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کـه چهـل بـار مابعدالطبیعـۀ  ابن سـینا در زندگی نامـۀ خودنوشـتش تعریـف می کنـد 

ارسـطو را خوانـد و مطلقـًا از آن چیـزی درنیافـت، تـا اینکـه بـا خوانـدن رسـالۀ بسـیار 

مختصـر فارابـی بـا عنـوان اغـراض مابعدالطبیعه تمامـِی زوایای این اثر برای او روشـن 

بـا  کـه خواننـده  َمَثـل وار عقلـی چنـان بالیـده حکایـِت ایـن دارد  گشـت. ممارسـِت 

کالسـیک روبه روسـت و در ایـن راه نیازمنـد راهنماسـت.  راهـی طوالنـی تـا فهـم متـن 

امـا تـالش بـرای خوانـدن ایـن متن هـا، و بـرای مـا فارسـی زبانان خوانـدن ترجمه هـای 

فارسـی آن هـا، اغلـب به مسـیری بی سـرانجام کشـیده می شـود و فهم عمیـق و دقیق، 

ایـن  به سـراغ  رفتـن  می دهـد.  مبتـذل  ساده سـازی های  بـه  را  خـود  جـای  رفته رفتـه، 

متـون دشـوار و گاهـی سـهل  ممتنـع اسـتیصالی بـه بـار مـی آورد کـه ای بسـا خواننـده را 

بـه بازنگـری و تردیـد دربـارۀ قابلیـِت فهم پذیـرِی ایـن متـون بینـدازد. خواننـدۀ پرتـالش 

گـر از دام ایـن تردیدهـا بیـرون آیـد، بـه مطالعـۀ متـوِن درجـه دوم روی مـی آورد و بـه آثـار  ا

شـارحان و مفسـران رجـوع می کنـد و مدت هـا در میـاِن شـروح مطـول و پرجزئیـات 

سـرگردان می شـود و از قضـا خـود ایـن شـروح را نیازمنـد راهنمـا می بینـد. سـرانجام، 

پـس از دل کنـدن از ایـن تالش هـای َمدرسـی و روشـمند و دردسـرهای بی حاصـل، 

از  سـاده ای  و  شسـته رفته  بیـان  کـه  می رسـد  سـومی  درجـه  آثـار  در  تفـرج  بـه  نوبـت 

 سـیر تفکـر یـک متفکـر می دهنـد و اغلـب حاصلـی جـز فروکاسـتن وجـوه اندیشـۀ او 

سخن ناشر



راهنمای خواندن ‘لویاتان’ هابز8

کـه، به جـای قـدم اول بـودن، مهـر  کلیشـه های سـاده انگارانه  ندارنـد، آثـاری  در قالـب 
از  یـا  خواننـده  بدین ترتیـب  می زننـد.  خواننـده  فکـری  جسـت وجوهای  بـر  ختامـی 

صرافـت خوانـدن متـن کالسـیک می افتـد یا خـود را از خواندن آن هـا بی نیاز می بیند. 
به اصطـالح  تألیف هـای  و  علمی پژوهشـی  مقـاالت  دانشـگاهی،  درس گفتارهـای 
انتقـادی، همگـی، در رجـوع بـه ایـن آثـار درجـه دوم و سـوم و در تظاهـر بـه رجـوع بـه 
کـه عمدتـًا رونوشـتی از اسـتنادات شـرح ها و مقدمه هاسـت- بـا یکدیگـر  آثـار اصلـی 
شـریک اند. حاصـل آنکـه آثـار کالسـیک هرگـز خوانـده نمی شـوند و ایـن منبـع اصلـی 

