
  ۱۰۵ـ  ۸۵صفحه ، ۱۳۹۲بهار و تابستان ، ۱، شماره ۵سال ،   __ ________________________________   ب 

  
  
  

  یاجتماع یراسکمعقول و دمو يآزاد
  

    Shariat@isu.ac.irدانشکده معارف اسالمی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق دانشیار/  عتیفرشاد شر
  2/9/1392 ـ پذیرش: 25/6/1392دریافت: 

  
  

در فلسـفۀ   یخیغـرب، در سـه بـرش تـار     کیالسکات یدر ادب» یراسکدمو«مفهوم  یافکشالبدکن مقاله ضمن یاچکیده: 
 یاسـ یس ۀدر فلسـف  یراسکه چرا و چگونه دموکدهد د، نشان مییو دوره جد یحیمس یاسیسونان باستان، فلسفۀ ی یاسیس

به مثابـه ابـزار    یراسکمفهوم دمو ینکشگر، این مقاله، با شالودهیاست. به عبارت د یآرمان یتیمعطوف به غا غرب مفهومی
آل، بر آن است تـا نشـان   دهیا نوان مفهومیع، بهیاجتماع یراسکاز منظر دمو یراسکجمهور و با نگاه به دمو يبرا یا روشی

معقـول   يه آرمان آن جـز بـا آزاد  کاست  ییل جمهور باشد، معطوف به محتواکه وابسته به شکپیش از آن یراسکدهد دمو
، بـا  يبـه لحـاظ محتـو    کیچیسا، هیلکاهل  يمدارعتیارسطو و شر یدوستافالطون و نوع يارکشید. خویآیدست نمبه

ه کـ ندارنـد. آنچـه    يخوانده شده، تفاوت مـاهو » سمیبرالیل«عنوان ، بهكد و پس از ظهور هابز و الیره جده در دوکآنچه 
 يتوانـد در آرا یه مـ کـ اسـت   یلکو نه ش ییمحتوا ياشود، مسئلهیبرال قرائت میل یراسکا دمویسم و یبرالیتحت عنوان ل

  ر شود.یبازتفس دیلسوفان جدیمجدد و در آراي ف یم مورد بازخوانیلسوفان قدیف
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  مقدمه
 ییزهـا یاس چیـ ه هسـت و مق ک ییهازیاس چیزهاست، مقیاس همه چیانسان مق«معتقد بود:  پروتاگوراس

ونـان  ی يه شـهروند کـ اسـت   يزیـ ن جمله روح تمـام آن چ ی). ا106، ص 1370ستون، اپلک» (ستیه نک
، یکوچکـ  یاسـ ید، اجتمـاع س یونان باستان، بر آن استوار شد و در آتن به ظهور رسی یراسکباستان و دمو

توانسـتند  خـود مـی   يه با حق راکشاورزان بود کمندان و ل از بازرگانان، حرفهکدر دست شهروندان متش
 یژگـ یو یعنـ یق، و تنها به واسـطه حضـور خـود،    ین طرینند و از اکدولت شهر مداخله  یاسیس در امور

 Sabine, 1963, p. 4-9مختار، منابع قدرت و ثروت را تحت نظارت قـرار دهنـد (   یاسینظام س کیراتکدمو

ال، در ز با آن به جدال پرداخت. اما بـه هـر حـ   ین ارسطوو  نبود افالطونت یه مورد رضاک یتی). وضع15,
 ییابتـدا  یراسـ کن دمویـ ا نهاد نخبگـان، ا یومت انسان نخبه کمحور، حبا مفهوم نظام انسان يدیقالب جد

خ یا انـدامواره، مـورد مطالعـه تـار    یـ  کیـ ل دولـت ارگان کرد. این موضوع معموالً به شکت یم را هدایقد
رسـد بـه لحـاظ    نظـر مـی  ، بـه  یراسکدر مفهوم دمو يرغم تداوم نظریرد و علیگقرار می یاسیشه سیاند
  د وجود دارد.یدوره جد یراسکبا مفهوم دمو يارکتعارض آش یخیتار

ع و یشـا  م، معنا و مفهـومی یقد کیالسکات ید، بر خالف ادبیات جدیدر ادب» یراسکدمو«امروزه واژه 
 يهـا فیـ جهـان، از ط  یاسـ یس يهـا مـان و نظـام  کاز حا ياریرو، مورد استفاده بسنیاپسند دارد. ازمردم

ه مخالفـت بـا آن، از   کـ اي گونـه قرار گرفته است. به ینیوالر و دکس يهابرال، نظامیرلیبرال، غیمختلف، ل
م کحـا  یاسینظام س يو هم از سو یجمع يهاق رسانهیاز طر یاجتماع يهاو گروه یاسیسوي عالمان س

و انجـام   یاخالقـ عمل  كدر حد تر ی، بازتابيو نظام شهروند است و در عرصه حوزه عمومییدر امر س
امـروز جهـان،    یاسیس يهامان و باورمندان اغلب نظامکدارد. حا یو انسان یعین طبیعمل مخالف با قوان

خـود را   یاسـ یه نظـام س کـ محـور، اصـرار دارنـد    عـت یمحـور و طب عتیمحور، شرعقل يهااعم از نظام
 یاسـ یس يهارو، گروهنیاازجلوه دهند. » کیراتکدمو« یو روش يا حداقل به لحاظ جوهریو  کیراتکدمو

حداقل در سپهر نظر دور نشوند. مطالعـه   یراسکنند تا در عرصه رقابت و تعامل، از محور دموکیتالش م
ومت، حداقل با قرائت امـروز در ابتـدا مغضـوب، امـا بـه      کح کیراتکدمو يهاه چرا و چگونه روشکنیا

 يرفتـه و از سـو  یعموم مردم پذ ياز سو یخیتار یاجتماع یاسیس یطوالن يهاانیج و در طول جریتدر
 يهـا از شـاخه  یکـ یل شـد، خـود   یـ شان تحمیبرگرفته و بعضاً به ا یو اجتماع یاسیس يهامان نظامکحا

 يهـا یراسـ کم تـا بـه دمو  یونان قدیاز  یراسکات دمویادب یاست. اما مرور اجمال یاسیشه سیاند یمطالعات
د، یـ در دوره جد انیسـقراط ر ین اندامواره دولت به تعبینه اه چگوکدهد نشان می یشرفته امروز، به خوبیپ
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از تـوان  ، شعورتر بودتر و باه به مراتب از انسان بزرگکت آن، یه هداکل شد یتبد ینیبه ماش هابزر یبه تعب
 یسـ یلسوف انگلی، فكجان ال). اگر 1389عت، یانسان، به منزله فرد واحد صاحب قدرت خارج شد (شر

و  لمـر یرابـرت ف ه کـ چنـان  گـر آن یه دکـ ، اشـاره داشـته   ومتکدو رسالۀ حتاب که قرن هفده، در مقدم
ومـت بـود، در   کاداره ح ید نگـران چگـونگ  یـ ه باکد به دنبال فرد صالح، بلیاصرار دارند، نبا يمدافعان و

امـروز بـا    يهایراسک، دموينده است. اگرچه به لحاظ جوهریافزاخود یراسکان دمویبه جر یواقع، پاسخ
رد، بـه شـدت   کـ ی، با آن جدال مموند پوپریارل رکر یعنوان دشمن آن، حداقل به تعببه افالطونه کآنچه 

  (Poper, 1945).متفاوت شده است 
، نه صـرفاً  یبه آن اشاره شده، حضور عقل در معادالت زندگ یاسیات سیمتر در ادبکه کگري یته دکن

پنداشـته شـده اسـت و     یهی، مسـلم و بـد  دیـ ه در دوره جدکـ اسـت   ینیتاً دیه ماهک، بلیبه جهت فلسف
ت یـ مسـتقل و در نها  یعنوان عـامل ست، اما بهین یه منطقاً جدا از عامل عقلک، گسترش علم است يگرید
 يجـاد نهادهـا  یدر ا کیـ راتکان دمویـ اربسـت جر کدولت و  ینیر ماشیعنوان علت تامه در گسترش تعببه
ان یــن عوامــل جریتــره عنــوان مهــمن عوامــل را بــیــداشــت. در مجمــوع، ا ينقــش محــور یاســیس

  خ به شمار آورد.یدر طول تار مردمی يانتقال قدرت از نهاد پادشاه به نهادها یعنیون، یزاسیراتکدمو
، وقـوع  یخیه اگـر چـه بـه لحـاظ تـار     کـ خود بر آن است تا نشان دهـد   ين مقاله، در مطالعه نظریا
 یخیتـداوم تـار   کی يت، اما به لحاظ نظربا گسست مواجه شده اس یاسیشه سیخ اندیدر تار یراسکدمو

ت و یـ معقول يه بـه سـو  کـ  شـود؛ تـداومی  یمحسوب مـ  کیراتکدمو يهاومتکل حیکاز تش یانیو جر
رغـم  یه علـ کـ ن مقاله درصدد است نشـان دهـد   یگر، اید يت بوده است. از سوکشدن در حر یاجتماع

ـ   یکیانکـ ون و تـالزم م یزاسـ یان مدرنیبر جر یباور غالب مبتن ومـت،  کزه شـدن ح یراتکدمـو  يراشـدن ب
 یه انـداموارگ کدهد ین مقاله نشان میگر، این باور وجود ندارد. به عبارت دیا يبرا یقیضرورتاً ارتباط وث

 يهـا یگـ ژیـ شـتر از و یه بکـ بـودن،   یکیانکـ م آمده است، و میقد یاسیس يهاشتر در وصف دولتیه بک
محسـوب   یاسـ یبـودن نظـام س   کیـ راتکدمو ننـده کن یـی شود، ضرورتاً تعد محسوب مییجد يهادولت

