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ز رنسانس، هنگاميکه انديشه های يونانی رمی باستان دوباره در غرب پديدار گشتند، دورانی فرارسيد که ما آن را                        پس ا 
عصری بود که انسان ها به ترديد نسبت به اعتبار و اقتدار              ). به طور کلی قرون هفده و هجده        (می ناميم  ) رشد انديشه ها (

 .خويشتن، آغاز کردندقوانين و قدرتهای موجود، و مشاهده جهان برای 
فرانسوی وجود  -انقالب علمی قرن هفدهم بر فالسفه تاثيراتی مهم داشت طی قرن هجدهم يک تمدن مشترک انگليسی                           

 .داشت که تحت تاثير و نفوذ نيوتون و الک قرار داشت
م گشته بود، و دانش     ، که وسيله دونی ديدرو و ژان داالمبر تنظي        )١٧٥١-٦٥(نمونه برجسته اين تمدن دايرة المعارف بود         

. روزگاران را تا عهد خود گرد آورده بود و انديشه های سياسی، اجتماعی، علمی و تربيتی را مورد بررسی قرار ميداد                         
در اواخر قرن هجدهم، نيز به همين نهضت متعلق است در امور اجتماعی، جدا از                    ) Aufklärung(روشنگری آلمانی   

 .بود که بازمانده های نظام قرون وسطايی را زدود) ١٧٨٩(انديشه ها، انقالب فرانسه 
وضع و موقعيت اشياء، آنچنان      (» طبيعت«و  » هوش فعال «متفکران عصر روشنگری توجهی بسيار به عقل و استقالل             

چونانکه در هنر طراحی که     (با بکار بردن عقل و استدالل آدميان قادر بودند طبيعتی بشری بسازند                . داشتند) »که هستند 
با يادآوری جنگ های وحشيانه     ) »حقوق طبيعی «بر مبنای   (و جامعه يی طبيعی     ) لق چشم اندازها می پردازد توان ديد     به خ 

آنان دگرباره توان خويشتن را به سوی علم و               . مذهبی، آنان به احساسات مبالغه آميز و خيالبافی بی اعتماد گشته بودند                
کران بر آن بودند که با نشان دادن استدالل در مباحثات به مردمان،                  اين متف . دوباره شکل دادن جامعه، معطوف داشتند       

در اين مورد به يقين خوشبينی مبالغه آميزی داشتند، با            . جامعه تغيير می يابد و کردار و منش بشری به کمال راه می برد               
 .اينحال سنت عصر انديشه ها را در رشد اجتماعی قرن نوزدهم قدری و تاثيری عظيم است

 
 

I –دوگانگی تن و نفس  
 

. از بهترين تعليم و تربيت زمان خويش بهره مند گشت، با اين حال از نتايج آن خشنود نبود                    ) ١٥٩٦-١٦٥٠(رنه دکارت   
بدينسان از سنت اسکوالستيک بريد و به          . او آنسان که وعده يافته بود، دانش مشخص و سودمندی را فرا نگرفته بود                      

او معتقد بود که نفس         . آن بنياد، آغاز فلسفه نوين بود          . ت يافته های خويش آغاز نمود      بنيان نهادن سنتی بر مبنای دس          
 .خويش استوار باشد» افکار روشن و متمايز«انديشه گر، برخوردار از استقالل، اطمينان و قدرت است اگر که تنها بر 

و از تن بعنوان يک گستره يا          اش او از نفس به عنوان نوعی هوشياری غير جسمی سخن ميدارد                     »ششمين تدقيق «در  
 :نام ميبرد) که به معنای پر کننده فضا باشد(ممتد 

من تنی دارم که مرا در خود گرفته است، ليک در همين زمان، انديشه يی روشن و صريح از خويشتن دارم به عنوان                             «
به عنوان يک گستره و     يک موجود هوشيار و نه يک گستره، و از سوی ديگر صاحب انديشه يی صريح از تن خويشتنم                       

 .»بدينسان يقين است که من به راستی از تن خويش مجردم و ميتوانم بی آن وجود داشته باشم. نه يک موجود هوشيار
» شبح در ماشين   «بر اين منوال دکارت به توصيف آنچه جيلبرت ديل فيلسوف پيشرو آکسفورد، اخيرا افسانه دکارتی                           

 .ناميده، پرداخته است
گری، يا نظريه دو جوهر از افالطون و متفکران پيشين يونانی مايه می گرفت، و فالسفه الهی مسيحی آن را                          اين دوگانه  

به » تفکر«ولی دکارت محيط سنت گرای را در سه جهت به مبارزه طلبيد با شيوه خويش، با افزودن                        . تاييد نموده بودند  
ا رها کردن انديشه سنت گرای درجات متفاوت               و ب  ) خواست، احساس، تصور و ادراک         (» ذهنی«همه فعاليت های      

او بيان کرد که اتحاد روح و تن يک          . زمانی دراز، کار او طرح دشواريها، ترديد ها و مساله ها بود           . هستی های گونه گون 
او کشف  .  تن در زمينه احساس و انفعال بر روح اثر می گذارد و روح بر تن در جنبش های ارادی                        –تاثير متقابل است     

روی را در مورد گردش خون پذيرفت ليک اين انديشه اش را که قلب چون تلمبه يی است، پذيرا نگشت، در عوض او                          ها
اين گرما يافتن، دمی توليد می کند      . فکر ارسطو را که قلب، هم چون کوره يی است که خون در آنجا گرما می يابد پذيرفت                 

د و آن را در وضعيتی می نهد که تاثيراتی از حس ها و از روح                 که مغز را اتساع می ده     ) »ارواح حيوانی «به اصطالح   (
است که  ) Pincal(تنها اندام اين تاثير متقابل غده کاجی         : همين دم عضالت و ماهيچه ها را متورم می سازد        . دريافت دارد 

 نمود که اين غده     دکارت غده کاجی را برگزيد زيرا چنين می         . جنبش های دم را به سوی مغز و از مغز، کنترل می نمايد              
 .در وضعی قرار دارد که کمترين بار و سنگينی را از عبور دم به سوی مغز و از مغز نشان می دهد و ثبت می نمايد

. اساسی و محقق بود   » تن«و  » خود«برای دکارت اين فکر تاثير متقابل روح و تن نيز بسان انديشه های روشن و صريح                  
ه های خويش را در باب اخالق، مابعدالطبيعه، فيزيولوژی طبيعيات و الهيات بنيان                  بر آن چنان اصول يقينی ی او انديش         

، به هر تقدير ديگران را        )Spiritualism(و مذهب روحی     ) Mechanism(اين چنين آميغی از مذهب مکانيکی         . کرد
ن گونه که نيکوال دوما      عقيده دکارت به سختی توسط اسپينوزا و اليب نيتس انتقاد گشت هما             . راضی و خشنود نمی ساخت    

اين نظريه با بيان اين که خدا مستقيما              . نيز چنين نمود    ) Occasionalism(» مذهب تصادف  «لبرانش واضع نظريه       
دخالت می کند، فکر تاثير متقابل مستقيم را انکار نمود، حس های ما مجالی هستند که پروردگار، انديشه ها را در نفس ما                         

بدين سان روان . اراده ما برای عمل مجالی است که خدا در آن ابدان ما را به حرکت وامی دارد          . بدان وسيله برمی انگيزاند  
 .و جهان در خدا و هم به وسيله او وحدت يافته اند
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جوهر غيرمادی فعال    » دو بخش طبيعت   «فيلسوف انگليسی دوگانه گری دکارت را پذيرفت          ) ١٦٣٢-١٧٠٤(جان الک    
، هيچ کدام قابل تبديل و رجعت به يکديگر نبودند معذالک، الک می پرسد چرا روان                   )تن(و جوهر انفعالی مادی      ) روح(

او به سنت شکنی   . نمی بايد مادی باشد، و چرا خدا در مورد انسان، به ماده نيروی مرموز تفکر و دانايی را نبخشيده باشد                     
 من به راستی مجرد از تن خويشتنم، و می توانم            که«اگر ما نتوانيم نشان دهيم ، هم چنان که دکارت نتوانست،               . متهم بود 

