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คริส โตเฟอร์ เจ. เบอร์รี เป็ น ศาสตราจารย์กิ ต ติ คุณ ด้า นทฤษฎี ก ารเมื อ งแห่ ง มหาวิ ท ยาลัย
กลาสโกว์ สหราชอาณาจักร และท่านเป็ นนักวิจัยระดับศาสตราจารย์กิตตมศักดิ์ (Honorary Professorial
Research Fellow) และได้รบั การเลือกตัง้ ให้เป็ น ภาคีสมาชิกแห่งราชสมาคมแห่งเอดินเบอระ (Fellow of
the Royal Society of Edinburgh) ท่ า นปฎิ บั ติ ง านที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กลาสโกว์นั บ ตั้ ง แต่ ปี ค.ศ. 1970
โดยขอบข่ายความสนใจอยู่ในด้าน การเมื อง ประวัติศ าสตร์ และ ปรัช ญา ผลงานหลัก ได้แก่ Hume,
Hegel and Human Nature( 1982) Human Nature ( 1986) The Idea of Democratic Community
(1989) The Idea of Luxury: A Conceptual and Historical Investigation (1994) หนั ง สื อ เล่ ม นี ้มี ก าร
แปลเป็ นภาษาจีนด้วยในปี 2005 Social Theory of the Scottish Enlightenment (1997) หนังสือเล่มนีม้ ี
การแปลเป็ นภาษาจี น ในปี 2013 David Hume (2009) Idea of Commercial Society in the Scottish
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Enlightenment (2013) นอกจากนี ้ ท่านยังเป็ นบรรณาธิการหนังสือบางฉบับ และมีบทความวิชาการและ
เป็ นผูเ้ ขียนบทในหนังสือต่างๆ อีกมากมายด้วย
สาหรับหนังสือ Human Nature นั้น เป็ นหนึ่งในผลงานหลัก เบอร์รีได้ชีถ้ ึงความน่าสนใจและ
ความสาคัญของธรรมชาติมนุษย์ไว้ว่า แนวคิดนีเ้ ป็ นพืน้ ฐานแรกเริ่มในการสร้างประเด็นทางการเมืองอื่นๆ
ทัง้ หมด เช่น ความเสมอภาค และ ความยุติธรรม เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม แทบไม่มีการศึกษาอย่างตรวจสอบ
จริงจังกับแนวคิดนี ้ เบอร์รีจึงสนใจที่จะค้นคว้าและนาเสนอประเด็นธรรมชาติมนุษย์
แนวคิดธรรมชาติมนุษย์ได้รบั การหยิบมาใช้บ่อย ทัง้ อย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ทัง้ ใน
แวดวงวิชาการ และในชีวิตประจ าวัน บริบทในการใช้แนวคิดเรื่องธรรมชาติม นุษย์นั้น ผู้ใช้ต้องการน า
แนวคิดนีม้ าเพื่ออธิบายข้อเสนอของตนเองหรือให้นา้ หนักความชอบธรรมกับข้อเสนอนัน้ ๆ การที่ แนวคิดนี ้
ใช้กันโดยทั่วไปแบบไม่ได้มีการขบคิดอย่างลึกซึง้ สะท้อนพลังทางการเมืองของแนวคิดนีม้ าก และเมื่อใช้
คาว่า ธรรมชาติมนุษย์ นัน้ เบอร์รีมองว่ามีดา้ นที่สมั พันธ์กันสามด้าน กล่าวคือ การอ้างถึงความเป็ นสากล
ของธรรมชาติมนุษย์ (universality) ที่มนุษย์มีร่วมกัน เมื่อผูเ้ ขียนอ้างว่า ความเป็ นสากลเป็ นด้านหนึ่งของ