و  یاجتمـاع  يومـت باشـد، امـر   کو معطوف بـه ح  یاسیس يه امرکش از آنیپ یراسکه دموکشود، بلینم
خ یاز تـار  یاسـ یو مـرور متـون فلسـفۀ س    یخین مقاله، با برش تـار یاست. ا یت انسانیمعطوف به معقول

، یراسـ کدمو يشدن محتـوا  یو اجتماع تیر تحول معقولید، ضمن مطالعه سیم و جدیقد یاسیفلسفه س
، به لحاظ معنا بـه  یستیبرالید و لیم جدیمفاه یم، نسبت به برخیقد یستیبرالیرلیم غیه مفاهکدهد ینشان م

  تر است.کینزد یراسکمفهوم دمو
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  يوناني يراسك. گسست اول: دمو۱
» اصـل «بـا پرسـش از    یونانیا مواجه انسان یدوره باستان  ییدر جدا یراسکن دموی، اولیونانی یراسکدمو

ن تـا  یاز چـ  یمتفاوت از تمـدن شـرق   يقرار دارد؛ باور یستیسم هلنیا اومانی يه در پرتو خودباورکاست 
انسـان  و  دارند، امـا از انسـان قدرتمندترنـد    یانسان ين و باوریکه مهر، ک یانیمصر باستان، با احاطه خدا

م ینـد و مفـاه  کرا رها مـی  یرانسانیشف عوالم غک ند. پسکشف کن قدرت را یه راز اکقصد دارد  یونانی
آن در فلسـفه   یاسـ یرات سیو تـأث  یونانیسم یدهد. سوفل مییبر، به جهان اصغر تقلکرا از جهان ا یانتزاع

  ن گسست است.یجه ای، نتیاسیلسوفان سین، حداقل نزد فیترمهم ارسطوو  افالطون
  يافالطون ياركشيخو

ه کـ نـد  کم مییترس کیارگان ياوهیرا به ش یاسی، جامعه س»فیلسوفشاه«به در نظریه خود موسوم  افالطون
ه استعداد طالیی خود را تحـت  کشود سانی میکه چشم بصیرت، تنها نصیب کبراساس آن مدعی است 

ه انسان را به سـوي اشـتیاقات مربـوط    کشرایط خاص پرورش داده و با قوه عقل، میان دو جزء شهوانی، 
دهد، و جـزء همـت و   اندوزي و یا رفع نیازهاي جنسی سوق میال بدنی، نظیر ثروتبه عالم جسم و امی

نـد. بـه   کان آنها تعادل برقـرار مـی  یسب شجاعت و شرف رهنمون ساخته و مکه وي را به سوي کاراده، 
اي گونـه دهد و طبیعتاً بهیترین قسم نفس را به خود اختصاص مجزء شهوانی نفس، بزرگ« افالطوننظر 

 یامـا تعقـل انسـان   . )Plato, 1983, p: 219- 442 a» (ناپـذیري در جمـع ثـروت دارد   ه اشتهاي سـیري کاست 
آورد. به عبـارت دیگـر، جـزء همـت و اراده در     دد همت و اراده تحت اطاعت خود دررا به متواند آنمی

و شـرف  سب شـجاعت  که براي کجزء عقالنی نفس است و با احترامی » معاونت«نفس همواره در مقام 
ه بـه ارابـه   کـ شی چون جزء شـهوانی،  کرغم وجود اسب سرران، علیه ارابهکند کقائل است، مراقبت می

  ).Plato, 1983, p. 174- 175, 410d- e, 411a( ندکبسته شده، بتواند ارابه را در مسیر خود هدایت 
بایستی عـالوه بـر   » رهبران آینده«واقع، مال این عقل نزد فیلسوفشاه است. درک، افالطونبه نظر 

جملـه  هاي بدنی و نظامی، بخش قابل توجهی از عمرشان را به مطالعـه علـوم مختلـف، از    آموزش
حساب و هندسه، اختصاص دهند تا با پرورش ذهن تحلیلی در خود، آمـادگی الزم را بـراي ورود   

 ننـد کیسب نمکصورت، امتیازات ورود به مرحله بعدي را نند. در غیر اینکسب کبه مراحل بعدي 
)Plato, 1983, p. 349-354, 537a- 540e.(  

ه پادشـاهان بـه مقـام    کـ ه فالسفه پادشاه نشوند و یا تـا زمـانی   کتا زمانی «بر این باور است  افالطون
بیـان دیگـر، پیونـد میـان اخـالق و قـدرت برقـرار        بـه ، پیوند میان فلسفه و پادشاهی و »فیلسوفی نرسند
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رو و فروتننـد و بـه جـاي عشـق بـه پـول و       ه میانـه که جبون و نه ستمگر، بلزیرا فالسفه ن؛ نخواهد شد
گیرد، آنرا نـه در  ه قدرت در دست آنها قرار میکورزند. پس وقتی تجمالت زندگی، به معرفت عشق می
  .Plato, 1983,p. 262, 473d)نند (که براي مصلحت دولت صرف میکراه منافع شخصی و افزودن ثروت، بل

اندیشـد.  ه جز به خیر عموم نمیکردار است کیمی راستگو و درستکدر نقش ح افالطون فیلسوفشاه
ومـت  کله حکبه نظر برسـد، امـا شـا    یل طبقاتکن است اداره جامعه در جمهور به شکن، گرچه ممیبنابرا

ننـد.  کجـاد  یخـود ا  یاجتمـاع  یزندگ ين بازده را برایشتریجامعه ب ياست اعضا يارکشیشه خویدر اند
تـرین و خردمنـدترین فـرد    عنوان بهترین، شـجاع ، بهسقراطبا نگاه به  افالطونه کاست فیلسوفی  روشن

ه جـز  کـ است  یستگیه معطوف به شاک، بلیشد، نه معطوف به نظام طبقاتکآتن، در جمهور به تصویر می
ط یه شـرا کـ دا شـوند  یـ پ یزنـان «ن راه یـ ه در اکـ داست یدر فضاي جامعه آزاد و باز میسر نیست. ناگفته پ

  .)Plato, 1983, p. 345, 540c» (ندیگفته شده را دارا باشند، با مردان مساو یعیو طب يضرور
  ارسطو يدوستنوع

عنوان قوة عاقله دولت، موظف به هـدایت  مه را بهکت حاأیخود از نفس، ه کیل ارگانینیز در تمث ارسطو
تعهد و التزام به مصلحت و خیر عمـومی،  رو، آموزش فضیلت مدنی، یعنی اینرد. ازکعقالنی شهروندان 

هـاي مـدنی شـهروندان در مسـیر زنـدگی عقالنـی       ه زندگی اجتمـاعی و فعالیـت  کشود وقتی برقرار می
و سیاسـت گشـود    ومـاخوس کنیرو، براي حل این مسئله، باب جدیدي را در اخالق هدایت شود. ازاین

و  ین وجـه اخالقـ  یتررسد مهمیباشد، به نظر م کیراتکردمویا غیو  یا طبقاتیو  یاسیه سکش از آنیه پک
  .)Aristotel, 2000- A, par: 1140-41( ندکیر میرا تقر ياست ویبودن س یاجتماع

ارگران، کـ هـاي اجتمـاعی، یعنـی    از گروه که هر یکند کاي را ترسیم میدر جمهور، جامعه افالطون
ارویژه مسـتقل، بـه عهـده داشـته باشـند و      کـ  جانبه و در عین حال، بـا پاسداران و فیلسوفان، تالشی همه

ز یـ بـا قرائـت امـروز ن    یه حتـ کـ بـه اصـالح دولـت بپردازنـد      كار مشـتر کـ بـا هم  يارکشیضمن خو
نسبت بـه همنـوع خـود را محـور      یگر، طرح دوستیاز منظر د ارسطود. اما یآیبه نظر نم کیراتکردمویغ

ار در مدینـه بـه   کـ یجاد فرآیند دوستی، محصول خود قرار داد. به این ترتیب، با ا یاسیو س یبحث اخالق
اري کـ س بـه  کـ ه با وجود دوسـتی در مدینـه، هـر    کشد. روشن است انصاف میان شهروندان تقسیم می

ت منصفانه و توزیـع دوسـتانۀ   کار سازگارتر بود؛ زیرا با وجود مشارکه طبیعت وي با آن کاشتغال داشت 
تـرین  را مهـم » دوسـتی فضـیلت «نقش  ارسطورو، اینبود. ازار، اندیشۀ مدینۀ فاضله نیز در عمل حاصل ک

ه شـهروندان بـدون تـرس از    کـ شود نقش، در برتري قدرت مدینه دانسته است؛ زیرا دوستی موجب می
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). Aristotel, 2000-A, par: 1140-41ننـد ( کهاي تولید به دیگران، با هـم تعامـل   آینده، حتی در آموزش شیوه
شـود. بنـابراین،   یف مـ یمآبانه زندگی تعرهاي فضیلتز در رعایت چارچوبپس زندگی خوب و شاد نی

تـر خواهـد شـد    ننـد، زنـدگی شـادتر و سـعادتمندانه    کتجلـی  » تـر امـل ک«و » بهتر«ه این فضایل کهرگاه 
)Aristotel, 2000-A,par: 1140-41 اسـت و همـواره   » خـوب «ه انسـان ماهیتـاً   کـ ). چه تضمینی بـاالتر از این