بازخوانی هـای مؤلفانـه یـا منتقدانـه به مـرور فرامـوش می شـوند.
کالسـیک« چیـزی اسـت در میانـۀ ایـن  کتاب هـای مجموعـۀ »راهنمـای متـون 
دو شـیوۀ تقـرب بـه متـن؛ نـه شـرح و تفسـیری مفصـل اسـت و نـه ادعـای آسـان کردن 
از  گـذر  بـرای  باشـد  نقشـه ای  اسـت  قـرار  بلکـه  دارد،  را  متـن  دشـواری های  تمـام 
 Reader’s Guides کانتینیـوم بـا عنـوان پیچ وخـم متـن. ایـن مجموعـه در انتشـارات 
و بـا هـدف فراهم کـردن مقدمـه ای روشـن و مختصـر بـرای متـون کالسـیک غرب تهیه 
شـده اسـت. نویسـندگاِن ایـن مجموعـه هـر یـک در زمینـۀ کارِی خود شناخته شـده و 
کارشناسـی و  صاحِب اعتبار هسـتند و مخاطب کتاب ها نیز دارای دانشـی در حد 
کارشناسـی ارشـد در رشـته های مرتبط در نظر گرفته شـده اند. این کتاب ها خواننده 
را دعـوت می کننـد بـه خوانـدن کتـاِب اصلی و به رفت و برگشـت میان کتاِب راهنما 
و کتـاب اصلـی. بنابرایـن خواننـده باید، پس از خواندن بخش هـای مقدماتِی کتاِب 
راهنمـا، به سـراغ متـن اصلـی بـرود و ابتـدا بـا داشـته های ابتدایـی خود با متـن مواجهه 
کنـد و توضیحـات مربـوط بـه آن بخـش را بخوانـد؛  کتـاب راهنمـا را بـاز  شـود؛ سـپس 
ایـن توضیحـات مقاصد اصلی فیلسـوف را توضیـح می دهند و پیوندهای هر بخش 
را با نظام تفکر فیلسـوف مشـخص می سـازند و به ندرت وارد تفسـیری خاص از متن 
می شـوند؛ در مرحلۀ آخر نیز خواننده دوباره به متن اصلی رجوع می کند و با دانشـی 

افـزون دوبـاره بـرای حـل معماهـای متن می کوشـد.
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کتاب هـای ایـن مجموعـه از سـاختاری واحـد پیـروی می کننـد. در بخـِش اول 

هـر کتـاب بـه زمینـه و زمانـۀ نوشته شـدن اثـر پرداختـه شـده اسـت، یعنـی تالش شـده 

گیـرد تـا نسـبت اثـر بـا آثـاِر  اسـت تـا متـن در دروِن بافتـار فکـری و تاریخـی خـود قـرار 

گذشـتگان و پیوسـت و گسسـِت آن بـا منظومـۀ معرفتـِی پیشـینیان مشـخص گـردد. 

در بخـِش دوم مضامیـن اصلـِی اثـر بـه بحـث گذاشـته شـده اسـت تـا خواننـده فهمـی 

اجمالـی از موضوعـات و مطالـب کتـاب پیـدا کـرده و آمادۀ ورود به متِن اصلی شـود. 

کـرده و وارد خـود متـن می شـود. در ایـن  در بخـش سـوم، نویسـنده از مقدمـات عبـور 

بخـش، نویسـنده بـا تفکیـک متـن اصلـی بـه فصل هـا، بخش هـا، قسـمت ها، بندها و 

حتـی جمله هـا گام بـه گام خواننـده را بـا خـود همـراه می کنـد و می کوشـد تـا هـم روایتی 

تکوینـی از چگونگـِی شـکل گیری و بسـِط ایده هـا بـه دسـت دهـد و هـم ربط و نسـبِت 

منطقـی ایده هـا را بـکاود. در بخـِش چهـارم نویسـنده بـه تأثیـراِت فکـری و تاریخـی 

کتـاب، پرسـش هایی پژوهشـی   کتـاب مـورد نظـر می پـردازد. در انتهـای هـر بخـش از 

نیـز طـرح شـده اند تـا هـم خواننـده بتوانـد مطالب فصـل را جمع بندی کنـد و هم خود 

در آینـده به نحـو مسـتقل ایـن پرسـش ها را مبنـای تحقیقـش قـرار دهـد. در انتهـای هر 

کتـاب نیـز راهنمـای مطالعـۀ آثار مرتبط آمده اسـت که خواننده می توانـد آن را مبنای 

مرحلـۀ بعـدی مطالعـه و تحقیقـات خـود قـرار دهد.

انتشـارات ترجمـان علـوم انسـانی امیـدوار اسـت بـا ترجمـه و انتشـار ایـن آثـار 

قدمـی در مسـیر اندیشـیدن سـنجیده بـه اندیشـه های سـنجیده را برداشـته باشـد. 