ธรรมชาติมนุษย์ ผูเ้ ขียนนัน้ กาลังยืนยันว่าสิ่งที่เป็ นคุณลักษณะธรรมชาติมนุษย์นนั้ เป็ นจริงกับมนุษย์ทุกคน
เมื่อเราอภิปรายนโยบายสังคม ปัจจัยด้านธรรมชาติมนุษย์นนั้ เป็ นสิ่งจาเป็ นที่ตอ้ งนามาพิจารณาซึ่งสะท้อน
ว่าแนวคิดนีเ้ ป็ นแนวคิดในทางปฏิบตั ิ (practicality) เมื่อผูเ้ ขียนอ้างว่า ธรรมชาติมนุษย์เป็ นแนวความคิด
ในทางปฏิ บัติ หมายความว่าแนวคิ ดนี ้ถูก ใช้เมื่ อ มี การพิ จ ารณาการกระทามนุษ ย์ว่าเหมาะสมหรือ ไม่
เหมาะสมสาหรับมนุษย์ หากว่าผูเ้ ขียนบ่งบอกถึงสิ่งที่มนุษยชาติมีในฐานะเป็ นสิ่งที่ถูกกาหนดให้ติดตัวมา
ตัง้ แต่เกิดในฐานะมนุษย์ (givenness) ในด้านหนึ่งคือสิ่งที่เป็ นคุณสมบัติเฉพาะของมนุษย์ท่ีแยกออกจาก
สิ่งอื่น แต่ในอีกด้านก็เป็ นข้อจากัดที่มีมนุษย์มีเช่นกัน เบอร์รีชีว้ ่าหัวใจของหนังสือเล่มนีค้ ือการตรวจสอบ
ทั้ง สามด้าน อัน น าไปสู่ข้อ สรุ ป ได้ว่ า แนวคิ ด เรื่อ งธรรมชาติ ม นุ ษ ย์เป็ น แนวคิ ด ที่ จ าเป็ น และขาดไม่ ไ ด้
แนวคิดนี ้ ไม่สามารถเป็ นคาตอบสุดท้ายที่แก้ไขประเด็นปั ญหาต่างๆ การอ้างถึงธรรมชาติมนุษย์ไม่ใช่การ
จบประเด็นปั ญหา และสรุ ปสุดท้ายเบอร์รีชีว้ ่า ไม่มีคาอธิบายเรื่องธรรมชาติมนุษย์คาอธิบายใดที่จะยืนยัน
ความถูกต้องได้จากการอ้างว่าคาอธิบายนัน้ ประจักษ์แจ้งชัดในตัวเอง
สาหรับสาระสาคัญของบทที่ 1 ธรรมชาติมนุษย์และข้ออภิปรายทางการเมือง มีดงั นี ้ เป้าหมาย
ของบทนี ้ คือ การส ารวจถึงลักษณะที่ คาถามเรื่องธรรมชาติม นุษย์และการเมืองมาบรรจบกัน โดยการ
บ่งบอกถึงขอบข่ายธรรมชาติมนุษย์ ข้ออ้างที่ว่าธรรมชาติมนุษย์เป็ นหัวข้อที่มีความสาคัญในการเข้าใจ
การเมืองและทาให้การอธิบายการเมืองได้รบั ความน่าเชื่อถือ ในบทนี ้ ผูเ้ ขียนจะใช้แนวคิดเรื่องการถกเถียง
เป็ นวิธีการในการจัดโครงสร้างของประเด็นทางการเมือง เนื่องจากเงื่อนไขสาคัญที่สร้างให้เกิดประเด็นทาง
การเมืองคือการเป็ นหัวข้อแห่งการโต้เถียงและอภิปราย การเมืองและธรรมชาติมนุษย์จะได้รบั การปฏิบตั ิ
ในฐานะการบรรจบกันของพืน้ ที่ในการโต้เถียงและการถกเถียง ขอบเขต และวิธีการที่มนุษย์เป็ น
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เบอร์รีเลือกขัว้ ขัดแย้งสี่ขวั้ สาหรับการอธิบายโครงสร้างประเด็นทางการเมือง และคัดเลือกนักคิด
ที่เป็ นตัวแทนของแต่ละขัว้ ดังต่อไปนี ้
1. ปัจเจกบุคคล (Locke) หรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่รว่ มกันเป็ นชุมชน (Marx)
2. สิ่งมีชีวิตที่เป็ นการเมือง (Aristotle) หรือไม่เป็ นการเมือง (James Mill)
