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Abstract 

How the government is formed is one of the important themes about the 

phenomenon of government.  Yet more important is the issue of the 

dissolution of government.  This paper studies the dissolution of 

government from the viewpoint of John Locke as one of the greatest 

political philosophers in the modern world.  The main research questions 

are, what are the foundations in Locke’s political theology that can explain 

the dissolution of government? and what conditions should be met in order 

to concede the possibility of the dissolution of government or confer on 

citizens the right to it? Locke believes that in the state of nature, human 

beings have rights as well as the ability to govern themselves.  Human 

beings enter the political society with some rights, the most important of 

which is the right to judge the performance of rulers.  Moreover, they have 

the right to dismiss or even penalize rulers whenever they do not fulfil their 

obligations, and if rulers go against the popular will, people can resort to 

force and revolution.  For Locke, revolution is not the worst thing in 

politics but in the despotic politics.  In Locke’s viewpoint, revolution is 

necessary to ensure rulers’ adherence to their obligations.  More 

importantly, revolution is both the foundation of freedom and the greatest 

manifestation of humans’ self-government.  
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 از »حکومت بر خود« تا »حق بر انقالب« 

 )مبانی و شرایطِ انحالل دولت در االهیات سیاسیِ جان الک( 

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا یشناسو جرم  ی فر یحقوق ک ی دکتر    بهنام مدی
  

 چکیده
گیری  اما آنچه مهمتر از شکل   .گیری دولت استشکل   مسأله  ،دولت  پدیدهیکی از مباحث مهم در باب  

انحالل دولت را از منظر یکی از    مسأله  کوشدمی این مقاله    .»انحالل« دولت باشد  مسأله، بنظر  دولت است
که از منظر   استاصلی مقاله این  پرسش .بررسی کند جان الک، بزرگترین فیلسوفان سیاسی جهان مدرن،

 توان انحالل دولت را پذیرفت و از سوی دیگرمی  با اتکا به چه بنیادها یا مبانی  ،هیات سیاسی جان الکاال
بایست وجود داشته باشند تا بتوان به امکان انحالل یا ایجاد حق برای شهروندان بر انحالل می   ی چه شرایط 

قائل شد موجودی ذی  .دولت  طبیعی  در وضع  انسان  است  معتقد  اسالک  بهحق  و  بر  عالوه می ت  تواند 
مهمترین این    از جمله  شودسیاسی می   انسان با حفظ بعضی از این حقوق وارد جامعه  .خود حکومت کند

همچنین افراد حق دارند تا در صورت   .حق افراد برای قضاوت در مورد عملکرد حکمرانان است  حقوق،
مردم   نمایند و اگر حکمرانان در برابر اراده  آنان را عزل و حتی مجازات  ،تخطی حکمرانان از تعهداتشان

انقالب نیست   ،بدترین چیز در سیاست از نظر الک، .توانند به زور و انقالب متوسل شوندبایستند مردم می 
است  استبداد  الک،  .بلکه  نظر  الزمه   از  نکته   انقالب  اما  است  تعهداتشان  به  حکمرانان  پایبندی    تضمین 

 . مهمتر این است که انقالب بنیاد آزادی است و بزرگترین تجلی حکومت انسان بر خود است

 انحالل  دولت، قانون، حق، الک،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
یکی از   در همین راستا،. ی »دولت« است ی سیاسی،پدیدهترین مباحث اندیشه یکی از مهم

گیری  گیری دولت و شرایط این شکلی شکلی دولت مسألهمباحث مهم در باب پدیده
دولت و شرایط و مبانی این   گیریتر از شکلآنچه مهم  )از منظری پوپری(  اما شاید.  است
تر این است که  سوال مهم  به بیان دیگر،.  « دولت باشد1ی »انحاللگیری است مسألهشکل

به   اتکاء  مبانیبا  یا  بنیادها  میچه  دیگر، ای  سوی  از  و  پذیرفت  را  دولت  انحالل    توان 
توان قائل به امکان انحالل دولت  شرایط انحالل دولت چیست و با تحققِ چه شرایطی می 

این  . دادن به حیات دولت شدیا قائل به ایجاد حق برای شهروندان بر انحالل دولت و پایان
نگاه سایر  خالف  بر  تالش هامقاله  که  رایج  دولت  می  ی  ایجاد  شرایط  و  مبانی  از  کنند 

بگویند یا توافق(  سخن  یا غلبه  بنیاد حقی االهی  بر  تا هرم تحلیل را  تالش می  )مثال  کند 
به تحلیل مبانی    برعکس کند و به جای آنکه از مبانی و شرایط ایجاد دولت سخن بگوید،

 .  بپردازد »پایان دولت«  و شرایط
برا مقاله  امر، این  این  توضیحِ  و  نظریه  ی  است  انتخاب کرده  را  ی سیاسیِ جان الک 

اهمیت بررسیِ الک تنها از این  . کند تا از منظر این نظریه به این موضوع بپردازدتالش می 
ی لیبرال است بلکه  بزرگ لیبرالیزم یا مدرنیته  پردازاننظریهیکی از    الکجهت نیست که  

متفکری   الک  که  است  جهت  این  استاز  این،  .خداباور  بر  درگیر   عالوه  را  ما  الک 
 . کندمتفکریِن بزرگ دیگری چون میشل فوکو،کوئنتین اسکینر و چارلز تیلور نیز می

محوری  نظر جان  سواالت  از  که  قرارند  این  از  است  درگیر  آنها  با  مقاله  این  که  ای 
نحالل دولت را پذیرفت و توان امکان اای میبا اتکاء به چه بنیادها یا مبانیِ فکری  الک،

توان به شهروندان از سوی دیگر شرایط انحالل دولت چیست و با تحقق چه شرایطی می
منحل کنند یا  را ساقط  موجود  تا دولتِ  داد  می.  حق  نیز  به شکل دیگری  را  توان  مسأله 

یا بندی کرد و آن این که از نظر جان الک چرا و چگونه میصورت برابر شاه  توان در 
این البته محلِ    کرد تا حدی که منجر به انقالب و انحالل دولت شود؟  مقاومتکمران  ح

 .  پردازیِ سیاسی و کنش سیاسی نیز هستاتصال نظریه

 
1. Dissolution  
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یا بعضی    در آغاز سخن، الزم است تا توضیحاتی را در مورد چند جزء از اجزاء تحقیق 

 .  مفاهیم مهمِ آن بدهیم

 الف( جان الک 
الک   جان  از  بحث  کرددر  اشاره  نکته  چند  به  فیلسوفی  .  باید  الک  جان  که  این  یکی 

خدا در نظر الک مُوِلِّد  .  خداباور است و در نتیجه االهیات سیاسی برای او معنادار است 
طبیعی است این نکته.  حقوق  دیگر  این  ی  موضوعِ  به  نسبت  متفاوت  موضعِ  دو  که الک 

دارد نوشته.  مقاله  در  عنوان  او  با  رویکردی   1s of GovernmentTwo Tractای 
است  2گرایانهمطلق مطلقه  سلطنتِ  طرفدار  و  دارد  دولت  به  نوشته.  نسبت  در  ی  اما 

بعد  The Two Treatises of Government  ترشمعروف است    نوشته  اکه  شده 
اراده برمی  گرایانه و دموکراتیک رویکردی  به دولت  نسبت  بر  .  گزیندرا  مقاله  این  آنچه 

 . تکیه دارد موضع دوم الک استآن 
نکته به رقیب فکریِ الک،ی مهم اما  مربوط  فیلمر تر  فیلمر در کتاب  .  است  3رابرت 

کتاب دیگرش4»پدرساالر«   اشمعروف نیز در  طبیعی شاهان«و  بنیاد  5»قدرت  بر  را  دولت 
مطلق تفسیری  به  اتکاء  با  و  االهی  انسان و حضرت آدمحقی  از خلقتِ  ضیح تو  6گرایانه 

است  .دهدمی زمین  در  آنچه  بر  آدم  حضرت  که  بود  معتقد  انسان  فیلمر  جمله    ها()از 
نتیجه، مالکیت   انسان  و در  بر    از همین رو،  .دارد  قدرت سیاسیها  بر  نیز پدر  در خانواده 

مردم  بر  آدم  از حضرت  نیابت  به  شاهان  باز  و  دارد  قدرت  و  مالکیت  فرزندان  و  همسر 
قدرت   و  دارندمالکیت  با    .سیاسی  الک  جان  اختالفِ  و  درگیری  موضع  و  محل  اینجا 
 .  رابرت فیلمر است

 
با عنوان  .1  Theاست و دیگری    Two Tracts of Governmentهایی مشابه دارد؛ یکی  جان الک دو مجموعه نوشته 

Two Treatises Of Government.    در فارسی همTract    و همTreatise  از همین رو، ما    اند.را »رساله« ترجمه کرده

 برای اجتناب از این ابهام در این قسمت از متن عنوان انگلیسی دو نوشته را آوردیم.  

2. Absolutist 

3. Sir Robert Filmer 
4. Patriarcha 
5. The Natural Power of Kings 

6. Adam 
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 ( انحالل دولت ب
معنای نظر  در  مقاله،  مورد  می  این  رخ  زمانی  دولت  تصمیم  انحالل  شهروندان  که  دهد 

را به پایین    2یا حکمرانان   1»دولت مستقر«را ساقط و نابود کرده و فرمانرویان  گیرند تامی
بنابراین انحالل در    .نمایند  »مجازات«   خلعِ قدرت کنند و حتی به دلیل اَعمالشان  3، دبکشن 

  انواع دیگر انحالل   پس،  .دهدی شهروندان رخ میامری ارادی است که با اراده  این معنا،
است خارج  مقاله  این  بحث  شمولِ  از  دولت  اسقاط  مثال،  .و  طور  با    به  دولتی  که  آنجا 

  .شود از شمول بحث این مقاله خارج استام بیگانه ساقط یا منحل می ی دولت یا اقوحمله
می تصمیم  شهروندان  که  است  موردی  به  ناظر  خاص  طور  به  ما  دولت  بحث  تا  گیرند 

اقدامات   دلیل  به  بلکه  و  خلع  قدرت  از  را  فرمانروایان  و  کرده  منحل  و  نابود  را  مستقر 
 . ی تصدی مجازات نیز بکننددوره

 حکومت  / ( دولتپ
  »دولت«  یکی  .وجود دارند که مرز مفهومی چندان روشنی ندارند  در زبان فارسی دو واژه 

دیگری چندان    .است  »حکومت«   و  باز  که  دارند  وجود  واژه  دو  هم  انگلیسی  زبان  در 
یکی ندارند که  و دیگری  « State»  کاربرد روشنی  فارسی،   .« Government»  است    در 

واژه  بجای  را   State  گاه  حکومتمی  دولت  گاه  و  مقابل،  .گذارند  برای    در 
Government   شده اما مشکل حل  .شود و گاه حکومتنیز گاه معادل دولت انتخاب می

به    Governmentبعنوان بخشی از    Govern  .های بیشتری وجود داردنیست و پیچیدگی 
اخالقی  »فعل«   صورت ادبیات  می  -در  برده  بکار  مثال فلسفی  و  دنِ  کر  Governاز    شود 
یا   می   Governخود  از  کردنِ خانواده صحبت  یا حتی    به  .کردنِ دولت  Governشود 
بعنوان    .است  کردن« »حکومت  بهترین معادل برای این واژه  »فعلی«،  آید در کاربردنظر می

  بنابراین  .کردن« بر خود یا دیگری سخن گفتتوان به نحو معناداری از »حکومتمی  مثال

 
1. Governors  
2. Rulers 

 Theشوندگان )( وجود ندارد. تنها چیزی که وجود دارد حکومتSovereignی حکومتِ الک هیچ حاکمی ). »در نظریه3

Governedو حکومت )( کنندگانThe Governors( »است که هر دو متقاباًل تابعِ قانون هستند )Tully-1993:37.)  
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این موارد نمی برای  در  مناسبی  معادل  ناچار    Governmentتوان دولت را  به  و  دانست 

 .  باید معادل حکومت را برگزید
 . بردبکار می  به کرات  را  Government  واژه  ،حکومت«   درباره  »دو رساله  جان الک در

آن    دولت یا حکومت یا نظام سیاسی   نزدیک به  در معنایتنها دوبار    State  واژهلی از  و
به شک استفاده می هم  مبهم  نظر می  کند.لی  تاریخی واژهآید  به    ، State  که در تطورات 

است و    نداشته  چندانی  هنوز در زمان الک این واژه در معنای دولت یا حکومت کاربرد
واژه  Government  واژه  بر  اصلی  کیهت دولت  Govern  یا  معنای  یا  ،  در  حکومت 

