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  دهكيچ

شـمندان  یاند اسـت.  یاسـ یس یـۀ هر نظر یلیتحل ۀمباحث در مطالعترین  مهم از ی، یکیاسیس یۀت بشر و نظریارتباط ماه

 هـا بنـا   ت انسـان یاز ماه ین و برداشت خاصییومت را بر تبکاست و حیس ةش درباریدگاه خویت دیمشروع معموالً یاسیس

است و یت در سیاهم موضوع با یکد یتوان و نبا یت بشر را صرفاً نمیماهه کش حاضر آن است پژوه یاصل ةدید. اننه می

ه کـ اسـت   ییفضـا ، واقع ت بشر دریه ماهکبل ؛گونه هستند نیا يا آزادی يبرابر، ه عدالتکگونه  آن ؛دانست یاسیس ۀینظر

 یت بشـر توجـه اساسـ   یاگر به موضوع ماهرد. یگ یل مکش، استیو برداشت از س یو تلقّ یاسیس ۀینظر، در درون آن فضا

هـا و ابهامـات در   یناهماهنگ یه برخک چنان ؛معلوم خواهد شد یاسیس ۀینظر از امور در ياریبس فیلکترد آنگاه یصورت گ

ـ از ماه یاسـ یپرداز س هیابهام و عدم انسجام در برداشت نظر ۀجیتوان نت یرا م یاسیات سینظر ـ بنت بشـر دانسـت.   ی ن یادی

را ی چوبرچـا ، ت بشـر در واقـع  یـ ه ماهکـ نیعبارت است از ا یاسیس یۀژه نظریو هو ب یاسید سیعقا يبشر برا تیبودن ماه

ـ ه غاکند ک می ت بشر مشخصیشود. برداشت ما از ماه می يبند در درون آن صورت یاسیس یۀه نظرکدهد  می لکش ت ی

  د باشد.یبا یو مضمون اواجد چه نوع محتو یاسیس یۀو هدف نظر

 بشر، نظریۀ سیاسی، دولت، ارسطو.ت یماه ها: کلیدواژه
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  مقدمه

بـه طـور    یاسـ یو دانـش س  ،به طور عـام  یعلوم انسان ۀدر عرصپردازي  هینظر يبرا، ت بشریموضوع ماه

شـمندان در  یآراء انداز  ياریه فهـم بسـ  کـ ن معنا یبه ا؛ برخوردار است ياریبس یلیاز ارزش تحل، خاص

ـ آنها از ماه یبه فهم تلق ،تینهادر ء ن آرایو علل ا ومتکاست و حیس ۀعرص گـردد. از   یت بشـر بـازم  ی

ـ با اساساًی اسیس ۀین هر نظریادینقد بن ،گرید يسو از  یاسـ یس ۀیـ د معطـوف بـه نقـد برداشـت آن نظر    ی

ـ نظر :تـوان گفـت   می هکتا آنجاست ی، اسیسپردازي  هینظر يت بشر برایت ماهیت بشر باشد. اهمیماه  ۀی

اسـت اسـت.   یس ۀت بشر بـه عرصـ  یماه ةمفروض دربارهاي  دهیا ایده یا ۀسعبسط و تو ،در واقع یاسیس

ـ نظر يبـرا  یشناس انسان یبر مبانتأکید  د توجه داشتیالبته با ر یتـأث  ینفـ  يبـه معنـا   یاسـ یس يپـرداز  هی

، یشـناخت  ین هسـت یهمچنـ  و یشناسـ  معرفـت  يدعـاو  کـه  ؛ همچنانستینه نین زمیگر در اید يها مؤلفه

و  یاسـ یس يپـرداز  هیـ در نظر يارکـ ان رقابلیغ هايریننده باشند و تأثک نییتع یاسیس یۀنظر يتوانند برا یم

، اسـاس  ینابـر ننـد.  ک مـی  مـت عمـل  یعز ۀمبنا و نقط یکعنوان به ،نهین زمیداشته باشند و در ا یاجتماع

ت یـ دارد؟ اهم یاسیسپردازي  هیدر نظر یت بشر چه نقشیه ماهکپژوهش حاضر آن است  یپرسش اصل

 یننـدگ ک نیـی ار نقش تعکبا اناند  کوشیده پردازان هینظر یم برخیه بدانکشود  می شتریب یهنگام رسشن پیا

ه برداشـت  کـ ننـد  کومـت مطـرح   کاسـت و ح یدربـاره س اي  هینظری، اسیسپردازي  هیت بشر در نظریماه

بـا   مفروض نداشته باشد. ابتدا ضـرورت دارد مقصـود از دو اصـطالح    ون خودراز انسان را در د یخاص

  .یاسیس ۀیت بشر و نظریماهمشخص شود:  پژوهش حاضر يت برایاهم

  هاي بحث تبيين كارواژه

  ت بشريماهالف. 

ن یـ است. اي وجود داشته بشر ۀشیخ اندیدر طول تار یمتنوعهاي  و برداشتها  یتلق، ت بشریماه ةدربار

بـه توافـق   ، هـزاره سـوم   ۀاندر آسـت «اند:  ردهتأکید ک سندگانیاز نو یه برخکاست  يبه حدتنوع برداشت 

ـ ماه ةدربـار  افالطـون و  سـقراط در عصـر  ها  یه آتنکاز آنچه  يشتریب ، ده بودنـد یبـدان رسـ   يت بشـر ی

ع مطـرح  یار وسـ ین اخـتالف بسـ  یا يتوان برا می راگوناگونی علل  .)183ص  ،1999تریگ، » (ام دهینرس

ه صرفاً مربوط به مطالعـه  کست ین يامر ت بشریه موضوع ماهک ن علل آن استیاترین  مهم از یکیرد. ک

 یه صرفاً به صورت تجربـ کست ین يزیت بشر چیماه ،گریش باشد. به عبارت دیق آزمایاز طر یو بررس

)empirically(  ـ هـا   ت انسـان یـ ه ماهکـ بل ،شـف شـدن باشـد   کقابل  از آن در درون و در یبرداشـت  ۀو ارائ

به عبـارت   .)23ص  ،1991پلنت، (شود میه تر مالحظ عیتر و وس یعموم یکیزینه متافیزم یکچارچوب 
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مقبـول و   يهـا  ارزش، جهـان و عـالم وجـود   ، و معرفت یت آگاهیما از ماه ین برداشت و تلقیا، گرید

ت یـ ت بشـر اسـت. اگـر ماه   یو برداشت ما از ماه ینوع تلق ةنندک نییه تعکل است ین قبیاز ا یموضوعات

گـاه اختالفـات موجـود در     بود آندستیابی  قابل یتجرب صرفاً ۀق مطالعیاه از طریگ یکت یمانند ماه، بشر

 ییمحتـوا  ۀجنب ت بشریماه ةاما منازعه دربار .داشته باشدشناختی  روش ۀتوانست صرفاً جنب می نهین زمیا

ه انسـان را  کـ  یداند و برداشـت  می قادر و متعال يه انسان را مخلوق خداک یان برداشتیز دارد. تفاوت مین

ار کـ  بـه هـاي   یشناسـ  اختالف در روشسبب فقط به ، داند می دهیچسب هم بههاي  اتم صرف ازاي  مجموعه

هـاي   و قضـاوت  یکیزیمتـاف هـاي   نهیدر زم یه تفاوت اصلکبل ،ستین يت بشریفهم ماه يشده برا گرفته

