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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 ۱۳/۱۲/۲۰۱۷        یپاس ریش رینجنا : یلاسرا

 

 
 در حوزۀ فلسفه سیاسی ان الکجۀ مکثی بر اندیش

 

هستند.  یحس یعضوها یریرپذیاز تاث یدانست. تصورات ناش یاز تصورات م ییتفکر را حاصل مجموعه  الک

تصورات  نیا یاز احساس است، منشا یکنند: نخست، تصورات ناش یم جادیدو نوع تصور در مغز ا یحس یعضوها

دوم از تصورات  یدسته  نی. اتندهس یاز ذهن قرار دارد. دوم، تصورات حاصل از ادراک ذهن رونیب میبه طور مستق

 .ندیآ یبه حساب م یرونیتصورات ب یحاصل کار ذهن رو

 

هر آنچه در ذهن ما وجود دارد  نیدهد. بنابر ا یم لیرا تشک شهیو اند یاز آگاه ییدو گونه تصور مجموعه  نیا حاصل

 .داند یتصورات م انیم یوندهایحاصل تجربه است. او معرفت را ادراک پ

که  یزیداند. اگر چ یم یحس یتصور را به کل الککه  یپندارد، در حال یم یعقل یبه کل یزیتصور را چ دکارت

تفکرات  نیمجردتر یاز محسوسات است. او حت یحس یریبه حس درک نشده باشد، فقط تصو میشیاند یآن م یدرباره 

 .کند یم نییشکل تب نیبه هم زیرا ن

 

است. اگر  رهایسنجش و کاربرد آن تصو ب،یگوناگون ترک یتصورها در ذهن و راهها یداشتن بعض الکنزد  تفکر

 ندیآ یکه از راه حواس به دست م یدهد اما معتقد است شناخت یشناخت، اصالت را به حواس م ی نهیچه الک در زم

 .را تشانیهو ما عتیشناسانند نه طب یرا به ما م ایمحدود است و فقط وجود اش

 یمحسوب م یشیآزاداند خیگفتارها در تار نیاز مهم تر یکیخود گفته تا به امروز  یاسیس هینظر ریتقردر  الک آنچه

 .شود

 نیاست. بنابرا اتیح نش،یاو از آفر ی. هدف اصلدی، خداوند انسان را آفرالک هیبر اساس نظر (liberty ) فرد یآزاد

  .کند یرا نقض م یهدف اله یقتل و خودکش

، الکاز نظر  ست؟یهدف چ نیتحقق ا یسؤال وجود دارد که ابزار الزم برا نیا داند،یهدف م کیرا  اتیشخص ح اگر

 .ییسالمت و دارا ،یآزاد ،یآنها عبارتند از زندگ

خصوص  نیو همگان در ا میدار یقبل از عرضه حکومت مدن یعیکه در وضع طب یحقوق یعنیاند،  یعیحقوق طب نهایا

 .برخوردارند یاز حقوق مساو

کند و عقل که همان قانون  یدارد که بر آن حاکم است و همگان را ملزم م یعیقانون طب کی یعیوضع طب دیگو یم الک

سالمت،  ،یبه زندگ دیکس نبا چیآموزد که چون همه برابر و مستقل اند، ه یم د،یجو یم یکه از عقل رأ یاست، به بشر

ما  یبرا زیدهد که چه چ یشود و دستور م یآشکار م قلتوسط ع یعیصدمه بزند. قانون طب گرانیو مال د یآزاد

 حیداند که توض یم یلیتحل یداند بلکه آن را ابزار یفاضله نم نهیمد یرا نوع یعیوضع طب هینظرالک است.  نیبهتر

  ست؟یآن چ یالزم است و کارکرد قانون یدهد چرا ارائه حکومت مدن یم

 ینم جادیکه چون زور، حق ا دیگو یکند و م یم یزاریآن براساس زور است ب هیاز حکومت استبداد که پا الک جان