ن اخیرترِ الک در متون مربوط به تفسیر  جالب توجه است که مفسرا است.  کردنحکومت 
 1. برندبکار می مکرراا در معنای دولت یا حکومت ر  tateS واژه ،سیاسی او فلسفه

واژه از  هم  ناچار  به  مقاله،  این  استفاده    در  واژه  شدهدولت  از  هم  دو    و  هر  و  حکومت 
می  اعمدت بکار  معنا  یک  اینکه  قطع  بنابراین   .رونددر  از  واژه نظر  احتماالاین  چه    ها 

 .  ها گذاشته نشده استتفاوتی بین این واژه  در کاربرد این مقاله، هایی دارند،تفاوت

 مالکیتـ  ( داراییت
فلسفه در  مهم  بسیار  مفاهیم  از  مفهومِ  یکی  برای    .است  Propertyی سیاسی جان الک 

در نظر گرفته شده    »مالکیت«   یا  »دارایی«   در این متن به اقتضاِء بحث دو معادل  این واژه،
ای است که او قدرت سیاسی  این مفهوم برای جان الک چنان مفهوم مهم و کلیدی  .است

های  های مرگ و در نتیجه مجازاتگذاری با مجازات»حق قانون  کندرا با آن تعریف می
 .  (Locke, 2003:101) « . . . تر برای تنظیم و حفظ داراییساده

که منظور جان الک از دارایی تنها چیزی از جنِس امورِ مادی و مالی یا  نباید تصور کرد  
ی وسیعی از امور و  او توصیف یا تعریف خاصی از دارایی دارد که محدوده  .پولی است

 
 ریدر کتاب ز Social contract and the state فصل   به  دیبه عنوان مثال نگاه کن  .1

D. A. Lloyd, Thomas, (1995), Routledge Philosophy GuideBook to Locke on Government, 

Routledge 

 ها: کنید به کاربردِ این واژه در این کتاب و نیز نگاه 
R. Anstey, Peter, (2003), The Philosophy of John Locke New Perspectives, Routledge 

John Locke, Second Treatise of Government, Adapted by Jonathan Bennett, available at 

https:// fliphtml5. com/ blvb/xmep/basic 



 33 |  یبهنام مد 

 
 .گرددآزادی و امالک و اموال می  گیرد و شاملِ حیات،را در بر می   ها«»حق   به بیان دیگر
در جمله می او  طوالنی  نسبتا  تولد  ویدگای  زمانِ  در  . »انسان   . و    .  کامل  آزادیِ  مستحقِ 
انسان برابر با هر    .ی حقوق و امتیازات قانون طبیعی استنشده از همه کنترل  برخورداریِ

ها در جهان است و بنابر طبیعت قدرت و اختیار دارد  انسان دیگر یا هر تعدادی از انسان
دارایی از  زندگی،که  یعنی  مایمل  اش  و  کند« کآزادی  مراقبت   ,Locke)  اش 

»این ادعا که دولت باید از دارایی مراقبت کند به این معناست که  ،  بنابراین   .(2003:102
  آزادی و متصرفاتِ شهروندان را بدون  حیات،   ]حقِ[  توانددولت و به طور خاص شاه نمی 

نماید«  نقض  شهروندان  اکثریت  رضایت  یا  آنها  پس   .(Tully, 1993:120)  رضایت 
ازمع الک  که  می  »دارایی«  نایی  نه مراد  و  کند  اشیاء  به  شخص  که  است  حقی  تنها 

گیرد که شخص نسبت به  هایی را نیز در بر میی حق بلکه حتی همه  اش دارد،متصرفات
دارد  آزادیش،  اعمالش، بدنش  و  این  .حیاتش  به  خالصه  محدود  را  دارایی  الک  که 

 .  گیردبیشتری این مفهوم را به کار میکند و با وسعتِ های مالی یا مادی نمی حق
ی دیگری نیز اهمیت دارد و آن این که از نظر او ی سیاسی الک از جنبه دارایی در نظریه

در   دارایی  از  استفاده  و  دارایی  اجتماعی چیزی جز حفظ  قرارداد  انعقاد  از  اساسا هدف 
نیست آرامش  و  واقع،  .صلح  در    در  طبیعی  وضع  در  افراد  با  داراییِ  یا  است  خطر 

استچالش  روبرو  چالش  .هایی  این  از  اجتناب  برای  جامعهافراد  وارد  سیاسی  ها  ی 
دیگر،  .شوندمی سوی  دولت  از  غایت  دارایی  از  مراقبت  و  هستحفظ  نیز  دولت    .ها 

دردسر افراد از شود تا از داراییِ افراد محافظت کرده و امکان برخورداری بیتشکیل می 
آورد فراهم  را  باشد دولت  بنابراین،   .آن  قرار  نکنند،اگر  محقق  را  غایتی  چنین  اساسا    ها 

تشکیل دولت تفاوتی با وضعِ طبیعی نخواهد داشت و چه بسا وجود چنین دولتی موجب  
 . وضعیتی بدتر از وضع طبیعی باشد

 .  شویمی مقاله میوارد بحث اصلی خود و بدنه اکنون پس از ذکر این مقدمه

 های اخالقیطبیعت انسانی و حق   وضع طبیعی، .1

 های اخالقی و مالکیت در وضع طبیعیحق .1-1
های نگاه الک به وضع طبیعی این است که او این وضع را خالی از اصول  یکی از ویژگی 

بلکه آنچه را    داند،معنا نمیطور که مالکیت را در وضع طبیعی بیهمان  داند،اخالقی نمی
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محسوب   طبیعی  قانون  یا  تعیین میحقوق  نیز کنندهکند  و  زندگی  اخالقیِ  ضوابط  ی 

با    . است  1سیاسی   -ی مدنیمالکیت در وضع طبیعی یا حیات انسانی پیش از تشکیل جامعه
ی اثرگذاری حقوق  سیاسی حوزه-ی مدنی گونه نیست که با تشکیلِ جامعهاین   این حال، 

به    تامس هابز و    ن الک جااگر دو فیلسوف بزرگ سیاسی جهان جدید    .طبیعی پایان یابد
با آن پیش می از تفاوت   برند،وضع طبیعی اتکاء کرده و بحث را  بنیادی میان  یکی  های 

در ادامه وارد این    .ی وجود ضوابط اخالقی و مالکیت در وضع طبیعی استمسأله  آن دو،
 .  شویمبحث می 

 های اخالقی  حق  .1-1-1
که برای  دارد در حالی   اجتماعیها در وضع طبیعی صرفا ماهیت  از نظر هابز روابط انسان

تکالیف   و  حقوق  مشمول  وضعیت  این  در  انسانی  روابط  بنابراین    .است  اخالقیالک 
»تردیدی نیست که بنابر تفصیلی که جان    اندکه بعضی از نویسندگان دیگر نیز گفتهچنان

است که    اخالقییک وضعیت  دهد این وضعیت ابتدائا  الک در مورد وضعیت طبیعی می
می زاده  آن  در  انسانی  آن،  شود، هر  توضیح  از  که هدف  شرایط  مقایسه  وضعیتی  با  اش 

محدودهسیاسیـ    مدنی که  است  می ای  تعیین  را  سیاسی  توافقی  تکالیف  آن    کند« های 
(Stuart, 2016:418)  . 

خوان  در  و  است  خداباور  فیلسوفی  الک  جان  که  شد  خود گفته  ط  ش  حقوق  بیعی  از 
از نظر او خدا منبع قوانین طبیعی است و از سوی دیگر    .دهد جایگاهی اساسی به خدا می

است قوانین  این  تشخیص  به  قادر  انسانی  اساسی  .عقل  از  اساسییکی  بلکه  و  ترین  ترین 
ذکر قسمتی از متن الک خالی   1.  است 2حفظ نوع یا نژاد انسان   قانون طبیعی از نظر الک،

 
از  توان تنها به »مدنی« ترجمه کرد.  دارد نمی  civitasی  ه را در متن الک از باب پیوندی که با واژ   civilی  . واژه 1

»مدنی عامدانه  را  رو،آن  کردیم.  -همین  ترجمه  واژه   سیاسی«  تنها  تدریج  به  مقاله  متن  در  کار  اما  به  را  سیاسی  ی 

 خواهیم برد.  
2. The Preservation of Mankind 
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نیست فایده  .  »  .از   . نشده.  کنترل  آزادیِ  ]طبیعی[  وضع  آن  در  انسان  چه  برای  اگر  ای 

اما این آزادی را ندارد تا خود را تخریب کند    استفاده از شخصِ خود و متصرفاتش دارد، 
نماید نیز هر چیزی را که در تصرفش هست تخریب  .و   . قانون حاکم    .  بر وضع طبیعی 

ی نوع  کند: و عقل که آن قانون است به همهها را ملزم میی انسانخود را دارد که همه
که در وضعی که همه برابر و مستقل هستند هیچ کس نباید به  . . .  دهدانسان آموزش می

ها که  آزادیش یا متصرفاتش آسیب بزند: چرا که انسان   سالمتش،   دیگری در زندگیش،
یت عاقل قادر مطلق هستند و همه بندگان یک خداوندگار حاکم  همه خلقت خالقِ بینها

خلقت    اند: آنها داراییِ او هستند،به این جهان فرستاده شده  . . . هستند به موجب دستور او
.او هستند  . توانایی   .  به  اند در یک جماعت  های مشابهی مجهز شدهو در حالی که همه 

فرض کرد که به ما مجوز دهد تا    ]انسانها[  ین ماتوان انقیادی را بنمی  اند،طبیعی مشترک
استفاده برای  ما  گویی  که  نحوی  به  کند  نابود  را  شدهدیگری  ساخته  دیگری  آن  ی  ایم 

مادون مخلوقاتِ  که  برایگونه  شده  ی[]استفاده  تر  ساخته  که    .اندما  همانطور  کسی  هر 
تواند باقیِ نوع  آنجا که میباید تا    . . .به همین دلیل  . . .ملزم است خودش را حفظ کند
نمی و  نماید  حفظ  نیز  را  .تواندانسان   . است،   حیات،  .  راستای حفظ حیات  در  آنچه    یا 

بزند«   سالمتی،   آزادی، آسیب  آنها  به  یا  بستاند  را  دیگری  کاالهای  یا   ,Locke)  بدن 

نظر الک،  .(2003:102 الزامحق  از  یا  نیز وجود دارنها   .دهای اخالقی در وضع طبیعی 
واقع، بی  در  محلِ  الک  نظر  از  طبیعی  نیست، وضع  اخالقی  هنجارهای  نبود  یا    هنجاری 

الزاماتی که حتی پس از    بلکه حقوق طبیعی الزامات اخالقی خود را در آن وضعیت دارد؛
  ماند و به حدود اعمال قدرت، ی سیاسی باز بر جا میپایان وضع طبیعی و تشکیل جامعه

 .  شودها تبدیل میروعیت دولتگذاری و معیار مشقانون

 
( یا حفظِ خود بود  Self-preservation)  مراقبتی ـ    ایِ حقوق طبیعی اصلِ خودِ . تا پیش از جان الک مفهوم پایه1

بود. بندیِ کالسیککه صورت پیدا کرده  را در آراء گروسیوس  پایه  اش  بوده که اصلِ  این  ای حقوق  ابداع الک 

 دانست بلکه آن را با اصل »مراقبت یا حفظِ نوع« جایگرین کرده بود.  مراقبتی یا حفظِ خود نمی ـ  طبیعی را خودِ
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 مالکیت   .1-1-2
در وضع طبیعی او را باز از تامس هابز متفاوت    »مالکیت«   یموضع الک در مورد مسأله

افراد در وضع طبیعی می   .کندمی به مالکیت خود در  الک معتقد بود که  توانند اشیاء را 
طبیعی،  .آورند وضع  می  در  انسانی  نحو  فرد  به  سلطهتواند  چیزی  به  نسبت  ی  انحصاری 

دیگران را از دخالت در آن چیز منع کرده و    ،اشمالکانه داشته باشد و به دلیل استحقاق 
 .  اش »مجازات« کندآنها را در صورتِ نقضِ حقوق مالکانه

به زعم او    .از نظر هابز »مالکیت« بیرون از حدود و ثغورِ دولت وجود ندارد  در مقابل، 
طبیعی   وضع  انساندر  ما  است  نگهداریمممکن  را  میوه  مقادیری  یا  زمینی  تکه  اما   1، ها 
نگه آنها ایم و نگهداری آن تکه داشتهصرفا آن را  به  نسبت  ما  به  میوه  مقدار  یا آن    زمین 

چیزی ورای نگهداری یا کنترل    از نظر هابز در وضع طبیعی،   بنابراین،   .دهدمالکیت نمی
از نظر هابز در وضع طبیعی هیچ امرِ عادالنه یا    بیان دیگر،  به   . فیزیکیِ اشیاء وجود ندارد