ت معرفت و مانند آن وجـود  یت آن و ماهیغا، جهان أمنش، ت عالم وجودیماه ةه دربارکاست تري  عیوس

امـا   ،توانند داشته باشـند  می زینشناختی  روش يامدهایو اختالفات البته استلزامات و پها  ن تفاوتیدارد. ا

  شوند. می مربوط ،هستند ییه اساساً محتواک ،تر و گستردهتر  عیوس يه به امورکبل ،ستندین یصرفاً روش

ز مطالعـات تجربـی   توان ا نمی ،البته این بحث به آن معنا نیست که در مطالعات مربوط به انسان

 ۀهـاي جدیـد، عمومـاً مطالعـ     عنوان یکی از رشته به ،»شناسی انسان« ۀاستفاده کرد؛ کما اینکه در رشت

ویـژه در   هاي زندگی او در درون اجتماعات و اقوام گوناگون در مقـاطع تـاریخی، بـه    انسان و شیوه

» شناسی عمـومی  انسان«که  ،گیرد. این رشته دوران ماقبل مدرن به صورتی اساساً تجربی صورت می

شناسـی   فرهنگـی، انسـان    شناسـی اجتمـاعی ـ    چهـار زیرشـاخه دارد: انسـان    ،شـود  نیز نامیـده مـی  

شناسی اجتماعی ـ   انسان«شناختی.  شناسی زبان و انسان ،شناختی شناسی زیست شناختی، انسان باستان

هـاي اجتمـاعی و    تفـاوت هـا و   پـردازد و هماننـدي   به بررسی جامعه و فرهنگ بشري می» فرهنگی

رفتارهـا و الگوهـاي فرهنگـی    » شـناختی  شناسی باسـتان  انسان«کند.  فرهنگی را توصیف و تبیین می

کنــد. موضــوع  گذشــته بشــر را از طریــق بقایــاي مــادي آنهــا بازســازي و توصــیف و تفســیر مــی

شناسـی   سانان«شناختی انسان در زمان و مکان است. در  تنوع زیست» شناسی زیست شناختی انسان«

هـاي بشـري در زمینـه و مـتن اجتمـاعی و و       نیـز زبـان بـه عنـوان یکـی از ویژگـی      » شناختی زبان

  ).34ـ11، ص 1386شود (کتاك،  اش و در زمان و مکان بررسی می فرهنگی

 دقیقـه، مشـترك  هاي علوم  که عمدتاً با شیوه ،هاي تجربی از روش ،ها این زیرشاخه ۀپیداست که در هم

شناسی ـ بـه معنـاي     ماهیت بشر و انسان است، یا انسان ةشود. بحث پژوهش حاضر دربار می استفاده ،است

اسـتفاده شـده    )Haman nature» (ماهیـت بشـر  «از اصطالح  ،اساس ذکرشده ـ کامالً متفاوت است. برهمین 

و  یحسـ  يهـا  ه از روشکـ  ،شناسی باشد. در انسانتر  روشن» یشناس انسان«است تا تفاوتش با اصطالح 
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سـت  یز طیمحـ  یـک ا در ، یـ خاص جامعه و اجتماع یکانسان در  موضوع مطالعه، ردیگ ک میمک یتجرب

در هـا   انسـان  یاجتمـاع ــ   یو فرهنگـ  یعـ یات طبیحهاي گوناگون  ه جنبهکن صورت یبد؛ خاص است

ـ هاي  د به مدد روشیم و جدیدرون اجتماعات قد  مطالعـه قـرار  ي، موضـوع  ا و عمـدتاً مشـاهده   یتجرب

ماننـد   یه به موضـوعات کگونه  همان ؛پردازد می هم» استیس«به موضوع شناسی  رد. البته رشته انسانیگ می

ـ تغذ، وراثـت ، نـژاد  تحـت عنــوان  امــا اینکـه مبـاحثی   توجـه دارد.   ت و جسـم انسـان  یجنســ، زبـان ، هی

 مطـرح ) 1388، ولنو کـ  ارژه( »یاسـ یامـر س شناسـی   انسـان «ا یـ ) 1379، ریویـ (ر»یاسـ یسشناسی  انسان«

. امـا در  شـود  وارد مـی  يدر اجتماعـات بشـر   یاسـ یس یده ال متنوع سازمانکاشبر این عناوین ، شود می

ه انسـان  کـ ن معنا یبه ا؛ ردیگ نمی قرارنظر  طمحشده مکرذ يبه معنا يت بشریماه، ن مباحثیاز ا یک چیه

ن واقـع شـده   ه در آک یستیز طین محیچنی و همو فرهنگ یخیو بدون توجه به مقطع تار یلکصورت ه ب

  یرد.گ نمی مطالعه قرارموضوع  ،است

سـبب  هـا بـه    ه انسـان کـ است  یاتیآن خصوص ،در پژوهش حاضر »ت بشریماه«مقصود از بنابراین، 

 دایـ پ يضرور ۀاو جنب يات براین خصوصیه اک اي گونه به ،مند هستند هاز آن بهر شیخو يساختار وجود

ـ به ا ؛در نظر گرفت یاسیس امالًک یتوان موضوع را می ت بشریند. ماهک می ه موجـب طـرح   سـبب کـ  ن ی

ه مربـوط  کـ  یاتیخصوصـ  ).33، ص 1986(بري،  شود می ها ردار انسانکعلل رفتار و  ۀنیدر زم ییادعاها

ه در هر جا انسان وجـود  کن معنا یبه ا؛ دنبرخوردارشمول  جهان خصلت یکاز شوید،  میت بشر یبه ماه

  ).58ص  ،(همانخواهند داشت ز وجودینها  یژگین ویا، داشته باشد

هـا   ه انسـان کست ین نیا» شوند می ت بشر مربوطیه به ماهک یصیشمول بودن خصا ن جها«مقصود از 

وجـود  هـا   ان انسـان یم ید برخوردار باشند و تنوع و تفاوتیا بایبرخوردارند  یسانیکامالٌ هاي ک یژگیاز و

شـمول   جهـان  و كات مشـتر ین رفـتن خصوصـ  یموجب از بها  ن تنوعیه اکه مقصود آن است کبل ،ندارد

اسـت  شـمول   جهـان  خاص یژگیا ویخصلت  یکه کرد کتوان مشخص  می ه چگونهکنیشود. البته ا نمی

بـدون  هـا،   انسـان  يبـرا شـمول   جهان صیاست. اما صرف باور به وجود خصا يگریبحث د ،ا محدودی

  دهد. می سوق »ت بشریماه«ما را به سمت مفهوم ، ق آنیا مصادیتوجه به مصداق 

هسـتند.  » یر انتخـاب یغ«ه کشود آن است  می ت بشر نسبت دادهیه به ماهک يا اموریگر امر ید یژگیو

نقـش   ،نـه ین زمیـ عـه نهـاده شـده اسـت و بشـر در ا     یاو بـه ود  يات در سـاختار وجـود  ین خصوصـ یا

ـ ا عـدم تحقـق ا  یـ تحقـق   ةتوان دربار هرچند می بر عهده ندارد.اي  گرانه انتخاب علـل  ، اتین خصوصـ ی

ه در کـ شود  می موجبها  انسان يص در ساختار وجودین خصایاما نفس وجود ا ،ردکر کرا ذگوناگونی 
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 يو همسـاز  یت موجـب ضـرورت همـاهنگ   ین خصوصـ یـ م. ایمعتقد باش »ضرورت« ةدینه به این زمیا

 ت بشـر یـ هبا امور مربـوط بـه ما   یاسیو س یاجتماعهاي  یده و سازمان يدر سطح فرد یتیتربهاي  برنامه

بشـر   يص ماهوید با خصایه بااست ک یو اجتماع يمات فردیو تنظها  ن برنامهیه اکن معنا یبه ا؛ شود می

ـ ماه«. بحـث  ص هشـت)  ،1986 ،(بـري س کـ نه بع، منطبق و هماهنگ باشد ـ ارتبـاط وث » ت بشـر ی ق و ی

ـ ماه ،گـر یدارد. به عبارت د» فطرت«با موضوع  یمکمح بـوط بـه   مر يبـر اسـاس دعـاو    ت بشـر غالبـاً  ی

ـ امور مربـوط بـه ماه   ،جهی. در نت)2ص  ،2003 ،(وایتشود می فیبشر تعر ياقتضائات فطر  ت بشـر را ی

  دانست.او  يبرا يفطر يتوان امور می

  ياسيس ةينظرب. 