 .نمی توان اثبات نمود که انسان روحی اليزال و جاودانه دارد» .بی آن وجود داشته باشم
در حقيقت، الک اين نظريه مادی را         . »تن متفکر «: الک در ارايه پيشنهادش، امکان نظريه مادی هابز را تاييد می نمود              

ستی از فکر دکارت که انسان مرکب از دو جوهر مجزای مادی و غيرمادی است، خشنود                      پذيره نگشت، ليک او به را       
که می انديشد، و اتحاد يک شخص آن        » خود«اتحاد  : اين استدالل او را به مساله اين همانی شخصی رهنمون گشت            . نبود

اگر اصل و   : وانست پاسخ دهد که    ليک نت . او مساله قديمی دوگانه گری را دوباره شکل داد         . چنان که به ديگری می نمايد     
تفکر بود، چه پيش خواهد آمد هر گاه که اراده، احساس و تفکر از کار                          ) آن چنان که دکارت می گفت       (جوهر روان    
 .بازايستند

 
 

II –آزادی اراده  
 

يک ل. ما اينست که برخی از کردارهای ما ارادی و برخی غيرارادی هستند                     » انديشه های روشن و متمايز      «يکی از     
انديشه های روشن و متمايزی که از خدا داريم، به يقين اين انديشه ها را در خود دارد که هيچ چيز فراتر از دانش و قدرت        

خدا از پيش به کردارهامان آگاه است و از پيش، خود به               : بدينسان چنين می نمايد که به تضادی گرفتار می آييم         . او نيست 
نسانکه ديگر اين کردارها ارادی نيستند؛ و يا اين که، اراده ما از آن ماست، و بدين سان             تمامی آنها را مقدر ساخته است، آ      

هر که معتقد است هر     . ما نادرست است  » معين«در هر دو صورت، يکی از دو انديشه          . فراتر از دانش و نيروی خدای      
حتی اگر او را به خدای نيز            . نيز هنوز با اين تضاد دست به گريبان است              ) عليت عمومی (رويدادی را سببی است،        

تفکر بشری از ديرباز خود را        ). و بنابراين از آزادی نصيبی ندارد        (اعتقادی نباشد چرا که هر چيز را معلول می داند               
 :چنين باز می گويد» بهشت گمشده« اراده آزاد، و، مذهب جبر، مشغول داشته است، اين را ميلتون در –بدين تضاد 

 نان نشسته اند؛منزوی، بر تپه ها، آ
 .انديشه پر شکوه، در اوج نظر دارند

 انديشه می کنندغيب را، اراده را، به تقدير انديشه می کنند،
 آن تقدير که دگرگونش نتوان ساخت، ازلی دانش خدای و آن اراده رها ز بند

 و نجسته انجامی، گم گشته اند در وادی حيرانی
که خدای از پيش رستگاران را برگزيده است و نجات يافتگان را نيز، و                (غش  اعتقاد تقدير الهی ازلی، در سخت ترين آمي       

بدين سان هيچ انسانی هرگز نتواند که شايسته نيکی و زيبايی باشد يا که چشم داشت پاداشی از پارسايی و کمال خويشتن                           
 .وسيله جان کالون عرضه شد، که او نيز آن را از اگوستين مقدس گرفته بود) داشته باشد

» ادبيات«کالون، که او در آن به بيان آراء خويش پرداخته بود، اثربخش ترين کاری بوده که در                              » نهادهای مسيحی «
اقتدار مطلق پروردگار و آزادی انسان هر       . به هر تقدير، کالون آزادی انسان را پذيره می شود        . پروتستان انجام يافته است   

 .ريافت دانش و عقل بشری استدو به يکسان محقق است، و اين تناقض و رای د
از آنرو که خدای در پی فريب ما         . برای دکارت تضاد در اين است که خدای چگونه می تواند مسوول خطاهای بشر باشد               

ما، درست هستند، پس چگونه توانيم به خطا رويم؟ پاسخ دکارت            » روشن و متمايز  «نيست، ما می توانيم بدانيم انديشه های      
ما انجام ها را به شتاب زدگی پذيره می شويم، به جای آن که پيش از                       . ا پيشتاز دانش محقق ماست       چنين است؛ اراده م     

او می گويد، ما   . ادراک واضح و صريح حقيقت از آن پرهيز کنيم، و بدينسان اراده خويش را ناشايست به کار گرفته ايم                        
 .ميم بپرهيزيممی توانيم و بايد که پيش از دريافت حقيقت به روشنی، از اتخاذ تص

جديد گاليله تاثير پذيرفت، و سال های آخر عمر             » فلسفه مکانيکی «هابز، يک جبری مذهب سخت گير، در جوانيش از              
اسپينوزا، هم چنان يک جبری مذهب سخت گير که تفکرات نخستين اش وسيله            . خويش را به جدل با آزادی و تقدير گذراند          
ت را رها کرد و يک نظام پيوسته يگانه گرا بنا کرد که در آن نه خداوند انسان                      دکارت شکل يافته بود، دوگانه گری دکار      

با گرد کردن انديشه های متکامل قوانين جهان، انسان می توانست يگانه سبب                . را صاحب نبودند   » اراده آزاد «هيچ يک    
 .رفتارها و احساس های خويش باشد

برخالف او، کالون می خواست به       .  علم و ايمان مسيحی می کوشيد       اليب نيتس بيش از همه برای آشتی دگرباره ايمان به            
بپردازد که می گفت تنها درحد و مرتبه خويش، متفاوت از روح              » روح هستی بخش و فرمانروای انسان     «تبيين و توجيه     

 چون   .پروردگار است به عکس، دکارت نمی توانست چنين بيانديشد که حقايق را خدای می آفريند يا اراده می کند                                      
 او تاکيد    – مدرسه يی معاصر فالسفه يی که آنان نيز در تالش آشتی دگرباره عقل و مذهب بودند                         –افالطونيان کمبريج    

می کرد که آن اصول عقالنی که برای آدمی شناخته آمده اند طرح جهان را می سازند و در خدای به هم می رسند و پيوند                            
و اراده خويش را برای مجتمع ساختن            ) يعنی، آنچه را که متناقض نيست         (ميخورند، خدای همه امکانات را می بيند،            

در اين بحث اساس بر اين است که پروردگار هرگز به                    . بيشترين و فراترين امکان های به هم پيوسته اعمال می کند                
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 به ريشخندش    خويش» کانديد«که ولتر در      » بهترين دنيای ممکن يا نظام اصلح         « ايجاد    –گونه يی ديگر عمل نمی کند        
 اگر چه طنز ولتر از کنه و جوهر بحث اليب نيتس در توجيه خدا تهی بود، آن خوشبينی که اليب نيتس در بحث                     –می گيرد  

خويش و تاييدش کوشيده هوشمندانه و مجرد بود، و در تضادی شديد با واقع نگری ولتر و احساس اندوهبار کالون از                                
 .سرنوشت بشری

 مساله يی که در    –اين طرح سازگاری دوباره، با توجه به مساله آزادی و تقدير               «يد بدانچه خود    هيوم ارتباطی نوين بخش    
او می انديشيد، اين   . می ناميد» متافيزيک بيش از همه در هاله ابهام است علمی که بيش از همه بر سر آن تفاوت آراست                      

فت های هيوم او نشان داد که آدميان همواره در باب           در تحقيقی پيرامون دريا   . نزاع دوهزار ساله، تنها نزاعی لفظی است       
آزادی و تقدير، رايی مشترک داشته اند، و تنها بدان هنگام که در باب چيزهای گوناگون به گفتگو می نشسته اند، ناموافق                         

 .می گشته اند
تنها می توانيم قدرت دست     .. .به هنگامی که به کردارهای اختياری ارتباط می يابد؟ از آزادی            . از آزادی چه مراد می کنيم     