هرچنـد کتاب هـای ایـن مجموعـه و نیـز ترجمه هـای آن هـا عـاری از نقـص نیسـتند، 

کـه پژوهشـگران علـوم انسـانی را از طرفـی بـه خوانـدن  امـا تالشـمان ایـن بـوده اسـت 

متن هـای اصلـی متفکـران و از طرفـی بـه تـالش بـرای تفکـر بـه زبـان فارسـی تشـویق 

کننـد. یـم مخاطبـان ایـن آثـار نیـز بـا نگاهـی نقادانـه مـا را همراهـی  کنیـم؛ و امیدوار





در  کمک هایـش  همـۀ  به خاطـر  پژوهشـی ام،  دسـتیار  مک کنـزی1،  ِکیتـی  خانـم  از 

دیگـر  و  کتاب شناسـی  تهیـۀ  در  یـاری اش  و  مقـاالت  و  کتاب هـا  جسـت وجوی 

برایـم فوق العـاده  کمک هایـش  کارش بی نظیـر و  کارهـای ویراسـتاری سپاسـگزارم. 

کانـزاس،  ارزشـمند بـود. همچنیـن از مارشـا فـِری2، مـورخ و اسـتاد دانشـگاه ایالتـی 

کتـاب و نقد هـا و پیشـنهادهای سـودمندش دربـارۀ محتـوای  به خاطـر خوانـدن متـن 

ِکن و ناینا  تاریخی کتاب تشـکر می کنم. از همسـرم تیم، پسـرم هانتر و پدر و مادرم، 

جانسـون، نیـز به خاطـر صبـر و بردبـاری و درک و حمایت هایشـان متشـکرم. 

آمـده اسـت  اوکشـات3  مایـکل  از نسـخۀ  لویاتـان  از  نقل شـده  همـۀ متن هـای 

)برای اطالعات بیشـتر در مورد این نسـخه به بخش »راهنمایی برای مطالعۀ بیشـتر« 

رجـوع شـود(.

1.  Kathy MacKenzie
2.  Marsha Frey
3.  Michael Oakeshott

سپاسگزاری





کودکـی زندگـی خوبـی نداشـته اسـت. امـا، از منظـری  از یـک منظـر، تامـس هابـز در 
دیگـر، بداقبالـی او در کودکـی بـه موفقیتـش در آینـده کمـک کرد. هابـز در زندگی نامۀ 
کـه در  کیـد بـر اهمیـت تـرس در نظریـۀ سیاسـی اش، می نویسـد  خودنوشـتش، بـا تأ
روز 5 آوریـل 15۸۸ او و تـرس همـزاد هـم شـدند، زیـرا وقتـی مـادرش فهمیـد نـاوگان 
کـرد  کانـال انگلیـس در حرکـت اسـت، زایمـان زودرس  اسـپانیایی آرمـادا به سـمت 
و هابـز را بـه دنیـا آورد. امـا منشـأ واقعـی بداقبالـی او نـه نـاوگان اسـپانیایی آرمـادا )کـه 

شکسـت خـورد( و نـه مـادرش، بلکـه پـدرش بـود. 
کلیسـای انگلسـتان و اهـل  کشـیش  کـه او نیـز تامـس نـام داشـت،  پـدر هابـز، 
مالمزبـری1 )وسـت پورت2( بـود. او مـردی تهی دسـت، بی سـواد، احتمـااًل دائم الخمـر، 
و معـروف بـه بی مسـئولیتی بـود. زمانـی »به خاطـر تـرک وظیفـه و عـدم تعلیـم دینـی 

جوانـان«1 بـه محکمـۀ کلیسـا کشـانده شـد. سـال بعـد، متهـم شـد بـه افتـرا به کشـیش 

1.  Malmesbury
2.  Westport

]1[
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محلـۀ همسـایه بـه  نـام ریچـارد جیـن1، و ملـزم بـه ادای توبـه  در کلیسـای جیـن شـد. او 

کار سـر بـاز زد و جریمـۀ مقـرر را نپرداخـت، از کلیسـا طـرد شـد. باالخـره  وقتـی از ایـن 

کلیسای  پدر هابز، وقتی او 16ساله بود، خانواده اش را پس از دعوا با جین در جلوی 

کـرد.2 او پـس از ضـرب  و شـتم جیـن مجبـور بـه فـرار شـد و در لنـدن در  خـودش تـرک 

گمنامـی از دنیـا رفـت )اوبـری2، 1950: 1۴۸(. پـس از فـرار او بـه لنـدن خبـر دیگـری از 

او شـنیده نشـد. 