ه کـ نیا ةامـا دربـار  پـردازد.   مـی  اسـت یس ۀمل و تعمق در عرصـ أه به تکاست  یسک »یاسیپرداز س هینظر«

وجـود دارد   يادیـ ن عرصـه اختالفـات ز  یـ ان محققان ایم ،یستمل چأن تیط ایها و شرا یژگیواهداف، 

عبارت اسـت  » یاسیس ۀینظر«، معتقد است: از محققان معاصر ،لئواشتروس). 391، ص 1388، ونی(اسول

ی مالتأن تـ یشود. چن می جانبه منجر است همهیس یک ۀه به ارائی کاسیط سیشرا ةر درباریمالت فراگأتاز: 

اي از آن اسـت   مالحظـه  ا بخـش قابـل  یـ  یار عمـوم کـ افمقبـول  ه کشوند  منتهی می یت به اصولینهادر 

  ).13ص  ،1988(اشتراوس، 

هـاي   سیاسـی اسـت و بـه جنبـه     ۀسیاسی عمدتاً در پی تبیین وضع موجود در جامع ۀپس نظری

نی نیز از جمله محققـا  دیوید رافائلهنجاري و بایدها و نبایدهاي امور سیاسی توجه چندانی ندارد. 

در این زمینه  رافائلکند.  ) معرفی میexplanation»(تبیین«سیاسی را  ۀاست که هدف عمده در نظری

آن که » علمی«عبارت است از: نظریه به معناي » اجتماعی و سیاسی ۀمقصود از نظری«کند:  تأکید می

دي را ضـبط  هدفش تبیین است. عالمان اجتماعی (و سیاسی) مانند عالمان طبیعی صرفاً واقعیت فر

ها و قوانین عام و عمومی تبیین کننـد و تـالش    کند آنها را به عنوان نمونه بلکه تالش می ،کنند نمی

رافائـل،  »(هاي نظري یک علـم باشـند   بخش جنبه دهنده و تقویم دارند این قوانین تبیین عام، تشکیل

انـد.   سی توجـه کـرده  سیا ۀ). با وجود این، برخی محققان به جنبه هنجاري بودن نظری6ص  ،1991

تواننـد فـارغ از ارزش و    هـا نمـی   مهم که نظریـه  ۀضمن توجه به این نکت هیوود اندرو ،براي نمونه

هـا و امـور سیاسـی     داند که در پی آن است به پدیـده  سیاسی را دیدگاهی می ۀطرف باشند، نظری بی

دهنـدگان   صـلی رفتـار رأي  اجتماعی عامـل ا  ۀطبق«اینکه گفته شود  ،نظم و معنا ببخشد. براي نمونه

). طبـق ایـن رویکـرد،    122ــ 120، ص 1387شود (هیـوود،   سیاسی محسوب می ۀیک نظری» است

۳۰     ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان  

توانند کامالً فـارغ از   سیاسی واجد خصلتی هنجاري است؛ زیرا علوم اجتماعی و انسانی نمی ۀنظری

  ها و امور سیاسی است. ارزش باشند، اما هدفشان باز هم تبیین پدیده

ـ با ةو تعمـق دربـار   یبررس، »یاسیس ۀینظر«مقصود از ، حاضر در پژوهش  ۀعرصـ  يدهایـ دها و نبای

ـ ب صـرفاً  یاسـ یسپـردازي   هیـ ه نظرکـ ن معنا یبه ا؛ ه با استدالل همراه استکاست است یس ـ ان ی ا اظهـار  ی

ـ یدر زم يال فـرد یـ شـات و ام یا گرایـ  يو احساسات فرد یحات شخصیترج  ۀعرصـ  يهـا  ضـرورت  ۀن

قـت  یاز حق یخود را واجـد نـوع   برخوردار است و یمعرفت يمبنا یاز نوع سکبعه کبل ،ستیاست نیس

 است هسـتند ین سیادیت بنیماه ةق درباریحقا یبرخداراي  یاسیسهاي  هیداند. نظر ی میاسیامور س ةدربار

  .)3ص  ،1991(پلنت، 

ـ اي با خیر و سـعادت دارد؛ بـه ایـن معنـا کـه ن      سیاسی ارتباط ویژه ۀاز سوي دیگر، نظری  ۀظری

کنـد عناصـر    سیاست و امور سیاسـی اسـت کـه تـالش مـی      ةسیاسی آن نوع بررسی و تعمق دربار

ـ  ) بـدین 31، ص 1370سعادتمند را فهم و درك کند (اسـپریگنز،   ۀجامع ةدهند تشکیل  ۀروي، نظری

سـعادتمند و حکومـت مطلـوب اسـت      ۀسیاسی همیشه معطوف بـه زنـدگی سـعادتمندانه، جامعـ    

هـا و بایـدهاي    پردازي سیاسی مستلزم توجه جدي به ضـرورت  ده). نظریه ص ،2010 ،(اسکاماچر

سیاسی مستلزم بررسی اهداف و ابزارهـاي عمـل سیاسـی اسـت و در      ۀسیاست است. نظری ۀعرص

)؛ مسـائلی  22، ص1393با مسائل اخالقی و هنجارهاي سیاسی کامالً مرتبط است (هیـوود،   ،نتیجه

اعت کرد؟ حدود آزادي فردي چگونه باید باشد؟ و اینکه منـابع و  مانند اینکه: چرا باید از دولت اط

هاي مختلف اختصـاص یابـد؟ اینهـا از جملـه      مزایاي موجود درجامعه چگونه باید به افراد و گروه

  شوند. سیاسی محسوب می ۀمسائل و موضوعات نظری

وضـوع  بـا م  ،سیاسـت  ۀها و بایدهاي الزم در عرصـ  سبب توجه به ضرورت سیاسی به ۀنظری

پـردازان سیاسـی    نظریـه  ۀبسیار مهم خیر و سعادت سیاسی نیز کامالً مـرتبط اسـت. تقریبـاً همـ    

 ۀاساس، هدف نظری کند. براین معتقدند: عمل به رهنمودهاي آنها اوضاع سیاسی جامعه را بهتر می

سیاست به سمت خیر و سعادت راهنمـایی کنـد (اسـپریگنز،     ۀسیاسی آن است که ما را در عرص

اینکه خیر و شر سیاسی، و سعادت و شقاوت اجتماعات سیاسـی   ة). هرچند دربار25، ص1370

اما فصـل مشـترك آنهـا     ،اي وجود دارد پردازان سیاسی اختالفات گسترده میان نظریه ،در چیست