بـر ایـن    ارسطو). Aristotel, 2000-A, par: 1106ار بهتر خود، شادي بیشتري بیافریند (که با کدرصدد است 
عتاً یه طبکرا،  ه قانونکسی کمند باشد، بهترین جانداران است و مال بهرهکآدمی اگر از «ه کباور بود 

 »سـت شناسـد، بـدترین آنها  نهـد، و نـه داد مـی   شود، گردن نمـی ینه محسوب میمد یعنصر عقالن
)Aristotel , 2000-B, p: 123, I:II:15, 1253a (ند، عضـو شـهر نیسـت.    کتواند با دیگران زیست ه نمیکسی ک

اي بـر فـرد مقـدم    اي محصول اجزاي الیتجزاي خود است، اما به لحـاظ رتبـه  بنابراین، شهر گرچه پدیده
ت انسـان  یـ بـا فرد  يه به لحـاظ نظـر  چاگر). این امر، Aristotel , 2000-B, p: 122-123, I:II:14,1253aاست (

  شود.یمحسوب نم کیراتکردموی، در دوره مدرن ناسازگار است، اما عمالً غکیراتکدمو
هـا و  ومـت کح يبنـد میبودن خود، معطوف به تقس کیراتکردمویبه غ ارسطوح ین تصریترد مهمیشا

هـا و  ومـت کوب و بد حبراساس انواع خ ياش است. ویومت آرمانکبه عنوان ح یانتخاب نظام پادشاه
هـا را بـه شـش نظـام سیاسـی و در دو گـروه خـوب و بـد         ومـت کنندگان، انواع حکومتکنیز تعداد ح

و یـا گـروه بسـیار بـراي منـافع یـا صـالح عمـوم          كه فرد یا گروه اندکند. پس هنگامی کبندي میطبقه
افع خصوصـی  ومت در خـدمت منـ  که این حکم خوب است. هنگامی کنند، نظام سیاسی حاکومت کح

هـاي  راسـی و پـولیتی در میـان سـازمان    کرو، پادشـاهی، آریستو درآید، نظام سیاسی فاسـد اسـت. ازایـن   
شـوند.  بنـدي مـی  هاي فاسـد تقسـیم  ومتکراسی در میان حکوومتی خوب و تیرانی، الیگارشی و دمکح
ت ومـ کدر ح كه فرمـانروا فاسـد شـود. هرگـاه گـروه انـد      کـ شـود  ومت تیرانی وقتی حاصـل مـی  کح

ومـت  کراسی زر و زور خود را از جامعه سیاسی دریغ داشـته و در خـدمت خـود درآورنـد، ح    کآریستو
ه بـه شـماره بسـیارند، نظـام سیاسـی را در اختیـار       کشود. هرگاه طبقه فقیر جامعه، الیگارشی حاصل می

  ).Aristotel , 2000-B, p: 122-123, I:II:14,1253aآید (راسی پدید میکومت دموکبگیرند، ح
م با در دست داشتن منابع ثـروت و  کومتی، حاکپادشاهی است. در چنین ح ارسطوومت آرمانی کح

ترین شاخصـه  ند. مهمکقدرت، در خدمت جامعه سیاسی خواهد بود و از جان و مال مردم محافظت می
نـار  کر راسـی نیـز معمـوالً د   کرو، آریستواسـت. ازایـن  » تبعیت فرمانروا از قوانین مدینه«ومتی کچنین ح

نـد، نـوعی   که پادشاه خود را منزه از پلیدي و تابع مصلحت عموم کگیرد؛ زیرا هنگامی پادشاهی قرار می
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آیـد  پدیـد مـی  » ثروت، فضیلت و توده آزاده مردم«ومت مبتنی بر کراسی یا حکومت مبتنی بر آریستوکح
هـر دو   ارسـطو ). از نظـر  Aristotel , 2000-B, p. 150, IV:VIII:7, 1294aومت بهترین مردمان اسـت ( که حک

دور از واقعیـت هسـتند.   شـوند، امـا آرمـانی و بـه    ها مبتنی بر عدالت و مآالً خوب تلقی میومتکاین ح
ر ارضـاي  کـ امه، همـواره در ف کم خودکامه و الیگارشی است. حاکومت خودکواقع، نوع واقعی آنها حدر

ه تـوده مـردم از او ناراضـی هسـتند، مجبـور      کـ اآنجند. ازکامیال خود است و به مصالح عموم توجه نمی
امـه وجـود   کومـت خود کببیند. بنـابراین، گرچـه ح   كومت خود تدارکاست ارتشی مسلح براي حفظ ح

زمان براي حفظ خود به الیگارشی تبـدیل   كوتاهی برخوردار است؛ زیرا در اندکدارد، اما معموالً از عمر 
جانشـین  » عشـق بـه پـول   «ه در اینجا کاست؛ با این تفاوت  راسیکشود. الیگارشی نقطه مقابل آریستومی

ه مسـتمندان علیـه آن قیـام    کـ دوام اسـت و تـا زمـانی    ومتی باکشده است. الیگارشی ح» عشق به شرف«
بـر  هاي مبتنی ومتکراسی یا حکها، یعنی دموومتکماند. پس از آن نوبت بدترین حاند، پابرجا میردهکن

  .)Aristotel ,2000-B, p. 149, VI:V:1-3, 1292 a-bاست (» سیسیافرومایگان جامعه«آراء 
مـی تفـاوت، در دو نظـام سیاسـی الیگارشـی و      کهـاي سیاسـی جهـان، بـا     بدین ترتیب، همه نظـام 

ومت تهیدسـتان اسـت. در نـوع    کومت، طبقه غنی و نوع دوم حکگیرند. نوع اول حراسی، جاي میکدمو
انـد.  ع دوم، گروه بسیار اما فقیر، قدرت سیاسی را در دسـت گرفتـه  ، اما ثروتمند و در نوكاول، گروه اند

» طبقـه متوسـط  «ومت کراسی، به حکراسی و دموکفارغ از عقاید آرمانی، ضمن پیوند میان آریستو ارسطو
خوانـد  نهـد و همگـان را بـه سـوي آن فرامـی     نـام مـی  » پـولیتی «نـرا  دهد و آرضایت می» جمهوري«یا 
)Aristotel, 2000-B, p. 149-150, IV:VIII:2, 1293b(.  

ه چشم طمع به مال دیگري کرو ست؛ مردمی ومتی مردم میانهکه نظام پولیتی سازمان حکروشن است 
بـه نیـاز مـردم    » معقوالنه و با متانت«م، حاضرند کندارند و از زندگی متوسطی برخوردارند و در وقت ح

طبقه فقیر » نظريفرومایگی و تنگ«آنها و » ایاتجن«ه از خشونت طبقه ثروتمند و کپاسخ دهند. ضمن این
طبقه مرفه ). Aristotel, 2000-B, p. 151, IV:XI:5,1295bو نیز بسیاري دیگر از صفات ناپسند آنها منزه هستند (

ند. در مقابـل،  کهرگز خود را همچون سایر اتباع مدینه ملزم به رعایت قوانین و مقررات مدینه نمی
ومیـت را بـر دل داشـته و    اي از ایـن محر انـد، عقـده  از منافع مدنی محروم بودهه از بسیاري کفقرا 

چه این فاصله بیشتر شود، دشـمنی بـین دو طبقـه    هر صدد انتقام از طبقه ثروتمند هستند.همواره در
ش خاتمه دهـد، همانـا طبقـه    کشمکتواند به این ه میکرو، تنها گروهی نیز بیشتر خواهد شد. ازاین

متـر سـوداي نـام و    کاندوزد، گوش به فرمان خرد دارد ... و ه به اندازه مال میکزیرا آن«اند؛ متوسط
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یل که از افـراد هماننـد و برابـر تشـ    کـ از آنجا » نظام پولیتی«به این ترتیب، ». پروراندجاه در سر می
ر ومتی دکـ ه استعداد الزم براي برقراري چنـین ح کومت است، مشروط بر اینکیافته، برترین نوع ح

در  ارسـطو ه کـ ، آنچه را نیاوجود ). با Aristotel ,2000-B, p: 151, IV:XI: 4-5, 1295b(شور موجود باشد ک
شرفته امروز وجود دارد، چنـدان  یمدرن و پ يهایراسکه در دموکند، با آنچه کیبیان م یتیوصف نظام پول

  نامد، دارد.یم یراسکخود دمو ارسطوه کبا آنچه  يارکچه تعارض آشاگر ست.یمتفاوت ن

  ييسايلك يراسك. گسست دوم: دمو۲
عنـوان عنصـر   به لوگوسه کچند دانست. هر ین گسست دوره غربیتوان دومروم را می يظهور امپراطور

وس کمـار چـون   یو فرماندهانو تداوم تمدن رومی يریگلکدر ش ییسزار بهیتأث یدر فلسفۀ رواق یعقالن
 ياشه با گسسـت قابـل مالحظـه   یخ اندین دوره از تاریلی، در اک داشت، اما در عمل و در منظر وسیاورل

عنـوان  امپراطـور روم، بـه   يگـرا ان تغلـب یـ ج جریرغم برداشت غالب در تـرو یمواجه شده است. اما عل
و  یخیه بـه لحـاظ تـار   کـ روم،  يغالب نه امپراطور يرکان فیه جرکرسد یخ، به نظر میتار یمحور اصل

 یـی گرانیبه آگوسـت  کیالسکه در فلسفۀ کاست  یحیر فلسفه مسکه تفکبل د،یبست رسبه بن ينظر یحت
  افت.یشهرت  ارسطوت با اصول فلسفه یحیوند مسیا پیسم ین، و تومیسم آگوستیسم و دوآلیآلدهیا ای

