
  

 

 

 

 چکیده

 یبه بررس یدر باب حکومت دار یزدی یجان الک و حائر یآرا یبررس یپژوهش محقق با هدف بررس نیدر ا

پژوهش از آنجا است که جان  نیا یبررس تیپرداخته است. اهم لسسوفیدو ف نیا اتیها و نظر دگاهیابعاد د

 یزدی یو مرحوم حائر تیحیسمعاصر غرب و م یایدر دن سمیبرالیل هیگذار اول هیپا لسوفانیف نیالک از مهمتر

 کیتواند  یآنان م یها دگاهید یقیتطب یدر دوران معاصر بوده است و بررس یاز سردمداران فلسفه اسالم زین

 ینشان م جینتا یدر دوران معاصر ارائه دهد. بررس یرا در باب حکومت دار ینیبا مضمون د یچشم انداز فلسف

 نیمهم تر زین یعیچراکه در وضع طب ستین تیامن نیصرفاً تأم ادولت ر لیدهد که از نظر الک، فلسفه تشک

با  الک یاساس، دولت برا نیصرف باشد. بر هم تِیدولت، امن لینبوده است که اکنون فلسفه تشک تیمساله، امن

شود که  یشود. مشاهده م یم لیتشک «تی( و مالکتی)امن اتیحق ح ،یآزاد»اهدافِ سه گانه  نیهدف تأم

که منشأ دولت قرارداد  لیدل نیبه ا زیاساس و ن نیبر هم ن،یاز اهداف دولت است. همچن یکیتنها  تیامن

 نیدر دستان دولت حاکم است بنابرا یامانتِ مردم کی یکند که قدرت عموم یاست، الک استدالل م یاجتماع

 یو حت اضمردم عمل کند، مردم حق اعتر تیو حق مالک یو حق آزاد اتیهرگاه که دولت بر خالف حق ح

 ژهیحائری یزدی، به و یاسیس یشهایآرا و اند یاست که بررس یدر حال نیدولت را دارند.  ا هیحق انقالب عل

کامل حق  ی. واگذاردهدینشان م« مشاع یوکالت مالکان شخص»و « امت برخود تیوال» یابتکار یههاینظر

و فقها در حوزه  انیعیمردان، مسلمانان، ش یبرا ژهیحق و یانسانها، نف یوحقوق یاسیس یبه مردم، برابر تیحاکم

 نیراز مهمت ییکامل قوا و قانونگرا کیحکومتگران، تفک ییاصل پاسخگو ،یعموم تیمشارکت و رضا ،یعموم

 خالصه کرد. «یاسالم یدولت انتخاب»آن را در مدل  توانیاست که م یزدی یحائر نیا یاسیس یههاینظر جینتا
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