يعنی، اگر برگزينيم که آرام گيريم می توانيم، اگر        : يازيدن به عمل يا پرهيز از آن را، مطابق با جبرهای اراده، مراد کنيم               
حال اين آزادی فرصتی در مقياس جهانی می تواند به تمامی آنان که اسير نيستند                . جنبش را برگزينيم، باز هم بدان قادريم       

 .پس، در اينجا موضوعی مورد اختالف نيست. به بندشان نکشيده اند، متعلق باشدو 
چرا که تقدير به طور ساده همسانی منتظر است ارتباطات علی            .  است، نه تقدير   اضطرارآنچه مخالف آزادی اراده است،      

 هيوم می گويد،   –ری آن تناقض    ليک درباره مسووليت خدا برای گناهان بش       .  که ما جملگی به آن تکيه ميکنيم        –رويدادها  
آزمايش «او نتيجه می گيرد که فلسفه می بايد به خوزه و قلمرو مناسب خويش بازگردد                               . »ورای توان فلسفه است      «

تفکرات و تحقيقاتی چون تفکرات اليب نيتس هيچ انسانی را برای تغيير و اصالح                              . »زندگانی مشترک و متعارف       
 . به بيان آن پرداخته بودکانديد انديشه يی که ولتر در – نمی دهد احساس هايش در ادراک سرنوشت ياری

 
 

III –تداعی معانی  
 

، »سرد«با   » تر«. از روزگار ارسطو، دريافته بودند که حد فعاليت های ذهنی وسيله تداعی معانی تنظيم يافته است                             
است که چنين    » رشته های فکر «ز  هابز اعتقاد داشت که تعقل معمول مرکب ا            . و ديگر و ديگر     » ترس«با  » تاريک«

به عکس، الک بر آن بود که تداعی ها در تعقل ماوی ميکنند، زيرا آنها                        . تداعی ها در آن نقشی عظيم بر عهده دارند            
، که يحتمل بس اوقات نادرست يا انحرافی        »تمامًا زاده تصادف و رسومند    «را عرضه نمی دارند، بل     » ارتباطات طبيعی «

، کودکان تاريکی را دوست نمی دارند، چرا که برای شان از اجنه داستان ها بازگفته اند؛ کتاب ها را                            باشند، بدين منوال    
با اين چنين تداعی های اتفاقی، تعصبات و خطاها           . دوست نمی دارند زيرا که تنبيهات مدرسه را برايشان تداعی می کنند             

 .جلوگير استدالل و عقل می شوند
و تجربه  » انعکاس« تجربيات درونی، يا     –ايد الک، با منابع دوگانه دانش شباهت يافته است           دوگانه گری نفس و تن در عق     

 ادراک، مقايسه، تصميم، اشتياق و اراده را به عنوان اعمال مستقل     –بدينسان او فعاليت های مشاهده     . »احساس«برونی يا   
ه اول قرن هجدهم، اعتقادات الک، عمال مورد انتقاد           طی نيم . تلقی می کرد، او نکوشيد تا بيشتر در آنها به تدقيق پردازد             

ليک جملگی ميراث برانش کوشيدند تا اين دوگانه گری را کاهش دهند و تعديل کنند، گرچه نتوانستند آن را                      .قرار نگرفت 
و تحليل  آنها ديدند که اگر عقل بشری، چون تن، بخواهد به طور علمی مورد مداقه قرار گيرد، تجزيه                      . از ميان بردارند  

 .می بايد به همان نقطه يی رسد که الک باز ايستاده بود
، با دنبال کردن کار الک، نشان داد چگونه نفس به تدريج ظرفيت توجه به احساس ها و تمايز                       )١٧١٥-٨٠(ايتن کندياک   

 .آنها را کسب می کند، آنها را مقايسه می کند، و تعميم می دهد
ی کوشيد همه محتويات ذهنی را به واحدهای فيزيکی احساس که وسيله تداعی،              يک متفکر نمونه عصر روشنگری، او م       

او بر آن بود که آدمی ممکن است سرانجام قوانين نفس را چونانکه نيوتون قوانين عالم را                  . تعميم يافته بودند محدود سازد    
نقطه عطفی در    «کندياک را چون     ی خود    »برخورد نظام ها «در حقيقت    . تنظيم و تدوين کرده بود، تدوين و تنظيم نمايد            

 .دانسته اند» تاريخ معنوی
او می گفت انديشه های ما می توانند وسيله        . برعکس الک، هيوم تداعی را تبيين و توضيح اصلی طرز کار نفس ساخت                   

 تصور تجريد يافته و يا تعميم يافته شوند، ليک هادی اين فرايند اصول کلی تداعی است، به ويژه شباهت، مجاورت                                   
او می انديشيد که اصل تداعی در جهان ذهنی کامال مشابه و هماهنگ                  . در زمان يا مکان، و علت و معلول           ) نزديکی(

نوعی جاذبه است که در جهان ذهنی اثراتی فوق العاده،                «او می گفت، تداعی،       . نيروی جاذبه در جهان فيزيکی است          
 .»ر بسيار گوناگون متجلی استچونان اثراتی که در طبيعت می بينيم خواهد داشت و در صو

 که بر آن است، تداعی حتی برترين فرايندهای فکر را تبيين می نمايد، ويژگی های انگليسی                    – مذهب تداعی     –اين نگره   
، و  )١٧٧٣-١٨٣٦(، جيمز ميل    )١٧٠٥-٥٧(ديويد هارتلی   ) بجز کندياک در فرانسه   (منظم تر و منسجم تر از همه       . دارد

مذهب تداعی مورد انتقاد جملگی دستگاه های فلسفی ای که به فعاليت                . ، بدان پرداخته اند   )١٨١٨-١٩٠٣(الکساندر بين    
ليک تداعی در نگره نوين انگيزش و آموزش، به عنوان اساس کار                       . تصويرآفرينی تکيه می کنند، قرار گرفته است          

 .پابرجای می ماند
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IV –علم اخالق و جامعه  
 

هيوم می گفت انسان ها نمی توانند طبايع     . خالق تصويری روشن از عقيده و حکم هيوم است         نظريه هابز درباره جامعه و ا      
 که الجرم رفتارشان نيز تغيير        –خود را تغيير دهند، آنچه را می توانند ديگرگون سازند، تا حدودی، موقعيت شان است                    

ه بود که جامعه بر حکومتی نيرومند          می زيست، و عمال آگا    ) ١٦٤٢-٤٦(هابز طی جنگ های داخلی انگلستان         . می يابد
او می انديشيد که در وضع طبيعی، جنگی همگانی عليه همگان وجود دارد، جنگی که در آن هر کسی برای           . استوار است 

بدينسان، نتيجه  . حفظ و امنيت خويش به خود متکی است؛ اگر انسانی خود را نيرومند سازد، همسايه اش تهديد شده است                     
برای فرار از مصيبت اين وضع، وضعی که زندگی را              . است که آتش جنگ را برمی افروزد       » يحاتیمسابقه تسل «يک  

ساخته بود، مردمان برای تغيير وضعيت خود، خرد را در اين ديدند که قدرت مطلق را                   » تنفرانگيز، وحشيانه، و کوتاه   «
وقتی بدين طريق امنيت هر     . به کار گيرد  بپذيرند، قدرت مطلقی که می توانست نيروی همه را برای حفظ امنيت هر کس                 

به ديگران روا مدار آنچه را که نمی خواهی به تو : کسی تضمين شود، عمل به قانون طاليی برای همه عاقالنه خواهد بود      
از : ليکن تا فرارسيدن چنين زمانی نخستين قانون طبيعت حکم فرما خواهد بود، اين قانون حفظ خويشتن است                  . روا دارند 

سخن کوتاه، آنان نمی توانند سرشت خويش را تغيير دهند، اما قادرند            . ان نمی توان توقع داشت که خود را قربانی کنند         آدمي
 . وضع و شرايط خود را ديگرگون سازند