تنهـا  بزرگ تـرش  بـرادر  و  کوچک تـر  خواهـر  و  او  از  مراقبـت  در  کـه  هابـز،  مـادر 

مانـده بـود، دسـت کمـک به سـوی عمـوی متمـول فرزندانـش، فرانسـیس هابـز، دراز کـرد. 

و  ثروتمنـد  او دستکش سـازی  نداشـت.  فرزنـدی  و  بـود  مالمزبـری  اهـل  نیـز  فرانسـیس 

»قاضی و عضو هیئت قانونگذاری )رئیس دادگاه بخش(« بود )مارتینیچ3، 1999: 5(. 

فرانسـیس مخـارج خانـوادۀ بـرادرش را داد و هابـز را بـه مدرسـۀ ابتدایـی فرسـتاد. هابـز 

پـس از تحصیـل در مدرسـه ای دیگـر در مالمزبـری وارد مدرسـه ای در وسـت پورت 

شـد. در آنجـا خوانـدن و ترجمـۀ زبـان التیـن و یونانـی باسـتان را از معلـم محبوبـش، 

رابـرت التیمـر۴، یـاد گرفـت. گرچـه هابـز در آثـار دوران بالندگـی خـود از این مطالعات 

گذرانـد بـر او تأثیـری مانـدگار  کـه در مدرسـه بـا التیمـر  اومانیسـتی دور شـد، دورانـی 

گذاشـت )مارتینیـچ، 1999: 7(. 

کسـفورد  هابـز توانسـت بـا کمـک مالـی عمویـش به دانشـگاه مگدالـن هال5 در آ

بـرود. او بـا فارغ التحصیل  شـدن از ایـن دانشـگاه در سـال 160۸ آینـدۀ خـود را تضمین 

گـر پـدر هابـز خانواده اش را ترک نمی کرد، شـاید باز هم عمویش هزینۀ تحصیل  کـرد. ا

کـه گفـت الگوشـدن عمـو به جـای پـدر و تأثیـری   او را مـی داد. امـا دسـت کم می تـوان 

1.  Richard Jeane   4.  Robert Latimer
2.  John Aubrey    5.  Magdalen Hall
3.  Martinich
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کارهای پدر  او بر جای گذاشـت بی تردید برای شـخص هابز سـودمند افتاد، هرچند 
مایۀ رنج او و مادر و خواهر و برادرش شـد.

بالغـی،  علـوم  زبـان،  دسـتور  مثـل  موضوعاتـی  مطالعـۀ  بـه  کسـفورد  آ در  هابـز 
بـه اسـتخدام  او همچنیـن   .)1۸-۸  :1999 و فیزیـک پرداخـت )مارتینیـچ،  منطـق 
او  دونشـایر شـد(.  ِارِل  بعدهـا  )کـه  درآمـد  کوندیـش1  ویلیـام  نـام  بـه   خانـوادۀ جوانـی 
معلـم خصوصـی و راهنمـای ویلیـام در سـفرهای اروپایـی بـود. حتـی پـس از مـرگ 
کوندیـش و دوسـتان  ویلیـام در 1629، هابـز در تمـام عمـرش بـه خدمـت بـه خانـوادۀ 
بودنـد  او  مالـی  نیـز درعـوض حامـی  آن هـا  ادامـه داد.  ایـن خانـواده  و خویشـاوندان 
گذاشـتند. او نه فقـط معلـم  و امکانـات فراوانـی بـرای تفکـر و نوشـتن در اختیـار او 
ویلیـام و دیگـر مـردان جـوان خانـواده بـود، بلکـه در کسـوت منشـی و مشـاور مالـی نیـز 
کـه  بـه ایـن خانـواده خدمـت می کـرد. ایـن نـوع اسـتخدام بـرای متفکرانـی مثـل هابـز، 
می خواسـتند به جـای دنبال کـردن مسـیر شـغلی عـادی و مشغول شـدن بـا خانـواده 
مثـل یـک محقـق زندگـی کنند، نامعمول نبود. هابز حتـی ازدواج نکرد و، تا جایی که 