3. สิ่ งมี ชี วิต ที่ มี เหตุผ ลอัน เป็ น อิสระ (Hegel) หรือสิ่ง มี ชี วิตที่ ไม่ มี เหตุผลและไม่ มี เจตน์จานง
อันเป็ นอิสระ (เนื่องจากถูกกาหนดด้วยพลังต่างๆ ) (Hobbes)
4. สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ส ามารถสมบู ร ณ์ ไ ด้ (Godwin) และที่ ไ ม่ ส ามารถสมบู ร ณ์ ไ ด้ (St.Augustine,
Edmund Burke และ David Hume)
เบอร์รีอธิบายข้อถกเถียงหลักในแต่ละด้าน โดยนาข้ออภิปรายถกเถียงของนักคิดที่เป็ นตัวแทนใน
แต่ ล ะขั้ว ของประเด็ น ขั ด แย้ง และชี ้ถึ ง การท างานและประโยชน์ข องแนวคิ ด ธรรมชาติ ม นุ ษ ย์ท่ี น ามา
สนับสนุนประเด็น นาเสนอของนักคิดแต่ละขั้ว และสรุ ปว่าการอภิปรายโต้แย้งทางการเมืองไม่ สามารถ
ตัดสินกันด้วยการอ้างถึงธรรมชาติมนุษย์ว่าเป็ นตัวตัดสินสุดท้ายที่จะยุติขอ้ โต้แย้งและได้ขอ้ สรุปที่ลงตัว
ร่วมกัน เพราะในท้ายที่สดุ นักคิดมองธรรมชาติมนุษย์แตกต่างกัน
บทที่ 2 ธรรมชาติม นุษย์ในฐานะเป็ นแนวความคิ ดในทางปฏิ บัติ ในบทนี ้มี สาระส าคัญ ดัง นี ้
ธรรมชาติมนุษย์คืออะไรเป็ นคาถามเชิงแนวความคิดว่าการอภิปรายธรรมชาติมนุษย์อย่างเหมาะสมนัน้ เป็ น
อย่างไร ในบทนีเ้ บอร์รีได้อธิบายว่า ธรรมชาติมนุษย์เป็ นแนวคิดที่มีลกั ษณะเชิงการบรรยายและการชีแ้ นะ
สั่งการแบบมุ่งอุดมคติ ซึ่งลักษณะประการหลังนัน้ ทาให้แนวคิดธรรมชาติมนุษย์สามารถใช้เป็ นเครื่องมือใน
การวิพ ากษ์วิจารณ์เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนั่นเท่ากับว่า ธรรมชาติม นุษย์เป็ นแนวคิดที่
สามารถก่อผลในทางปฏิบตั ิได้
บทที่ 3 ข้อ เท็ จ จริง คุณ ค่า และธรรมชาติ ม นุ ษ ย์ ในบทนี ้เบอร์รีได้อ ธิ บ ายไว้อ ย่ างชัด เจนว่ า
แนวคิ ด เรื่ อ งธรรมชาติ ม นุ ษ ย์นั้น ไม่ ใช่ ก ารศึ ก ษาการเมื อ งอย่ า งเป็ น วิ ท ยาศาส ตร์ แต่ แ นวคิ ด นี ้เป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญที่จะทาความเข้าใจการเมืองได้อย่างแท้จริง โดยแนวคิดธรรมชาติมนุษย์มีบทบาท
สาคัญ ในด้านการชีแ้ นะสั่งการ จากตรงนี ้ เราสามารถวิเคราะห์ต่อไปได้อีกว่า แนวคิดธรรมชาติมนุษย์ท่ี
นักคิดน าเสนอมานั้น เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่ ได้มี ค าตอบเดียวที่ทุกคนจะต้องเชื่ อตาม แต่น่ี ไม่ ได้
หมายความว่าแนวคิดนีจ้ ะใช้ประโยชน์ ตรงกันข้าม เป็ นการยืนยันจุดยืนของนักคิดและเป็ นเส้นสายที่
ร้อยเรียงความคิดต่างๆ ให้สอดคล้องกันไปโดยมีแนวคิดเรื่องธรรมชาติมนุษย์เป็ นแกนกลาง เบอร์รีชีว้ ่า