به شدت مورد انتقاد قرار       ) ١٦٧١-١٧١٣( شافتسبوری    )١(اين نظر درباره وضع طبيعت و انسان، توسط سومين ارل               
می گفت که نخستين قانون طبيعت     » شافتسبوری«.  های نخستين زندگانی اش شاگرد خصوصی الک بود       او در سال  . گرفت

بدينسان ترس متقابل و دشمنی اساس طبيعت مشترک بشری          . نيست، بل حفظ نوع و هم جنسان است       » فرد«حفظ خويشتن   
اين . ، و اين است پيوند طبيعی      را نمی سازد، بلکه اساس اين طبيعت احساس ژرف همدردی های اجتماعی و محبت است               

حس نيرومند قرابت و مددکاری، که ريشه اش در طبيعت مشترک ماست و شرايط اجتماعی و اساس حکومت را تشکيل                       
بدين منوال رفتار ناخودآگاه اجتماعی،        . می دهد، يک بدعت نيست، بلکه شرط طبيعی و ضروری زندگی بشری است                   

آن را پسنديده و نيکو     «اخالقی نيست، ليکن وقتی مردمان بر آن صحه بگذارند و            رفتاری طبيعی است، اما در بطن خود         
 .»بخوانند، آن را به کار ببندند و عکس آن را مردود شمارند، اخالقی می شود

او می گفت، از آنجا که ما موجودات متعقلی هستيم،                 . بود) ١٦٩٢-١٧٥٢(اين نکته اخير، اعتقاد اصلی اسقف بالتر               
محبت طبيعی  ). که رفتار ما را داوری می کند و آن را صواب يا ناصواب می شناسد                 (تار ما حکم می راند       وجدان بر رف   

والدين، آنان را به مواظبت و تيمار کودکان شان وامی دارد، ولی وجدان است که آنان را در انجام اين مواظبت و تيمار                             
ر می آورد و ايشان را در تحمل دشواری ها شکيبا                  مدد می کند و اين تمايالت طبيعی را به صورت اصلی مستقر د                       

 .می سازد
او جدًا معتقد است که اين اصل انعکاس، يا وجدان، در طبيعت ماست؛ و به سبب اقتدارش فرمانروای انفعاالت ما                                       

لت را  او قانون دو  . انسان از همان ابتدا، در سرشت خود، مناسب ترين قانون و معيار را با خود دارد                 «: محسوب می شود 
 .»آنچه طلب می شود تنها آن چيزی است که او صادقانه و شرافتمندانه بدان روی می آورد. در وجود خويش داراست

او بر اين عقيده است که قوانين رفتار و روش آدمی از عشق به خود سرچشمه می گيرد،                     . هيوم مخالف اين نتيجه گرفت     
خالف و عکس عشق به خود در ديگری است، انفعاالت ما الجرم              از آنجا که عشق به خود در يک شخص طبعًا م            «زيرا  

در اين مورد عقل خادم انفعال و احساس         . »آن سان که در يک نظام روش و رفتار با يکديگر موافق آيند            . بايد تعديل شوند  
بدون «. تسبوریهيوم در نظريه اجتماعی اش، پلی است ميان هابز و شاف             . است نه اين که به گفته بالتر فرمانروای آنها            

عشق به «، ولی وقتی که دلبستگی های عمومی جامعه، که از پشتيبانی          »ترديد جامعه برای تکامل انسان ها ضروری است      
برخوردار هستند، بر انگيزه های شخصی پيروز شوند، انسان ها از آن شادمان می شوند و نسبت به                              » خود انعکاسی  

 . می کنندانسجام اجتماعی منتج از آن احساس خشنودی
است، و در تحميل و استقرار خود، از فضايل خصوصی، چون                     » عمومی«بدينسان عدالت يک فضيلت توان افزای           

به هر حال، بزرگترين خشنودی ما در ياوری آنهايی است که دوستشان              . دوستی، ايثار و بخشايندگی، نيرومندتر می باشد      
 و بخشاينده، برای اين خصلت ها، کردارها، و عواطف، ما در خود                 داريم و تحسين شان می کنيم و در کردارها، نجيبانه          

انسانی که بدون توجه به دوستی «: هيوم وقتی که می گويد.  يک احساس شادمانی ويژه    –احساس خشنودی اخالقی می کنيم     
ا توجهی  و شايستگی تنها خود را دوست می دارد، سزاوار سخت ترين سرزنش هاست، و انسانی که بدون روح جمعی، ي                      

همان نظرگاه های اخالقی عصر        . »به اجتماع، دوستی را پذيره می شود، در عمده ترين بخش فضيلت، ناقص است                          
 .روشنگری را بيان می کند

بدينسان، برای اخالق اساسی طبيعی يا اجتماعی قايل شدند، و برای جامعه نيز معتقد به اساسی طبيعی يا اساسی مبتنی                           
. بود، که مذهب در گذشته آن را مورد حمله قرار داده بود         » اين دنيايی «آشکارا تفکری عقالنی و     اين  . بر سودمندی شدند  

اخالق ديگر زاده فرامين الهی و سنت گرای نبود، جامعه، نظامی متعلق به روزگارانی دور نبود که بر حسب تقدير الهی                       
): ١٧٢٣-٩٠(، يا به گفته آدام اسميت         )بالتر(ی شد   مذهب به عنوان اصل الهی ريشه دار عقل وجدان تلق           . پديد آمده باشد  

اخالق و جامعه، چون طبيعت، و        . توجيهی اضافی برای ضوابط عمومی اخالقی، پشتوانه حس طبيعی انجام وظيفه ما                 
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يونانيان در تفکراتشان     . درحقيقت چون خود مسيحيت، به صورت موضوع هايی برای بحث و تدقيق در آمده بودند                            
ليکن آنها در يافتن مبانی علمی .  و جامعه، کوشيده بودند نظام های اخالقی و دانش سياسی را مستقر سازند     پيرامون اخالق 

هدف تحقيق نوين، استقرار و بنيان گزاری علمی برای اخالق و علمی برای جامعه، با                     . برای اين کار شکست خوردند      
 .الهام از پيروزی درخشان علوم طبيعی بود

 
 

V –سلطان مطلق  
 

شارلمانی از نو،   . پس از سقوط امپراطوری رم، وسيله کليسای رم و رهبران قبايل آلمانی، اروپايی متحد به وجود آمد                       
 جامعه يی مبتنی بر سلسله مراتب، که در آن         –امپراطوری را پديدار ساخت، و نظام فئودالی را در اروپا استقرار بخشيد                

همين طور در   . امپراطور) به طور نظری  (ودش، تا به يک رييس جمهور و       سرف به لرد وابسته بود و لرد به برتر از خ           
رنسانس و رفرماسيون که به دنبال جنگ های مذهبی پيش آمدند و ظهور                 . کليسا نيز همگان در قلمرو اقتدار پاپ بودند          

برداشتند، و حتی به طور       طبقه سوداگر آن ها را مدد نمود، اين پيوند ها و قيود را گسستند، اين وفاداری ها را از ميان                            
دولت -از ميان اين درهم ريختگی ها و نابسامانی ها شکل نوين ملت              . نظری نيز اتحاد جهان مسيحيت را از ميان بردند             

تقريبًا در تمامی اروپا،     . ناسيوناليسم در زمينه يی جديد ظهور کرد و با ملی شدن کليسا بيان و حمايت گرديد                    . رشد يافت 
 .به ويژه، در فرانسه، قدرت، قدرتی مطلق بود. متمرکز شد) Monarchy( فردی قدرت در حکومت های

او .  سال بر آنان حکم راند          ۵٠، سلطان آفتاب، فرانسه را وحدت بخشيد و بيش از                     )١٦٣٨-١٧١٥(لويی چهاردهم     
ره ظهور کرده      در انگلستان که دوبا        )٢(جملگی شاهزاده های حکمران اروپايی، و استوارت ها          ! »دولت منم  «: می گفت

 :اين مطلق گرايی سياسی با دو نظريه توجيه می شد. بودند، از لويی تقليد کردند
خداوند حق حکومت موروثی را اعطاء کرده است و بايد به اقتدار حاکم گردن نهاد                      : (»حق الهی « نظريه    -١