نداشـت.  فرزنـدی  می دانیـم، 
متفکـران  بیشـتر  مثـل  درواقـع،  نکـرد.  رهـا  را  تـش  تحصیال هیچ وقـت  هابـز 
سرشناس، مهم ترین تحصیالت او پس از ترک دانشگاه رخ داد. او راهنمای ویلیام و 
دیگـر مـردان جـوان تحـت سرپرسـتی اش در سـفرهای سراسـر اروپا بود. بین سـال های 
کـرد و در ایـن سـفرها بـود  1610 و 1615 بـه ونیـز، پاریـس و شـهرهای بـزرگ دیگـری سـفر 
گفت وگـو  گاسـندی2 و دکارت دیـدار و  گالیلـه، بیکـن،  کـه توانسـت بـا بزرگانـی چـون 
اومانیسـم، مکتـب فکـری  اولویت هـای  و  ایده هـا  بـه  تـا حـدی  کنـد. هابـز هنـوز هـم 

کیِت روزافـزون ایـن مکتـب دربـارۀ  غالـب زمانـش، عالقه منـد بـود و مجـذوِب شـکا

 اثربخشـِی ارزش هـای اخالقـی و تفـوق نفـع شـخصی در طبیعـت انسـان شـده بـود. 

1.  William Cavendish
2.  Gassendi
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کـه ترجمـۀ تاریـخ جنـگ پلوپونـزی1 اثـر توسـیدید2 بـود،  او بـا انتشـار اولیـن اثـر خـود، 

اندیشمندان هم قطارش را خشنود کرد. هابز با خواندن توسیدید به این نتیجه رسید 

کـه ارزش هـای اخالقـی بـدون پشـتوانۀ زور نتیجه بخـش نخواهند بـود. او همچنین با 

کـه دمکراسـی  اتـکا بـه اندیشـه های توسـیدید و تجربـۀ زندگـی او بـه ایـن ایـده رسـید 

راهـکاری پایـدار نیسـت. نتیجه گیـری هابـز بـه  نفـع قدرت مطلقـه اندیشـه های او را از 

آرای سـایر متفکرانـی کـه دولـت جمهـوری را ترجیـح می دادنـد جـدا کـرد. 

هابـز تحـت تأثیـر گالیلـه، کـه در سـال 1636 مالقاتش کرده بود، بیـش از نظریۀ 

اخالقـی و متافیزیـک شـیفتۀ علـوم طبیعی و هندسـۀ اقلیدسـی شـد. او بـرای تدوین 

مدل هایـی دربـارۀ نحـوۀ تفکـر در مـورد جهـاِن اجتماعـی بـه چنیـن رشـته هایی روی 

کـه نویـد قطعیـت می دادنـد. اوبـری، نویسـندۀ زندگی نامـۀ هابـز، دربـارۀ احتـرام  آورد 

عمیـق او بـه هندسـه می نویسـد: 

کتابخانۀ  که به طور اتفاقی با هندسه آشنا شد. در  بعد از چهل سالگی بود 

یکـی از نجیـب زادگان کتـاب اصـول هندسـۀ اقلیـدس باز بود که چشـمش 

بـه یکـی از قضیه هـا افتـاد. هابـز قضیـه را خوانـد و از سـر خوشـحالی گفـت 

کیـد سـوگندی بـه زبـان  گهگاهـی بـرای تأ خدایـا ایـن ممکـن نیسـت! )او 

کـه او را بـه قضیـه ای دیگـر  مـی آورد(. سـپس روش اثبـات قضیـه را خوانـد 

ارجـاع داد. آن قضیـه نیـز او را بـه قضیـه ای دیگـر و همین طـور ادامـه داد تـا 

اینکه، از راه اثبات، درسـتی قضیه را پذیرفت. همین او را عاشـق هندسـه 

کـرد. )اوبـری: 150(

که هابز در هندسه استاد نشد اما همچنان شیفتۀ هندسه  برخی بر این نظرند 

مانـد و از مدل هـای اسـتدالل آن بهـره بـرد )گرانـت3، 1990(. او همچنیـن تحـت تأثیـر 

1.  History of the Peloponnesian War
2.  Thucydides
3.  Grant



17 ]1[ معرفی و زمینه

کـه شـناخت انسـان ها از دنیـای اطرافشـان از فیلتـر  گرفـت  ایـن نظریـۀ نوظهـور قـرار 

