 

ــه   ــی ارائ ــه اخالق معتقــد اســت الك دو نظری
کرد باورشود دشوار میکه گویدمینکرده، اما 
نارسا و آشـفته  الك در این خصوصکه گفتار

اي از عناصـر مختلـف را عرضـه    و آمیزهنبوده 
ــه   ــذتنداشــته اســت؛ چــرا ک اندیشــی و او ل

ا ملهـم از گاسـندي و قـول بـه     بـاوري ر فایده
ت عقل و وحی و نوع رابطه میـان ایـن   مرجعی

دانـد میآکویناسحتی دو را ملهم از هوکر و
). بــدیهی 143-144،صــص1362(کاپلســتون،

است که ترکیب یک چنین ثنـویتی انسـان را   
در گزینش اخالقـی عالیـق و مصـالح فـردي،     

یـک  کنـد.  جمعی و حتی الوهی سردرگم مـی 
چنین تناقضی را در زمینه روابط فرد و حاکم 

بـه  توان مشـاهده کـرد.  در آراي الك  نیز می
بـا انتقـاد از ایـن    18جیمز بوکانانعنوان مثال

ــی ئمســ ــردم م ــه م ــه چگون ــم له ک ــد ه توانن
کارفرماي حاکمشـان باشـند و هـم تـابع او از     
این ابهـام نظریـه الك بـا عنـوان پـارادوکس      

معتقد است که اگـر  کند ویاد می19حاکمیت

18. James Buchanan
19. Paradox of sovereignty

چه عطش همگانی انسان براي آزادي واقعیتی 
میلـی  تاریخی است، اما با این حال الجرم بـی 

همیشــگی انســان بــراي قــرار گــرفتن تحــت 
له است کـه  ئحاکمیت دولت، قرین با این مس

اربابان فرضی او که آنان نیز انسان هستند، بـا  
تهدید دائمی شورش علیه خود و نافرمـانی از  

ــم ــامان  حک ــدایت و س ــه ه ــویش در زمین خ
بخشی رفتار فردي مواجه باشند.  
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