دارد. پس شاخصه  یشان است آن را از سر راه برم یعیکه مردم با انقالب و شورش که حق طب دیپا ینم یریکند د

 .و استبداد متوسل شود راست که به زو یاز حکومت یزاری، بهابزاو، بر عکس  هینظر یاصل

 یمعتقد است که برا هابزچون  زیکند. او ن یحکومت مطلقه را رد م ی هیحکومت، نظر یاله اش درباره در رس الک

  .داند ینم زیفرمانروا جا یقدرت مطلقه را برا هابزاست اما بر خالف  ازیحکومت کردن به فرمانروا ن

مردم خواهند  ی ندهیمجمع خاص نما نیاز او پاسخ بخواهد. ا دیبا یاعمالش باشد و مجمع خاص یپاسخگو دیبا فرمانروا

 .نامد یداند بلکه حکومت سلطنت مشروطه م یگونه حکومت را مردمساالر نم نیبود. او ا

 جان الک یاسیس هیبه ذات انسان قرار داشت، در مقابل آن نظر نانهینگرش بدب ینوع هیبر پا هابزتوماس یاسیس هینظر

 .ر شده استنسبت به ذات انسان استوا ینیخوشب هیبر پا
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 یافراد جامعه منعقد شده است سرچشمه م نیقرارداد که ب یاست که از نوع عهیود کی یاسی، قدرت سالکنظر  در

 .ردیگ

زمان آغاز  نیاز هم ایتانیمدرن بر یاسیس خیکشور معروف است. تار نیکه به انقالب شکوهمند در ا ١٦٨٨سال  در

  .گرددیم

. سلطنت ردیگیکرده بود شکل م یطراح کیاز نظر تئور شیاز سالها پ الککه  ییالگو یهیدولت بر پا یکرهیپ

 یپارلمان یقدرت را در دست دارند، فراهم آمد. نظام دمکراس ،یاسیس یمشروطه که در آن پارلمان و دربار در موازنه

 .رودیشدن م نهینهاد ی" به سوجایتدر

انگلستان  یاست. قانون اساس افتهیتجسم  کایآمر یدر قانون اساس ها،در آن ویبا تصرفات مونتسک الک یاسیس اتینظر»

 یالدیم ١٨۷١در سال  انیکه فرانسو یقانون اساس نیبود، همچن الک اتیبر نظر یمبتن شیتا حدود پنجاه سال پ زین

 )برتراند راسل)«. کردند بیتصو

 یاست، سخن جان الککه فعأل در جهان غرب وجود دارد،  یدموکراس ه  یطراح نظر میاگر بگو»:  نیپاپک چاردیر بقول

 «.امبه گزاف نگفته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جان سه نفر  ،ی.در معرفت شناسافتیپرتستان پرورش  ی؛ او در خانواده ا سمیبرالی(، پدر ل1704 - 1632)  الک جان

 .شدند دهینام ایتانیبر یفلسفه تجرب انگذرانیبه عنوان بن ومیه دیویو د یالک ، جورج برکل

  .برجسته  انگلستان بود یاسیس لسوفانیاز ف یکی(  ١۶۷۹ـ  ١۵٨٨)     هاْبز توماس

 دیدر عصر جد سمیونالیراس ارذانگیو بن یرگ فرانسو( متفکر بز١٦٥٠ـ  ١٥۹٦) Rene' Descartes دکارت رنه

  .است

   .یفرانسه در عصر روشنگر یاسیاز متفکران س یکی( ١۷۵۵ـ١۶٨۹) ویدو مونتسک بارون

نوبل  دار زهیشناس، جامورخ، جامعه دان،یاضیدان، رمنطق لسوف،ی، ف(١۹۷٠ـ  ١٨۷۲، )راسل امیلیآرتور و برتراند

 .ستیزیم ستمیبود که در قرن ب ییایتانیطلب بر و فعّال صلح

 .است ییکایآمر لسوفیف Richard Popkin . (1923 ـ 2005)  نیپاپک چاردیر
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