ในการศึกษาทางการเมืองจะต้องมีแนววิเคราะห์ท่ีครอบคลุมยิ่งขึน้ โดยเราจะอ้างถึงแต่ประเด็นธรรมชาติ
มนุษย์เพียงอย่างเดียวไม่ ได้ จะต้องมี การวิเคราะห์ถึงประเด็นอื่น ๆ ด้วยเหตุดว้ ยผลประกอบเข้าไปด้วย
ในทัศนะทางการเมืองแบบอริสโตเติลนัน้ แนวคิดธรรมชาติมนุษย์คือศูนย์กลาง เพราะอริสโตเติลนัน้ อธิบาย
แนวคิดธรรมชาติมนุษย์ว่ามีสององค์ประกอบอย่างชัดเจน คือ เป็ นแนวคิดที่อธิบายและแนวคิดเชิงชีแ้ นะ
สั่งการ
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บทที่ 4 ธรรมชาติมนุษย์ในฐานะที่เป็ นแนวความคิดสากลนัน้ มีสาระสาคัญคือ การเปลี่ยนแปร
ของเวลาและสถานที่ ไม่ มี ผ ลต่อธรรมชาติม นุษย์ สิ่งนีท้ าหน้าที่เป็ นจุดอาร์คีมี เดียนในการตัดสินคาสั่ง
กฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบตั ิ นโยบาย และอื่นๆ ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็ นหน้าที่ในการชีแ้ นะสั่งการ
บทที่ 5 การโต้เถี ย งกั น ถึ ง เรื่ อ งความเป็ นสากล การโต้แ ย้ง นี ้อ ยู่ ต รงระดั บ ความส าคั ญ ว่ า
ความเป็ นสากลนิยม หรือบริบทนิยมนัน้ แบบใดที่ดีกว่า ความหนักแน่นของปี กสากลนิยมอยู่ท่กี ารยืนกราน
ว่าแนวคิดธรรมชาติม นุษย์ทาให้เราเข้าใจประสบการณ์ของสังคมมนุษย์ท่ีมี ความแตกต่ างหลากหลาย
ส่วนความหนักแน่นเข้มแข็งของปี กบริบทนิยม อยู่ท่ีการยืนกรานว่า ความสามารถในการเข้าใจธรรมชาติ
มนุษย์ไม่สามารถแยกออกจากบริบททางสังคมของมันได้ ธรรมชาติมนุษย์ตอ้ งดารงอยู่ในบริบท อย่างไรก็ดี
ทัง้ สองปี กนัน้ ยอมรับว่าอีกปี กมีความสาคัญด้วย ดังนัน้ แต่ละปี กจึงไม่ได้ปฏิเสธการดารงอยู่ของอีกปี กหนึ่ง
เพียงแต่เป็ นเรื่องความแตกต่างของจุดเน้นมากกว่า กระนัน้ ประเด็นสาคัญในการกาหนดคุณลักษณะของ
ความเป็ นสากลคือ ขอบข่ายที่คุณ ลักษณะเหล่านีม้ ีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ในภาคปฏิบัตินนั้ สากล
นิยมและบริบทนิยม มีพนื ้ ที่ร่วมกัน ในแง่ของการมุ่งชีแ้ นะสั่งการให้เกิดสังคมที่ดี และนี่คือนัยยะสาคัญทาง
การเมืองของความเป็ นสากลของธรรมชาติมนุษย์
บทที่ 6 ทฤษฎีทางการเมืองที่เป็ นสากล ในบทนีผ้ เู้ ขียนชีว้ ่า ทฤษฎีทางการเมืองที่วางฐานอยู่ตรง
ธรรมชาติมนุษย์ท่ีเป็ นสากลในลักษณะที่เป็ นแบบแผน (formalism) ซึ่งเป็ นรากฐานทางทฤษฎีท่ีเป็ นกลาง
ปราศจากการชีแ้ นะสั่งการถึงสิ่งที่ควรจะเป็ น นั่นคือ เป็ นการกล่าวถึงธรรมชาติมนุษย์ในเชิงบรรยายเพียง
อย่างเดียว ซึ่งเบอร์รีได้กล่าวถึงนักคิดที่ใช้แนวคิดธรรมชาติมนุษย์ในลักษณะนีส้ องท่านคือ John Rawls