او خود  تعبیرِ  به  یا  تو«  غیرعادالنه  مال  و  من  ندارد 2»مال  در    .(Hobbes-119)  وجود 
یا هر مالکیتی در نهایت،  نتیجه،  به مال  اعتبار اخالقی و    از نظر هابز هر استحقاقی نسبت 

سیاسی مدنیالزامِ  از»قانون  را  که  همان  .(Hobbes-164)  گیردمی3سیاسیِ«  ـ  اش  طور 
شکل از  بعد  تنها  نیز  غیرقانونی  و  قانونی  و  بد  و  خوب  پیدا  مفاهیم  معنا  کشور  گیری 

 .  کندمی
ی پیشاسیاسی قبل از تشکیل دولت یا کشور  از نظر الک نه تنها یک مرحله  در مقابل،
دارد، طبی   وجود  وضع  اصلی  نهادهای  از  یکی  مالکیت  جامعهبلکه  یا  پیشاسیاسی  عی  ی 

بر اساس قانون طبیعی    دهد که از سویی،ی دوم نشان میرساله   پنجمالک در فصل    .است
دیگر، سوی  از  و  است  افراد  مشترک  دارایی  داراییِ    زمین  این  است  ممکن  چگونه 

گردد  »فردی«   مشترک بدل  فردی خاص  انحصاریِ  و  داراییِ خاص  به  و  در    .شده  پس 
با مالکی  باید گفت که پیش از تشکیل دولت و فارغ از ارادهارتباط  ی حاکم مالکیت  ت 

 
1. To hold 
2. Meum and tuum meaning   

3. Civil law  
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ای مالکانه که از  رابطه  ای مالکانه با اشیاء داشته باشند؛توانند رابطهوجود دارد و افراد می
 1.  ی حاکمگیرد و نه از ارادهقانون طبیعت نشأت می

 گرایی سیاسی آزادی طبیعی و ضدطبیعی .1-2
  ایمعتقد بود که در انجیل به آدم ابوالبشر سلطه سِر رابرت فیلمر فکری الک،دیگر رقیب 

انسان  بر زمین،  »انحصاری«   و  »شخصی«  تر و فاقد شعور  ی مخلوقات پستها و همهسایر 
  »دارایی یا مالکیت«  یی شخصیِ حضرت آدم به منزلهفیلمر به این سلطه  .داده شده است

دارایی یا مالکیت از حضرت آدم »به نحوی طبیعی« به شاهان و نیز  همین    .کرداو نگاه می
 فیلمر به نوعی از در نتیجه،  .(Filmer,1949:60-61)  شدبه پدران در خانواده منتقل می

طبیعی« و    .بود  قائل  2»تبعیت  طبیعتا  سیاسی  قدرت  که  است  این  طبیعی  تبعیتِ  از  منظور 
 ی شهروندان تر و نیز همههای سیاسی کوچکأتی هی گیرد و همهاصالتا در شاه قرار می

هستند »طبیعتا«  آن  رابطه .  تابع  این  که  آنجایی  هیچ  از  است  طبیعی  و  نامحدود  تبعیت  ی 
را   یا حکمران  شاه  که  نرسد  را  مردم  بنابراین  و  نیست  توجیه  قابل  آن  برابر  در  مقاومتی 

آن نوع از   است و منظور، « 3»پدرساالرانه   این تبعیت طبیعی  در نوع فیلمری،  .ساقط کنند
منزله  قدرت سیاسی به  اِعمال میاست که شاهان  تابعیِن خود  بر  طبیعتا  پدر  به  ی  و  کنند 

فرزندان،بردگان   ای شبیه است که پدران طبیعتا بر همسران،قدرت نامحدود و دلبخواهی
خصوصی  اموال  میو  اعمال  واقع،.  نمایندشان  آن    در  قالب  در  باید  را  چیزی فیلمر 

که»طبیعیدسته کرد  سیاسی«بندی  معنای  طبیعی  .اندنامیده4گرایی  به  سیاسی  گرایی 
طبیعتا تابع اقتدار سیاسی دیگران    )یا بیشتر آنها(  اشخاص   دیدگاهی است که براساس آن، 

الک،  هستند؛ جان  تعبیر  طبیعی  به  سیاسی»در  دولت،  گرایی  تحت یک  تولد  بنابر    با  ما 
 .  ی توافق یا حتی غلبهو نه مثال در نتیجه (Locke, 2003:151) ویم« شطبیعت تابع آن می 

وضع  چند  هر  که  است  این  است  مهم  مقاله  این  برای  فیلمر  و  الک  نزاع  در  آنچه 
غیرسیاسی یا  اما این وضعیت یک وضعیت    طبیعی برای الک یک وضعیت اخالقی است،

 
1. Sovereign  

2. Natural subjection 

3. Patriarchal  

4. Political Naturalism 
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و  در واقع،  .است  پیشاسیاسی پایان  با  نظر الک سیاست  بیان دیگر،از  به  و  طبیعی  با    ضع 

جامعه شروعِ  و  وضعیت  این  پایان  برای  میتوافق  آغاز  سیاسی  دیگر،  .شودی  سوی    از 
از نشانه می ی  استفاده  ی سیاسی الک،گراییِ« نظریههای »ضدطبیعیتوان گفت که یکی 

پیشاسیاسی است یا  مثابه یک وضعِ غیرسیاسی  به  اگر   بنابراین   .این نظریه از وضع طبیعی 
انسان،  طبیعی  سیاست،   وضع  که  پذیرفت  باید  است  غیرسیاسی  یا    وضعی  سیاسی  اقتدار 

)به تعبیر دیوید  2ساز است و انسان   1بلکه امری مصنوع   تبعیت سیاسی امری طبیعی نیست،
کامال برای انسان طبیعی باشد(    مصنوع است هر چند که ایجاد چنین امر مصنوعی  هیوم،

(Hume, 735,736) . 
طبیعی«  الک،  »آزادی  جان  نظر  مورد  معنای  اخالقی    در  وضعیت  یک  آشکارا 

است واقع،  .هنجاری  توافق،  در  تنها  الک  جان  نظر  اراده  از  و  افراد  رضایت  آزاد  ی 
ای وجود  یکه در آن هیچ الزام سیاس  تواند آنان را از وضعیت طبیعی اخالقی آزادیمی

  . ی ماجرا نیستاما این همه  .ندارد خارج کرده و در تبعیتِ یک اقتدار سیاسی قرار دهد
ی سیاسی جان الک و موضع انتقادی او این است که  ی بسیار مهم در ارتباط با نظریهنکته 

  بلکه آن شکل از   زند،کند و مُهر بطالنی بر آن میگرایی سیاسی را رد میاو نه تنها طبیعی
می   « 3»قراردادگرایی رد  نیز  است  برابری  ناقضِ  که  این   .کندرا  بر  که  »اصرار جان الک 

گردد  تحلیل  طبیعی  حقوق  ابدی  قواعد  پرتوِ  در  باید  سیاسی  روابط  اخالقیِ    -جوانبِ 
قواعدی که بر اساس آنها هر شخصی باید به لحاظ اخالقی درست به همان میزانی آزاد  

 
1. Artificial 

-های بین جان الک و میشل فوکو اشاره کرد که هر دو در تالش برای طبیعت. همین جا باید به یکی از قرابت 2

 ند. در این مورد بنگرید به هست (Denaturalization of Politicsزدایی از سیاست یا غیر طبیعی کردن آن ) 
Taylor, Dianna (2011) Michel Foucault Key Concepts, Acumen 

گردد که به طور  قرارداد اجتماعی قلمداد می  ی یک نظریهترین معنای کلمه،یک نظریه زمانی به منزله. »در وسیع3

ی تاریخیِ  رانانشان( برای توضیح ریشهکمی توافق یا قرارداد در بین اشخاص )یا بین اشخاص و حای از ایده محوری

ها یا برای توضیح مبنایی مشروع  ها/حکومتها و یا برای توجیهِ وجود دولتها )واحدهای سیاسی( یا حکومتدولت

اقتدار آنها بر سوژه ی نخست  پردازِ قراردادی هست که به پروژه البته امروزه کمتر نظریه  هایشان استفاده کند.برای 

ی  ها[. . . عالقمند باشد. در عوض،در قراردادگرایی معاصر تأکید روی پروژهی تاریخیِ دولتوضیح ریشه]یعنی ت 

   (.Stuart-2016:413دوم است یعنی »بال« هنجاریِ تفکرِ قرارداد اجتماعی« )
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منجر به    -اندشان آزاد بودهبرای انعقاد قراردادهای سیاسی   اشباشد که پدر یا گذشتگان

سنت از  شکل  آن  میردِ  اخالقی  قداست  گرایی  را  باستانی  تاریخی  توافقات  که  گردد 
دفاع الک از آزادی طبیعی و نقدی که او به   بنابراین،  .(Stuart-2016:415)  بخشد« می

گیرد که  تر به خود میر و کاربردیتکند زمانی شکلی کاملگرایی سیاسی وارد میطبیعی
از سنت این شکل  متوجه  را  نقدش  تیغِ  میاو  نیز  اخالقی  زاده  .کندگرایی  شدن  زیرا که 

منعقد کرده دیگران  که  قراردادی  شرایط  اینکه سوژه  تحت  با  تفاوتی  منظر سوژه  از  اند 
باشد ندارد کند چون  رد میاین هر دو دیدگاه را    جان الک،   .بنابر طبیعت تابع دیگری 

بنیادی برابریِ  با  مغایر  دو  هر  که  است  و  معتقد  برخوردارند  آن  از  انسانها  که  هستند  ای 
 .  (Stuart-2016:415)مندی از امتیازات طبیعت برابر باشند اند تا در بهرهخلق شده

 حقِ قضاوت و اجرای مجازات شخصی .1-3
تعلقِ قدرت سیاسی به افراد ناشی از   .قدرت سیاسی داراییِ طبیعی افراد است از نظر الک،

فردگرایانه آن،موضع  بنابر  که  است  الک  سیاسیِ  طبیعت انسان  ی  را   1خودگردان  اها 
او،.  داندمی باور  دارندانسان  به  را  سیاسی  قدرت  اعمال  توانایی  خود  واقع،  .ها  آنها    در 

بنابر طبیعت تابع اراده نیستند و دطبیعتا آزادند چرا که    ا یگر آن که آنها طبیعتی دیگری 
  بنابراین،   .برابر هستند چرا که به یک میزان حق و تکلیف اعمال قدرت سیاسی را دارند

اوال پیش از تشکیل اشکال نهادمند حکومت و مستقل از آن،مردم قادرند تا بر خودشان  
ای فرد  های بنیادی و ریشهحکومت کنند و ثانیا قدرت اشکال نهادمند حکومت از قدرت 

اعضای جامعهف استرد  یافته  نما  و  نشو  سیاسی  نظر الک  .ی  قانون    از  اجرای  و  »اعمال 
به دستان هر انسانی سپرده شده است که از طریق آن هر کسی    ]طبیعی[  طبیعت در وضع

جلوگیری   قانون  نقضِ  از  که  کند  مجازات  میزانی  تا  را  قانون  آن  ناقضین  تا  دارد  حق 
فقهی ا  .(Locke-2003:103)  نماید« می ادبیات  با  را  الک  موضعِ  جهان  ـ    ین  اصولیِ 

های االهی)قوانین و حقوق  توان توضیح داد که مخاطَبِ اصلیِ خطاب گونه می اسالم این 
های االهی  ی مخاطب خطاب این فرد انسانی است که به منزله.  فرد انسانی است  طبیعی(،

 
1. Self-governing 
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های  ی مخاطب خطاب منزلهحق دارد که قضاوت کند و باز این فرد انسانی است که به  

االهی حق دارد که مجازات نماید و باز این تنها فرد انسانی است که حق دارد برای حفظ  
 . اش حکومت تشکیل دهد و نه کل مردم و نه دولت حقوق طبیعی

ی  اما نکته.  قانون طبیعی خود را دارد  گفتیم که جان الک معتقد بود که وضع طبیعی،
قانون طبیعی و    مهم این است که از نظر این  الک در وضع طبیعی هر کس خود قاضی 

است قانون  این  می .  مجری  تولد  گویداو  زمان  در  .»انسان   . و    .  کامل  آزادی  مستحق 
انسان برابر با هر    .ی حقوق و امتیازات قانون طبیعی استنشده از همه برخورداری کنترل

بنابر طبیعت قدرت و اختیار دارد که    انسان دیگر یا هر تعدادی از انسانها در جهان است و 
بلکه قدرت و اختیار دارد    اش مراقبت کند؛آزادی و مایملک  اش یعنی زندگی،از دارایی

نماید مجازات  و  کرده  قضاوت  را  طبیعی  قانون  نقضِ  موارد  .  تا   .  . »  (Locke-