گوار باعث  تجربۀ غیر قابل  اعتماِد حواسشـان می گذرد. از دیدگاه او، این واقعیِت نا

گفت وگـو میـان انسـان ها در حـد جـدال میـان آرای رقیـب باقـی بمانـد و  می شـد تـا 

منجـر بـه کسـب دانـش نشـود. بااین حـال، راهی برای خـروج از باتالق مفاهیـم و آرای 

رقیـب وجـود داشـت. هابـز از روش هـای علـوم و ریاضیـات بـرای رسـیدن بـه تعاریـف 

کـه می توانسـتند مبنـای اجمـاع در  پایـه ای از اندیشـه های سیاسـی بهـره می جسـت 

مسائل اجتماعی و سیاسی باشند )گرانت، 1990(. او در تمام عمر خود این رویکرد 

را در پیش گرفت: تلقی مسـائل سیاسـی به سـان یک رشـتۀ علمی و ایجاد نوعی نظم 

سیاسـی اثربخـش و پایـدار و صلح افـزا بـر پایـۀ بنیان علمی مسـتحکم. 

کار هابـز به خاطـر رویدادهایـی خاص کـه در طول عمرش اتفاق افتادند برایش 

کـه به زعـم او بـرای انگلسـتان ویرانگـر بودنـد و بـه  حیاتی تـر نیـز شـد، رویدادهایـی 

اعـدام یـک پادشـاه )چارلـز اول( و تعطیلـی موقـت پادشـاهِی انگلیـس انجامیدنـد. 

کـه می توانسـت  در سـال 16۴0، قـدرت پارلمـان انگلیـس بـه حـدی افزایـش یافتـه بـود 

اقتـدار پادشـاه را بـه چالـش بکشـد. یـک سـری عالیـق جدیـد در داخـل پارلمـان پدید 

کلیسـای رسـمی انگلسـتان برخاسـته  آمـده بـود. بسـیاری از اعضـا بـه مخالفـت بـا 

بودنـد. آن هـا می خواسـتند اقتـدار اسـقف های حامـی قدرت پادشـاه را از بیـن ببرند و 

از ایـن راه قـدرت بیشـتری بـرای خـود به دسـت آورند. از سـوی  دیگر، سـلطنت طلبان 

کمیت را   طرفـداِر ایـدۀ سـنتِی حـق الهـی بودنـد )این ایده کـه خداوند حـق حا
ً

معمـوال

کلیسـای انگلسـتان و پادشـاه حمایت می کردند.  کرده اسـت( و از  به پادشـاه ارزانی 

انگلسـتان مدت هـا پیـش از تولـد هابـز آبسـتن اختالفـات مذهبـی بـود. هنـری 

را  خـود  پادشـاهی  قلمـرو   1533 سـال  در  انگلسـتان  کلیسـای  تأسـیس  بـا  هشـتم 

کاتولیـک مانـع طـالق او و  کلیسـای  کـرد.  کاتولیـک جـدا  کلیسـای  از حـوزۀ اقتـدار 

ن و نیز بلندپروازی های سیاسـی اش شـده بود و بنابراین، از نظر پادشـاه، 
ُ
گ  کاترین آرا
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همیـن ممانعـت کلیسـا او را بـه چنیـن واکنـش عجیبـی تحریـک کـرد. هنـری پیش تر 
کـرده و از عقایـد پروتسـتانی اعـالم  کلیسـا اظهـار  وفـاداری مطلـق خـود را بـه پـاپ و 

کلیسـای انگلسـتان را به  دالیل خودخواهانۀ خود بنا نهاد،  کرده بود، اما وقتی  برائت 
پروتسـتان ها نیـز در نتیجـۀ ایـن کار تقویـت شـدند. بنابراین منطقی اسـت که اندکی 
کردنـد،  کلیسـای انگلسـتان بـه پروتسـتان ها را نفـی  بعـد حـق حکومـت در تحمیـل 
همان طـور کـه پیش تـر برتری کلیسـای کاتولیک را زیر سـؤال برده بودنـد. درعین حال 