  نيآگوست ياله يراسكدمو

نماینـده   داند. این سه رایبی از سه نیروي عقل، شهوت و غضب میک، نفس را ترافالطونبسان  آگوستین
ه وي از عـدالت  کـ ند. اما در نهایـت، تعریفـی   کننده معرفی میکسه نوع انسان فرمانروا، جنگجو و تولید

شود. پـس  معنی می» شر«و » خیر«و ناشی از دو نیروي » ارتباط بین انسان و خدا«دهد، در قالب ارائه می
اند و این مسئله حاصـل نخواهـد   ردهکتار ها خداپسندانه باشد، آنها به عدالت رفچنانچه ارتباط بین انسان

؛ Ebenstein, 1960, p. 170مال تعادل روحی و جسـمی بـه سـر بـرده باشـند (     کها در ه انسانکشد، مگر آن
نـار گذاشـته   کاگر فرمانروا، آنرا «، عدالت اساس مدینه است و آگوستین). به نظر 122، ص 1356ت، یعنا

  ).Ebenstein, 1960, p.171» (خواهد بودباشد، سلطنتش چیزي جز دزدي و چپاول، ن
یل زنـدگی جاهالنـه   کخود را از مسئله هبوط و اخراج آدم از بهشت و تش یاله یراسکدمو آگوستین

رد. جهـل و ظلمـت   کـ نیز براي اولین بار معنی پیدا » گناه«رد. مفهوم کو ظالمانه انسان بر روي زمین آغاز 
رد. ایـن تقابـل آغـاز    کـ را در مقابل خرد بر وي تحمیـل  انسان پس از هبوط، دو نیروي شهوت و جنگ 

  شود.و بازسازي نقصان خود و بازگشت به بهشت محسوب می» جهاد«انسان براي » سعی«
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ه وي بـه  کـ شـمار آسـمان،   هاي بـی ه براي رستگاري و استفاده از نعمتکبنابراین، آدم مجازات شد 
بـراي آبـادانی   کـه  ند؛ خدا بـه او فرمـان داده بـود    کر را به آبادي تبدیل کویر بکسادگی در دست داشت، 
ه کـ یل خانواده داد و مصمم شد کرد. او تشکگونه و آدم این» پرجمعیت سازد«زمین ناچار است زمین را 

ند. ایـن  کاش را سیر م خود و خانوادهک، ش»عرق جبین«دست آوردن غذا شخم بزند و با زمین را براي به
بر مـاهی دریـا، پرنـدة هـوا و تمـام      «ر مخلوقات یق تسلط بر ساید تا از طرتنها راه نجات و رستگاري بو

ه کـ س را ک). او هـر Holy Bible, Genesis, 28، بر جهان مسلط شود (»نندکت میکه بر زمین حرکچیزهایی 
ار کـ لیسـا جایگـاه برگزیـدگان زمینـی و گناه    ک) و Augustine, 1972 Bk. III, Ch.3گزینـد ( بخواهـد برمـی  

» شـهر آسـمانی  «هاي نفسـانی از قفـس جسـم بـه     خواهند از طریق ریاضته میکارانی کگناهخداست؛ 
اي بـه شـیوه   يه وکـ جایی است مال کت به سوي کان براي هجرت و حرکترین مکنند. نزدیکهجرت 

» لیسـا ک«نـد.  کمـال هـدایت   کتواند بشر را به سـوي  ه میکرا در نظر دارد؛ محلی » لیساک«رمزآمیز مفهوم 
خواند و قصد میان را به سوي اتحاد و برادري فراوان نماینده و جانشین شهر آسمانی شهروندان جهعنبه

ه کشود جهت سوق دهد. این مسئله موجب می کمحور، و به سوي ی کها را حول یه همه انسانکدارد 
آمیـز  اي صـلح ها با وجود اختالف عقیده و یا سلیقه، در خدمت خدا متحد شده و همواره به شـیوه انسان

  ).Ebenstein, 1960, p. 171» (است جا به روشنی تصریح نشدهلیسا در هیچک«ه نام کنند. هرچند کزندگی 
  شهر دنيا

ه مطلـوب نظـر   کـ چنـان  اثر گرفته، اما فضایل مدنی در شهر، آن افالطونچند از هر آگوستینشهر زمینی 
توانـد  مختلـف نفـس، لزومـاً نمـی     يدل در اجزاایجاد تعا آگوستین،است، منزلت ندارد. به نظر  افالطون

دانـد  ه او خدمت به خدا مـی کبا آنچه » عدالت پیشگی«ند؛ زیرا کانسان را به سوي فضایل مدنی هدایت 
). اما خادمـان خـدا صـلح و آرامـش را در فروتنـی،      Augustine, 1972, Bk.XIX. ch.25تفاوت بسیار دارد (

آمرزش و رحمـت او هسـتند و خـدا اگـر بخواهـد،       مقابل خدا طالبیابند و پیوسته در تواضع و فقر می
رد متفاوت در چگونگی استقبال از جهان ناسوت پیش روي مـا قـرار   کرو، اساساً دو رویبخشد. ازاینمی
اخـروي و   گیرد. وجهی معطوف به زندگی مرتاضانه در دنیا و تحمل فقر و سـختی بـراي رسـتگاري   می

یـا  » ثـل م«ت به سوي کامل و بسط جامعه مدنی و حرکپیشه براي تعدالت ز وجهی معطوف به زندگیین
ه در صورت اول، مدینه بستر مناسـبی بـراي رشـد مـادي بشـر فـراهم       کاست. روشن است » خیر اعلی«

  ار است.یاخت يسا از رویلکرد. اما در حال ورود به کنخواهد 
ه بـراي برقـراري   کـ هسـتند  » ايیگانـه مهاجران سـرزمین ب «پیروان دین مسیح بسان  آگوستیناز نظر 
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چه بر پایه عشق به خدا بنـا نشـده، امـا بـا     اگر وت خداوند، نیاز به صلح و آرامش دارند. شهر زمینی،کمل
آمیز با پیروان مسیح صـلحی پایـدار را بـراي ایجـاد     زندگی مسالمت کپشتوانه تعالیم مسیح و برقراري ی

با توجه به دوره آشفته دوران حیـات خـود    آگوستینعبارت دیگر، آورد. به اي باثبات به ارمغان میمدینه
ومـت را بـراي برقـراري صـلح و امنیـت      کهاي اخالقی دستگاه حتواند پایهه مسیحیت میکمعتقد است 

  ).Augustine, 1972, Bk.XIX. ch.25ببیند ( كتدار» ستهکامپراطوري در هم ش«
  ت محضيسم و عبوديتوم

شـه  یه اندکـ دانست  کیالسک یم و صاحب نظام فلسفیلسوف قدین فین واپستوارا می ناسیوکتوماس آ
ان یـ ونـد م ی، پيار مهـم و کـ د. یرم تداوم بخش يدوره گسست، در امپراطور کیغرب را پس از  یاسیس

تـر  گـر، انضـمامی  یا با عبـارت د ین و یو د ارسطوان یوند میا پی نیآگوستل راه ناتمام یمکن و تیعقل و د
ه بـا  کابد یمی یمعن ین وقتیمان راستی، اناسیوکآبود. به نظر  نیآگوست یاله یراسکدموردن شهر خدا و ک

رد تـا آن  کـ رده بود و تالش میکبرداشت  ارسطوان آثار یه او از مک یده شود. عقلیعقل سنج کمح
ـ ا توماس). استدالل اصل 633-632، ص 1373ح سازش دهد (راسل،یعت مسیرا با شر ه کـ ن بـود  ی

سـت. بنـابراین،   یاز معرفت قابل انتقـال ن  یکچ درینوع شناخت است و بدون آن، ه عقل مدخل هر
ه کـ نش عقـل،  کنـا کرد و بدون کاز منابع شناخت معرفت محسوب  یمان قلبینار اکد عقل را در یبا

جامعه  يدمد، بنامی یاسیه سیالبد نظرکرا در  یه اخالقینظر يه بناکمان، یواسطه شناخت است و ا
  ست.ینن کمم یاسیس

ن یـی ش تعیو از پ یعقالناساس نظمیه جامعه برکده داشت ی، عقارسطوات یه بر نظریک، با تناسیوکآ
ر یو سـا  یید مواد خام غـذا یارشان تولک یخدمات يروهایر نیشاورزان و ساکت است. کشده در حال حر

تعـادل و حـدود    یاسـ ینند و رهبـران س کیان را فربه میت آدمیمعقول یه است. رهبران مذهبیخدمات اول
ر چتـر خداونـد متعـال و صـانع     ینش، در زکناکن ینند و همه اکان قدرت، ثروت و اخالق را حفظ مییم

 ,Aquinas, 1965بـر عهـده اوسـت (    یت هسـت یه پروردگار عالم است و هـدا ک یسکدهد؛ رخ می یهست

p.12و انسان با انسان بـا تمـام    یهست ين انسان با انسان به منزله اجزایب یکیتکالیرابطه د ین، نوعی). بنابرا
رو، نیـ اشـود. از یت خدا انجام میت، با محوریرون و در نهایه در درون و بک يادهد؛ رابطهیرخ م یهست
دوره  ییگراه سـنتز حاصـل از آن و ارسـطو   کـ ، بلییگرانیدر مقابل آگوست یسم را نه جنبشیتوان توممی

در دوره  یاجتمـاع  کیـ راتکدمو يهـا وهی، بـه شـ  یلکاظ شحسب محتوا، اگر نه به لحه برکد ینام توماس
  د.ینمایتر مکیمدرن نزد
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 يگر بـرا یدکینش آنها با کناکها و انسان یعت اجتماعیه طبکده است یعقهم ارسطوس با یقد توماس
نـد،  کخـوب ارائـه مـی    یزنـدگ  يه او بـرا کـ  یفیل دولت است. اما تعریکتش أبهتر، اساس و منش یزندگ
ن اعتقـاد  یمعطوف به جهان آخـرت دارد. همـ   یتیو غا ارسطو يو معنو یتر از اهداف عملعیوس يادامنه