کند  میهم از هابز متفاوت    تفصیلِ این موضعِ الک که او را باز،  در واقع،  .(2003:136
ی پیشاسیاسی اوال قانون طبیعی  این است که در وضع طبیعی و در جامعه  و هم از فیلمر،

موضوعه، قانون  تنها  قانون  و  دارد  اراده  وجود  از  ناشی  و  سیاسی  در  امری  حاکم  ی 
نیستجامعه سیاسی  قضاوت  .ی  حق  هم  طبیعی  وضع  در  انسانی  فرد  هم  ثانیا  و  کردن 

قضاوت موتوانایی  در  داردکردن  را  دیگران  رفتار  حق  رد  این  مخاطب  االهی  ثالثا  های 
مثال  نه  و  است  انسان  فرد  مردم«   خود  انسان   »کل  که  واکنشی  رابعا  و  دولت  این  یا  به  ها 

نشان می قانون  بلکه  »دفاع«   دهند موارد نقض  نیست  یا دیگری    است؛   »مجازات«   از خود 
-ر وضع طبیعی هم حق قضاوت پس افراد د   .نشأت گرفته است  مجازاتی که از»قضاوت« 

 . کردنکردن دارند و هم حق مجازات
الک، نظر  قضایی   از  قدرت  مجازات،یک  است    .است  1قدرت  قدرتی  مجازات  قدرت 

و در نهایت برای تحمیل    برای اجرای رأی  ،2برای قضاوت در مورد اختالفاتِ ناظر به حق 
سیاسی،  .مجازات قدرت  بنیادی  ماهیت  مورد  ریشهالک    در  که  است  قدرت  معتقد  ی 
حق و تکلیف هر انسانی برای حل و فصل و فروخواباندن همین اختالفات ناظر به   سیاسی،

توانایی است؛  .حق است بر سه  مشتمل  و    چنین حق و تکلیفی  بر خود  توانایی حکومت 

 
1. Jurisdictional  

2. Controversies of Right 
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قاعده  دیگران؛ در صورتی که کسی  محاکمه  طریق  از  قضاوت  نقض  توانایی  را  ی حق 

های  ایی اجرای رأی از طریقِ مجازات طرف مقصر یا تالش برای جبران آسیبتوان  کند،
آسیب طرف  به  قدرت .  دیدهوارده  همان  توانایی  سه  تواناییاین  یا  که  ها  هستند  هایی 

یافتهدولت تکامل  تاریخی  لحاظ  به  و  دارند  اساس،  .اندهای کنونی  این  بنیادین    بر  تمایز 
که برای این پژوهش اهمیت دارد از این قرار است که  ی سیاسی بین وضع طبیعی و جامعه

قانون مجری  و  قاضی  خود  فرد  هر  طبیعی  وضع  در    .است  )طبیعی(  در  که  حالی  در 
ی مقننه و قضاییه  ی سیاسی حقِ قضاوت به طور داوطلبانه و با قرارداد به یک قوهجامعه

جوامع   از این رو،   .یا شاه()شهریار    ی مجریه شود و حق اجرای قانون نیز به قوهواگذار می
نهادهای حکومتی با  بر  سیاسی  با عمل  می   اداره  « نمایندگی»  مبتنی  شوند و جوامع طبیعی 

بر خود غیرنهادی حکومت  و  اینگونه    .(Tully-1993:20)  مستقیم  که  دید  اما خواهیم 
برگشت به طور  و  به تمامی  یا اجرای مجازات  به دولت  نیست که حق قضاوت  ناپذیری 

باشدواگذ شده  این   .ار  باقی  اجماال  همچنان  حکمرانان  رفتار  مورد  در  قضاوت  حق  که 
 .  شان قابل برگشت استاست و حق مجازات آنها در صورت تخطی از وظایف 

 ی سیاسی ظهور جامعه .2

 دردسرهای وضع طبیعی و خروج از آن  .2-1
-که وضع مدنیکند  از سویی به او کمک می.  وضع طبیعی برای الک دو کارکرد دارد

دهد تا توجیه معقولی برای ورود  سیاسی را توصیف نماید و از سوی دیگر،به او یاری می
کند  ویژگی خاص روایتی که الک از وضع طبیعی ارائه می   .ی سیاسی ارائه کندبه جامعه 

بلکه او معتقد است آن چیزی    داند،نمی  »نامطلوب«  این است که او وضع طبیعی را کامال 
وض در  مدنیکه  وضع  به  آن  از  گذر  و  دارد  وجود  طبیعی  می -ع  توجیه  را  کند  سیاسی 

ی دردسر  کاربرد واژه  .است  Inconveniences  یا در انگلیسی بعضی  »دردسرها«  بعضی
منظور این   در واقع،.  عامدانه است و در توضیح و تحلیل وضع طبیعی اهمیت زیادی دارد

نامطلوب نیست، ه تنها بعضی از دردسرها در آن وجود  بلک  است که وضع طبیعی کامال 
انسان را در وضع طبیعی گرگ انسان    .دارد این درست بر خالف دیدگاه هابز است که 
 .  (Stuart, 2016:420)داندمی
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نیت  ای که موجبِ دردسر است این است که حتی مردمان معقول و با حسن اما مسأله

و حقوق  میزان حق  مورد  در  است  ممکن  دچار  نیز  شوندشان  واقع،.  خطا  جانبداری   در 
بر خالف نظرِ    .کنداشخاص قضاوت را برای آنها در مسائل خودشان دشوار می  1طبیعیِ 
»خدای   اما هر شخصی در وضع طبیعی  .افراد در وضع طبیعی گرگ یکدیگر نیستند  هابز،

افراد در  های خود«است و بنابراین همیشه این مشکل وجود دارد که  مطلق خود و دارایی
اختالفات ایجادشده و در مقام قضاوت دچار تعصب و جانبداری شده و در نتیجه به خطا  

در معرض    ااش »متزلزل است و دائممندیِ هر شخص از داراییبهره  در این حالت،.  بروند
 کندهمانطور که الک خود بیان می  . (Locke-2003:154)ی دیگران قرار دارد«  حمله

انسانها برای شکل دادنِ یک کشور »غایت اصلی و عمده به آن و قراردادن    2ی  و ورود 
پس هدف افراد برای  .  (Locke, 2003:155)ت  خود تحت دولت حفظ دارایی خود اس

شان  خروج از وضع طبیعی و خالصی از دردسرهای این وضع حفظ و مراقبت از دارایی 
 .  است

 ی سیاسی غایت دولت در جامعه .2-2
این کمبودها را جبران    3وضع طبیعی سه چیز را کم دارد که تشکیل دولت از نظر الک  

معین،  کند؛می و  معلوم  قانون  بی  نبود  قاضیِ  اجرای  نبود یک  برای  قدرتی  نبود  و  طرف 
]در وضع طبیعی[ قانونی    »نخست، دهد:الک سه کمبود را اینگونه توضیح می. رأی قاضی

 
1. Natural partiality 

2. Commonwealth  

دانند: قراردادِ جامعه  پردازان قرارداد اجتماعی،این قرارداد را عمالً متشکل از دو بخش یا دو مرحله می. اکثر نظریه3

( فرمانروایی  قراردادِ  و  اجتماعی(  قرارداد  بهتر  بیان  به  نظر میrulership)یا  به  اما  یا حکومت.  بر  (  )دست کم  آید 

کند: مرحله اول قرارداد ادغام  از تفاسیر( الک این قرارداد را در قالبِ سه بخش یا مرحله توصیف می  اساس بعضی 

(contract of incorporationجامعه عضو  افراد  آن  اساس  بر  که  است  می(  سیاسی  مرحلهی  در  دوم  شوند.  ی 

وارد جامعه که  سیاسی شده اشخاصی  انتخاب میی  را  آاند شکلِ حکومت  در  کنند.  نمایندگی  مرحله،دادنِ  خرین 

این   بین  در  است.  مردم  نمایندگان خاص  به  آن  واگذاریِ  و  از خود  قدرت  این  اسقاط  یا  سیاسی  قدرت  با  ارتباط 

آید که از نظر  ( و به نظر میStuart-2016:422ی اول نیازمند اجماع )یعنی توافقِ همگان( است )مراحل،تنها مرحله

 ی قابل فسخ نیست. ی سیاسالک قرارداد جامعه
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به موجب رضایت همگانی مقبول و مجاز باشد تا   معین و معلوم مورد نیاز است که مستقر،

برای تصمیم مشترک  میزان  و  و غلط  مورد همهمعیار درست  در  بین  گیری  اختالفات  ی 
باشد قابلِ  .افراد  و  روشن  طبیعی  قانون  اگرچه  که  دلیل  این  .  فهمبه   . به  انسان است،.  ها 
منافع بررسی  دلیل  و  مطالعه  برای  و  هستند  جانبدار  سهلشان  طبیعی  به  قانون  و  انگارند 

نمی  قانون  این  دلیل  الزامهمین  قانونی  آنها  تواند  اجرا در دعاوی  مقام  افراد در  برای  آور 
جامعه]نکته  .باشد به  ورود  از  پس  طبیعی  قانون  اگرچه  که  است  این  مهم  سیاسی  ی  ی 

الزام و  باقی  بازوقوه  ی سیاسی، اما جامعه  آور است، همچنان  یا  مقننه  تقنینی دارد و  ی  ی 
کند وضع  موضوعه  قانون  است  راستا،   .قرار  این  قانون  در  آن    گذاری« »عمل  از  عبارت 

جامعه که  لحاظ  است  به  که  کند  مقرر  را  الزاماتی  طبیعی  قوانین  حدود  در  سیاسی  ی 
اخالقی)در معنای حقوق طبیعیِ آن(خنثی هستند و تنها برای حفظ حیات و داراییِ اعضاء  

 . ند[اجامعه الزم
بی و  معلوم  قاضی  یک  به  طبیعی  وضع  در  تعیین  دوم  اقتدار  که  هست  نیاز  طرف 

همه  باشدتکلیف  داشته  مقرر  قانون  اساس  بر  را  اختالفات  آن  .  ی  در  کسی  هر  که  چرا 
ها نسبت به خود  در وضعیتی که انسان  .وضعیت هم قاضی و هم مجری قانون طبیعی است

م  تعصب دارند، انتقام بسیار  حتمل است که آنها را در اختالفات خودشان دچار  خشم و 
کندزیاده سهل همین   .روی  بیطور  و  سایر  انگاری  به  نسبت  را  آنها  است  ممکن  توجهی 
 . مباالت نمایدها بیانسان

از حکم صحیح   پشتیبانی  و  برای حمایت  قدرتی هست  به  نیاز  طبیعی  سوم در وضع 
اند به ندرت کسانی که مرتکب جرم شده  .قاضی و به اجرا در آوردن آن به نحو مناسب

منافعِ جرمشکست می  از  برخورداری  برای  بتوانند  اگر  متوسل شوندخورند  به زور   .شان 
برابر مجازات[،   این مقاومت کنند آن را اجرا  مجازات را برای کسانی که تالش می  ]در 

 . (Locke, 2003:155) کند« کنند خطرناک و حتی مخرب می
آنچه الک میدول  بنابراین، از  بیش  نیست کارکردی  قرار  قرارداد  از  ناشی  گوید ت 
اینها چیزی نیست جز برای حفظ دارایی  تر این است که همهاز همه مهم  .داشته باشد ی 

بی.  افراد باید  دولت  نمیپس  و  باشد  اخالقی)یا  طرف  نظام  یا  مذهب  مبلغ  تواند 
باشد  ایدئولوژی( نظری»اراده  .خاصی  سیاسیِ  الک  هگرایی  جان  اجتماعی  قرارداد  ی 

یعنی این که تنها رضایت خود هر فرد .  آشکارا غیر تاریخی و به تمامی فردگرایانه است
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به سِن رضایت داده شده است می از رسیدن  بعد  تکالیف  که  تواند آن شخص را تحت 

  کند یک این قرارداد یا رضایت که چنین تکالیفی را ایجاد می   .عضویت سیاسی قرار دهد
به این معنا که قرارداد با اشخاصی است که هیچ الزامی از    .ی کامال سکوالر استمسأله
نداشتهناحیه قرارداد  این  انعقاد  برای  قرارداد  ی خداوند  این  در چارچوب  اینکه  نیز  و  اند 

)اگرچه تکالیفی که ممکن    اندهیچ تعهدی را به خداوند به عنوان طرف این قرارداد نداده
افراد   خواهد  است  انسان  برای  خدا  قوانین  الزامات  به  محدود  بپذیرند  قرارداد  طریق  از 

نتیجه،   .بود( نظریه نظریه در  از  که  موجه  مقاومت  نشأت میی  قرارداد الک  نیز  ی  گیرد 
است فردگرایانه  و  لیبرال  اتباع که  .  خود  از  فردی  و حتی هر  عنوان یک کل  به  مردمان 

نه   نمایندگان آنها میمورد ظلم قرار گرفته است و  برابر صرفا  به طور موجهی در  توانند 
 ,Stuart)اند«ها یا فرمانروایانی مقاومت کنند که شرایط قرارداد را نقض کردهحکومت 

2016:417) . 