سـلطۀ شـاه بـر امـور سیاسـی و اقتصادی شـان را نیـز نمی پذیرفتنـد. 
از  می کـرد،  حکومـت   )1625-1603( هابـز  جوانـِی  دوران  در  کـه  اول،  جیمـز 
کلیسای انگلستان حمایت کرد و او نیز مدعی شد »حق الهی« برای حکومت دارد. 
اما پروتستان های مجلس عوام انگلیس در مورد اعتبار این »حق الهی« و همچنین 
کردنـد  کردنـد. آن هـا همچنیـن شـروع  کلیسـای رسـمی تشـکیک  مرجعیـت روحانـی 
کـه پادشـاه  بـه انتقـاد از مسـائل مهمـی ماننـد مالیات بنـدی خودسـرانه، بـا ایـن ادعـا 
بـدون تصویـب پارلمـان نبایـد از قـدرِت گرفتن مالیات از شـهروندان برخوردار باشـد. 
پسـر شـاه جیمز، چارلز اول )1625-16۴9(، وارث پارلمانی ناهمسـو شـد که روزبه روز 
او  گرفـت.  آن  انحـالل  بـه  بنابرایـن چارلـز تصمیـم   ناهماهنگی هایـش می افـزود.  بـر 
به هیـچ رو بـه پارلمـان اجـازه نـداد بیـن سـال های 1629 تـا 16۴0 تشـکیل جلسـه دهـد. 
چارلز سـعی کرد کتاب دعای رسـمی انگلیس را به مسـیحیان مشـایخی اسـکاتلند1 
گـواری برایـش داشـت. اسـکاتلندی ها بـه جنـگ  کار عواقـب نا کنـد و ایـن  تحمیـل 
کـه زیـر بـار چنیـن تحمیلـی نمی رونـد. بـا شـورش  گفتنـد  بـا انگلسـتان برخاسـتند و 
اسـکاتلندی ها، چارلـز چـاره را در آن دیـد تـا از پارلمـان بـرای افزایـش مالیـات به خاطر 

جنـگ کمـک بخواهـد. ولـی نتیجـۀ ایـن کار بـرای سـلطنت او فاجعه بـار بـود. 
بسـیاری  و  بودنـد  شـده  مشـهور  انگلسـتان  پارلمـان  در  مشـایخی  مسـیحیان 

می کردنـد.  طرفـداری  اسـکاتلندی ها  جنبـش  از  شـاه  از  حمایـت  به جـای  آن هـا   از 

1.  Presbyterian Scots
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کاتولیک هـا  بـا  از مـدارا  را  او  کننـد و  آن هـا می خواسـتند قـدرت پادشـاه را محـدود 

بازدارند و به دنبال توسـعۀ قدرت خود بودند. در اولین دسـتورکار پارلمان، به  محض 

تشـکیل جلسـه در سـال 16۴0 درخواسـت هایی بـرای تقلیـل قـدرت پادشـاه مطـرح 

کتـاب بهیمـوت1 دربـارۀ اوضـاع ایـن دوران می گویـد: شـد. هابـز در 

کمـک بیشـتری بـه پادشـاه نرسـید  و به این ترتیـب از سـوی پارلمـان نه تنهـا 

کثـر اعضـای پارلمـان، در مباحـث معمـول خـود،  کمتـر هـم شـد: و ا بلکـه 

اسـکاتلند  بـا  جنـگ  بـه  بایـد  پادشـاه  چـرا  کـه  می گفتنـد  خـود  بـا  گویـی 

برخیـزد، و در همـان پارلمـان برخـی از اعضـا اسـکاتلندی ها را بـرادران خـود 

می خواندنـد. امـا اعضـای پارلمـان به جای رسـیدگی به مسـئلۀ پادشـاه، که 

افزایـش پـول بـود، بـه موضـوع جبـران نارضایتی هـا و به ویـژه شـیوه های وضع 

که پادشـاه در تعطیلی اخیر پارلمان مجبور به اسـتفاده  مالیات پرداختند 

از آن هـا شـده بـود ... . )هابـز، 1990: 32(

پارلمـان بـرای مبـارزه بـا اسـکاتلندی ها ارتشـی از نجبـا و اعیـان وفـادار تشـکیل 

داد، امـا ایـن اقـدام آتـش بی اعتمـادی و خصومـت بیـن پادشـاه و پارلمـان را شـعله ور 

کـرد. وقتـی پادشـاه بـه درخواسـت های مخالفـان اعتنایـی نکـرد، پارلمـان برخـی از 

وزرای شـاه را بـه زنـدان انداخـت و تعـدادی دیگـر نیـز مجبـور بـه فـرار شـدند. و نیـز 

بـود، سـعی دارد  کاتولیـک  کـه  کـه ملکـه،  گرفـت  بـاال  ایـن تردیـد در بیـن مخالفـان 

کشـور بـه جنـگ داخلـی  کـه  کرسـی بنشـاند. این گونـه بـود   دوبـاره مذهـب خـود را بـه 

کشیده شد. 