برتـر در   یتیدن به غایرس يبرا يالهیرا وس ارسطو يویت دنیغا يه وکبه جهان آخرت موجب شد  يو
، ین جـاودانگ یـ ه انسان جاودانه شـود. ا کدهد رخ می یوقت یقیرا سعادت حقیند؛ زک یجهان آخرت تلق

د بـه  یـ سعادت خـود با  يگر، بشر برایون لطف و مراقبت خداوندگار حاصل نخواهد شد. به عبارت دبد
رده است. افراد بشـر تنهـا   کم یاو ترس یبشر و جاودانگ یاجتماع یزندگ يه خدا براکند کتوجه  یلیفضا
وب، آن خـ  ین، زنـدگ ید. بنـابرا نگر تعامل داشته رسـتگار شـو  یدکین چارچوب با یتوانند در داخل امی

ت خـدا  یه با رضاکاست  یت دارد، اما مشروط به سازمانیز اهمین توماس يگفت، برامی ارسطوه کچنان 
تنهـا در  و  ابدیبشر، سامان می یعیطب یبندگ يخدا، به جا یا بندگی» تعبد« توماسر یو دستور او و به تعب

  ).Aquinas, 1965 p:12ن صورت، انسان پس از مرگ در محضر او جاودانه خواهد شد (یا
  قانون و وضع بشر

ـ ینار قـوان کرا در  ي، قانون بشرنیآگوست یاله یراسکن دمویع، در تضمیوه بدیش کیدر  ناسیوکآ  ین ازل
 يگـر، بـرا  ه بشر معقول و محاسـبه ک، یمعطوف به عقل عمل یدهد؛ قانونیقرار م یو اله یعی، طبيو ابد
قـانون   ی، حتـ یون آن، اساساً صحبت از هـر قـانون  ند و بدکیش وضع میخو یم امور روزمره زندگیتنظ
ن یه بـا توجـه بـه قـوان    کـ رسـد  یحسب ظاهر بـه نظـر مـ   هرچند بر ده خواهد بود.یفایو ب ی، انتزاعیاله

آمـده اسـت،    یح قـانون الهـ  یه در توضـ کچنان را آنینباشد؛ ز يبه قانون بشر يازیگر نیبرشمرده شده، د
  ند.کیده میفایرا ب یت عقل عملی، حجیعیطبو  يو ابد ین ازلیچتر خداوند و قوان

عـالم محسـوس، بـر     كدر يراد، ضمن مبنا قرار دادن عقل برایخود در پاسخ به این ا ناسیوکآ
اسـت.   ین الهـ یتـر از قـوان  يضرور یحت یاجتماع یاز نگاه زندگ يه قانون بشرکده است ین عقیا

گو دربـاره آنهـا تـا چـه     وواعد و گفتر قی، فهم سایم قواعد عقلیه بدون عقل و تنظکروشن است 
ه را بـه  یه اصول اولکر است ی، ناگزیاز عقل اله يریگبهره يرا انسان برایخواهد بود؛ ز یمعنیحد ب

ن یر قـوان یچند سـا هر ل دهد. بنابراین،کخود را ش یاجتماع یند تا زندگکل یخود تبد یقواعد زبان
 یآل تالشـ دهیـ ن ایند. اکان آنها رابطه برقرار ید متوانه میکنش عقل است کناکن یمهم هستند، اما ا

ت عقـل  یـ اسـت و مرجع یسو ن، یوحدت د يسا و دعویلکحسب ظاهر اقتدار بر ناسیوکآه کاست 
 نـاس یوکآه کـ  یتیه با اولوکرساند. اما روشن است ن به ثمر مییروان دیو پ یحین در جامعه مسید
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ردن تعامـل  کـ زه یراتکدر دمو یینظر، نقش بسزا گمان در حوزهیدهد، ببه عقل و قوت استدالل می
  ).Aquinas, 1965, p. 218رده است (کفا یح ایعت مسیدر شر یانسان

  يستيبراليل يراسك. گسست سوم: دمو۳
د یـ عنـوان تجد ه معمـوالً در غـرب بـه   کـ واقع، آنچـه  گسست سوم در غرب متعلق به دوره رنسانس است. در

پـس   يه معطوف بـه دسـتاوردها  کد، بلیسا و دوره جدیلکان یگسست م شود، نه معطوف بهات پنداشته مییح
ـا شـ   کاست  یانقالب صنعت د و مآالًیاز دوره جد ـا ا  که در اواسط قرن هجـدهم در اروپ ان، یـ ن بیـ ل گرفـت. ب
ه غـرب را پـس از   کـ اسـت   یـی دوره طال کیشروع  يتنش براپر ياه دورهک، بلییدوره طال کیرنسانس، نه 

ـا  کیدوره ثبات منتقـل مـ   کیبه  یاسیو س ی، اجتماعیمذهب يدادهایل از روحاص يرکف يهاچالش د ینـد. ش
ـا ن چهـره یتراز مهم یاولیکماو  ل آنجلوکیم، ینچیلئوناردو داوسد: ینومی راسله کطور همان ـال  يه  یدوره انتق

ـا بـی  695، ص 1373ردنـد (راسـل،   ک ياست دوره رنسانس را رهبـر یه علم، هنر و سکباشند  ن یـ د ایـ ردت)، ام
  است. كالو  هابز یعنی، یسیلسوف انگلیون دو فیش از همه مدی، بیاسیشه سیتداوم اند

  هابز يكيانكم يراسكدمو

 کیـ ، در يومـت قـرارداد  کح کیـ بـر   یرا، مبتنـ  یکیانکـ دگاه میه دکاست  یسکن ینخست توماس هابز
 اتـان یلودر مقدمـه   فرسـون  کمه کگونه روش خود را همان هابز رده است.کن ییتب یامل فلسفکدستگاه 

 ار بسـت کـ اسـت بـه   یجهـان س  يبرگرفـت و بـرا   لـه یگال» یبیکـ تر ياهیتجز«دهد، از روش یح میتوض
)Macpherson, 1981, p.25 – 30.( 

، بـر آن شـد   و اهل مدرسـه  کیالسکلسوفان یف ییگراو آرمان ينگرالنک يبه جا هابزب، ین ترتیبد
و  ان افـراد بشـر  یـ ، به علل بـروز جنـگ م  ییاصول ساده و ابتدا عهمجمو کیده جنگ به یه پدیه با تجزک

از  ید برخـ یـ باصـلح،   نیتضـم  يه بـرا کـ بـرد و معتقـد بـود    یبه نام دولت پ ییوالیا هیاتان یضروت لو
شـف  کله خـرد مـا   یه به وسکاست  يقانون قواعد، هابزرد. از نظر ک یار قربانیرا به اخت يفرد يهايآزاد

 .مییگـو یمـ » قـانون «رسد، به آن یش به اجتماع میپا ین قواعد وقتیو هم یاضیرمثل قواعد  ،شده است
ن یـ ا یجامعـه مـدن   ه درکـ د یگویه مکبل ،آوردیرا پدید م یه قانون جامعه مدنکد یگوینم هابز ،نیبنابرا

ت عـ یم، مسـبوق بـر طب  ینـام یمـ  یعیه ما قواعد طبکپس قواعدي را  .نامندیم »قانون«را » یقواعد اخالق«
جه گرفت یتوان نتیم یحت ،اتانیبا خروج از لواند. هاي مقدس آمدهتابکله خداوند در یه به وسکهستند 

گونـه  چیبـدون هـ   .دارنـد یه ما را در حالت صلح نگـه مـ  کهستند  ینیقوان ،یعین طبیقوان هابزه از نظر ک
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 يثـانو  یلـ کن به ین قوانیا يا اجباری يوجه امر ،. درواقعیمثل قانون االه ،يو دستور يت امریخصوص
  .)Hobbes, 1968, XV, 2( شودیمتبلور م یخالقاه تحت اجبار کم، بلکنه تحت اجبار حا و است

  وضع بشر

ن ین قـوان یـ ت ایـ بدون رعا یاست و زندگ یانسان ین زندگین قوانیترياهی، پایعین طبی، قوانهابزبه نظر 
بـه فـرد اجـازه     ،نیاین قوان ن است.کفهم آن نامم بدون ،یگذار به وضع مدن یندارد و حت یانسان يمعنا

ار بـرد و  کـ ش به یخو یزندگ یعنی ،عتیحفظ طب يل و اراده خودش قدرت خود را برایبه م«دهد تا یم
دن بـه آن هـدف   یرسـ  يله براین وسیترو عقل خودش مناسب يه بر طبق داورکرا  يارکهر  ،به تبع آن
حـق و  « ،ن حـال یدر ع. وجود ندارد يآزاد يبرا یچ مانعیه ،یعیدر وضع طب .»ند، انجام دهدکیتصور م

امـا  ). Hobbes, 1998, Part I, Ch. 4, p. 86( »نـدارد  ییز] در آن وضـع معنـا  یـ [ن یعدالتیناحق و عدالت و ب
ه کـ  ،»یفقـدان موانـع خـارج   «بـا   یمـدن  در وضع يآزاد ،بدین جهت .ندکیها را محدود مين، آزادیقوان
ت یـ ت از امنیـ ن ناخواسـته، ضـمن حما  یرا قـوان یدرست آن است، تفاوت دارد؛ ز يعنابه م يآزاد يمعنا