 ی سیاسی  جایگاه رضایت در جامعه .2-3
ال  ی رضایت و قرارداد اجتماعیِ الکی مهم است این است که اوآنچه در ارتباط با مسأله

بندند با فرمانروایان یا حکمرانان نیز  که با یکدیگر قرارداد میاعضاء جامعه عالوه بر این 
می حقوقی  .بندندقرارداد  تعبیر  اجتماعی ،به  قرارداد  به  نسبت  یا حکمرانان   فرمانروایان 

آید اما این نکته هر چند به ظاهر ساده می  .بلکه خود طرف این قراردادند نیست، »ثالث« 
ی قرارداد اجتماعی هابزی و های بنیادی نظریهیکی از تفاوت   .ات سیاسیِ مهمی داردتبع

همین نظریه الکی  اجتماعی  قرارداد  قرارداد    .جاستی  یکدیگر  با  تنها  مردم  هابز  نزد 
استمی قرارداد  این  از  بیرون  و حاکم  نظریه  .بندند  در  است که  این  افراد  نتیجه  هابز  ی 

قرانمی فسخ  با  کنند رداد،توانند  ساقط  قدرت  از  را  طرف   .حاکم  اساسا  حاکم  چون 
مأموریت قرارداد  فسخ  با  تا  است  نبوده  یابدقرارداد  پایان  هابزی،   .اش  اجتماعی    قرارداد 

یک نداردمسیری  برگشت  راه  و  است  و  .  طرفه  عزل  امکان  و  مقاومت  پذیرش  بنابراین 
خود طرف قرارداد است و   اما نزد الک حکمران.  اسقاط حاکم به سادگی ممکن نیست

توان او  می )دست کم به لحاظ نظری( بردن آن به راحتیبنابراین با فسخ قرارداد و از بین 
منعزل کرد و  معزول  نگاهی  .را  مسأله گرایانه« »مصلحت ثانیا الک  از وضع به  ی خروج 
به جامعه او  طهمان گرایانه دارد،ی سیاسی ندارد،بلکه نگاهی ارادهطبیعی و ورود  ور که 
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.  گرایانه نداردی سیاسی نگاهی طبیعینسبت به پذیرش و تحمیل الزامات دولت و جامعه

ی سیاسی وضعیت بهتری را برای زندگی در مقایسه این درست است که جامعه  از نظر او،
ی سیاسی تنها یک  اما خروج از وضع طبیعی و ورود به جامعه. کندبا وضع طبیعی ارائه می 

دادهدلیل   افراد رضایت  که  است  این  هم  آن  و  انتخاب کردهدارد  و  از وضع اند  که  اند 
جامعه  به  و  شده  خارج  شوندطبیعی  وارد  سیاسی  دیگر،.  ی  بیان  الزامات    به  قرارگرفتِن 

جامعه در  برعهدهزندگی  سیاسی  افراد، ی  مصلحت   ی  از  و    ناشی  فنی  معنای  )در 
تنها به این دلیل است که آنها خود آزادانه و با    بلکه تنها و  آنها نیست،   اصطالحی کلمه(

انتخاب کردهرضایت الزامات جامعهمندی  به  دهنداند که  تن  افراد    به عالوه،.  ی سیاسی 
نمی   »طبیعتِ«   بنابر قرارداد  پذیرش حکومت  .  شوندوارد  چون  که  نیست  این  پس»مسأله 

معامله  محدود، یا  ماستتوافق  از  برای هر یک  .  ای خوب   . که تحت   ،.  ما  از  هر یک 
بلکه  .  تابع اقتدار آن هستیم یا باید باشیم  اطبیعت   کنیمچنین حکومت محدودی زندگی می

تواند مبنایی برای اعطاء  این تنها رضایت خود ما و نه منافع و مصالحِ معقول است که می 
حت  هر یک از ما باید خودش انتخاب کند که خودش را ت  باشد: چنین»اختیار نابرابری« 

 .  (Stuart-2016:420)قرار دهد«  ]دیگر از جامعه[ تکالیف سیاسی یک عضو
گرایی سیاسی اشاره کردیم که نقد او زمانی  پیشتر در مقام توضیح نقد الک از طبیعی

کاربردیکامل و  میتر  سنتتر  متوجه  را  نقدش  تیغ  او  که  نیز  گردد  اخالقی  گرایی 
از    اکنون،.  کندمی که  کرد  اضافه  اساسباید  او  از  بی  انظر  که  است  مضحک  بل  و  معنا 

الک از آنچه   در واقع، . درون قرارداد اجتماعی یک سلطنت یا حکومت مطلقه سربرآورد
گیرد و آن ی بسیار مهمی را میگوید نتیجه در مورد دردسرهای انسان در وضع طبیعی می

که در وضع طبیعی    ها برای رهایی از مشکالت و دردسرهاییمعناست که انساناینکه بی
دهند تن  مطلقه  حکومت  یا  سلطنت  یک  به  قرارداد  انعقاد  با  در    .دارند  مشکل  که  چرا 

گذار و  طرفی انسان است در وضعیتی که هر کس قانونوضع طبیعی جانبداری و عدمِ بی
است خود  قضاوت  مجری  و  مطلقه    .قاضی  حکومت  یا  سلطنت  الک  نظر  از  نتیجه  در 

»یک نفر به جمعیتی    سائلِ وضع طبیعی خواهد بود اگر قرار باشدحلی برای مچگونه راه 
دهد، آن[ قضاوت  گذاری[]قانون  آزادیِ   فرمان  اجرای  و   ]و  باشد  داشته  را  خود  برای 

همه با  سوژهبتواند  این های ی  بدون  کند  رفتار  بخواهد  که  طور  هر  کسی  اش  که 
-Locke)  خواست او داشته باشد؟«ای برای پرسش یا کنترلِ مجریان  کوچکترین آزادی 



 1400  تابستان| 26شماره | ششمسال  | ی اسیدانشکده حقوق و علوم س  مجله  | یپژوهفصلنامه دولت | 46

 
طبیعی    .(2003:105 وضع  از  بدتر  مراتب  به  را  حکومت  از  شکلی  چنین  وجود  الک 

و    .داندمی دستورات  از  اطاعت  به  ملزم  کس  هیچ  طبیعی  وضع  در  که  این  کم  دست 
از  .  قاضی و مجری قضاوت خود است  ،گذاری دیگری نیست و خود قانوناحکام ظالمانه

که   روست  نمیهمین  چیزی  را  مطلقه  حکومت  یا  سلطنت  همان»بردگی  الک  جز  داند 
 1«. ای توده

 ی سیاسی و ظهور دولت/حکومتگیری جامعهشکل .3

 ی سیاسی غایت حکومت در جامعه .3-1

ی  اند تا با تشکیلِ جامعهآن چیزی است که مردم متحد شده  »غایت حکومت«  منظور از
ی سیاسی رسیدن به آن  هدف از تشکیل جامعه   ر،به بیان دیگ.  سیاسی آن را محقق کنند

گوید که »هیچ یک الک خود می  .ی مردم« »حفظِ همه  بوده است و آن چیزی نیست جز
تواند با اهداف جامعه و حکومت سازگار باشد چرا که  از قدرت مطلقه یا دلبخواهی نمی

نمیانسان رها  آنها  برای  را  طبیعی  وضعِ  آزادی  .کنندها   . یا  چرا    .  مطلقه  قدرت  که 
زندگی آنها، دلبخواهی  اموالآزادی  های  و  کرد« شان  نخواهد  را حفظ   ,Locke)  شان 

ورای  نکته  .(2003:160,161 تبعیت  اساسا  الک  که  است  این  مهم  بسیار  ی 
طور که  همان  .داندنمی  »مدنی«   یا  »سیاسی«   های اخالقیِ مورد نظرش را تبعیتمحدودیت

ی یا هر حکومتی که به هدف عالی حفظ انسانها پایبند نباشد را  حکومت مطلقه یا دلبخواه 
 . داندحکومت نمی

جامعه یک  ایجاد  برای  توافق  به  رسیدنِ  و  اجتماعی  قرارداد  انعقاد  سیاسی، با  هر    ی 
یا جامعه  عضوِ  سیاسی«می  کسی  و    .شود»بدن  شکل  اساس  بر  اکثریت  وضعیت  این  در 

ش گرفته  نظر  در  قرارداد  در  که  تصمیمفُرمی  جامعه  برای  است  میده  در  گیری  و  کنند 
چارچوب،  قانون همین  هیأت  دستان  در  سیاسی  میقدرت  قرار  قدرت  گذاری  و  گیرد 

قوه به  نیز  قانون  می اجرای  واگذار  مجریه  می  .شودی  الک  یا  »قوه گویدجان  مقننه  ی 
.شهریار  . عمل کرده  .  است  داده شده  آنها  به  امانتی که  با  تغایر  آنها تالش   د،اندر  اگر 

 
1. Mass slavery 
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تا .کنند   . به  .  تبدیل  را  .  خودشان   . آقای[  ارباب .  از جان   ]و  و  و    ها،مردم کنند  آزادی 

 . (Locke, 2003:197) اموال مردم دلبخواهی استفاده نمایند« 
حفظ   های طبیعی،ترین حقکه گفتیم یکی از اصلی چنان  .ی ماجرا نیستاما این همه

افراد در عین اینکه حق و تکلیف دارند    .خود و دیگران استحیات و مراقبت از داراییِ  
با   بنابراین،   .اند از دارایی دیگران نیز مراقبت نمایندمکلف از دارایی خود مراقبت کنند،

انسان دارایی  طبیعی،چون  وضع  در  زندگی  شرایط  به  چالش توجه  با  روبروست ها  هایی 
اکنون    .ی سیاسی شوندخارج شده و وارد جامعهگیرند تا از وضع طبیعی  افراد تصمیم می

نشان کنیم که از نظر او غایت حکومت حفظ    الزم است موضعِ رادیکال الک را خاطر
نکته و  است  آن دارایی  مهم  میی  تعریف  حقی  آن  به  را  دارایی  قابلِ  که الک  که  کند 

نیست، نما  ستاندن  یا  اکثریت  یا رضایتِ  دارایی  آن  مالکِ  با رضایت  آنهامگر  .  یندگان 
حکومتِ برآمده از قرارداد باید در راستای حفظ و مراقبت از داراییِ افراد در همان    پس،

در اینجا باید توجه داشت که بعضی از اجزای دارایی را    .معنایی که گفته شد عمل نماید
  . دمانن ها همچنان باقی میتوان از آنها ستاند و این حق حتی با موافقت شهروندان نیز نمی

نمی مورد  افراد  در  قضاوت  حق  یا  آزادی  یا  حیات  حقِ  خود  موافقتِ  با  حتی  توانند 
نمایند سلب  خود  از  را  دولت/حکومت  به   . عملکرد  آنها  از  که  هستند  چیزهایی    اینها 

 .  توان تعبیر کردمی های شبیه به حکم« »حق
دیگر، سوی  اخالقی  از  نظام  یا  دین  یک  گسترشِ  و  تبلیغ  حکومت    )یا   هدفِ 

طور  همان  .بلکه هدف حکومت تنها و تنها حفظ دارایی است  .نیست  ایدئولوژی خاص(
که پیشتر گفته شد شاید بتوان چنین تفسیری را از الک ارائه کرد که حکومتی که هدفی  

ای رادیکال است به  این موضعِ الک حمله  .گیرد اساسا حکومت نیستجز این را پی می
طلبان که معتقدند  یلمر و نیز به دکترین اکثریت سلطنتگرای کسانی چون فدکترین مطلق

می عمل  االهی  حقی  اساس  بر  حاکم  حاکم  بنابراین  و  مردم  رضایت  براساس  نه  و  کند 
از نظر الک دارایی یک    .تواند هر بخش از داراییِ شخص را بدون رضایت او بستاندمی

کاال و    عمل،   آزادی،  ت،)حیا   حق است و فارغ از اینکه این حق به چه چیز ارجاع دارد 
همین جا الزم است تا به    .کنددر برابر حکومت و نیز سایر شهروندان »مقاومت« می  غیره(

 .  نقش و جایگاه رضایت در حکومت برآمده از قرارداد بپردازیم
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 ی سیاسی جایگاه رضایت در جامعه .3-2
بنابراین  .  قرارداد استجان الک معتقد است که تنها منبعِ مشروع و موجه قدرت سیاسی  

