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 "جان الک" ۀمکثی بر اندیش
          

 سیاسی ۀدر حوزه فلسف
 

الک تفکر را حاصل مجموعه یی از تصورات می دانست. تصورات ناشی از تاثیرپذیری عضوهای حسی هستند. 

عضوهای حسی دو نوع تصور در مغز ایجاد می کنند: نخست، تصورات ناشی از احساس است، منشای این تصورات 

دوم از تصورات ۀ قرار دارد. دوم، تصورات حاصل از ادراک ذهنی هستند. این دست به طور مستقیم بیرون از ذهن

 .حاصل کار ذهن روی تصورات بیرونی به حساب می آیند

حاصل این دو گونه تصور مجموعه یی از آگاهی و اندیشه را تشکیل می دهد. بنابر این هر آنچه در ذهن ما وجود 

 .ادراک پیوندهای میان تصورات می دانددارد حاصل تجربه است. او معرفت را 

 (John Locke)" الک"جان که حالی به کلی عقلی می پندارد، در تصور را چیزی (René Descartes) "کارتیدرونی "

آن می اندیشیم به حس درک نشده باشد، فقط تصویری حسی  ۀبار تصور را به کلی حسی می داند. اگر چیزی که در

 .می کنداز محسوسات است. او حتی مجردترین تفکرات را نیز به همین شکل تبیین 

های گوناگون ترکیب، سنجش و کاربرد آن تصویرها است. اگر  تفکر نزد الک داشتن بعضی تصورها در ذهن و راه

شناخت، اصالت را به حواس می دهد اما معتقد است شناختی که از راه حواس به دست می آیند  ۀ  چه الک در زمین

 .شان را یعت و ماهیتمحدود است و فقط وجود اشیا را به ما می شناسانند نه طب

وب اندیشی محس ریخ آزادأدر ت اندیشه هاآنچه الک در تقریر نظریه سیاسی خود گفته تا به امروز یکی از مهم ترین 

 .می شود

 براین بر اساس نظریه الک، خداوند انسان را آفرید. هدف اصلی او از آفرینش، حیات است. بنا (liberty) آزادی فرد

  .ا نقض می کندقتل و خودکشی هدف الهی ر

اگر شخص حیات را یک هدف میداند، این سؤال وجود دارد که ابزار الزم برای تحقق این هدف چیست؟ از نظر 

 .الک، آنها عبارتند از زندگی، آزادی، سالمت و دارایی
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ص واینها حقوق طبیعی اند، یعنی حقوقی که در وضع طبیعی قبل از عرضه حکومت مدنی داریم و همگان در این خص

 .از حقوق مساوی برخوردارند

الک می گوید وضع طبیعی یک قانون طبیعی دارد که بر آن حاکم است و همگان را ملزم می کند و عقل که همان 

قانون است، به بشری که از عقل رأی می جوید، می آموزد که چون همه برابر و مستقل اند، هیچ کس نباید به زندگی، 

صدمه بزند. قانون طبیعی توسط عقل آشکار می شود و دستور می دهد که چه چیز سالمت، آزادی و مال دیگران 

اند که تحلیلی می د وسیلۀبرای ما بهترین است. الک نظریه وضع طبیعی را نوعی مدینه فاضله نمی داند بلکه آن را 

  قانونی آن چیست؟ وظیفۀتوضیح می دهد چرا ارائه حکومت مدنی الزم است و 

کومت استبداد که پایه آن براساس زور است بیزاری می کند و می گوید که چون از ح (John Locke) "جان الک"

زور، حق ایجاد نمی کند دیری نمی پاید که مردم با انقالب و شورش که حق طبیعی شان است آن را از سر راه برمی 

 .متوسل شوددارد. پس شاخصه اصلی نظریه او، بر عکس هابز، بیزاری از حکومتی است که به زور و استبداد 

حکومت مطلقه را رد می کند. او نیز چون هابز معتقد است که   ۀحکومت، نظری ۀ بار در رساله اش در "جان الک"

  .برای فرمانروا جایز نمی داند اما بر خالف هابز قدرت مطلقه را برای حکومت کردن به فرمانروا نیاز است

مردم خواهند ۀ  ز او پاسخ بخواهد. این مجمع خاص نمایندفرمانروا باید پاسخگوی اعمالش باشد و مجمع خاصی باید ا

 .بود. او این گونه حکومت را مردمساالر نمی داند بلکه حکومت سلطنت مشروطه می نامد

هابز بر پایه نوعی نگرش بدبینانه به ذات انسان قرار داشت، در مقابل آن نظریه سیاسی جان نظریه سیاسی توماس

 .ت به ذات انسان استوار شده استبر پایه خوشبینی نسب "جان الک"

، قدرت سیاسی یک ودیعه است که از نوعی قرارداد که بین افراد جامعه منعقد شده است سرچشمه جان الکدر نظر 

 .می گیرد

که به انقالب شکوهمند در این کشور معروف است. تاریخ سیاسی مدرن بریتانیا از همین زمان آغاز  1٦٨٨در سال 

  .گردد می

شروطه گیرد. سلطنت ممی الگویی که الک از سالها پیش از نظر تئوریک طراحی کرده بود شکل  ۀت بر پایدول ۀپیکر

 د. نظام دمکراسی پارلمانی تدریجا  سیاسی، قدرت را در دست دارند، فراهم آم ۀر آن پارلمان و دربار در موازنکه د

 .رودمی به سوی نهادینه شدن 

 ها، در قانون اساسی آمریکا تجسم یافته است. قانون اساسیدر آن "مونتسکیو"نظریات سیاسی الک با تصرفات »

 بود، همچنین قانون اساسی که فرانسویان در سال "جان الک"انگلستان نیز تا حدود پنجاه سال پیش مبتنی بر نظریات 

 ()برتراند راسل«. میالدی تصویب کردند 1٨71

است،  "جان الک"کراسی که فعأل در جهان غرب وجود دارد، اگر بگویم طراح نظریهٔ دمو): "ریچارد پاپکین"بقول 

 (.میا سخنی به گزاف نگفته
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، در معرفت شناسی پرورش یافت. تتستانواده ای پر؛ او در خانومز، پدر لیبرالی(John Locke 1٦32- 1704)جان الک 

 .نامیده شدند هعنوان بنیانگذران فلسفه تجربی برتانی، جورج برکلی و دیوید هیوم به سه نفر جان الک

  .یکی از فیلسوفان سیاسی برجستهٔ انگلستان بود( 1۶7۹ـ  1۵٨٨ز )توماس هاب

م در عصر جدید زسیونالیه متفکر بزرگ فرانسوی و بنیانگزار را (1٦٥0ـ  René Descartes1٥۹٦ ) دکارت ینور

 .است

 .یکی از متفکران سیاسی فرانسه در عصر روشنگری (17۵۵ـBaron de Montesquieu 1۶٨۹) بارون دو مونتسکیو

دار  شناس، جایزه رخ، جامعهؤدان، م دان، ریاضی ، فیلسوف، منطق(1۹70ـ  1٨72برتراند آرتور ویلیام راسل، )

 .زیست ی بود که در قرن بیستم میوبرتان طلب نوبل و فعّال صلح

 .مریکایی استافیلسوف   1۹23)- Richard Popkin 200٥) ریچارد پاپکین

 انجنیر ـ شیر ساپی 

 

 

 