 ).Hobbes ,1998, 1-14, p: 86( »ننـد کیسلب مـ  يو يهارا در انجام خواسته از قدرت آدمی یبخش«انسان، 
نظـم   یعـت و نـوع  یمشخص از طب ین و اصولیحفظ خود ناچارند قوان يبرا یافراد انسان ،رونیااز

 ین مـدن یتـن دهنـد و براسـاس آنهـا قـوان      ،کیراتک، حاصل از وضع دمویل مدنیبه نام فضا یعرف
 یه بـا مـواد اصـل   کـ  یوجهبه ،نندیبب كتمام شهروندان جامعه تدار يرا برا يریمناسب و نسبتاً فراگ

  ناسازگار نباشد. یعین طبیقوان
 .ز همـراه اسـت  یـ ن یعداد عملـ از است یت ناشینوع عقالن کیبا  دادروضع قراحضور در  ،هابزاز نظر 

گر حق مطالبـه آنهـا را   یپوشد، دمی خود چشم یحقوق اجتماع یجاباً از برخیا ه آدمیکن، هنگامییبنابرا
احقـاق حـق    يبـرا  یعیطب ياز آزاد ،ینش مدنیبا ب ه آدمیکن است یمنزله ابه یپوشن چشمیرا ایندارد؛ ز

ه یـ و اول یگـران از حـق اصـل   یسـلب د  يچ وجه به معنایجاب به هین ایاما ا .رده استکنظر خود صرف
از حـق   يگـر یس دک یپوشس به واسطه چشمک کی يه براک ياجهینت« ،پس .ستیز نیخود درباره آن چ
ـ یبه م ،سکه آن یاربرد حق اولکاهش موانع کگردد، تنها یخودش حاصل م آن  یپوشـ معـادل چشـم   یزان

ار، حـق خـود   یاخت يعقل و با عمل آزاد و از رو يروه از ک یسکرا یز ؛»ش استیگر از حق خویس دک
ه چنـان  کـ  یسـان کاسـتفاده   يبـرا  یممانعت«ه کگران التزام داده یرده است، به دک كتر يزیرا نسبت به چ

با وجود ایـن،  ). Hobbes ,1998, 1-13, p. 87( »ندکجاد نیا به نفع آنها رها شده است، ایبه آنها اعطا و  یحق
انتظـار دارد  «پوشد، متقـابالً  یا از آن چشم میگذارد ه حق خود را وامیک یسکند کیجاب میم ایعقل سل

۹۸     ، ۱۳۹۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  

 یسـت یه براسـاس همز کـ را  ین انتفاعیچن هابز). Hobbes, 1998, 1-14, p. 88( »دش شودیعا يگریه نفع دک
 س،اسـا ن یبـر همـ   ).Hobbes ,1998, 1-14, p.89( نامـد یمـ » قرارداد«ت یرد، وضعیگیل مکز شیآممسالمت

از حـق، صـرفاً    یپوشـ ا چشمیه نفع کرا هنگامییداند؛ زین وضعیت متصور میوضع صلح را فقط در هم
متوسـل   یسب سود خـود، بـه خشـونت و دشـمن    ک يگر ناچار است برایطرفه باشد، ناگزیر طرف دکی

 نفـع  يبـرا  ییگر جـا ین صورت، دیرد. در ایگیه جان من در معرض خطر قرار مک یزمان همچون .شود
جـاد  ی، اهـابز به نظـر   ،رونیااز). Hobbes ,1998, 1-14, p.88( ردیگیماند و جنگ درمینم ینده باقیمن در آ

در پرهیـز از  » اتـان بـزرگ  یلو«فـه  ین وظیتـر يبه انجام آن، محور ياعتماد در انجام مفاد قرارداد و وفادار
  ).Hobbes , 1998, 1-14, p. 89( ها استان انسانیت میصلح و امن يجنگ و برقرار

  اتانيقدرت لو

نـاظر   ،رسـد یه به نظر مکند کیف میرا در سه سطح تعرارگزاران عمومیکت یفعال افالطون، همانند هابز
ذب، مربـوط بـه   کاقتصاد، حوزه صدق و  يایان مربوط به دنیحوزه سود و ز یعنیبه سه حوزه شناخت، 
تعـادل   يگـر، برقـرار  یبه عبـارت د و اخالق باشد. دها، مربوط به قلمریدها و نبایجهان علم، و حوزه با

 ،بازدارنـده  يروهـا یآگاهاننـده و ن  يروهایزاننده، نیبرانگ يروهاین یعنین سه حوزه، یان ایان متولیم
 شـود یمـ  ی، در آن متجلـ ین مـدن یم، تحـت عنـوان قـوان   کاست حایه سکاست  یهمان نقطه تعادل

)Hobbes, 1998, 1-14, p.160و با توجـه بـه    هابز یستیبرالیم را بتوان اوج نگاه لین تقسیا رسد،ی). به نظر م
رد. کـ در دولـت مختـار محسـوب     یرابطـه افقـ   کیجاد یو ا يو کیراتکبعد سوم قدرت، اوج نگاه دمو

 ين آزادیتضـم  يه در آن مردم بـه ازا کطرفه است ف دویلکامل حق و تکصورت  ،هابز یداد اجتماعقرار
قبـول قـدرت    يپادشـاه در ازا  مقابـل، در  .ننـد کیشخص پادشاه عطا مخود را به  یاسی، قدرت سيفرد

رغم قبـول نظـام   ، بههابزه در قرارداد کافراد جامعه است. روشن است  يلف به حمایت از آزادکم ،مطلقه
در دوران  یار متفـاوت از نظـم سـنت   یه بسکشود یدر رابطه فرد و دولت برقرار م يدی، نظم جدیپادشاه

د، خـوش  یـ ش آیان ـ و هرچه پ یخدا ياو گاهی اسطوره ییو استعال ين جبریا از قواننجیوسطا است. ا
 یم فقط و فقـط وقتـ  کاجبار حا، است. درواقع ين آزادیول حفظ و تضمئم، مسکست. حاین يد ـ خبر یآ

، يزه آزادیـ ن وجـه مم یترافراد باشد و مهم يه در خدمت حفظ جان و مال و آزادکموجه و مجاز است 
 »ت و اطاعـت یـ امن«ان یـ رابطۀ متقابل مبر  یمبتن یاسیدر نظام س یل اخالقیو فضا یمدن یه زندگاحترام ب

)Hobbes ,1998, p. 475, & 571 ( متـر  ک ییسـا یلکاسـت  یاز س ییچـه بـه لحـاظ محتـوا    ه اگرکـ ؛ دانسـت
  مندتر شده است.تر است، اما قاعدهکیراتکدمو
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  كال ياجتماع يراسكدمو

لیسا و نظام پادشاهی براي کچالش دستگاه  يریتوان محصول اوجگمی را كال یاجتماع یراسکدمو
 مردمی يبه نهادها یومت پادشاهکل حیومت و تبدکم حیتقسیم دو حوزه دین و سیاست، در تقس

ت یـ ز تجربـه عقالن یـ ) و نLocke, 1968, p.65ن در قرن هفدهم در انگلستان پس از رنسانس (یجانش
در مقدمـه رسـالۀ دوم    كال). 1386و 1380عت، ی(شرت دانس ییاکیدر مستعمرات آمر كال یاسیس
ر ییـ ن تغیـ ). اLocke, 1977, p.268نـد ( کین فـرد صـالح مـ   ینهاد صالح را جانش یبه روشن ومت،کح
و  يروانـه ی، ميد بـود. بنـابراین، خردمنـد   یـ در دوره جد یاسـ یر سکان فیجر ير ماهوییواقع تغدر

خـود را بـه قـرارداد     ي، جـا كالنـزد   د،یها را عدالت نامان آنیحاصل جمع م افالطونه کشجاعت، 
آن را  كاله کـ ان آنها بود ی، و تعادل ميو آزاد ییآن حفظ دارا یفه اصلیه وظکد داد، یجد یاجتماع

  رده است.کم یمعقول ترس يدر چارچوب آزاد
  معقول يآزاد

 یعـ یر و غوص در وضـع طب ن خود، غوی، همانند متقدمیو آفاق ینقطه تعادل کیم یدر ترس كالرد کیرو
ردنـد، و بـرخالف   کمی یعیط طبیوم به شراکه محیه انسان را در وضع اولکبود. اما برخالف اهل مدرسه، 

و انسـان آزاد در آن واقعـاً وجـود     یعـ یوضـع طب  كالدانست، به نظر یم یلیرا تخ یعیه وضع طبک، هابز
 ,Locke» (ز خواهند بـود ین وجود دارند و نیزم يبر رو ین وضعیدر چن ییهاهمواره انسان«ه کداشت، بل

1977, p.267 .(را نقطه آغـاز جوامـع   » یتوافق اجتماع«ه ک ییسایلکاست ین خود در سیدر نقد متقدم كال
رده، کـ قلمـداد   يو قـرارداد  یرا هم توافق یعیوضع طب ی)، حتHooker, 1925, p:187پنداشتند (می یاسیس

ه بـا  کـ نیمانند تـا ا می یز باقیت نین وضعیت هستند و در این وضعیدر ا عتاًیها طبه انسانکدارد اظهار می
بـه نظـر    ).Locke, 1977, p.277-278رنـد ( یرا بپذ» یاسـ یاز جوامع س یکیت در یعضو«ت خودشان یرضا

امـل برخـوردار اسـت    ک ياز آزاد یعـ یم، انسان به ما هو انسان، در وضع طبیخالف نظر قد، بركال
)Locke, 1977, p.144(ن بودند.ینچنیه آدم و حوا در بدو خلقت اکهمچنان ؛  