และ H.L.A. Hart ซึ่ ง แนวคิ ด ธรรมชาติ ม นุ ษ ย์ ท่ี น าเสนอในลั ก ษณ ะแบบแผนนิ ย มนั้ น ได้ รับ การ
วิพากษ์วิจารณ์ว่าท้ายที่สดุ ก็เป็ นการนาเสนอว่าสิ่งเหล่านีค้ ือสิ่งที่เหมาะสมที่มนุษย์ควรจะกระทา เป็ นการ
บอกว่าสิ่งที่นกั คิดเสนอ “ข้อเท็จจริง” ของสังคมมนุษย์ แยกไม่ออกจากการตัดสินว่านั่นคือสิ่งที่มนุษย์ควรมี
ควรทา และในบทต่อไปเบอร์รีได้ยกตัวอย่างนักคิดที่นาเสนอทฤษฎีธรรมชาติมนุษย์ท่ีผูเ้ ขียนประกาศไว้
อย่างชัดเจนว่านาเสนอทฤษฎีธรรมชาติมนุษย์ทงั้ ในแบบที่เป็ นการบรรยายและเป็ นเชิงปทัสถาน สามท่าน
อันได้แก่ John Finnis Martin Hollis และ John Chapman โดยในการ แบบแผนนิย มนั้นที่จ ริงก็มุ่งหวัง
การชีแ้ นะสั่งการ (เชิงปทัสถาน) เช่นกัน เพราะการอ้างความเป็ นสากล คือการอ้างเพื่อให้แนวคิดนัน้ เป็ นที่
ยอมรับได้น่ ันเอง ซึ่งก็คือวิธีการนาเสนอแนวคิดคือการเสนอให้แนวคิดเรื่องธรรมชาติมนุษย์มีความเป็ น
ทางการ เป็ นการทั่วไป เป็ นแบบเป็ นแผน เพื่อเป็ นรากฐานในการก่อร่างทฤษฎีอย่างหนักแน่นนั่นเอง
บทที่ 7 ธรรมชาติม นุษ ย์อย่างที่ได้รบั การกาหนดมา ผลอัน ติดตามมาประการหนึ่งของการ
กาหนดให้ธรรมชาติมนุษย์มีความเป็ นสากล คือข้อเสนอที่ว่า ธรรมชาติมนุษย์ไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องด้วยถูก
กาหนดมาแล้วอย่างตายตัว โดยเป็ นการอ้างถึงรากฐานที่หลากหลาย เช่น สิ่งที่กาหนดขึน้ ในทางชีววิทยา
ทางจิตวิทยา และทางสถานการณ์ทางสังคมของชีวิตมนุษย์ นัยส าคัญ ของการที่ธรรมชาติม นุษย์นั้นมี
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ลักษณะตายตัวในแบบที่ถูกกาหนดมาแล้วนัน้ เป็ นการกันให้แนวคิดธรรมชาติมนุษย์อยู่ในจุดที่ปราศจาก
ข้อโต้แย้ง ซึ่งคื อกันให้แนวคิดนีอ้ อกจากอาณาบริเวณทางการเมือง (ซึ่งเป็ นอาณาบริเวณที่มีการประชัน
ขันแข่งต่อสูข้ ดั แย้งถกเถียง) แนวคิดเรื่องธรรมชาติมนุษย์ท่นี กั คิดเสนอจึงได้ถูกนาออกไปจากระเบียบวาระ
ทางการเมือง และนี่คือประเด็นที่สาคัญ แต่แนวคิดธรรมชาติมนุษย์ท่มี ีการกล่าวอ้างขึน้ มานัน้ ในการกล่าว
อ้างคือ การกระทาทางการเมือง การกล่าวอ้างเป็ นเชิงการเมือง เพราะได้ม่งุ หวังที่จะนาเสนอประเด็นเชิง
ปทัสถานในรูปแบบการอภิปรายถกเถียงเพื่อนาเสนอทัศนะทางการเมืองในแบบที่ควรจะเป็ น ซึ่งแน่นอนว่า
ย่อมจะต่างไปจากทัศนะอื่นๆ นี่เป็ นการเข้าสู่สนามการประชันขันแข่งและโต้เถียง นี่คือเวทีทางการเมือง
ฉะนั้น เห็นได้ชัดเจนเลยว่า การอธิบายเรื่องธรรมชาติมนุษย์นั้นเป็ นเชิงการเมื อง นี่คือเหตุผลที่ว่าทาไม