اما هم او معتقد است که حقوقی  .  تواند قدرت سیاسی تولید کندچیزی جز قرارداد نمی
نمی حکومت  که  دارند  ارادهوجود  و  قرارداد  با  حتی  ذیتواند  بستاندی  او  از  در   .حق 

  توان از این حقوق اعراض کرده و حتی با میل و اراده و رضایت و قرارداد هم نمی  واقع،
داد دیگری  شخص  هر  یا  دولت  به  را  می  .آنها  بیان  اینگونه  را  امر  این  دلیل    کندالک 

به زندگی انسان که خود اختیاری نسبت  با قرارداد یا رضایت  اش ندارد نمی»چون  تواند 
ی دیگری نماید یا خود را تحت قدرت مطلق و دلبخواهی دیگری  خودش خود را برده

قدرت و اختیاری بیش از آنچه خود دارد    ]به دیگری[  اندتوهیچ کس نمی   . . .قرار دهد
گوید در اصل  هر چند آنچه الک در این قسمت می  .(Locke, 2003:110)  « . . .  بدهد

رد   در  را  استدالل  همین  اما  است  قراردادی  خصوصی  بردگی  اخالقی  امتناع  به  مربوط 
نیز می بهقدرت دلبخواهی و مطلقه  بنیاد قدرت سیاسی در    بنابراین هر  .بردکارتوان  چند 

است، قرارداد  و  رضایت  الک  حق/تکلیف نظر  و  نیست  نامتناهی  رضایت  این  یا  اما  ها 
افراد به   به بیان دیگر،  .کنندی رضایت منع و قید ایجاد میهای شبیه به حکم بر گسترهحق

به دیگطور مثال نمی  ری  توانند از حق آزادی یا حق حیاتِ خود اعراض کرده و آن را 
ناممکن است و   های مطلقه و دلبخواهی اساسارضایت به قدرت  در نتیجه،  .واگذار کنند

قدرت این  نمیبرای  ایجاد  مشروعیت  از   کند؛ها  به  رضایت  آنها  به  رضایت  که  چرا 
 . دادن حقوق اساسی استدست

 ی قانونرضایت و مسأله .3-2-1
طبیعی با انعقاد قرارداد اجتماعی از    حقوق.  گذاری نباید مغایر با حقوق طبیعی باشدقانون

نمی  حیاتبین  حفظ  با  بلکه  قانونرود  حدود  به  میاش  تبدیل  چنین  .  گرددگذاری  در 
اراده  حالتی، از  ناشی  که  جدید  جامعهقوانیِن  اعضای  سیاسیی  اخالقا  ی  قلمرو  در  اند 

می  1خنثی  ایجاد  طبیعی  حقوق  خنثای  قلمرو  در  دیگر  بیان  به  که    .شوندیا  است  روشن 

 
1. Morally indifferent  
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همه  حقوق برای  حوزه طبیعی  یا  امور  و  ی  واضح  الزامات  یا  ندارد  الزام  زندگی  های 

بنابراین قوانین برای رتق و فتقِ امور و حفظ و مراقبت از حیات در قلمرو   .آشکار ندارد
 . شوندم حقوق طبیعی ایجاد میها یا قلمرو بدون الزاآزادی

یابند و  قوانین تنها در صورتی حیات می  ی مهم این است که در همین قلمرو،اما نکته 
می ایجاد  بهالزام  که  اعضاء  کنند  رضایتِ  و  اراده  از  برآمده  غیرمستقیم  یا  مستقیم  طور 

باشندجامعه یا حاکم نیست و آناشی از اراده  پس قانون،  .ی سیاسی  نچه قانون را  ی شاه 
استقانون می آن  به  تعلقِ رضایت شهروندان  دیگر،  .کند  معنای    مصلحت  از سوی  )در 

و اصطالحی کلمه(، و چه مصلحت شهروندان،  فنی  قانون    چه مصلحت دولت  را  قانون 
الزام.  کندنمی تن  بر  که  است  شهروندان  رضایت  میجامه  ها، بلکه  قانون   .پوشاندی 

گیرد و اگر بدون اعتبار خود را از اراده و رضایت شهروندان می خالصه آن که قانون تنها 
روشن است که دلیل مناسبی    دولت الزامی را متوجه شهروندان کند،  وجود چنین بنیادی،

 . سرپیچی و مقاومت به شهروندان داده شده است برای عدم اطاعت،

 مالیات  / رضایت و مالکیت .3-2-2
داند و معتقد است که در وضع طبیعی  شی از دولت نمیالک مالکیت را نا  برخالف هابز،

  .آورنددهند چیزی را به مالکیت خود در میافراد با کاری که بر روی طبیعت انجام می
باید    از این رو،.  شوندی سیاسی میافراد با مالکیت یا با حقِ مالکیت وارد جامعه  بنابراین،

تواند برای مالکیت  اند تحت چه شرایط می توتواند و اگر می توضیح داد که آیا دولت می 
چیزی را از مالکیت آنها خارج کند یا آنها را ملزم کند تا بخشی از    افراد قید تعیین کند،

 شان را به دولت بدهند؟ مال
ی رضایت است و تفصیل آن این که دولت تنها با  پاسخ اجمالی به این سوال باز مسأله

یا   مستقیم  میرضایت  آنها  نمایندگان  یا  اتباع  کندغیرمستقیم  وضع  مالیات  الک    .تواند 
و قانون خدا و طبیعت بر    . . .]اجتماعی[  »اینها حدودی هستند که قرارداد   گویدخود می

 ی اشکالِ دولت تحمیل کرده است:ی قانونگذاریِ هر کشوری در همهقوه

ن رضایتِ مردم مقرر کنند اعم از اینکه  آنها نباید مالیاتی را برای داراییِ مردم بدو. . .  
-Locke)  « . . .  این رضایت مستقیما داده شده باشد یا نمایندگانِ مردم آن را داده باشند

2003:163) . 
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واقع،می اعضاء  در  رضایت  وجود  بدونِ  اگر  الزامی  چنین  الک  نظرِ  از  گفت  توان 

باشد،جامعه سیاسی  جز  ی  که    .نیست  »بردگی«   چیزی  آن  بدون  توضیح  مالیات  اخذ 
آورند به  رضایت اتباع به این معناست که اتباع مجبورند بخشی از مالی را که به دست می

از   بخشی  مجبورند  اتباع  که  این  نیست جز  اجباری چیزی  و چنین  دهند  به دولت  اجبار 
نهایت   اجباری است و در  این همان کار  و  اجبار کار کنند  به  برای دولت  زمانِ خود را 

اگر قرار باشد دولت بدونِ رضایت اتباع   پس،  .باری نیز چیزی نیست جز بردگیکار اج 
وضعیتی را جز وضعیتِ بردگی ایجاد    چیزی را از مال آنها بستاند یا از آنها مالیات بگیرد، 

است؛ اطاعت،   نکرده  عدم  برای  مناسبی  دلیلِ  باز  که  به    وضعیتی  مقاومت  و  سرپیچی 
 . شهروندان داده شده است

 حالل دولت ان .4
همه  در  است  معتقد  الک  دولتجان  همواره  ی  دارند  را  سیاسی  قدرت  که  کسانی  ها 

ممکن است از این قدرت سوءاستفاده کنند و در نتیجه اقداماتی را در پیش بگیرند که نه  
انگشت  ای پیرامون تسامح  نامهاو در    .اند و نه در راستای خیر عمومیمتعلق رضایت مردم

دستی  گذارد که مذهب یکومت پس از اصالحاتِ مذهبی در اروپا میتأکید را بر حک
چیزی که    داد؛کرد و مخالفین مذهبی را تحت آزار و اذیت قرار میرا به مردم تحمیل می

  گویدالک خود می  .نه مردم به آن رضایت داده بودند و نه در راستای خیر عمومی بود
شرِ از  برای جلوگیری  راه  قدرت[اده]سوءاستف   »بهترین  از  به    ی حکمرانان  که  است  این 

بی این شرارت هستند خطر و  برای  بیشترین وسوسه  نشان آنان که تحت  این شر  عدالتی 
برابر حکمرانان در جامعه  .داده شود«  به این معناست که »در    ی سیاسی،این سخن الک 

واقف حکومت  مردمی  اساس  و  بنیاد  به  که  گیرند  قرار  که  شهرو  اند،شهروندانی  ندانی 
رسمی   امداوم می-اقدامات  بررسی  و  دارند  نظر  زیر  را  خود  حکمرانان    کنند، عمومی 

مشتاق و  آماده  با عزل حکمرانان،شهروندانی که همیشه  تا  آنان    اند  از  را  قدرت سیاسی 
کنند« اعمال  خود  و  گرفته  نوشته  .(Tully,1993:318)  پس  همان  استدالل    ،در  الک 

بین سیاست و مذهب حتی  »جدایی    کند که می تمایز روشن در قانون  کلیسا از دولت و 
برای    )در صورتی که الزم باشد(  و منشور حقوق  ]یا وکالتی[  همراه با نهادهای نمایندگی

از یک جامعه نیستدفاع  برابر ظلم و ستم کافی  معتقد  .  ی آزاد و روادار در  جان الک 
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حکومت   ستم  برابر  در  مردم  اصلی  محافظ  که  است؛است  چیز  و    دو  توانایی  نخست 

برای مردم  این   »قضاوت«   قدرت  مورد  عمومی حکم  در  با خیر  مطابق  آیا حکمرانان  که 
  آنها از مقام و منصب خود و  »عزل و حذف«  رانند و دیگر توانایی و قدرت مردم برایمی

  پس .(Tully,1993:319) اگر مطابق با خیر عمومی حکم نرانده باشند« »انحالل دولت«، 
اگر حکمرانان بدانند که مردم حقِ شورش و انقالب دارند و در صورتی که مظلوم واقع  

احتماال حکمرانان از مسیر خطاء خود بازخواهند گشت و در   شوند شورش خواهند کرد،
کرد خواهند  عمل  عمومی  خیر  و  مردم  رضایت  آگاهی    .راستای  و  نشود  چنین  اگر  اما 

افا نیز  مردم  این حق  از  نکند،حکمرانان  بود سرانجام کار، قه  انقالب خواهد  و    .شورش 
تهدید و  انقالب  و  شورش  برای  مردم  حق  »اگر  سوءاستفاده  پس  از  آن  از   یناشی 

شورش و   ای جز شورش و انقالب نخواهد بود؛چاره نگیرد،  از قدرت جلو ]حکمرانان[
 . (Tully, 1993:47) انقالبی که هم عادالنه است و هم ضروری« 

 نقضِ قرارداد  .4-1
با گستره ارتباط  قراردادگرایان در  یا سوژهنزد  قرارداد و عزل ی حق مردم  برای فسخ  ها 

از سویی  .  توان سه نگرشِ مختلف را نشان دادحکمرانان یا حاکمان و انحالل دولت می
می  روسوکسانی چون   بخواهند  زمان که  را  معتقدند که شهروندان هر  توانند حکمرانان 

ی مردم از منصب خود عزل  اند و با ارادهتو گویی آنان مستخدم و اجیرِ مردم  .عزل کنند
طیف،  .شوندمی این  دیگرِ  سوی  چون  می  در  کسانی  هابزتوان  برای    تامس  که  دید  را 

تکلیفِ»قراردادی نیستند؛ ای« حکمرانان هیچ  آنان، قائل  نظر  از  از    چرا که  بیرون  حاکم 
بن و  دارد  قرار  اجتماعی  رابطهقرارداد  قراردادیابراین  شهروندان ای  تا  ندارد  مردم  با  ای 

ی  توان گفت او در میانهاما در مورد جان الک می  .بتوانند با فسخ قرارداد او را عزل کنند
دارد قرار  طیف  را    .این  حکمرانان  عزل  حق  شهروندان  به  که  حال  عین  در  الک  جان 

می  دهد،می مجاز  صورتی  در  تنها  را  که  عزل  باشد  داند  داشته  وجود  موجهی«  »دلیل 
(Stuart, 2016:417) . 