عزت نهيد و فرمان بريد پدرتان را        «بود که می گفت    » فرمان پنجم « و اين نتيجه الزامی       –زيرا که او پدر مردمان است        
 ).»و مادرتان را

مردمان با  «): Utilitarianism( اعتقاد هابز که حق را بر اساس سودمندی کارها و پديده ها داوری می کرد                 -٢ 
 .»اراده و عقل خويش، برای تامين امنيت عمومی به سلطه مطلق سلطان گردن می نهند

دولت . د که اقتدار سياسی مطلق ناشی از اراده عقالنی فرمانروا و فرمانبرداران است              بدين منوال آنان بر اين عقيده بودن       
را داشتند و از سنتی که     ) Autonomy(» حکومت مستقل داخلی  «پادشاهی مستقل و حاکم مطلقی که مظهر آن بود داعيه           

(» مذهب قانون ضمير    «يا   » مذهب قانون ذاتی    «دکارت بر اساس نفس خودآگاه بنيان نهاده بود بريدند، از نظرگاه                        
Autonomy (»از اختياری مطلق برخوردار نيست، بل تابع روشی است، بنابراين سلطان مطلق نيز صاحب                         » خود

قدرت مطلق نيست، بل مقيد به انجام وظايف يک سازمان عالی و مقدس است، او هم چنين مسوول نظم و امنيت                                            
 مدد سياستمداری خويش و گه گاه به کمک نيروهای نظامی اش آن را                  امپراطوری اش می باشد، امپراطوری يی که او به        

نيازی به گفتن نيست، که عمل غالبًا با نظريه بسيار متفاوت بود، ليکن اين نظريه                .  تعادل قدرت  –پای برجا نگاه می دارد     
با ظهور  » ق الهی ح«در انگلستان نظريه     (آرمانی نوين را عرضه می داشت و ارزش های جديدی را استقرار بخشيد،                   

 پيروز شد و متفکران آزادی خواه سراسر           ١٦٨٨الک از ميان رفت، نظريه الک با بروز انقالب                 » قيموميت«انديشه  
 ).جهان را تحت تاثير خود گرفت

 همان طور که می توان از        -» حاکم مطلق روشنگرای   «با گذشته تفاوت داشت       » پادشاه مطلق «در قرن هجدهم، انديشه       
او مدافع اصالحات بود، زيرا اجازه می داد اندرزش دهند و از او                .  در روشنگری زمان اش سهيم بود      –افت  لقب اش دري 

شايد خودش نيز     . رهنمون شوند  » روشن گرايی«و روشنفکران او را به            » انديشمندان«انتقاد کنند، و می خواست تا            
 و بنابراين نوابغ    –) ١٧٤٠-٨٦( پادشاه پروس    )فردريک کبير ( چون فردريک دوم     –) Amateur(انديشمندی تفننی بود    

مجموعه يی از قوانين    » حاکم مطلق روشنگرای   «به طور نظری،     . و بخردان را از حمايت خويش بی نصيب نمی گذارد           
 . به مردمش ارزانی می داشت– دست يافته های يک انديشمند –روشنگرای را 

 به هر تقدير،    –. » فيلسوف نيز شاه را در دانش خود سهيم می کند           پادشاه بخشی از اقتدار خود را به فيلسوف می بخشد،          «
دو امپراطور  (اين رويای جرمی بنتهام، فيلسوف انگليسی بود که در عصر کاترين روسيه، ژوزف دوم و لئوپولد دوم                          

 .گرفتانقالب فرانسه از گسترش اين رويای روشنگرانه جلو . ، و گوستاو سوم پادشاه سوئد، می زيست)مقدس رومی
 
 

VI –قانون طبيعی و ميثاق اجتماعی  
 

دعاوی حکومت مطلق، چه بر مبنای حق الهی، و چه بر اساس سود و مصلحت جامعه، ناگزير عمًال و نظرًا با مقاومت                          
اين دو انديشه سنت گرای در        ). هم چنان که طی جنگ های داخلی انگلستان در برابر آن مقاومت شد                     (مواجه می شد؛    
 .»ميثاق اجتماعی«و » قانون طبيعی«: و انديشه نوين بدل شدندقانون، به د
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در سرشت خويش    ) عقل ما معلوم می دارد که آن ها کدامين هستند           (اين بود که چيزهای معينی         » قانون طبيعی «انديشه  
کن حفظ و   نه قانون طبيعی، لي   ) Positive Laws(مثال، تقسيم ثروت مبتنی بر قوانين تحصيلی است          . درست يا نادرستند  

 .را قانون طبيعی مقرر داشته است) و حفظ خود(صيانت جامعه 
انديشه ميثاق اجتماعی صور گوناگونی داشت، و در اين دوران مجادالت اساسی سياسی وسيله يی شد برای تفکر سياسی                     

ه فئودالی مايه    که از انجيل، قانون رمی و نظري            (–در راه آرمانی که استقرارش ميسر می نموده، انديشه سنت گرای                  
. بود) ١٦٠٠-١٦٥٤(پايه گذار اين انديشه ريچارد هوکر       .  اين بود که بين رعايا و حکام ميثاقی وجود دارد             –) می گرفت

ريچارد هوکر اصرار می ورزيد قدرتی که به وضع قوانين تحصيلی و استقرار آن ها در جامعه می پردازد، بايد از آن                              
هابز مخالف اين را    . »که بنابر خشنودی و فتوای توده مردم پديد نيامده باشند          ... يی نيستند قوانين آن ها «تمامی جامعه باشد    

الک، . او می گويد ميثاق اصيل، قدرت مطلق را برای حفظ امنيت همگان به يک رييس جمهور می سپارد                . اظهار می دارد 
ايی گريخته بودند بر آن است که مردم قدرت          بازگوينده نظريات هوکر، و چون پيام آوری برای خيل آنانی که از مطلق گر             

خويش را واگذار می کنند و به وفاداری و فرمانبرداری گردن می نهند، ليک نه به قدرت مطلق بل به قدرت مشروط؛                                
رييس جمهور صاحب اقتدار است، اما مردمان تا آن زمان در وفاداری خود نسبت به او موظفند که او نيز در وفاداری                            

که مبتنی بر قانون طبيعی و ميثاق             (اين اعتماد     . بديشان مومن باشد و اعتماد مردم را به بازی نگيرد                  خويش نسبت     
. زندگی، آزادی و اموال بود    » مالکيت«منظور الک از    . هر انسانی است  » مالکيت«برای امنيت و حفظ      ) اجتماعی است 

 . او پس گرفته می شود و به مردم باز می گردداگر رييس جمهور بدين اعتماد خيانت ورزد يا بدان تجاوز کند، قدرت
اين عقيده به ويژه اقليت های مذهبی را که از سلطه رژيم های پروتستان يا کاتوليک رنج می بردند و بنا براين مدافع چنين                       

عليه همين عقيده، به کار مردمان کلنی های امريکايی آمد؛ آنان در انقالب شان                          . اعتقادی بودند، به خود جلب نمود           
 .متجلی ساختند) ١٧٧٦(فرمانروايی مطلق العنان انگلستان از اين عقيده، سود جستند و آن را در اعالميه استقالل 

آتش ) ١٧٧٦(خويش  » شعور عامه «توماس پين، که شايد بتوان او را بزرگترين مرامنامه نويس اعصار خواند، با کتاب                  
ود منشاء پيدايش حکومت را بازمی گويد و بيان می دارد که اين همانی    او در نخستين صفحات کتاب خ     . انقالب را دامن زد   

او به سخنان ادموند بورک، سياستمدار         . آرمان ها بين فرمانروايان و فرمانبران بايد به وسيله انتخابات پياپی حفظ شود                  
راتی درباب انقالب     تفک«انگليسی که می کوشيد از گسترش تفکرات انقالبی جلو بگيرد و نظريات خود را در کتاب                               