แนวความคิดเรื่องธรรมชาติมนุษย์จึงเป็ นเชิงปฏิบตั ิแทนที่จะเป็ นเชิงทฤษฎี และดังนัน้ แล้ว จึงเป็ นประเด็น
ในทางการเมื อง และนี่เป็ นเหตุผลด้วยว่า ทาไมธรรมชาติม นุษย์จึงมี บทบาทหลักในการกาหนดรู ปร่าง
ทิศทางและลักษณะของลัทธิทางการเมืองที่แตกต่างกัน ในการขยายความประเด็นดังกล่าวนี ้ เบอร์รีใด้นา
การนาเสนอทฤษฎีของ David Hume มาประกอบการอธิบาย
บทที่ 8 ความสามารถของธรรมชาติมนุษย์ เบอร์รีได้เสนอการเชื่อมโยงทางด้านแนวความคิด
ระหว่างธรรมชาติม นุษย์ในฐานะที่เป็ นสิ่งที่กาหนดตายตัวและธรรมชาติม นุษย์ในฐานะเป็ นการชีแ้ นะ
สั่งการถึงสิ่งที่ควรจะเป็ น (เชิงอุดมการณ์) แนวคิดที่ดเู หมือนว่าจะขัดแย้งกันสองแนวคิดนัน้ จึงสอดคล้องกัน
ขึน้ เบอร์รีอธิบายธรรมชาติมนุษย์ว่า มนุษย์มีธรรมชาติในการกาหนดตัวตนของตนเอง ในการวางกรอบ
ทิศทางให้กับ ตนเอง ประการที่ส อง ความสามารถในการสร้างตัวตนของตัวเอง ซึ่งในประการที่ สองนี ้
เป็ นมุม มองที่ว่ามนุษ ย์มี ธรรมชาติท่ีเป็ นความสามารถหรือมี ศักยภาพ ซึ่งไม่ ได้เป็ นธรรมชาติท่ีกาหนด
ตายตัว การอธิบายในมุมมองของเบอร์รีนี ้ เป็ นการที่มนุษย์เราได้สร้างตัวเองให้เป็ นที่สิ่งที่เขาได้เป็ นอยู่และ
ส่งที่เขาจะเป็ น นี่เป็ นธรรมชาติมนุษย์แบบที่เป็ นการปลดปล่อยให้มนุษย์แสดงพลังความสามารถโดยไม่ถูก
ปิ ดกัน้ นั่นเอง
บทที่ 9 การท้าทายต่อธรรมชาติม นุษ ย์ เบอร์รีชีว้ ่า การท้าทายธรรมชาติ ม นุษ ย์นั้น มี อยู่สอง
แนวทาง แนวทางแรกเป็ นแบบอัตถิภาวะนิยม ซึ่งมองว่า มนุษย์ไม่ได้ถูกกาหนดให้มีธรรมชาติอนั เป็ นแก่น
สาระที่ตายตัวมาตั้งแต่เกิด และแนวคิดอัตถิภ าวะนิยมก็ได้โจมตีแนวคิดที่ม องว่ามนุษย์สามารถบรรลุ
ความเจริญ รุ่งเรืองอันสมบูรณ์ได้ ซึ่งแนวคิดนีส้ ัมพันธ์กับแนวคิดที่ม องว่ามนุษย์มี ธรรมชาติอันเป็ นแก่น
สาระที่ตายตัว การท้าทายในแนวทางที่สองนัน้ มาจากสายปฏิบัตินิยม แนวคิดปฏิบัตินิยมโจมตี แนวคิด
เรื่องธรรมชาติมนุษย์ในฐานะเป็ นตัวคงที่ท่ีกา้ วข้ามวัฒนธรรม โดยตัวคงที่นีเ้ ป็ นฐานสากลที่กาหนดเกณฑ์
ในการตัดสินประสบการณ์มนุษย์ท่ีมีความแตกต่างหลากหลายได้ เบอร์รีได้เลือก Sartre เป็ นตัวอย่างของ
นักคิดที่ทา้ ทายแบบอัตถิภาวะนิยม และ Richard Rorty ที่เป็ นตัวอย่างที่สะท้อนแสดงถึงการท้าทายแบบ
ปฏิบัตินิยม เบอร์รีวิพ ากษ์ทัศนะของกระแสอัตถิภ าวะนิยมและปฏิบัตินิยมว่า แท้ท่ีจริงแนวคิดทั้งสอง
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

159

โชติสา ขาวสนิท

กระแสนีก้ ็มองมนุษย์ว่ามีธรรมชาติในแบบเฉพาะตามที่แนวทางของตนเองนาเสนอนั่นเอง ซึ่งนั่นก็แปลว่า