این است که همه در پی بهبود اوضاع جامعه و رفع نواقص و کمبودهایی هسـتند کـه بیشـتر در    

  شود. می سیاست مشاهده ۀعرص
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  ياسيه سيت بشر و نظريماه

اسـت.  شـده  توجـه  بـدان  متـر  کامـا  ، دارد یاسـ یدانش س يت بشر برایه موضوع ماهک یتیبا وجود اهم

 یتـوجه  مک ةنندک انیباند،   نشان داده ين ارتباط توجه محوریه به اک یو مقاالتها  کتابمحدود بودن شمار 

اسـت   یرد وضـوح کان ینه بین زمیتوان در ا می هک یعللاز  یکید یمهم است. شا یلین موضوع تحلیبه ا

ان یـ ه نسـبت م کـ د توجه داشـت  ین، بایا د. با وجودیبه نظر آ محقق ين است براکامر مم يه در ابتداک

تب بـزرگ  کدو مکم  ، دستستمیست. در قرن بیاز از استدالل نین یو ب یهیبد یاسیس ۀیت بشر و نظریماه

 یاسـ یس و يرکـ تـب ف کن دو میروان ایه تابعان و پکن معنا یبه ا ؛ط شودن ارتبایر اکمن ردکتالش  يرکف

 یخاصـ  یدگاه و تلقـ یـ چ دیه بر هکطرح و بسط دهند اي  ر خود را به گونهومنظ یاسیس ۀینظرکوشیدند 

 ۀر برجسـت کـ متف ژان پل سارترژه یو هب، »سمیالیستانسیاگز«اتب کن میاز ا یکینباشد.  یت بشر مبتنیاز ماه

  یستم بود.دوم قرن ب ۀمیژه در نیو هب »سم معاصریبرالیل« يگریو د ،تبکن میا

  ياسيس ةيت بشر و نظريمنتقدان ارتباط ماهالف. 

ـ   ،برخی از متفکران سیاسی، اعتقاد به ماهیـت بشـر و در نتیجـه    ،گونه که گفته شد همان  ۀابتنـاي نظری

تـوان بـه    مـی  ،ۀ این اندیشمندانسیاسی بر دریافت و تلقی خاص از ماهیت بشر را نفی کردند. از جمل

هـا آزادنـد    به این معنا که انسان اشاره کرد. وي معتقد است: وجود قبل از ماهیت است؛ ژان پل سارتر

انـد تعریـف کننـد و بـه خـود ماهیـت        تا خود را از طریق اعمال و رفتاري که خودشان انتخاب کرده

اي بـراي بشـر در نظـر     شـده  تعیـین  ازپـیش گونه ماهیت  توان هیچ ). نمی27، ص1387ببخشند(هیوود، 

هـاي خـود را، کـه     ها مجبورند ماهیت خویش را انتخاب کنند؛ یعنی خصایص و ویژگی گرفت. انسان

انسـان را   سـارتر روي،  کننـد. بـدین   خودشان انتخاب می ،بخش ماهیت آنهاست دهنده و تقویم تشکیل

محیط یا امور دیگـر را   ۀوسیل شدن انسان بهداند. او همچنین وجود خدا و ساخته  محکوم به آزادي می

گیري دربارة ماهیت خودش و اینکـه چـه بایـد     او، هر انسانی براي تصمیم ةشود. به عقید نیز منکر می

کـه منکـر وجـود     ،انسـان  ةباشد و چه باید انجام دهد، کامال آزاد است. طبیعتاً چنین دیدگاهی دربـار 

ـ   ةایدشده براي بشر است،  تعیین خصایص ازپیش سیاسـی را بـه چـالش     ۀارتباط ماهیت بشـر و نظری

در مؤسسـات اجتمـاعی و    ،سـارتر هاي  ویژه دیدگاه به ،هاي اگزیستانسیالیستی کشد. هرچند دیدگاه می

سیاست و حکومت آن است کـه   ۀهایی براي عرص اما استلزام چنین دیدگاه ،سیاسی کمتر متجلی شده

اي براي تعین بخشیدن به خود قائـل شـود    آزادي بسیار گستردهدولت باید تا سرحد امکان براي افراد 

  ).13، ص1368(اسیتونسن، 

۳۲     ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان  

ت یـ ان ماهیـ رده است ارتباط مکز تالش یسم در دوران معاصر نیبرالیان لیاز جر یبخش، نیعالوه بر ا

سـم  یالیسستانیسم معاصر با آنچـه دربـاره اگز  یبرالیله در لئن مسیر شود. البته اکرا من یاسیس ۀیبشر و نظر

 ،هسـتند  ،شـده کره ذکـ  ییت بشر به معنایر ماهکمن عمدتاًها  ستیالیستانسیمتفاوت است. اگز ،مطرح شد

ا یـ ر کمن، نهند می بنا کانت يرکسنت ف ه آراء خود را برک يمعاصر يها برالیلویژه  ها، به برالیه لک یدرحال

ه بـر  کـ ومت ارائـه دهنـد   کح است ویس ةرا درباراي  هینند نظرک می ه تالشکبل ،ستندیت بشر نید ماهؤیم

ـ نظر یـک بسـط   :معتقدندها  برالینباشد. ل یت بشر مبتنیاز ماه یخاص یتلق ه بـر برداشـت   کـ  یاسـ یس ۀی

  ).2ص  ،2003(وایت،  ر استیپذ انکام، نباشد یاز انسان مبتن یخاص

ط دهند که اخـتالف بـر   سیاست بس ةاي را دربار اند نظریه پردازان سیاسی لیبرال کوشیده بسیاري از نظریه

پـردازي   کنـد در نظریـه   پذیرد و تالش مـی  به عنوان یک اصل بنیادین می ،ها چیست سر اینکه ماهیت انسان

پـردازان   تـرین نظریـه   هـاي مهـم   بر تلقی خاصی از ماهیت بشر مبتنی نباشد. بسیاري از نوشـته  ،سیاسی خود

ردن ایدة یک نظم اخالقی آفاقی که غایـات انسـان را   کنند: یعنی رها ک سیاسی لیبرال بر این نکته تصریح می

ماهیـت بشـر و غایـات اساسـی او      ۀسیاسی باید در زمین ۀکنند: نظری تعریف کند. آنها در مقابل، استدالل می

قضاوت نکند. براي نمونه، رونالد دورکین در کتاب موضوع اصـول تصـریح    ،طرف باشد و در این زمینه  بی

  ).75ص  ،1991 (پلنت، »شخصیت مبتنی نیست ةخاص دربار ۀیک نظری لیبرالیسم به«کند:  می

کند: لیبرالیسم بـر حقیقـت هـیچ     استدالل می عدالت اجتماعی و دولت لیبرالهم در کتاب  بروس آکرمن

شما نبایـد هـیچ موضـعی در     ،شناختی ساده مبتنی نیست... براي پذیرش لیبرالیسم نظام متافیزیکی یا معرفت

از  جـان رولـز  ». آمیـز اتخـاذ کنیـد    یـک خصـلت مناقشـه    ةهاي بزرگ دربار یادي از پرسشز ۀقبال مجموع

دوم قرن بیستم، معتقد اسـت: مبـادي و اصـول موضـوعۀ      ۀپردازان سیاسی لیبرال در نیم ترین نظریه برجسته

  ).76ـ75ص  ،1991انسان است (پلنت،  ةانگیز ةویژه دربار ۀنظریۀ سیاسی لیبرال نیازمند یک نظری

پـردازان سیاسـی لیبـرال     کـم برخـی از نظریـه    شود که دست هاي ذکرشده معلوم می ز نقل قولا

هـاي   شان بر مفهوم و برداشت خاصی از خیر یا ماهیـت انسـان یـا ارزش    سیاسی ۀاند نظری کوشیده

بـا عنـوان    مایکـل سـندل   ۀتـوان بـه کتـاب برجسـت     می ،اخالقی مبتنی نباشد. براي نقد این دیدگاه

وجـود برخـی    ،). در نهایـت 1982مراجعـه کـرد (ر.ك: سـندل،     هاي عدالت و محدودیت لیبرالیسم

پردازي سیاسـی را فـارغ از هرگونـه ربـط و نسـبتی بـا        اند نظریه هاي سیاسی که تالش کرده نظریه

سیاسی بـا وجـود    ۀارتباط ماهیت بشر و نظری ةآن است که اید ةدهند ماهیت بشر انجام دهند، نشان

  برخی مکاتب مورد تردید قرار گرفته است. اهمیتش، توسط 
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  ت بشريبر ماهي نظرية سياسي ابتناب. 