 .پاسخ می دهد) ١٧٩٢(بيان داشته بود، در کتاب حقوق بشر ) ١٧٩٠(» فرانسه
. اما در صور سنت گرايای شان    » ميثاق اجتماعی «و  » قانون طبيعی «: بورک هم از زمينه های يک سانی استفاده می کرد          

انديشه يونانی بر آن بود که جامعه و         . کمک کنند » انديشه يونانی سياست  «زيرا او بيم داشت که اين انديشه ها به بازگشت            
بورک بر  . حکومت زاده تفکر و مشورت انسان های آزاد و مساوی است و برای حفظ منافع متقابل شان پديد آمده است                          

نظم کهن تاريخی تکيه می کرد و به مخالفت با اين نظام های عقالنی و انديشه های مجرد محض بپاخاست؛ او می گفت اين                       
ديشه ها مردم را از وفاداری ريشه دارشان می رهاند و آنان را به قبول جبری نادلخواه وامی دارد، جامعه را به همراه                            ان

 .اصول مقدسی که خلق کرده و حفظ نموده است، از ميان برمی دارد
گفتند اقتدار زاده موافقت     هيوم به ميانه روی اعتقاد داشت، در بين آنان که از قدرت مطلقه دفاع می کردند و آن ها که می                        

 و –او روشن ساخت که تغييرات اجتماعی به راستی چگونه به وقوع می پيوندند           . فرمانبران است، راهی ميانه را برگزيد     
اين که تا چه اندازه قدرت مطلق العنان و سياستمداری در امور بشری به کار آمده است، هيچ چيز به اندازه آزمايش و                                

 .تحقيق پايدار نيست
آنچه ما را نسبت به حکومت موظف می سازد، آرمان ها و ضرورت های جامعه است، و اين حسی بس                             «او می گفت،    
 .صورت گيرند» با دستانی لرزان«بدعت گذاری ها بايد فقط . »نيرومند است

ه قديمی که حق    در اين جا جايگزين اين مسال     ) که به بحث حقوق بشر منجر می شود       (اين مساله که حکومت چه بايد بکند          
حکومت کردن از آن کيست، می شود و به همين ترتيب مساله هرج و مرج، يا مساله امنيت هر انسان در برابر                                               
همسايه اش، نيز جای خود را به مساله بد حکومت کردن می دهد، چگونه ممکن است فرمانروا وسيله فرمانبردار کنترل                        

 .شود
را توجيه و تبيين کرده بود؛ و حاال به اصلی انقالبی و اصالح طلبانه                     تصور کهن ميثاق اجتماعی، حکومت مشروطه           

 . بدل می شد– نه تنها بر فرمانروايان شان بل هم چنين بر خود مشروطه –برای توجه حکومت و اقتدار مردم 
 
 

VII –اراده عمومی  
 

 از فالسفه قرن هفدهم نيز            نگاشت نماينده همان چيزی بود که بسياری ديگر                » حکومت قانونی  «آنچه الک درباره        
، هنگامی که از آزار و تعقيبی که در              ١٦٨٣الک برای اين عقيده مشترک منادی خوبی بود، زيرا در سال                    . می گفتند

انگلستان بدان گرفتار آمده بود، به هلند گريخت، با بسياری از آوارگانی که از ستم حکومت های مطلقه بدانجا آمده  بودند،                      
. يی بودند که از زجر و تعقيب مذهبی بدانجا پناه آورده بودند           »اصحاب فرقه ها «اين آوارگان، اکثرًا    . کردمالقات و گفتگو    

قرن شانزدهم به سبب اصراری که در مورد            » رفرماسيون«. در آن روزگار الهيات و سياست از يکديگر جدا نبودند               
در اذهان  . ذهبی را به شورشيان سياسی بدل ساخت      وظيفه تحقيق آزاد و مرجعيت جمله باورد دادران داشت، شورشيان م           
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اما در عمل به     . اين بدين معنی بود هر کس می بايد انجيل را برای خود بخواند و برای خود تفسير کند                        » اصالح گران«
 حق هر انسان برای پرسش هر چيز و يافتن اعتباری از برای انديشه خود که در پی نطمی      –معنای آزادی و برابری بود      

 . هتر است، در انجيلب
و بدينسان قرن هفدهم شاهد آشفتگی فرقه ها بود؛  هر مفهوم و آرمانی برای جامعه و حکومت انديشيده شد، مورد بحث                             

تجديد «در انگلستان، مدت زمان بين جنگ داخلی و           . و غالبًا تا حدی نيز جامعه عمل پوشيد         . قرار گرفت و پشتيبانی شد     
. ، دوران يک مباحثه پايان ناپذير سياسی و بسياری طرح های مشروطه خواهانه بود             )١٦٤٢-٦٠(حکومت مطلقه   » حيات

در » کرمول«سربازان  . آنگاه، انديشه هايی که در پی تشکيل دنيايی نوين بودند، برای نخستين بار پا گرفتند و رشد يافتند                   
يکی . و دولت را مورد بحث قرار می دادند      » کليسا«ارتش متفکران سياسی و مذهبی به شمار می آمدند، که پيوسته مسايل             

آنان می گفتند که کليساها می بايد اختياری باشند و از جماعات خودمختار تشکيل                . بودند» مستقالن«از مهمترين دسته ها،     
 .يابند

کسانی که جملگی      . دسته های ديگر عبارت بودند از دموکرات های تندرو، کمونيست های نخستين و آنارشيست ها                             
 .از نو بسازند) سلطنت مسيح برروی زمين(» فرارسيدن هزاره«ی خواستند جامعه را برای م

): و امروز می توانيم ببينيم که اين اصل بنيانی سوسياليسم است                  (حتی الک، اين فيلسوف آرام و معتدل چنين نوشت                   
 آنچه را که طبيعت فراهم آورده و        پس، هر . و کار دستانش، به حق از آن خود اوست         ) انسان(می توان گفت که کار بدن      «

او از دل خاک بيرون می کشد و بدان شکل می دهد، الجرم کار خويش را با آن درآميخته است و در آن کاال سهمی دارد                             
 .»که از آن خود اوست، و بدينسان آنچه را فراهم آورده ملک او می سازد

روپا، با تاکيد بر اين همانی اراده ها در اتحاد اجتماعی، به                  ژان ژاک روسو، انقالبی ترين و با نفوذترين متفکر قاره ا                 
 :تفکرات مشروطه خواهانه نيرويی انقالبی بخشيد

آن چنان مجمعی بايد ساخت که در آن تمامی نيروی اجتماع برای حفظ و نگهداری شخص و مالکيت هر عضو اين ميثاق          
و . ا ديگر اعضاء متحد می شود، از اراده خود پيروی کند           به کار گرفته شود، بدين ترتيب که هر عضو، پس از آن که ب                 

آنان چون گروهی از انسان ها که گرد هم آمده اند خود را تنی واحد بيابند، تنها                  ... چونانکه پيشتر نيز بوده است آزاد بماند       
 .ه شوديک اراده داشته باشند، که برای حفظ منافع مشترکشان و نيکو ساختن هر چيز و هر کس به کار گرفت

 . يک انزواطلب، و بيزار و بيگانه از دوستان بود–روسو، خود يک خلوت نشين 
او معتقد بود که انسان ها      . او از جامعه عصر خويش متنفر بود، و با اين همه آرزو می کرد با ديگران پيمان اتحاد ببندد                        

ا برقرار ساختن نهادهای خوب، فضايل به طور          ب. همچنانند که هستند زيرا قوانين و تعليم و تربيت شان آنان را می سازد              
در اسپارت و رم، مردم به       . او می گفت که اين موضوع در دنيای قديم ثابت شده است             . طبيعی و ناخودآگاه وجود داشت     

پول، تجمل، به بند کشيدن استقالل انسان . وطن خود عشق می ورزيدند و به خاطر آن تن به هر شهامت و اقدامی می دادند              
تنها جامعه يی که قوانين آن برحسب       . له انسانی ديگر و طبقه وسيله طبقه يی ديگر، به تباهی و فساد کشيده شده است                   وسي