แนวคิดเรื่องธรรมชาติมนุษย์ของกระแสทัง้ สองก็ยงั มีอยู่
บทที่ 10 ธรรมชาติมนุษย์และการเมือง เนื่องจากในบทนีเ้ บอร์รีชีว้ ่า ทาไมแนวคิดเรื่องธรรมชาติ
มนุษย์เป็ นสิ่งที่จาเป็ นอันขาดไม่ได้ ดังนัน้ ในการสรุปประเด็น ณ ที่นี ้ จะเน้นบทนีเ้ ป็ นพิเศษ เบอร์รีเริ่มจาก
การเน้นความสาคัญ ระหว่างการเมืองกับคุณค่าว่ า การเมืองเป็ นกิจกรรมที่แยกไม่ออกจากคุณค่า ไม่ว่า
การเมืองจะเกี่ยวกับประเด็นที่เป็ นระบบราชการหรือการบริหารทางเทคนิคสักแค่ไหน วิธีการกับเป้าหมาย
ไม่เคยแยกกัน การเมืองเป็ นสาขาหนึ่งของจริยศาสตร์ ดังนัน้ คาอย่างเช่น อานาจ ความรับผิดชอบ สิทธิ
เสรีภาพ ความยุติธรรม และคาอื่นๆ จึงไม่สามารถขจัดออกไปจากการเมือง คาถามตอนนีก้ ็คือ ธรรมชาติ
มนุษย์มีความสาคัญ ในการเมืองอย่างไร คาตอบคือ แนวคิดนีเ้ ป็ นแนวคิดที่ขจัดออกไม่ได้ และยังเป็ นที่
โต้เถียงกันอย่างไม่มีขอ้ ยุติ
สาเหตุท่ีนักทฤษฎีมีแรงจูงใจในการหาคาตอบว่ามนุษย์เป็ นอย่างไรก็เพราะความเข้าใจเรื่อง
ธรรมชาติ ม นุษ ย์เป็ น แนวทางในการให้นิ ย ามโลกมนุษ ย์ เนื่ องจากการเมื องเป็ นองค์ป ระกอบของโลก
องค์ประกอบนีจ้ ึงขจัดออกไปไม่ได้ ดังนัน้ การเมืองก็ดว้ ยเช่นกันที่ถูกสร้างขึน้ มาโดยธรรมชาติ มนุษย์ และ
อย่างน้อยที่สดุ การเมืองก็ได้รบั การนิยามว่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับธรรมชาติมนุษย์คือลักษณะที่ธรรมชาติของมนุษย์นนั้ มีฐานะ
เป็ นข้อสันนิษฐาน สิ่งที่ทฤษฎีเรื่องธรรมชาติมนุษย์สถาปนาขึน้ ก็คือสิ่งที่สามารถนับว่า เป็ นข้อสันนิษฐาน
เบือ้ งต้น ให้กับ บทสรุ ป การเมื องที่ จ ะอ้างอิง ออกมา กล่าวอีกนัยหนึ่ งแล้ว ทฤษฎี เรื่อ งธรรมชาติม นุษ ย์
สถาปนาพืน้ ที่ สนาม หรือที่ทางความคิดที่ภายในนัน้ การเมืองจะปฏิบตั ิการอยู่ การสถาปนาสนามเช่นนั้น
ทาให้เป้าประสงค์สองประการเป็ นจริงขึน้ มาได้ นั่นคื อ การอ่านหรือทาความเข้าใจโลกของมนุษย์ กับ การ
กาหนดบริบทเชิ งอานาจหน้าที่ ประการแรก การอ่านโลกของมนุษ ย์นั้น เป็ นบริบ ทส าหรับ การจัดวาง
ตาแหน่งแห่งที่ของคาสั่งทางการเมือง ประการที่สอง ในเวลาเดียวกัน ทฤษฎีธรรมชาติมนุษย์นนั้ จัดให้มี
บริบทเชิงอานาจหน้าที่ในการกาหนดว่ าอะไรมี อะไรไม่ มี ความสมจริง หรือคุณ ค่าพอต่อการได้รบั การ
พิจารณาอย่างจริงจัง ซึ่งจะทาให้การสถาปนาลัทธิและอุดมการณ์เป็ นไปได้ แนวคิดเรื่องธรรมชาติมนุษย์
นัน้ มีลกั ษณะชวนให้โต้แย้งถกเถียง แต่ก็ไม่ใช่ว่าแนวคิดเรื่องธรรมชาติมนุษย์จะเป็ นสิ่งที่ไร้ซ่งึ ความแน่นอน