د یـ و عقاهـا   آمـوزه همـه   باًیه تقرکست ین معنابه ا یاسیت بشر در دانش سیگاه موضوع ماهینقش و جا

ت بشـر  یـ ن بـودن ماه یادیـ ت بشر استوار اسـت. بن یبرداشت خاص از ماه و یتلق یکبر اساس  یاسیس

را ی چوبچـار  ،ت بشـر در واقـع  یـ ه ماهکـ نیعبارت است از ا یاسیس ۀیژه نظریو هب و یاسیس دیعقا يبرا

 ت بشـر مشـخص  یـ شود. برداشت ما از ماه ي میبند در درون آن صورت یاسیس ۀیه نظرکدهد  می لکش

اگـر مـا    ،نمونـه براي د باشد. یبا یو مضمون اواجد چه نوع محتو یاسیس ۀیت و هدف نظریه غاکند ک می

 ۀبشـر جنبـ   يت بـرا کیداشتن ثروت و مال ی:عنی ،سب ثروتک یدر پي است م انسان موجودیباش معتقد

ومـت بـه   کح ،صـورت  در آن. نـد کن خصـلت جـدا   یتواند خود را از ا نمی دارد و بشر یعیطب و يفطر

ـ   ین خصلت اساسـ یتواند نسبت به ا نمی زین استیس یعنوان موضوع اصل ـ    یبشـر ب ن یتوجـه باشـد. چن

جهـت  د در یـ ومـت با که حکن معنا یبه ا ؛دارد یاستلزامات خاص ،استیس يت بشر برایماه از یبرداشت

ن آن نوع دولـت و  یچنهاي الزم را انجام دهد. هم اقدامات و برنامه، ن خصلتیا يردن و ارضاکآورده بر

» مشـروع «، مـال برسـاند  کآن را بـه   نـد و کبشر توجه  یت اصلین خصوصیه بهتر بتواند به اک یتیمکحا

ـ تا چه م ت دارد ویزان اهمیتا چه م بشر ةت مورد بحث درباریه خصوصکنیاست. البته بسته به ا زان بـر  ی

ـ به عنوان نمونـه   ـ ز متفاوت خواهد بود. اگر  یومت نکح يبرا شتیاهم، انسان و اقدامات او مسلط است

 ـر نظـر گرفتـه شـود     بشـر د  ۀخواسـت ترین  ي مهمگران در انجام اقدامات فردیاز دخالت د يل به آزادیم

، ن اسـاس ید بـر همـ  یـ ز بایـ ومـت ن کح ،صورت در آنـ   نندک می رکنگونه فیا عمدتاًها  برالیه لکگونه  آن

قـانون و نـوع تعامـل    ، ومـت کل حکشـ ی، اسیمات سیتنظ، دولتهاي  ند. برنامهکم یاقدامات خود را تنظ

آنهـا فـراهم    يگران را بـرا یز دخالت دا ین آزاديشتریه بکباشد اي  د به گونهیبا، ومت با تابعان خودکح

موضـوع  تـرین   مهم از محققان آن را یه برخکتا آنجاست  یاسیدانش س يبرا »ت بشریماه«ت یند. اهمک

  دانند. می استیس ۀدر مطالع

پردازان سیاسـی و اجتمـاعی در تبیـین عامـل      نظریه ۀهم«ه کند ک تأکید می مارتین هولیس ،نمونهبراي 

اند. این الگوها گاهی مخفـی   در دفاع از نهادهاي سیاسی، به الگوهایی از انسان وابستهحرکت دهنده مردم و 

تر از ایـن (الگوهـا)    تر یا پرنفوذ موضوعی محوري ،سیاست ۀاند، اما هرگز غایت نیستند... در مطالع و پوشیده

  ).9ص ،1983(فوربس و اسمیت،  وجود ندارد

ـ دارد و ا ت بشریبا موضوع ماه یپررنگ ار برجسته ویربط و نسبت بس یاسیس ۀینظر ،اساس ینابر ن ی

(کارتیس، دهـد  مـی  لکت را شـ یمشـروع  مربوط بـه جامعـه و   يه الگوهاکت بشر است یما از ماه یتلق

۳۴     ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان  

هـاي   یگـ یژا وی یژگیمقصود وجود و ،در واقع شود می ت بشر مطرحیبحث ماهی . وقت)354ص  ،1954

تأکیـد   اسـت  یعیو طب یات بشر ذاتیح يبر آنچه برا دهین ایهاست. ا انسان ۀر در همیرناپذییو تغ یاساس

 لکشـ ها  انسان يبرا یا تجربه اجتماعپذیري ی ق جامعهیه از طرکاست  ییزهایمقابل آن چ ۀند و نقطک می

  ).25، ص1387، دوویرد (هیگ می

ـ بدون توجه به اجتماع ، بشر يبراها  یژگین ویوجود ا فتـه  ایه در آن رشـد و نمـو   کـ  یا اجتماعـات ی

ـ کـ باشـد   یو وجـوه هـا   ویژگیواجد  ،خود ۀبه نوب یاسیس ۀیشود نظر می موجب، است  عـام و  ۀه جنب

نظریـۀ   شـه و یاند يردهایکروترین  يادیو بنترین  یکی مهم :توان گفت ، میاساس یناشمول دارد. بر جهان

ـ  یـه نظر را بر یاسیسی ـ  نظام اجتماع ةدربارپردازي  هیه هر نوع نظرین بوده کا یسنتسیاسی  ـ ییا تبی از  ین

از  یـک دگاه هریـ است در دیمربوط به اجتماع و سهاي  هیه نظرکن معنا یبد ؛رده استک یمبتن ت بشریماه

ـ ا). 31، ص1381، المیبـاک (ز ت بشر بوده اسـت یخاص از ماه یبر تلق یشمندان هماهنگ و مبتنیاند ن ی

پـرداز   هینظر يموضوع براترین  مهم دار است.رت برخویت اهمیاز نها یاسیسپردازي  هینظر يموضوع برا

  ).498، ص 1946(ویلسون، رسد  می ت بشریه بداند چگونه به برداشت خود از ماهکآن است  یاسیس

از بـه نظریـۀ سیاسـی     تـوان  یمـ ی، اسـ یس ۀیت بشر و نظریارتباط ماه یچگونگ ةاستدالل دربار يبرا

از  یه نشـان داده شـود چگونـه برداشـت    کـ  ن معنـا یبه ا کرد؛آن توجه  یاساس يها ویژگیان و کق اریطر

ـ بن يهـا  یژگـ یص و ویخصاترین  مهم ت بشر دریماه کننـده دارد.   نیـی حضـور تع نظریـۀ سیاسـی    نیادی

نـد و  ک یمـرتبط مـ  ا نظریۀ سیاسی ت بشر را بیه موضوع ماهک ینیادیمفهوم بن :توان گفت یم ،اساس نیابر

ر و سـعادت  یـ ند بحـث خ ک یمشخص م یاسیسردازي پ هینظر يت بشر را برایماه ینندگک نییتع ةژیوراک

است. اگـر   یبخت سعادت و خوش يارهایننده معک مشخص، ت بشرین از ماهییر تبهه کن معنا یبه ااست. 