کشـمکش بیـن پادشـاه و پارلمـان طوالنـی شـد و بـه بیانیه هـا، دادخواسـت ها 

کشـیده  کمیـِت آن  و احتجاجـات حقوقـی بـر سـر اسـتقالل پارلمـان از پادشـاه و حا

کـرد.  رد  بـا دالیـل حقوقـی خـود  را  ایـن دادخواسـت ها  بارهـا  ولـی شـاه چارلـز   شـد. 

1.  Behemoth
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هابز دربارۀ این دوره می گوید »سابق  بر این، با اینکه نزاعی در میان بود، لکن خونریزی 

کار نبـود؛ طرف هـای دعـوا جـز کاغـذ چیـزی به سـمت یکدیگـر پـرت نمی کردنـد«   در 

کردنـد بـه بسـیج کردن  )هابـز، 1990: 109(. امـا رهبـران پارلمـان نیـز مثـل پادشـاه شـروع 

ارتـش خـود، ابتـدا بـه  رهبـری ِارِل اِسـکس1، سـپس سـر تومـاس فیرَفکـس2. 

مخالفـان  دسـت  آخر  و  درگرفـت   16۴2 سـال  در  تمام عیـار  داخلـِی  جنـگ 

کـه از تـرس نـزاع بـه فرانسـه پنـاه بـرده بـود، از شـنیدن  شـاه پیـروز میـدان شـدند. هابـز، 

خبـر دسـتگیری شـاه چارلـز به  دسـت نیروهـای مخالـف در سـال 16۴۸ و اعدامـش 

کـه معلـم ریاضـی  در 16۴9 وحشـت زده شـد. هابـز در پاریـس ایـن افتخـار را یافـت 

کـه پـدرش را بـه  پسـر پادشـاه، چارلـز دوم، شـود؛ او نیـز در تبعیـد بـود و از خشـونتی 

کرامـِول3 )کـه پیش تـر  گریختـه بـود.3 پـس از دسـتگیری شـاه، ُالیـور  کشـاند  کام مـرگ 

کنـون بـه قهرمـان جنگـی بـدل شـده بـود( رهبـرِی سیاسـی  سـپهبِد فیرفکـس بـود و ا

کـرد  گرفـت و محبوبیـت خاصـی بیـن فرقه هـای پروتسـتان تنـدرو پیـدا  را بـه دسـت 

کـه بیشـتر در بدنـۀ ارتـش دیـده می شـدند و تعـداد انگشت شـماری نیـز در پارلمـان 

گروه هـای مذهبـی را بـا عناویـن »براونیسـت ها۴، آناباپتیسـت ها5،  بودنـد. هابـز ایـن 

گروه هـای مختلـف دیگـری«  کوئیکرهـا۸ و  خودمختارهـا6، مـردان سـلطنت پنجـم7، 

می آورد »که معمواًل با نام طرفداران متعصبشـان نام گذاری می شـدند: هیچ دشـمنی 

بـرای مسـیحیان مشـایخی بـه  انـدازۀ همیـن جوجه هایـی کـه از تخـم خودشـان بیـرون 

ک نبـود« )هابـز، 1990: 136(. می آمدنـد خطرنـا

کم بود و از سـال 1653  بین سـال های 16۴9 تا 1653 جمهوری انگلسـتان9 حا

کرامـول  کـه مسـتقیمًا  به شـکل »حکومـت تحت الحمایـه«10 درآمـد  کشـور   تـا 1660، 

1.  Earl of Essex   6.  Independents
2.  Sir Thomas Fairfax   7.  Fifth-monarchy-men
3.  Oliver Cromwell   8.  Quakers
4.  Brownists   9.  Commonwealth
5.  Anabaptists   10.  Protectorate