เสียเลย เพราะที่แน่ๆ นั่นกลับหมายความว่า ไม่มีทัศนะเรื่องชีวิตที่ดีอะไรที่น่าเชื่อถือหรือมีอิทธิพลในทาง
ตรรกะ นี่ คื อ เหตุผ ลที่ ว่ า ท าไมมั น จึ ง เป็ น ไปได้เสมอที่ จ ะปฏิ เสธความหมายในเชิ ง การชี ้แ นะสั่ง การ
(prescriptive import) ของการวาดภาพในเชิ งการบรรยายที่เฉพาะเจาะจงใดใดของข้อเท็จ จริงในเรื่อง
ธรรมชาติมนุษย์ แม้ว่าทฤษฎีเรื่องธรรมชาติมนุษย์จะมีแง่มุมของความเป็ นสากลและการกาหนดชีแ้ นะ
สั่งการ แต่นอกเหนือจากการพิจารณาที่ว่า ข้อเท็จจริงไม่สามารถกาหนดเนือ้ หาของทฤษฎีได้อย่างตายตัว
แง่มมุ ของการปฏิบตั ิ ประกันว่า สิ่งที่ได้รบั การระบุชใี ้ นฐานะเป็ นสิ่งที่กาหนดตายตัวอย่างเป็ นสากล เปิ ดต่อ
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การถูกท้าทายด้วยความจริงในทางปฏิบัติในสามารถเป็ นอย่างอื่น ความเป็ นไปได้ท่ีแตกต่างมีอยู่เสมอ
ดังนั้น ไม่ มีคาตอบที่ชัดเจน บทสรุ ปสุดท้ายคือ เราไม่ควรจะคาดหวั งมากเกินไปจากแนวความคิดเรื่อง
ธรรมชาติมนุษ ย์ แนวคิดนีส้ ามารถถูกใช้ไปเพื่ อมองว่าอะไรที่ดลใจหรือเป็ นหลักให้กับทฤษฎีการเมื อง
แต่ เราไม่ ค วรที่ จ ะคาดหวัง ว่ า เราจะสามารถแสดงทัศ นะที่ ชัด เจนในการแก้ปั ญ หาทางการเมื อ งหรือ
ไขประเด็นทางการเมือง การคาดหวังเช่นนัน้ เป็ นสิ่งที่มากเกินไป เพราะที่จ ริงแล้ว ทฤษฎีในตัวของมันเอง
นัน้ ก็เป็ นส่วนหนึ่งของปั ญหาและเป็ นองค์ประกอบของประเด็นปั ญหา การหันไปหาธรรมชาติมนุษย์ไม่ใช่
ทางที่จะยุติขอ้ โต้เถียง แต่น่ นั คือการวางจุดตัง้ ต้น วางกรอบแนวทิศทางที่จะพัฒนาไปสู่การนาเสนอข้อสรุป
ทางการเมือง นั่นคือ นักทฤษฎียึดถือทัศนะเรื่องธรรมชาติมนุษย์อะไร และอะไรคือสิ่งที่นกั คิดนักทฤษฎีคิด
ว่าติดตามมาจากแนวคิดเรื่องธรรมชาติมนุษย์นนั้
กล่าวโดยสรุป Human Nature มุ่งเน้นศึกษา “งานการหน้าที่” ที่แนวคิดเรื่องธรรมชาติมนุษย์ทา
และดูว่า งานนัน้ สนับสนุนการเมืองอย่างไร เบอร์รีมีคาถามนาว่า อะไรคือประเด็นที่ทาให้ผเู้ ขียนอ้างถึงหรือ
สนใจแนวคิดเรื่องธรรมชาติมนุษย์ เบอร์รีจะทาการสืบเสาะและตรวจสอบข้อสันนิษฐานของผูเ้ ขียนที่ใช้
แนวคิดธรรมชาติมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็ นการอ้างอย่างชัดเจน หรือมีการกล่าวถึงหรือใช้แนวคิดนีโ้ ดยนัยก็ตาม
เพื่อให้เห็นลักษณะอันเป็ นพืน้ ฐานของธรรมชาติมนุษย์ได้อย่างชัดเจนขึน้ หนังสือเล่มนีเ้ ป็ นหนังสือที่อธิบาย
ประเด็นธรรมชาติมนุษย์ได้อย่างดี ในการวิเคราะห์จะมีการยกตัวอย่างนักคิดประกอบให้เข้าใจได้ชดั เจนขึน้
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