 یشـگ یجاودانـه و هم  یاز زنـدگ  يبرخـوردار  يبـرا  ین و اساسـ یادیل بنیه مکم یبدان يانسان را موجود

ه کـ  یماتیها و تنظ آن دسته از اعمال و برنامه: ز عبارت است ازیاو ن يسعادتش برا يها مؤلفهگاه  آن، دارد

طلـب و   قـدرت  يشـود. اگـر انسـان را موجـود    یمـ  یین هـدف غـا  یا يسو و رفتن بها ییموجب ارتقا

ل بـه  ین میگاه ا آن، میریگر در نظر بگید يهاعت و انسانیجمله سلطه بر طب از ،گرانیخواستار سلطه بر د

ه از کـ سـعادتمند هسـتند    ییها انسانیعنی  ؛ندکسعادت را مشخص  يد معنایه باکسلطه و قدرت است 

ـ راقدامات و برنامهو  برخوردار باشند يشتریب ۀقدرت و سلط ه کـ ح و مطلـوب هسـتند   یصـح  ییهـا يزی

  شوند.یموجب قدرتمند شدن انسان م

ـ ارتبـاط دق ، شـد  ارائـه  »نظریۀ سیاسی« ه ازک یفیبا توجه به تعر ،گرید ياز سو ـ بن ق وی نظریـۀ   نیادی



   ۳۵ اهيت بشر و نظرية سياسيم

 ۀالزامـات عرصـ  « يبـه معنـا  نظریـۀ سیاسـی    را اگـر یـ ز؛ شودیمشخص مز ین »سعادت«با بحث سیاسی 

ن یـی عتي نظریـۀ سیاسـی،   اش بـرا ژهیاروکگاه سعادت  آن، باشد »ر و سعادتیل به خیمنظور ن است بهیس

سـعادت   یـۀ ق نظریاز طر نظریۀ سیاسی ت بشر بایارتباط ماه ،جهینت خواهد بود. در ییت و هدف نهایغا

ـ لـذت و ب  یه در پکم ینک یعرفم ي. اگر انسان را موجودکند میان یخود را نما ، زار از رنـج و درد اسـت  ی

ه کـ هسـتند   يهـا ز آن دسته از اقدامات و برنامـه یمطابق با واقع نو ح یصح يهاوقت اقدامات و برنامه آن

ن صـورت  یز بـه همـ  ین یاسیو اجتماع س ت دولتید. غانشو یاهش درد و رنج مکو  يمند موجب لذت

ه کـ ن خواهد بود یز در ایآن ن یاسیمات سیت اقدامات دولت و تنظین خواهد شد. صحت و مشروعییتع

ان افـراد جامعـه بـه    یـ ند و بتواند رنج و درد را در مکشتر افراد جامعه از لذت را فراهم یب يمندبهره ۀنیزم

  کن برساند.ن حد ممیمترک

ـ او در عبود یبخت وقت سعادت و خوشآن، میخداخواه دانست ينسان را موجودر اگا ،در مقابل ت و ی

 یـک د و به عنوان وشیم یتلق ياست ضروریس ۀدر عرص یاقدامات ،جهینت خداوند خواهد بود. در یبندگ

اکثـر   نـد. کبنـدگان او همـوار    يت پروردگـار را بـرا  یـ ر عبودیه بتواند مسکشود یهنجار در نظر گرفته م

شـود در   مـی  یافکل و موشـ یـ است تحلیس ۀالزم در عرص هايدها و هنجاریبا ۀهایی که در زمین لاستدال

ـ برداشت ما از ماه داشته باشد.ت بشر بازگشت یاز ماه یبه برداشت ،تینها ـ تع ت بشـر ی ت یـ غا ةننـد کنیی

ـ به ا؛ است یاسیده و عنصر سدیپترین  مهم به عنواندولت  لـت  دوایجـاد  از  ییهـدف نهـا   هکـ ن معنـا  ی

ـ برداشـت مـا از انسـان و غا    ۀجـ ینت دری، اسیس يپردازهینهاد در نظرترین  مهم عنوان به مشـخص   ات اوی

ه کـ اسـت   ییدهایـ ها و باضرورت ةنندک نییتعي نظریۀ سیاسی، برا ،خود ۀنوبن مسئله بهیخواهد شد و ا

  .ردیو عمل قرار گ نظر طمحد میبا

نمونـه برجسـته    یکتوان به  یم ،یاسیسپردازي  هینظرت بشر بر یر ماهیثأت ینشان دادن چگونگ يبرا

  :ردکاشاره  یاسیسپردازي  هیخ نظریدر تار

  ارسطونظرية سياسي  ت بشر ويماهج. 

ـ ییامـل بـه تب  کاست را به طور ینش از سییه تبکاست  یپردازان هیاز نظر یکی ارسطو ـ از ماه ین  ت بشـر و ی

 ،سیاسـت  ،اش تـاب برجسـته  کدر آغـاز   ارسـطو سازد.  می مرتبط، شود می ن استنتاجیین تبیه از اک يریخ

  ند:  ک تأکید می

ـ بـه قصـد خ   یاجتماع است و هر اجتماع ینوعـ م  یدان می هک همچنان ـ  )polis( يهر شهر ر ی

پنـدارد. امـا    مـی  ویکه خود نکرا انجام دهد  يارکوشد تا ک می همواره یرا آدمیز؛ گردد می برپا

۳۶     ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان  

ـ  ةرنـد یه بـاالتر از همـه و فراگ  اي ک آن جامعه، نظر دارندر یاز خاي  جوامع به پاره ۀاگر هم  ۀهم

ـ یس ا اجتماعیشهر «ه کن(گونه) جامعه است ید و ایجو می ن رایر بریگر است خیجوامع د  »یاس

  .)1 ص، 1371، ارسطو( نام دارد

نچـه  ند. آک ی میمعرف »ریبه خ یابیدست«را  یاسیت اجتماع سیغا ارسطو، داستیه پهمچنانک ،ن فقرهیدر ا

ه انسـان  کـ دانـد   مـی  را آنمسئله  نیعلت ا ارسطوه کن نوشتار مهم است آن است یمقصود ما در ا يبرا

ـ ی ،گـرش یتـاب د کدر  ارسـطو دهد.  می ر انجامیدن به خیت رسیهمواره اعمال خود را با قصد و غا  یعن

  ند:  ک می رارکگر تید یانیده را به بین ایا، سواخالق نیکوماخ

ـ اسـت بـر ا  یت و توجه سین اهداف و اغراض است و عنایتر یعال »استیس«هدف و غرض  ن ی

 »اسـت یس«علـم  ، گـر ینـد. بـه عبـارت د   کص ین) خصـا یاینه را متصف به (ه اهل مدکاست 

ه در اعمال و رفتارشان آثـار نجابـت و   ک ،قدر یلت و عالیبا فض یوشد مردمانک می خواهد و می