شـان  یا امل انسـان برخـوردار بودنـد.   کو حقوق  ي، آدم و همسرش از بدو خلقت، از آزادكالبه نظر 
ن یـ و بـدون واسـطه خلـق شـده بودنـد. از ا      و جسـمی  یعقل ییمال تواناکه در کبودند  ییهاتنها انسان

از یـ ، قادر بودند مستقالً و بـدون ن »رده بودکشان القا یدا در وجود اه خک«قانون عقل،  کمکجهت، آنها به 
 یعـ ینـد تـا بـه حـق طب    ک ییه آنهـا را راهنمـا  کـ ن عقل قادر بـود  ینند. همکاز خود محافظت ، يگریبه د

رده و کـ ه یـ ز احترام گذارند و آنها را مورد مراقبت قـرار داده، تغذ یه از آنها متولد شده بودند نک یفرزندان
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ه در هنگـام تولـد از   کـ ن فرض فرزنـدان آدم،  ی). روشن است با اLocke, 1977, p.303-304دهند ( آموزش
 ياز بهـره یـ امل، نکو مساوات  ين نسبت از حق آزادیجسم برخوردار نبودند، به هم يرویمال عقل و نک

  ).Locke, 1977, p. 304بود ( یار موقتین دوران بسینداشتند، اما ا
شوند؛ یمند نمعت بهرهیه فرزندان آدم، از زمان تولد از قانون طبکجه گرفت یتوان نتنجا مییاز ا

انـد. بـه   دهیقـرار دهـد نرسـ    يتوانست آنها را در وضـع آزاد ه میک یرا آنها هنوز به آن قوة تعقلیز
ص یت آنهـا، در تشـخ  یه شناخت و رعاکدارد  ییهاتیعت نشان از محدودیگر، قانون طبیعبارت د

اسـت   يدانـد، ضـرور  مـی  یاجتمـاع  ياینش پوکناکآنها را شرط  كاله کمساوات،  و يمفهوم آزاد
)Locke, 1977, p.305 امـل  ک يآزاد كاله چگونـه نـزد   کاست  ین پرسش باقیا ي، جانیاوجود ). با

ه کـ در نقـد اهـل مدرسـه،     كالرا یـ گـردد؟ ز ل مـی یانسان تحو یعیطب یانسان در قدم اول به بندگ
عتـاً در  یهـا طب ه انسـان کند کردند، اظهار میکمی یمعن یط بردگیدر شرا یعیبها را در وضع طانسان
د بـه  یـ عت مجدداً انسـان را مق یو مساوات قرار دارند. اما با طرح بحث قانون طب يامل آزادکوضع 

تواند او را از ه میکاست  یه تنها بلوغ عقلکرده است کرده و اشاره کعت و اطاعت از آن یقانون طب
ه کسـ  کیـ  يانسـان را دو رو  یبردگـ  یعـ یطب يآزاد كاله، کـ نینمـا ا ند. تنـاقض کآزاد  یگد بندیق
و  كالن یبـ  يزین صورت، چـه وجـه تمـا   یه در اکشود ن پرسش مطرح مییرو، ادانست. ازاینیم

ن یین پاسخ در تبیامالً بجاست، اما رمز اک ینیبتهکن نیم وجود دارد؟ ایقد یاسین و فلسفۀ سیمتقدم
ز بحـث  یرسد، تما)؛ به نظر میShouls, 1992ومت نهفته است (کرساله دوم، از دو رساله ح 57فقره 

) پنهـان اسـت   Freedom( یی) و رهاLiberty( يان دو مفهوم آزادیدر ب يز ویین، در تمیاز متقدم كال
  ).  145-141، ص 1380عت، ی(شر

  نسان رها باشد تـا هرچـه  ه اکست ین ین معنیه گفته شد، به اکگونه ، همانين، آزادیبنابرا
ـ خواهد انجام دهـد... بل یه مکرا  ـ اسـت   ییاز رهـا  ینـوع  يه منظـور از آزاد ک   ه او راک

رفته است به امور، اعمال یه او آن را پذک یت و احترام به قانونیسازد تا ضمن رعاقادر می
ـ   آند و ک یدگیخود رس ییز تمام دارایمال و ن و رفتار، جان و ازد نها را مرتـب و مـنظم س

)Locke, 1977, p.305-306.(  
 ياسـت. او مفهـوم آزاد   یرواقعیست، اما غین یمعنیبدون قانون گرچه ب ي، آزادكاله نزد کروشن است 

ه کـ نـد  کرا طلب مـی  یدر چارچوب قانون عقل بالغ یند. اما زندگکیآن فهم م یرا تنها چارچوب قانون
ن چـارچوب بـا   یه اکاست  ی، زمانیآغاز قرارداد اجتماع ند. بنابراین، نقطهک كن قانون را دریقادر باشد ا
  شود. كدر یفاهمه انسان
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  و دولت عقل ياجتماع يراسكدمو

 ياریبسـ  ياست و با وجـود نقـدها   يهابز یمعقول، قرائت ينظر از آزاد، صرفكال یاجتماع یراسکدمو
وجـود   يطلبانه وانحصـار  ییا فردگرای يت انحصاریکدر مال كالسم یبرالیا لیو  یراسکان دمویه به جرک

ـ یمعقول تقر يدر تعامل با آزاد ي)، بحث قرارداد و1386عت، یدارد (شر ب و نقـص ارائـه شـده    یـ عیباً ب
طلـب و  اتان قـدرت یه هم لوکدهد وند مییمعقول پ يچنان با آزادرا آن هابز یقرارداد اجتماع كالاست. 

 یراسـ کرفتـه شـود، دمو  یپذ كاله انسان معقول کنیارو، با فرض برپا باشند. ازاین یاجتماع يهايهم آزاد
 یتـوان آن را مـدل اصـل   ه مـی کـ رد یـ گیبه خـود مـ   ی، تنها در وضع قرارداد صورت اجتماعيآل ودهیا

ت قـدرت فـرد   یـ هم غا كالگر، یآل در نظر گرفت. به عبارت ددهیا یراسکد، اگر نه دمویجد یراسکدمو
ع یبـد  یلکبه شـ  یا قرارداد اجتماعیق عهد یدولت را از طرت قدرت یدولت، هم غا ينارکق بریرا از طر

ارآمـدتر  کن حـال،  یتـر و در عـ  یل، آرمـان یات بـد یآن نسبت نظر يداریه با توجه به پاک. ندکیف میتعر
  ند.کجلوه می

ار برده است. کخود به  یاسیو س یدر مباحث فلسف كاله کاست  يادو واژه» قرارداد«و » عهد«
تـر  عاممفهومی  كالرا نزد » عهد«لمه کومت، کن دو مفهوم در دو رساله حیسه ای، در مقاتر لسلتیپ
ه ما بـا خـدا   ک یعهود اخالق«رده است. همانند کف یتعر یاسیرسیتر و متداوال در امور غررسمییغ
و  یقـانون  ياخص از عهد و در معنـا مفهومی » قرارداد«)، اما Locke, 1967, p.225» (میا با مردم داری

وجـود   كالاز  یحی، تصـر نیـ اوجـود  ). بـا  Laslet, 1977, p:113ار گرفته شده است (کآن به یرسم
ن موضوعه یو قوان یو وضع مدن» عهد«ن ساده آن را با لفظ یو قوان یعیوضع طب كاله کنیندارد و ا

بـه   يدیـ هم اسـتنباط جد  ومتکحست. مطالعه دو رساله یده باشد، چندان روشن نینام» قرارداد«را 
 یعـ یه در وضـع طب کـ صـاحب در انگلسـتان،   یبـ  يهانیدرباره زم كالمثال،  يدهد. برایت نمدس
ـ Locke, 1967, p.292رده اسـت ( کـ استفاده » عهد«ه خوانده شده، از واژه یرمتنازع فیغ ن در ی). همچن
بـر   تیـ کبا عهد و توافق، مال«ه کنیز اظهار او در ای) و نLocke, 1967, p.288-289» (ات معهودکمشتر«

ت یـ مکحا يعهد بـرا «: دیگوه میکز آنجا ی) و نLocke, 1967, p.299» (وشش آغاز شدکار و ک يمبنا
استفاده شـده  » عهد«)، از واژه Locke, 1967, p.286» (ح نشدهیتصر یاز انواع انسان یبعض یاختصاص

ه کـ نجـا  اسـت. مثـل آ   هح دادیتوضـ » عهد«رمجاز را با واژه یدر امور غ ین تراضیهمچن كالاست. 
. )Locke, 1967, p.284( نـد کت دهـد و بـر آن تعهـد    یخود رضا یتواند به بردگیانسان نم :دیگومی

ندگان خـود در اطاعـت   یه او در خصوص فرزندان و آک یماتاهمچنین بطالن تعهد پدر در باب التز
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اگـر  : «لمـر یدر رسـاله اول در نقـد ف   و، )Locke, 1967 ,p.315, & 346,347ومـت داده اسـت (  کاز ح
  ).Locke, 1967, p.214» (تواند به واسطه ارث منتقل گردده قدرت معهود میکاستدالل شود 

از واژة عهـد و قـرارداد، متنـوع و گـاه بـدون       كاله کـ هم وجود دارد  يان، مواردین میاما در ا
ت عهـد  سیباز فوق مییه با تماک، »ن خدمتگزار و اربابیقرارداد موقت ب«رده است. کاستفاده  كمال
گاه از واژه عهد و گاه از  كاله ک، »ن زن و مردیوصلت ب«ا ی)، و Locke, 1967 , p:322شد (ده میینام