جامعه به  ورود  با  مردم  که  است  معتقد  قوانین  الک  از  پیروی  به  موظف  سیاسی  ی 
هستند آنها  از  اطاعت  و  همه  .موضوعه  این  نیستاما  ماجرا  با  .  ی  صورتی  در  مردم 

می اطاعت  قوانین  از  خاطر  طیب  و  وجدان  قوانین  آسودگی  این  که  دولت  کنند  نیز  و 
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باشند داشته  را  این   .مستقر حداقل سه شرط  طبیعی  نخست  قوانین  با  مغایر  قوانین  این  که 

بیان دیگر،  .نباشند قانون طبیعی ممنوع کرده   به  الزام کنند که  را  نباید چیزی  قوانین  این 
متر  چرا که قانون طبیعی    .است یا چیزی را ممنوع کنند که قانون طبیعی الزام کرده است

همه ابدیِ  معیارِ  قانونو  یا   .هاستگذاریی  باشد  مستبد  نباید  مستقر  دولت  آنکه  دوم 
دلبخواهی عمل کند و سوم آنکه دولت مستقر نباید مطلقه باشد که همانطور که پیشتر نیز  

آید منظور جان الک از دولت یا  به نظر می  . ایگفتیم چیزی نیست جز همان بردگیِ توده
دولت یا حکومتی است که در آن قانون وجود ندارد و منظور از دولت  »  حکومت مستبده

بر  نامحدود  برای خود حق و حقوقی  یا حکومتی است که  نیز دولت  یا حکومت مطلقه 
اراده کند می  زمان که  مثال هر  به طور  و  است  قائل  اتباع  و  مال  شهروندان  تواند جان و 

 . (Stuart, 2016:426)  افراد را بستاند« 
  در این رابطه،   .است  1ی »امانی«ی بین مردم و حکمرانان یک رابطهر الک رابطهاز نظ

مردمامانت امانت دهندگان  و  حق  .  گیرندگان حکمراناناند  رابطه  این  در  که  کسی  پس 
اند که باید قضاوت  این مردم  .را دارد کسی جز خود مردم نیست  2قضاوت نهایی دنیوی 

این   .شان خیانت شده است یا خیرآیا به امانت ست یا خیر،کنند آیا پیمان آنها نقض شده ا 
جامعه  اعضاء  فردِ  عزل  فرد  برای  موجهی  دلیل  آیا  که  بدهند  تشخیص  باید  که  اند 

خیر دارد  وجود  دولت  انحالل  و  جامعه  .(Stuart, 2016:430)  حکمرانان  ی  اعضاء 
اند که آن قدرت و  هشان را به شرطی به حکمرانان واگذار کردسیاسی قدرت و اختیارات 

اگر مردم پی ببرند که معتمدیِن آنها از این    .اختیارات مطابق با خیر عمومی اعمال گردد
کرده سوءاستفاده  خیانت  قدرت  امانت  این  به  و  نموده  عمل  قرارداد  برخالفِ  و  اند 

می  اند،کرده مردم  و  حکمرانان  بین  قراردادی  به  پیوند  دوباره  سیاسی  قدرت  و  گسلد 
برمی  دستان این حالت،   .گرددمردم  طبیعی  در  قدرتِ  این  از  استفاده  مردم  دارند  که  ای 

نمایندمی معزول  را  حکمرانان  تا  می  .کنند  تأکید  کهالک  این    کند  همواره  »جماعت 
تالش  از  را  خود  که  دارد  را  برتر  و  واال  اختیار  و  نقشهقدرت  و  شخصها  هر    های 

.]حکمرانی[  . علیه    .  که  باشند  و شرور شده  احمق  آنقدر  آنها  که  زمان  هر  دهد  نجات 

 
1. Fiduciary  

2. Terrestrial  
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از نظر   .(Locke, 2003:166) ریزی کنند«ها توطئه و برنامههای سوژهها و داراییآزادی

می  بر  مردم  به  دوباره  سیاسی  قدرت  وقتی  قالب  گردد،الک  در  را  آن    »انقالب«   مردم 
»حکومت   این دقیقا ظهور و بروز .درت براندازندکنند تا حکمرانان خائن را از قاعمال می
خود«  حکومت    است؛  »خودگردانی«   و  بر  خود  بر  طبیعی  وضع  در  مردم  که  همانگونه 

در این    .نمودندشکنان برخورد میطور که در وضع طبیعی مردم با قانون کردند و همانمی
ی مقننه  قوه  از آن نیست،تری که مقامی باالتر  حالت،مردم حق دارند تا به مثابه مقام عالی

آن را  دولت  از  جدیدی  شکل  یا  و  کنند  اِعمال  خود  میرا  مناسب  خود  که  دانند  گونه 
 . (Tully, 1993:317) ایجاد نمایند

 دادرسی اتهامی و مجازات حکمرانان  .4-2
چه کسی حق دارد   اکنون سوال مهم این است که در چنین حالتی قضاوت با کسی است؟

احتماال    یا عدم نقض قرارداد یا خیانت حکمرانان به امانت قضاوت کند؟در مورد نقض  
بروز اختالف، قرارداد و در    در صورت  بود که در چارچوب  حکمرانان مدعی خواهند 

اند و مردم یا بعضی از  شان عمل کردهی سیاسی و با پایبندی به پیمانراستای غایت جامعه
سوال این است که چه    .ر امانت خواهند بود آنها همچنان مدعی نقض پیمان و خیانت د

کرد؟ خواهد  داوری  آنها  بین  در  اختالف    کسی  بروز  صورت  در  حکمرانان  خود  آیا 
 ی دولت قاضی و داور خواهند بود؟ نشاندهکنند آیا قضات منصوب و دستقضاوت می 

است قاطع  و  مردم.  پاسخ الک صریح  باشند« »این  قاضی  باید  که  می  .اند  خود   دگویاو 
گذاری بر خالف قرارداد  ی قانونکه شاه یا قوه»چه کسی باید قضاوت کند در مورد این 

چرا که چه    .اند که باید قاضی باشنددهم که این مردممن پاسخ می  . . .عمل کرده است؟
اش به درستی  اش یا نمایندهکه امین دهنده باید قضاوت کند در مورد این کسی جز امانت

اگر در موارد اشخاص    ؟. . .  تی که به او داده شده است عمل کرده استو مطابق با امان
مهم مورد  در  نباید  است چرا  درست  امر  این  موردخصوصی  امانت  ترین  یا  ]یعنی  داری 

چرا نباید در    ها نفر مطرح است؟چنین نباشد که رفاه و سالمت میلیون  خیانتِ حکمرانان[
شر بزرگتر خواهد بود و جبران بسیار    یری نشود،این مورد چنین باشد که اگر از شر جلوگ

 .  (Locke, 2003:208)  پرهزینه و خطرناک؟«  سخت،
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قضاوت با مردم است و اگر مردم به این نتیجه برسند که اعتمادِ آنها نقض شده    پس،

های  در برابر تالش   »زور«   توانند با استفاده ازمی  اند خیانت شده است،و به امانتی که داده
از نظر الک »اگر    .ی ماجرا نیستاما باز این همه  .اش بایستندبرای حفظ قدرت  حکومت

بر آنها یا بر او    ]بدون حق[  اش محروم شوند یا بدون توجیهعموم مردم یا هر فرد از حق
باشند  نداشته  زمین  در  دادخواهی  امکان  و  گردد  قدرت  آن   اعمال  خود  یا  مردم  خود 

به این نتیجه برسند که زمان مناسب است و دالیل کافی  توانند اقدام کنند اگر  شخص می 
پس»اگر ستم تنها متوجه بعضی افراد خاص شود]و    .(Locke-2003:175)  وجود دارد« 

همان افرادِ معدود نیز حق دارند تا از خود دفاع کنند و با زور آنچه را    ، . . . نه عموم مردم[
به بیان    .(Locke-2003:192)  بازپس بگیرند« با زور غیرقانونی از آنها گرفته شده است  

می  دیگر، کل  یک  عنوان  به  مردم  تنها  حکومت  نه  برابر  در  زور  از  استفاده  با  توانند 
تحت ظلم قرار بگیرد و پناه و ملجئی  بلکه اگر تنها یک فرد از جامعه هم    مقاومت کنند،

 .  نمایدتواند با اتکاء به زور در برابر حکومت مقاومت نداشته باشد می
آنچنان که الک    دانست،  »حکومت بر خود«  این حق را نباید چیزی جز ظهور و بروز

اما حقوق مردم تنها محدود به حق قضاوت نیست    .کنداش مطرح میی سیاسیدر نظریه
شان  ی دوران تصدیبلکه مردمان حق مجازات حکمرانان را نیز به دلیل اقدامات متخلفانه

که مردم در زمان ورود به جامعه  نخست این   .د به دو نکته توجه کرددر این باب بای.  دارند
ناپذیر یا )اعم از حقوق جدایی ای از حقوقکنند و دستهی حقوق خود را واگذار نمیهمه

بنابراین اگر    .دارندرا برای خود نگه می  حقوقی که برای تشکیل جامعه ضروری نیستند(
کنن  پیشه  را  ظلم  و  استبداد  برای    د،حکمرانان  طبیعی  وضع  در  افراد  که  را  حقی  همان 

نیز برای مجازات حکمرانان خواهند داشت اینجا   ,Stuart)  مجازات خطاکاران داشتند 

مسألهنکته  .2016:431-(432 دوم  قضاییی  سیستم  سیستم  1»اتهامی«  ی  با  مقایسه  در 
نظر الک،  .است2قضایی»تفتیشی« از    از  طبیعی  طبیعی در وضع  طرِیق یک سیستم  قانون 
می  قضایی»اتهامی«  اجرا  و  اختیار/اعمال  افراد  آن  در  که  و  قدرت  گردد  قضاوت  های 

با انعقاد قرارداد اجتماعی و    .کننداجرای قانون طبیعی نسبت به یکدیگر را خود اعمال می

 
1. Accusatory system 

2. Inquisitorial system 



 55 |  یبهنام مد 

 
طبیعی، از وضع  می  خروج  پایان  عمدتا  و  اصوال  اتهامی  تفتیشی  سیستم  سیستم  به  و  یابد 

  . گرددسیستمی که در آن قضاوت و اجرای مجازات به دولت واگذار می  شود؛می   تبدیل
  ا آید که با انقالب و فسخ قرارداد و انحالل دولت مجددگونه بر می اما از کالم الک این 

گردد و هر کس خود به قاضی خود و مجری قضاوت خود تبدیل  سیستم اتهامی اعاده می
حالت،  .(Tully, 1993: 21-22)  گرددمی این  پی    در  در  نیز  حکمرانان  مجازات 

ی  شان در دورهقضاوت مردم خواهد آمد و مردم حکمرانان متخلف را به دلیل تخلفات
کرد خواهند  مجازات  قدرت    .تصدی  از  حکمرانان  که  باشند  معتقد  مردم  اگر  بنابراین 

رند که شورش  حق دا  اند،استفاده کرده و از حدود مقرر در قرارداد فراتر رفته خود سوء 
در این حالت تنها داور خداست و نمایندگان خدا در زمین    .کنند و حکومت را براندازند

هستند مردم  مردم  .نیز  این  میبنابراین  قضاوت  که  خود  اند  از حدود  حکومت  آیا  کنند 
نه یا  است  رفته  نتیجه  . فراتر  چنین  به  مردم  اگر  بر  پس  بر حکومت  دارند  برسند حق  ای 

شان  دوران تصدی  رانان را ساقط کنند و مجازات کرده و به سزای اعمالحکم  اند،آشوب
 . برسانند

 انقالب و انحالل دولت .4-3
ی مقاومت معتقد بود که  گرایی در ارتباط با مسأله ویلیام بارکلی یکی از طرفداران مطلق

مقاومت کنند  توانند در برابر شخص مستبد یا حاکم ستمگر  تنها »کل مردم«اند که می  اوال
دیگر، سوی  از  غیرروادار   و  مستبد  برابر  در  کس  می  1تنها  نه  و  نمود  مقاومت  توان 

مقابل،  .(Chappell, 1994:230)دیگر در  بیشتری    الک  وسعت  بارکلی  موضع  به 
توان مقاومت کرد اعم از  در برابر هر حکمران مستبد و ستمگری می  از نظر او،  .دهدمی

جان الک معتقد است که استبداد زمانی  .  متعادل باشد یا غیرروادارآن که آن حکمران  
کند  ی خود را به قاعده و معیار تبدیل مینه قانون بلکه اراده  . . .»حکمران  دهد کهرخ می

اش در جهت حفظ دارایی مردمش نیستند بلکه در راستای ارضاء  ها و رفتارهایو فرمان
او، خود  سایر  انتقام،  امیال  یا  غیرمعمول  طمع  بیان    .(Locke-2003:188)  اند« امیال  به 

 
1. Intolerable tyrrant 
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استفاده  دیگر، که حکمران استبداد  عمومی  خیر  برای  »نه  سیاسی  قدرت  از  حکمران  ی 

باشد، آن  تابع  جداگانه  باید  منفعت  برای  است« بلکه  خود  خصوصی   ,Locke)  ی 

می  .(2003:188 تأکید  الک  که»بنابراین  مستب   کند  یک  و  شاه  یک  بین  تنها  تفاوت  د 
قانون، شاه  که  است  امر  این  بر  دولت  مشتمل  غایت  و  عمومی  و حدِ خیر  مرز  به  را  اش 

ای برای تحقق میل و شهوت  کند در حالی که مستبد همه را به وسیلهاش تبدیل میقدرت
تبدیل می نظر الک،.  (Locke, 2003:189)  نماید« خود  و   از  مستبد  برابر حکمران  در 