  ).26، ص 1ج، 1368، ارسطوپروراند. (، بدا باشدیشرافت هو

» ه با نفس ارتبـاط دارد وقـوف داشـته باشـد    ک ید بر علومیبا یاسیمرد س«کند:  تأکید می نیهمچن ارسطو

از  یبر شـناخت و برداشـت   ید مبتنیاست بایه علم سکآن است  ،نجایدر ا ارسطومقصود ). 33، صهمان(

  ت انسان باشد.  یماه

عات بشـري اسـت و خیـر انسـان را بـه      ترین نوع از اجتما عالی ،ارسطواجتماع سیاسی از نظر 

را بـه برداشـت   » شـهر «تشکیل اجتماع سیاسی یا همان  ارسطوکند.  ترین شکل خود تضمین می عام

امري طبیعـی  » دولت«دهد. او معتقد است: اجتماع سیاسی یا همان  خود از ماهیت انسان نسبت می

ت کـه در انسـان وجـود دارد.    هاي خاصی اسـ  ها و ویژگی است و این طبیعی بودن به سبب انگیزه

  کند: در این زمینه تأکید می ارسطو

ـ  نمی هکست ی اسانکان یابد می می ه (وجودش) ضرورتک ین اجتماعینخست ـ  یتوانند ب گر یدیک

ـ زنـد (و ا یآم مینسل با هم در يبقا ي(مثال) زن و مرد برا ؛نندکست یز عمـد و   ين) نـه از رو ی

 ،اهان موجود اسـت یز گیجانوران و ن ۀه در همکبندد  می صورت یعیطب ةزیه به آن انگکبل، اراده

  ).2، ص1371، ارسطو( ش باز نهندیهمجنس خو يزیتا از خود چ

رد و یـ گ نمی ار صورتیاراده و اخت يه از روک یعملعبارت است از:  ،ارسطو از نظر ن امریبودن ا یعیطب

  رد:دار دایثابت و پا یخصلت ند وک نمی دایر پییز تغیبر اثر عادت ن

که سـنگ   شود؛ چنان آنچه که وجودش تابع طبیعت و فطرت است بر اثر عادت متبدل نمی

چون به سقوط گرایش دارد اگر هزاران بار سعی شود که سنگ را به هوا پرتاب کننـد بـه   

 ،یعنـی سـقوط   ،دست از طبیعت خـود  ،قصد اینکه به این حرکت عادت کند به هیچ وجه



   ۳۷ اهيت بشر و نظرية سياسيم

عادت بازداشـت و   ۀتوان آتش را از صعود به وسیل روي نمی هیچ به ،طور دارد. همین برنمی

پذیرد  آنچه که بالطبع است بر اثر عادت تغییر نمی ،طورکلی آن را به سوي پایین کشاند. به

  ).36، ص1، ج1368ارسطو، (

ن یل از چنـد کرا متش یاسیا همان اجتماع سیو شهر ، ل از چند خانوادهکمتش یده را اجتماعکده ارسطو

  ی است:عیطب يامر یاسیاجتماع س، ارسطونظریۀ سیاسی  در، اساس یناداند. بر می دهکده

ـ  آن اسـت و  یاجتماع ،یوانیعت حیم طبکاست و انسان به ح یعیطباي  دهیشهر پد ـ س ک ه از ک

ـ ی يوطن است موجود یب، طبع و نه بر اثر تصادف يرو ـ اسـت   یا فروتر از آدم  ا برتـر از او ی

  .)5ص، 1371(ارسطو، 

ـ ا همان دولت از دی یاسیدانستن اجتماع س یعیطب، شدهکره در فقرات ذکشود  می مالحظه  ارسـطو دگاه ی

بـودن دولـت    یعیعت استوار است. طبیم طبکبودن انسان به ح یو برداشت او از اجتماع یچگونه بر تلق

ـ او دارد. اي نظریۀ سیاسی برا یتیاهمکامالً بااستلزامات ، ارسطواز نظر  نظریـۀ   دشـو  مـی  ن امـر موجـب  ی

ـ بـا نظر ویـژه   بـه  ،و دولـت  یاسـ یاجتمـاع س  ةدربـار جدید  یاسیات سیاز نظر ياریاو با بسسیاسی  ات ی

ز یـ دارد ن یاسیا اجتماع سیفرد با دولت  ۀاز رابط ارسطوه ک یخاص یمتفاوت باشد. تلق قاًیعم، قراردادگرا

ـ نه نیمن زیدر ا ارسطودگاه یاست. د یبشر مبتن تیبر برداشت او از ماه قاًیعم ـ یگرایـات فرد ز بـا نظر ی  ۀان

  کند: تأکید می ن خصوصیدر ا ارسطومتفاوت است.  امالًک ،برال آنیدر گفتمان لویژه  به ،جدید

 يو بد یکیاو به شناخت ن ییتوانا ،ندک می زیگر متمایداران د ه او را از جانک یآدم ۀصیآن خص

(اجتمـاع   خانواده و شـهر  هکزهاست ین چیدر شناخت ا كو اشترا ،و درست و نادرست است

بـر   یه (اگرچه فرد و خانواده از نظـر زمـان  کم ییم بگویتوان می نونکآورد. ا می دی) را پدیاسیس

ل بـه ضـرورت (و   کرا یز ؛بر خانواده و فرد مقدم است ،یعیدگاه طبیشهر تقدم دارند) شهر از د

 ییتنهـا  توانند بـه  نمی راد چونرا افیزبر فرد مقدم است؛  به طبع) بر جزء تقدم دارد... شهر طبعاً

ـ به  يگریه هر جزء دک همچنان ؛وندندیل شهر بپکد به یر بایناگز، ش را برآورندیخو يازهاین ل ک

 کـی ا چندان به ذات خـود مت یند و کست یگران زیتواند با د نمی هکس ک وندد. آنیپ می شیخو

ـ د یبا ،رو نیایست و ازعضو شهر ن، گران نداردیبا د یستیبه همز يازیه نکاست  ـ باشـد   ددا ی ا ی

ننـد  کگونه با هم اجتماع  نیان نهفته است تا بدیآدم ۀ) در هميزی(غراي  زهیانگ ،ن سببیخدا. بد

  ).6ـ5، ص همان(

ـ از اهمنـوین   یاسـ یسپـردازان   ي نظریـه ه بـرا کـ  یاز مسائل و موضوعات یه برخکنای اي  العـاده  ت فـوق ی

ـ متفـاوت او از ماه  یتلقـ سـبب  به ، ندارد یتیچ وجه اهمیبه ه، ارسطو يبرخوردار است و برا ت بشـر  ی

زان اطالعـات  یـ و مها  تیه محدودکنی) و اpolitical Authority( »یاسیاقتدار س«ۀ مسئل ،نمونه راياست. ب
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ي محـور اي  مسـئله نـوین،   یاسـ یسپـردازان   نظریه از ياریبس يبرا ،د باشدیزان بایافراد از دولت به چه م

ـ ب يامر یاسیا همان اجتماع سیدولت  ،را از نظر آنهایز؛ ستا عـت افـراد اسـت و    یت و طبیـ رون از ماهی

ه و اســتدالل یــازمنــد توجین، و اعمــال افــراد در جامعــه يات فــردیــزان دخالــت آن در حیــمرو،  ازایــن

 یاسـ یاجتمـاع س سـبب آنکـه   بـه  ، ارسـطو  يه برای است کدر حالاین . )233ص  ،1999 ،(بارنساست