 یین قرار است. به ظاهر، تنها جـا یاز ا ،)Locke, 1967, p. 321 &212,213رده است (کقرارداد استفاده 
از رسـاله دوم   99و  97 يهـا تـر اسـت، فقـره   کیز عهد و قرارداد نزدیدر تما لسلته به برداشت ک

ن یعهد خوانده است. اما هم ییابتدا يهاومتکمردم را در ح یتر تراضان روشنیبا ب كاله کاست 
دهـد،  ت افـراد در جامعـه رخ مـی   یـ مکه بـا حا ک، یاسیتر و در جامعه سدهیچیپ ی، در سطحیتراض

تـوان  مفهوم فوق گرفته بود، میز دو یدر تما لسلتز آنچه ین برداشت و نیرد. با ایگنام می» قرارداد«
 یدر دو واژه فـوق، ناشـ   كالز یه تماکرد کاستنتاج  يگریان دید و با بینان رسیقابل اطم ياجهیبه نت

جا بحث از قدرت واحد و سرسپردن موضوعات قدرت به آن قـدرت  هر است؛ زیرا یاز قدرت افق
ل شـده  یکتشـ  یت در سطح افقـ کت افراد و مشاریاساس رضاز بریواحد بوده، و آن قدرت واحد ن

در صـنعت خـود، خـالق     كاله کـ رده اسـت. روشـن اسـت    کاستفاده » قرارداد«از واژه  كالباشد، 
نما تناقض ياه به گونهک یتیرد؛ وضعیگان، در اوج قدرت قرار میکه فرد، تا حد امکاست  یاتانیلو

 یلکاتـان در شـ  یمقـام لو  اتان در فرد، هم مقـام فـرد و هـم   یاتان و لویضمن هضم شدن فرد در لو
اد دولت ین بنینند. و اکت یگر را تا حد معقول، هدایدکیشوند نش متقابل قادر میکناکمتوازن و در 

  ).Locke, 1967 , 332-333& Gough,p: 24-46, & Larkin, 1969, p: 21-53است ( كعقل نزد ال
ن یحصـول فـرد اسـت. از همـ    از آن است، خـود م  یت افراد ناشیه فردکب، دولت عقل، ین ترتیبه ا

 یگر، عقلـ یند. به عبارت دکت معقول مردم بنا مییمکخود را بر حا یاجتماع یراسکدمو كاله کجاست 
ل یـ تحو یاو بـه تعقلـ   یاسـ یشـه س یدانسـت، در اند قت ناتوان مـی یبه حاق حق یابیآن را از دست كاله ک

 یط قـانون ین تعقـل، شـرا  یـ وجه ضـمان ا اند. ت به دست آوردهیثرکت ایق معقولیه افراد از طرکشود می
قـوا در   کیکو تف یل عرفکعت به شین طبیق قوانین آن از طریه تضمکت است یحصول و اقناع اقل يبرا

ن حـال، محـدود   یقدرتمنـد و در عـ   یاتـان یلو كال یاجتماع یراسکب، دموین ترتیاست. بد یقانون مدن
از  يآل ودهیـ رو، دولـت ا نیرد. ازایپذال میزو يندکخواست، به یم ارسطوه که همچنان کند کخلق می
 یاصـالح  يهـا خلق اهرم يخود را برا يهاتیدمحدو كالرد. یگیفاصله م هابزاتان یز لویم و نیعهد قد
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گـر قابـل   یه در صـورت وقـوع آن، د  کـ اتان را قبل از مواجه بـا انقـالب،   یه بتوان لوکرده است کف یتعر
معقـول و   يدر پرتـو آزاد  كالنـده  یافزانظـام خود  ب، اساسـاً یـ ن ترتیـ رد. بـه ا کست، اصالح یبرگشت ن

ارساز نباشد، همچنان محفوظ است تا با انحـالل  ک یاصالح يهااگر مخالفت ی، حتیاجتماع یراسکدمو
 همچنان راه خود را ادامه دهد. یاسیومت، جامعه سکح

  گيرينتيجه
ز دوره یـ و ن ییسـا یلکت یحی، مسـ یونانی م و فلسفهیقد کیالسکانجام شده در دوره  يهابرش یابیاز ارز

، بـه نظـر   كالدر تجربـه   ییاکـ یانه آمریگراانحصار ییگراو فرد هابز یسیانگل ییگراعتید، شامل طبیجد
 يو تعقـالت نظـر   یخیمتن، تحـوالت تـار   يز محتوایو ن یخیبه لحاظ تار یغرب یراسکه دموکرسد یم

در  یخیل شده اسـت. مطالعـه و بـرش تـار    یدو نظرگاه تحلن مقاله، از هر یه در اکداشته  ياقابل مالحظه
دهـد  یاز مقاطع مورد بحث در مقاله نشـان مـ   کیدر هر وه انضمامی، یبه ش یراسکرد دموکمفهوم و عمل

 یسـت یا اومانیـ و  یعیا طبی یا شرعی ین عقلییاز تب یه به منطقکش از آنیدر عرصه عمل، پ یراسکه دموک
ه از تعامـل  کـ است  ینظرگاه آفاق کیآن متعلق باشد، وابسته به  یتر، انفسیسفر فلیا به تعبیافته یت یفرد

 يایـ وتوپیا یـ انسـان بـا آرمـان    عت و مآالً یدر ابتدا انسان با خود، و انسان با همنوع و انسان با طب یعقالن
و نـه  اهـل مدرسـه،    یـی گراعتیان و نـه شـر  یسقراط يگرات نخبهیرو، نه عقالند. ازاینیآد مییخود، پد

را بـدون   یراسکتواند دموینم ییاکیانحصارطلبانه آمر ییگراو نه انسان ییمآبانه اروپاتجدد ییگراعتیطب
گـر،  یند. به عبارت دکمطلوب عرضه  يداور کی يبرا ی، از حوزه انتزاعيانهیدر نظر گرفتن مطالعات زم

ه از تعامـل  کـ وزه اجتمـاع  ن لحاظ، اگـر در حـ  یاست. بد يمفهوم سه بعد کیهمانند قدرت  یراسکدمو
ل نگـردد،  یـ شـود، تحل یآن حاصل مـ  يو نظر یخیدر مختصات تار یو عرض یانسان در دو محور طول

ل یـ ه در تحلکن همان است ینشان نخواهد داد. ا کیراتک، معطوف به قدرت دمویا واقعی، یاتینش حکوا
ل اهـل مدرسـه، بـه    یـ ا در تحلیـ ند و نکمی یابیارز یراسکن دمویشان را در زمره مخالفیان، ایسقراط يآرا

 يال استبداد تـوده ک، به شییاکیو سپس آمر ییا در مدل اروپایشود و یبرداشت م یراسکتعارض با دمو
ه چگونـه  کـ ن مقالـه،  یـ ا ین، در پاسخ به پرسش اصلید. بنابرایآیش درمیت انحصارطلبانه به نمایکو مال

 یسـم انفسـ  یا اومانیو  یمآبعتیت، تشرع، طبیوف به عقالنسم معطیتیبود و در دام ال کیراتکتوان دمویم
عنـوان  به يو آزاد یاجتماع یراسکه در باب دموکفتاد، با توجه به آنچه یا معطوف به نظرگاه شخص نیو 
تـوان گفـت:   ن شـد، مـی  یـی تب یاسـ یو س ی، اجتمـاع يت در حـوزه فـرد  یحاصل از رشد عقالن يازیامت

معقول در هر سه حـوزه معطـوف    يند آزادیه فراکارآمد خواهد بود ک یوقت ياربردکوه یبه ش یراسکدمو

۱۰۴     ، ۱۳۹۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  

مطلـوب   یا هـدف یـ ه روش و کاز آن یشپ یراسکرو، دمول شود. ازاینیمکت یاسیبه فرد، اجتماع و امر س
ه حـوزه  کـ نیشود و بسته به امی ی) تلقdiachronicخود ( ي) و براsynchronicدر خود ( یعرضه شود، هدف

ن مقالـه، بـا   یـ تر در نظر گرفته شود. ایآن آفاق یمقوله فرهنگ یستیفربه شود، با يحد آن تا چه یاجتماع
و  ارسـطو ، افالطـون م، یدوره قـد  يگـرا عتیگـرا و شـر  عقـل  کیالسـ کلسوفان یف يمطالعه خود در آرا

ا یـ گـرا و  نیـ ا دیـ گـرا و  لسـوفان را نخبـه  ین فیه اکستمی، یت قرن بیخالف رواه برکنشان داد  نیآگوست
 یراسـ کدمو یعنـ یدهد، ین مقاله مورد مطالعه قرار میه اک يرده است، از منظرک یشمن جامعه باز معرفد

 ین حال، در بـرش مطالعـات  یرسد. در عیبه نظر نم کیراتکردمویمعطوف به خود و درخود، چندان هم غ
 یا منظـر مطالعـات  بـ  یراسـ کن برداشت از دمویه اکدهد ی، نشان مكالو  هابزد، یسم جدیبرالیشه لیدر اند

رغـم تصـور غالـب از بـودن در     یه علـ کـ رسـد،  سـت. بـه نظـر مـی    ین کیراتکن مقاله چندان هم دمویا
ه کـ  یتیوضـع ؛ آل، قـرار دارد دهیا یراسکدر مراحل شدن، به مفهوم دمو یاسیشه سیخ اندی، تاریراسکدمو

بـه   یافتنیندست یو حت یاقعرویمعقول، غ يهايبر آزاد ی، مبتنیاجتماع يندهایبدون در نظر گرفتن فرآ
  رسد.نظر می
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