چنین حکمرانی تمام امتیازات و اختیارات خود را از    .یابدایان میستمگر تمام توافقات پ
شود  تبدیل می  »دشمن«  کند و بهایجاد می  »وضعیت جنگی«   اش او با ستم  .دهددست می

گوید در الک می  .ی شهروندان بلکه حتی در برابر یک نفر از آنهانه فقط در برابر همه
هایی که به حکمران داده ی حقگسلد،همهپیشین میی بندهای  »همه  برابر حاکم ستمگر

هر کس حق دارد از خود دفاع کند و در برابر   ]در این وضعیت[  .شوندشده بود لغو می
نماید«  مقاومت  عالوه،  .(Locke-2003:202)  متجاوز  حق    به  بارکلی  خالف  بر  الک 

»هر    یا  »هر کس«   شاملاین حق    از نظر او،   .داندنمی  »کل مردم«   مقاومت را تنها محدود به
بنابراین،هر شخص ولو واحد که به او ظلم شده است حق دارد در برابر   .شودمی   فردی« 

 .  ظلم و ستمگری بایستد و در برابر ظالمین مقاومت کند استبداد، 
می تالش  حکومت  الک  یک  یا  مشروطه  دولت  یک  چگونه  که  دهد  نشان  کند 

الک معتقد است که در حاکمیت مردمی    .شودمحدود به استبداد و ستمگری تبدیل می
او معتقد است  .  کننداین مردم نیستند که هرج و مرج و بلکه وضعیت جنگی را ایجاد می

کرده ایجاد  اساس  در  مردم  که  را  اقتداری  که  کس  هر  نماید،که  تخریب  واقع   اند  در 
در    .ار« »زورِ بدون اقتد  وضعیتی که عبارت است از  وضعیت جنگی را ایجاد کرده است؛

حالت، حکمرانان  این  جنگی  وضعیت  ایجادِ  در  اصلی  مردممقصریِن  نه  و  این   .اند 
سببحکمران را  شورش  که  شدهاند  معترضساز  مردم  نه  و   ,Chappell)  اند 

پشتاین حکمرانان  .(1994:234,235 با  که  پیمان  اند  به  زدن  از حدود پا  گذر  و  شان 
تا به خدا متوسل شوند و به آن قانونی متمسک گردند شان مردم را رها کرده است  قانونی

 . (Chappell, 1994:233) هاست ی قانونتر و واالتر از همهکه متعالی
است که    ای« »شخص عمومی  ی کشور است و بنابراین در نگاه الک حکمران نماینده

شخص  .  تاین قدرتی است که قانون مورد تأیید مردم به او داده اس  قدرت قانون را دارد؛
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عمومی عنوان شخص  به  است    حکمران  آمده  قانون  در  آنچه  اختیاری جز  یا  اراده  هیچ 

دهد و در  ی عمومی جامعه عمل کند اقتدارش را از دست میاگر او برخالف اراده .ندارد
گردد که هیچ قدرتی ندارد و افراد  نتیجه به شخص خصوصی و عادیِ واحدی تبدیل می

در این حالت بین عملِ او و عمل یک دزد و  .  عت از او نیستندجامعه دیگر مکلف به اطا
او از مردم می.  راهزن فرقی نیست مالیات قانونی نیست،پولی که  بلکه همان    گیرد دیگر 

می مردم  از  زور  به  دزد  و  راهزن  که  از  .  گیرنداست  سر  که  دارند  حق  مردم  نتیجه  در 
با خلعِ .  کردندطبیعی با دزد و راهزن میاطاعت او باززنند و با او همان کنند که در وضع  

دولت، پایان  و  قدرت حکمران  و  می  اختیار  بر  طبیعی  حالت  به  چیز  همه  .  گردددوباره 
بود  قانون، مردم خواهند  خود  طبیعی  قانون  مجری  و  قاضی  و  بود  خواهد  طبیعی  .  قانون 

خواهند    است که دوباره خود مردم و بلکه تک تک افراد بر خود حکومت  اینک زمانی 
 .  کرد و به قضاوت در مورد جرائم حکمرانان پیشین و مجازات آنها خواهند پرداخت

به  الک  نظر  مورد  معنای  در  مردمی  حاکمیت  که  بودند  معتقد  الک  فکریِ  رقبای 
ی  »هابز معتقد بود که جنگ داخلی نتیجه . شودهرج و مرج و بلکه جنگ داخلی منجر می 

مدعی حق   فردی  است که هر  معیارِ این  با  قانون  آن  مطابقت  و  قانون  مورد  در  قضاوت 
معتقد بود    two Tractsالک در    ]خودِ[.  اش باشداش یا قضاوت شخصیاَنفسی وجدان

آنها   منفعت شخصیِ  با  قانونی  که  زمان  هر  اعضاء  مردمی  سیستمِ حاکمیت  در یک  که 
رضایت باشد  لطممغایر  عمومی  خیر  به  این  و  گرفت  خواهند  پس  را  میشان    زند«ه 

(Tully,1993:44)  .ی اساسی و عمیقی از رقبای  اش فاصلهاما جان الک در موضعِ دوم
محافظهمطلق یا  می گرا  قضاء  کارش  از  مردمی  حاکمیت  است  معتقد  که  آنجا  گیرد 
منظور او از حاکمیت مردمی همان نوع حکومتی است  .  ترین شکل حکومت استمنظم

می  تأیید  خود  او  مطابکه  و  می کند  تالش  که  است  دموکراتیکی  معیارهای  با  کند  ق 
به آنارشی و آشوب  او برخالف رقبای.  توضیح دهد اش معتقد است که چنین حکومتی 

کند استبداد و حکومت  بلکه آنچه هرج و مرج و جنگ داخلی ایجاد می.  شودمنجر نمی
است و  .  مطلقه  سرکشی  به  را  مردم  که  است  مطلقه  حکومت  و  استبداد  سرانجام  این 

می  سوق  الک،.  دهدانقالب  فکری  رقبای  نظر  حاکمیت   از  سیاست  در  چیز  بدترین 
است؛ حکمرانان این  مردمی  حکومتِ  و  کنند  باطل  را  نامطلوب  قانون  بتوانند  مردم  که 

.  شودنظمی منجر میی اینها به هرج و مرج و بیچرا که همه.  ستمگر را براندازی نمایند
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از نظر او،انقالب بدترین چیز در سیاست نیست بلکه  .  گرداندبرمیاما الک ورقِ تحلیل را  

است سیاست  در  چیز  بدترین  که  است  ستم  و  ظلم  و  استبداد  دلیل  .  این  این  به  انقالب 
اما باز  .  بدترین چیز در سیاست نیست که تنها تضمین در برابر استبداد و ظلم و ستم است

تنها تضمین علیه استبداد و ظلم و ستم بلکه خود کردارِ   آنچه  انقالب  نه دکتریِن   1است 
کند  آزادی و حقوق را تضمین نمی   هیچ شکلی از حکومت،  از نظر الک،.  انقالب است

از همین رو،او   2.  چون که هر شکلی از حکومت ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد
می انقالب  و  شورش  جایگاه  اهمیت  بر  را  تأکید  و  تأیید  جان    به.  گذاردانگشت  زعم 

شورشی که از    شورشی که ناشی از خودگردانی است؛ الک،شورش بنیاد آزادی است؛ 
 . گیردحکومت بر خود نشأت می

 گیرینتیجه
  در مقدمه، . رفته است دادن به آنها پیش این مقاله بر بنیاد چند سوال و در تالش برای پاسخ

توان امکان انحالل  ای میانی فکری با اتکاء به چه بنیادها یا مب   پرسیدیم از نظر جان الک،
با تحقق چه شرایطی   دولت را پذیرفت و از سوی دیگر شرایط انحالل دولت چیست و 

مسأله را به شکل  .  توان به شهروندان حق داد تا دولت موجود را ساقط یا منحل کنندمی
می نیز  صورتدیگری  چگونه توان  و  چرا  الک  جان  نظر  از  که  این  آن  و  کرد    بندی 

حکمران  می یا  شاه  برابر  در  انحالل    مقاومتتوان  و  انقالب  به  منجر  که  حدی  تا  کرد 
 دولت شود؟ 

 
1. Practice  

در موضعی مشابه با  های  وزیرِ دولت موقت،در ارتباط با حکومتای به مهدی بازرگان،نخست. میشل فوکو در نامه2

می همهالک  اسالمی«  »حکومت  عبارت  در  “چرا  سوءظنگوید:  »اسالمی«ی  صفت  متوجه  بالفاصله  شود؟  می  ها 

 دموکراتیک،  ـ هیچ صفتی  .  کندزنگ نگه دارد کفایت میبهخود برای آنکه ما را گوشخودیی »حکومت« بهواژه 

 .  کند«اش معاف نمیحکومت را از الزامات ـسوسیالیست،لیبرال،مردمی 
http://tarikhirani.ir/fa/news/4936/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%94-

%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%87-

%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%84-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88-

%D8%A8%D9%87-

%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86 
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 .  تأکید کرد  هبندی و پاسخ باید بر چند نکت در مقام جمع

وضعیتی که کامال نامطلوب  .  ی سیاسی الک مبتنی بر قول به وضع طبیعی است( نظریه1
 .  داردنیست و تنها بعضی دردسرها در آن وجود 

ی خداوند ( انسان در وضع طبیعی مشمولِ حقوق و تکالیف قانون طبیعی ناشی از اراده2
 . هم حق و هم توانایی مالکیت بر جهان را دارد  از جمله اینکه است؛

حق 3 دیگر  بر  عالوه  و  است  »مستحق«  موجودِ  طبیعی  وضع  در  انسان  اخالقی، (    های 
پی می مالکیت  اشیاء حقِ  به  نسبت  ها ممکن است موضوع تجاوز  همین حق .  دا کندتواند 

 . دیگران قرار گیرند
طبیعی،4 در وضع  را    (  تجاوزگر  و  کند  قضاوت  تجاوزها  این  مورد  در  دارد  انسان حق 

نماید؛ منزله  مجازات  به  قانون طبیعی  اراده حقوقی که  بروز و ظهور  اساسی  و    ای االهی 
 . م مردم یا به دولت(به فرد انسان داده است )و نه به عمو اابتدائ

  .( وضع طبیعی هر چند وضعیتی اخالقی است اما وضعیتی غیرسیاسی یا پیشاسیاسی است5
ها انسان  .سازندو انسان  سیاست و قدرت سیاسی امور طبیعی نیستند بلکه مصنوع  بنابراین،

 . بنابر طبیعت آزاد و برابرند
برای تشکیل جامعه6 و  از وضع طبیعی  با خروج  افراد ی سی (  تا  اسی و دولت الزم است 

واگذار کنند به دولت  را  از حقوق خود  افراد اصطالح  .بعضی  وارد    ا اما  با دستان خالی 
بعضی  .  دارندشوند و بعضی از حقوق را همچنان برای خود نگاه میی سیاسی نمیجامعه

وت  از حقوق هستند که قابل واگذاری نیستند مانند حق حیات یا حق آزادی یا حق قضا
حکمرانان عملکردِ  مورد  این .  در  بر  تشکیل  عالوه  برای  حقوق  از  بعضی  از  اعراض  که 

 .  ی سیاسی نیز الزم و ضروری نیستجامعه
اختیار و قدرت حکمرانان  .  ( افراد حق دارند در مورد عملکرد حکمرانان قضاوت کنند7

منزله غایت  به  راستای  در  و  قرارداد  به  محدود  تنها  عمومی  مقامات  سیاسی  جامعهی  ی 
می تبدیل  عادی  افراد  به  ناچار  به  کنند  تخطی  خود  حدود  از  اگر  و  در  است  و  شوند 

 .  صورت تجاوز به حقوق مردم فرقی با دزد و راهزن ندارند
این8 مورد  در  قضاوت  جامعه(  غایت  یا  قرارداد  از  حکمرانان  آیا  تخطی  که  سیاسی  ی 

اند و به  تی را برای خود محفوظ نگه داشته اند با مردم است و مردم حق چنین قضاو کرده
 .  چنین حقی قابل واگذاری نیست اآید اساسنظر می
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بنابراین جان الک با پذیرش این شرایط و پذیرش این حقوق برای انسان این امکان را به  

جامعه میشهروند  سیاسی  چارهی  اگر  و  کرده  فسخ  را  دولت  تشکیل  پیمانِ  تا  ی  دهد 
از نظر الک انقالب  .  دولت مستقر را منحل کند  نقالب و توسل به زور،دیگری نباشد با ا

مهم بلکه  نیست  سیاست  در  حیاتی بدترین چیز  و  پایبندی  ترین  تضمین  برای  عامل  ترین 
 .  شان استحکمرانان به تعهدات
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