موافقت جملگی اعضاء آن پديد آمده باشد، می تواند به اعضای خود آرمانی يکسان بخشد و هر کس خود را در آن در                                
 .مسير تکامل ببيند و با ديگران پيوند داشته باشد

در آن اجتماعات    . وسو تحت تاثير وضعيتی که در اجتماعات کوچک و گسترش نيافته وجود داشت، قرار گرفته بود                       ر
او در زمينه خواست ها و آرمان های عملی انسان ها نمی انديشيد، بل به اراده                    . حقيقت آرمان مشترک برای همگان بود        

در اين مورد او کانت فيلسوف آلمانی را تحت           . (ر می کرد عقالنی و اخالقی آنان و آرمان های بزرگ و دورنگرشان فک            
 نظريه اخالقی کانت اين بود که انسان می بايد تنها آن چيزی را بخواهد و اراده کند که می تواند آن را به                        –تاثير قرار داد    

 ).عنوان يک ضابطه جهانی نيز اراده نمايد
و موجود که مردم آرمان ها و منافعی گونه گون و غالبًا متناقض                 در جوامع واقعی     : ليک در اينجا ترديدی باقی می ماند        

پس از انقالب فرانسه، مشروطه يی بر اساس اصول روسو طرح گشت و              . دارند، اين چنين اراده عمومی يی وجود ندارد       
ا از  نشيب و فراز حوادث به زودی آن ر          . جامه عمل پوشانيده شد    » حکومت و اقتدار مردم    « برای استقرار     ١٧٩٣در  

اين مشروطه هنوز   . ميان برداشت ليک اين هم چنان به عنوان آرمانی از برای دموکرات های تندروی فرانسه باقی ماند                    
نمی توانست به تمامی جامه عمل پوشد، چرا که منافع و دلبستگی های واقعی مردمان را از نظر دور می داشت و نياز                                

ک نکرده بود؛ و می پنداشت قوانين ويژه يی که پرداخته می شوند، آنسان                سازمان بخشيدن آن ها و آشتی دادن آنان را در            
صريح و روشن بر منافع و دلبستگی های مشترک، منطبق هستند که مردمان عمومًا در مقياسی جهانی به تاييد آن                                       

 .برمی خيزند
 
 

VIII –ترقی بشری  
 

و چنان که خواهيم ديد انديشه آزاديخواهان        ( داشت   انديشه ترقی بشری يا تکامل، فالسفه قرن هجدهم را به خود مشغول               
متفکران متقدم يونانی انجام دانش را حقايقی اندک و               : اين انديشه يی جديد بود     ). قرن نوزدهم را نيز در اختيار گرفت          

 .جاودانی می دانستند و انجام خرد عملی را نيز دستگاهی کوچک از قوانينی خاص
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ليک با پايان قرن هفدهم،       . م را دوباره پديدار ساخته بودند، بينشی مشابه ارايه داشتند              متفکران رنسانس، که دنيای متقد      
بسياری اکتشافات تازه و بسی دگرگونی های اجتماعی بزرگ و ناگهانی روی نمودند که مردمان را به تفکری دگرباره                          

 دهنده دفاع ارزش های جاودانی و کهن در          آيا تاريخ تمدن نشان     : واداشتند و آنگاه آنان مساله يی جديد را مطرح ساختند             
برابر فساد و تباهی دايمی در درون و تهديدها از برون است يا نشان دهنده صعود انسان به سوی قله کمال؟ ادموند بورک                  

اهم به کشفی توفيق نيافته ايم، و چنين فکر می کنيم که ديگر کشفی فر            » ما«می دانيم که   «: پاسخ بسياری را با اين سخن داد       
نخواهد آمد، در اخالق به کشفی توفيق نمی يابيم، در اصول عمده حکومت وضع چنين است و نيز در انديشه های آزادی،                       

 .ليکن راديکال ها جور ديگر فکر می کردند» ...که بسی پيش از ما، حتی پيشتر از تولدمان، آن ها را دريافته اند
برای . بخشيده بود و اميدهاشان را فزونی می بخشيد و بارور می ساخت            اين پيشروی علم بود که به مردم چنين اطمينان              

) Novum Organum(» ارغنون جديد «رساله  . بيکن، اختراعاتی چون چاپ، باروت و قطب، نظمی جديد را می نمود             
نداز نامحدود  او بدين اختصاص يافته بود که انسان ها را از برهان بيهوده و لفظی تسلسلی باز دارد و آنان را به چشم ا                               

بل هم چنين برنامه برای آينده      . دانش تنها سياهه يی از دست يافته های پيشين نبود      . پيشرفت های دانش با متد علمی فراخواند     
 .بود

بود ميان چيزهايی که بدان ها ارزش می نهادند، پيوندی   » پيوندی«آنچه فالسفه قرن هجدهم را برمی انگيخت، ايمان شان به         
چنين «اليب نيتس می گفت،     . ا را قوت می بخشيد و به آنان نيرويی جمعی می داد که ضامن ترقی بود                           که آن ارزش ه    

می نمايد که خوشبختی، شادی، عشق، کمال، هستی، نيرو، آزادی، هماهنگی، نظم و زيبايی همه با يکديگر پيوند                                       
طبيعت با رشته يی   «: و کندرسه می نويسد  . »دخورده اند، و اين حقيقتی است که مردمانی اندک به درستی آن را درمی يابن               

 اعتقاد به   -١: مبانی خوش بينی آنان، اين ها بودند     . »ناگسستنی، حقيقت، سعادت و فضيلت را به يکديگر پيوند داده است               
 -٢د؛  اين که سعادت به بهترين وجه، با اعمال اراده بشری فراهم می آيد، اراده يی که همه زمان ها منطبق با حکم خود باش                     

 .ايمان به حمايت و مددکاری متقابل ارزش های پيوسته
رشد مذهب هنر،   » گفتار در باب منش ها    «ولتر در   . و شرط الزم ترقی بشری است      . اين پيوند را می توان در تاريخ ديد        

 .علم و فلسفه را به عنوان مراحل متوالی و به هم پيوسته تکامل بشری بيان می دارد
نعت، توسعه تجارت خارجی، دست يافتن به تخصصی برتر و بيشتر در هنرها و علوم ـ اين ها                     پيشرفت کشاورزی و ص    

» پيشرفت های راستين جهانی که ما در آن زندگی می کنيم        «اين  . جملگی حاصل تقسيم کار و کشف متد علمی تحقيق بودند          
 .به بشريت سود رسانيد و سرشت بشری را نجابت بخشيد

حاکميت مردم . مفهوم ترقی بشری را به وجود آورد) که به راستی مديون روسو است    (شه برابری   اين همه، به همراه اندي    
به عنوان عامل اصلی تبديل جامعه به صورتی که انسان در  آن قادر است، همانگونه که حقيقتًا هست، باشد، مورد                                      

 .بررسی قرار گرفت
ثر مارکی دوکندرسه که در پنهان، طی انقالب              ا» طرحی برای تصوير تاريخی ترقی ذهن بشری           «اين موضوع در       

او زمانی را پيش بينی می کرد که هنرها و علوم، صنعت، تعليم             . فرانسه آن را نگاشته، به عالی ترين شکل بيان شده است           
و تربيت، و نهادهای دموکراتيک، به مدد هنری اجتماعی که آگاه است چگونه انرژی های طبيعت را رها سازد و تنظيم                         

 .ايد، يکديگر را مداوم و دست جمعی تحت تاثير می گيرند و پيش می برندنم
 .انديشه او از تکاملی طبيعی مايه می گرفت، بدين معنی که آدميان برای آن که بفهمند و ادراک کنند، می آموزند

 .را دنبال کرد» سرنوشت آينده انسان بر اساس تاريخ«کار طرح » آگوست کنت«
 چنان که هگل،     –ا تنظيم قوانين عمومی رشد اجتماعی، آن را بر موازين علمی استوار ساخته است                     او می انديشيد که ب    