ـ ، اوسـت  يمحورهاي  ویژگی ت بشر ویز ماهت گرفته ائبرخاسته و نش مطـرح   یو معضـل مسـئله   نیچن

 موجـب ی اسـ یدام اجتمـاع س کـ ه نشان دهد کآن است  يمحور ۀمسئل ارسطو يس براکعبه کبل ،ستین

  یل گردد.ر و سعادت ناین خیشتریشود فرد در اثر حضور در آن به ب می

ترین خیر انسـان اسـت.    د و تضمین عام، معطوف به پیشبرارسطودر هر حال، اجتماع سیاسی از نظر 

اهـداف یـا غایـات حیـات سیاسـی و       ةکننـد  ، مشـخص ارسـطو طبیعتاً چگونگی تعیین خیر انسان براي 

به این پرسش بسـیار مهـم، دو    ارسطومعیارهاي صحیح قضاوت و داوري سیاسی نیز خواهد بود. پاسخ 

ت یا هدف نهایی اعمال و اقدامات انسـان  کوشد نشان دهد که سعادت، غای بخش اصلی دارد: ابتدا او می

) یـا ماهیـت   Human Functioningانسـان (  ةبه تلقی و برداشـت از کـارویژ   ارسطواست. در مرحله دوم 

) the idea of happiness» (سـعادت « ةشود. این کارویژه یا ماهیت بنیادین به ایـد  بنیادین انسان متوسل می

اسـتدالل   ،سواخـالق نیکومـاخ  در  ارسطو). 26ص  ،1991 ،بخشد (پلنت ، محتوایی سراسري میارسطو

کند که معرفت نسبت به خیر انسان، براي علم سیاست. از نهایت اهمیت برخوردار است و این خیـر   می

، شـناخت  ارسـطو به تعیین وجه مشخص و ممیز عمل انسان مربوط است. وظیفه علم سیاسـت از نظـر   

بـه   ،براي طرح نظریۀ سیاسی خـود  ارسطواساس،  نای) بر3ص، 1، ج1368همین خیر اعالست (ارسطو، 

عبارت است از: فعالیت عقالنی همـراه بـا کمـال و    » سعادت«پردازد. او معتقد است:  تعریف سعادت می

سـان،   بدین ارسطوکند.  ) در نتیجه، سعادت با فضیلت ارتباط پیدا می18، ص1، ج1368فضیلت (ارسطو، 

  کند: میعلم سیاست را با فضیلت مرتبط 

علـم   ،گریند. به عبارت دک ینه را متصف به خصایلیه اهل مدکن است یاست بر ایتوجه علم س

ه در اعمال و رفتارشان نجابت ک ،قدر یعال لت ویبا فض یوشد مردمانک می خواهد و می استیس

  ).26، صهمان» (وراندبپر ،دا باشدیو شرافت هو

  کند: تأکید می نیهمچن ارسطو

ـ  یه اشتکاست  یسک یقیمدار حق استیس ـ   یاق وافـر و خاص ـ زیل دارد؛ فضـا  ۀبـه مطالع  را اوی

ـ نج ف ویشر یخواهد هموطنان خود را مردمان می ـ ب و مطی واضـح اسـت    ع قـانون بسـازد...  ی

ـ ز ؛اسـت  یلت انسـان یما قرار دارد فض یه موضوع بحث و بررسک یلتیفض ـ را چی ـ  يزی ه در ک



   ۳۹ اهيت بشر و نظرية سياسيم

ـ ملحوظ اسـت الغ » یعادت انسانس«ن یو همچن یر انسانیخدر م یآن هست يجوو جست ر. و از ی

 ،نیاسـت... بنـابرا  » نفـس  یتعال«ه مقصود کبل ،ستین» مال جسمک«منظور ما  ،»یلت انسانیفض«

  ).33، صهماناموزد (یب ،ه با نفس ارتباط داردکد آنچه را یبا یاسیمرد س

  بر شناخت نفس باشد.   ید مبتنیاست بایه علم سکآن است  ارسطومقصود 

  يريگ جهينت

گونـه   آن ،دانستنظریۀ سیاسی  است ویت در سیموضوع بااهم یکد یتوان و نبا یت بشر را صرفاً نمیماه

ه در درون آن کـ اسـت   ییفضـا  ،واقـع  ت بشر دریه ماهکبل ،گونه هستندنیا يا آزادی يبرابر، ه عدالتک

ش یرون خـو ه در دکـ  یماننـد ظرفـ   ؛ردیـ گیل مـ کشـ  استیو برداشت از س یو تلق، نظریۀ سیاسی فضا

 یـک عنـوان   بهی، اسیموضوعات س يت بشر برایماه، کریستوفر بريداده است. به قول  يرا جا یمظروف

بـر   یاسـ یاسـت و امـور س  یس ةرتأمل دربـا  ،جهینت در .ص چهار) ،1986(بري، ندکیه و اساس عمل میپا

ت یـ ن بودن ماهیادیو بن یبخش امقو یژگیتوان ویم یرد. حتیگیت بشر صورت میاساس برداشت از ماه

اگـر بـه موضـوع     ز بسـط داد. یـ جمله فرهنگ و اقتصـاد ن  از، یات اجتماعیح يهاگر عرصهیبشر را به د

معلـوم خواهـد   نظریۀ سیاسـی   از امور در ياریبس فیلکتگاه  رد آنیصورت گ یت بشر توجه اساسیماه

 برداشـت آن بر  یمبتن، شدبا ینیاز دولت به لحاظ وسعت سرزم یموجد چه نوعنظریۀ سیاسی  هکنیا .شد

، ارسـطو ونـان باسـتان تـا زمـان     یشـمندان  یاند یاسیات سیه نظرکنیاعلت انسان است. از نظریۀ سیاسی 

انسان مطلـوب بـراي آنهـا، همـان شـهروند       هکاست مسئله  نیا، بود »شهردولت«ه ینظرموجد مستعد و 

ه بـر  کاست  یاسیاجتماع س یکاز  يه عضوک یعبارت باشد از انسان »انسان مطلوب« یوقت مطلوب بود.

ه کـ نیرد. ایل بگکش »ملت –دولت « یۀه نظرکتوان انتظار داشت  یگاه م آن ،گرفته است لکت شیاساس مل

دولـت  « یـۀ نظری، حیمسـ  يهـا  شـه یت اندیـ مکن در دوران حایون و همچنیت آراء رواقیمکدر دوران حا

 یـک از انسـان عضـو   ، ن دورانیاز انسان در ا یه تلقکبود سبب ن یعمدتاً به ا، ل گرفتکش »یوطن جهان

شـمندان  یه چـرا اند کـ رد ک كتوان در یم ،روي نیبد .افتی رییتغ یجهان ۀجامع یکبه انسان عضو ، شهر

ـ ام در یاند. اگر بخـواه  ش نرفتهیپ »یدولت مل« ۀنیدر زم يپرداز هیطرح و نظر يسو چندان به مسلمان ن ی

ـ یه در متـون د که شود کیت بشر تیاز ماه یو برداشت یتلق ربد یم باینکان یعمده را بعلت نه یزم بـر آن   ین

ـ ار یاست و نه بر مع یمبتن يرکو ف یدتیعق يارهایعمدتاً بر معه شده کتأکید   . درینیسـرزم  يارهـا یا معی

  دولت است. ةدربار يپرداز هینوع نظر یحت ةنندک نییچگونه تع برداشت از انسان هکداست یپ ،جهینت

۴۰     ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان  
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