 .مارکس و هربرت اسننپسر چنين گمان داشتند
ليک همه آن  ها به ترقی . در روزگار ما، فقدان ايمان به مذهب ترقی، اوتوپياهای علمی را به بختک هايی تبديل کرده است     

مثال جرمی بنتهام    . ش خود را بر اساس فلسفه های فريبنده و سفسطه آميز تاريخ بنيان نگذارده بودند                      اعتقاد داشتند، بين   
 :می انديشيد

از آنجا که برخی علل بنيادی ناخشنودی های بشری ممکن است برای هميشه باقی بماند، سعادت کامل را بايد در زمره                            
 .اکسير جهانی و گوهر خرد محسوب داشت

جهان می توانست به جای اين که جنگلی           . رفتی عظيم، به وسيله اصالحات، برای انسان ها وجود داشت              اما امکان پيش   
سياست های اجتماعی قادر بودند رشد و پيشرفت های غيرقابل پيش بينی را           . وحشی باشد، به بوستانی شادی بخش بدل شود       

 .به پيشرفت های معين و يقينی مبدل نمايند
 
 

IX –وحشی نجيب  
 

برای ديگران جامعه خيالی در     . اين پاداش و مقصد ترقی بود      . زعم برخی متفکران، جامعه خيالی، در آينده نهفته بود          به  
روسو، کسی که اجتماعات ساده     .  يا در جايی ديگر بنا نهاده شده است         –گذشته نهفته بود، در يک عصر طاليی و گمشده           

يد، خواه در دره های سوييس يا در تصورات اش از گذشته باستان            را تحسين می کرد و بدانها عشق می ورز       » رودررو«و  
 . يا از جنگل بدوی، از هر دوی اين انديشه ها به سختی دفاع می کرد
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 مردمان ساده يی را       – چون گزارش های کاپيتان کوک از سفر استراليا و اقيانوس آرام                         –گزارش سفرهای دريايی       
اين مناظر، تصور انسان هايی را که زندگی مصنوعی و فاسد                         . اشتندمی نماياند که در جزاير دوردست سکنی د                

جامعه شان، جامعه يی که ظاهرًا هر گونه پيوند خود را با واقعيت و طبيعت گسسته بود، آنان را به خفقان انداخته بود،                               
لويی دو   «.  گرفتند  فالسفه از اين گزارش ها برای استدالل خود پيرامون اساس قوانين و اخالق مدد                           . برمی انگيزاند

، گزارشی از جزيره تاهيتی تهيه نمود که          )١٧٦٦-٦٩(نخستين دريانورد فرانسوی که به دور جهان سفر کرد            » بوينويل
تکمله يی نوشت و در آن بيان داشت که ابتدايی ترين               » بوينويل«ديدرو، برای گزارش      . خوانندگان اش را شيفته ساخت     

 از مردمان متمدن به قوانين نيکو – که به سادگی از قانون طبيعت پيروی می کنند      – مردم روی زمين، چون اهالی تاهيتی     
اما او می افزايد که برای جوامع روستايی ابتدايی پا فراتر گذاردن از مرحله يی که در آن هستند،                       . و اخالق نزديک ترند  

 .ود باز گردندآسان تر است، تا اين که مردمان پيشرفته وسيله اصالحات به گذشته طبيعی خ
نتيجه اين بود که بی گناهی و سعادت را تنها در تاهيتی و ديگر مکان های بدوی می توان جست، و اين که فيلسوف می بايد               
عليه قوانين و رسومی که ماهيت و ريشه نادرستی دارند تا بدان هنگام که اصالح نشده اند سخن گويد، ضمن اين که به                              

. روشن ترين تعبير و بيان او را در باب انسان ابتدايی متجلی می سازد              » اميل«ربيتی روسو،   کتاب ت . آن ها تن در می دهد    
در جزيره يی دوردست مردی    . اثر دانيل فو است   » رابينسون کروزو «او می انديشيد شادمانه ترين رساله ی تربيتی طبيعی        

به دور از زنجير    . که در خود دارد تکيه می کند      با نيازهای واقعی خود روبرو می شود و برای برآوردن آن ها به منابعی                
آنچه . عقايد ديگران او آزاد از نيازهای تصنعی است که ممکن است او را برانگيزند و اعماد به نفس او را کاهش دهند                           

انسان را به طور اساسی و اصيل خوب می سازد، داشتن نيازهای اندک است، و پرهيز از مقايسه خود با ديگران وآنچه                          
 .و را واقعًا بد و شرور می سازد داشتن نيازهای فراوان، و توجه بسيار به عقايد ديگران استا

زيرا در اين شرايط غيرممکن است که آن اختالف           . در شرايط طبيعی يک تساوی حقيقی که خلل ناپذير است وجود دارد             
از سوی ديگر، تساوی    . سان ديگر کافی باشد   اندک طبيعی که بين انسان ها وجود دارد، برای وابسته ساختن انسانی به ان               

زيرا وسايلی که برای دوام آن به کار گرفته می شود، خود برای تخريب آن                . حقوق در جامعه متمدن پوچ و توخالی است        
مورد استفاده قرار می گيرد و ستم به ضعيف توسط قوی، که اقتدار عمومی نيز بر آن صحه گذارده باشد، موازنه يی را                           

 .عت در ميان ايشان پديد آورده، از ميان می بردکه طبي
. همه قوانين در خدمت و حمايت قوی عليه ضعيف هستند، در خدمت آنان که دارند و عليه آنان که ندارند                :  روسو می گويد 

 هنگام که   بدين سان جوامع در ساخت و تشکل خود فاسد شده اند و پوسيده اند، و اخالقيات بهتر پديد نخواهند آمد، مگر بدان                   
 .قوانين اصالح شوند

را با دهقانی که بی دست و پا و             » نجيب«روسو وحشی    . نثر ريشه دار و اساسی در اين وابستگی و پستی نهفته است                  
چرا؟ زيرا دهقان فقط از فرامين اطاعت می کند و رسم و امور جاری را گردن می نهد،                     . بی مهارت است مقايسه می کند    

 جايی وابسته نيست، کاری معين به او تحميل نشده، از هيچ کس اطاعت نمی کند، جز اراده                          در حالی که آن وحشی به        
تن او افزاری است برای     . خويش قانونی نمی شناسد، بايد در باب هر آنچه می خواهد انجام دهد، خود بيانديشد و تعقل کند                  

 .ان، مربيان لطفًا توجه کنيدمعلم: و روسو بانگ برمی دارد. روان اش، و روان اش افزاری برای تن اش
که عميقًا تحت تاثير روسو بود و جزاير زيبای اقيانوس آرام را که مستعمره                            ) ١٧٣٧-١٨١٤(برناردين دو سن پير       

که در آن   » پل ويرجينيا « نيز می شناخت، منظومه يی در وصف عواطف طبيعی نگاشت، رساله يی به نام               –فرانسه بودند   
ده بی پيرايگی و طبيعت را نشان می داد، بل هم چنين نمايان می ساخت که چگونه جامعه قادر به                   نه تنها سعادت افسون کنن    

» کلبه هندی «اخالق را به صورتی متفاوت باز می گويد،           » کلبه هندی «خرد کردن اين سعادت است، سن پير، در کتاب            
» ناملموس« در ميان جنگل از موجودی         اين خرد و سعادت را مرد هندی در کلبه اش،           . داستانی است از خرد و سعادت      

اين بی گناهی طبيعی، فضيلت و سعادت، که تصور می کردند می توان آن            .  هوشمندان –فرا گرفته است، شايد از برهمنان       
اين ها انعکاس احساسات و انديشه های فالسفه . را در جنگل يافت، شالقی بود تا به وسيله آن جامعه معاصر را تنبيه نمايند         

شود، آزاد از اوهام، تعصب، نفرت و              » عضو جهان  «يک   » بشر به طور کلی      «ن گرای بود که آرزو داشتند            روش
 .پيمان هايی که او را به بند می کشند

 پايان            
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