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در این پژوهش محقق با هدف بررسی بررسی آرای جان الک و حائری یزدی در باب حکومت داری به
بررسی ابعاد دیدگاه ها و نظریات این دو فیلسسوف پرداخته است. اهمیت بررسی این پژوهش از آنجا
است که جان الک از مهمترین فیلسوفان پایه گذار اولیه لیبرالیسم در دنیای معاصر غرب و مسیحیت و
مرحوم حائری یزدی نیز از سردمداران فلسفه اسالمی در دوران معاصر بوده است و بررسی تطبیقی

دیدگاه های آنان می تواند یک چشم انداز فلسفی با مضمون دینی را در باب حکومت داری در دوران
معاصر ارائه دهد. بررسی نتایج نشان می دهد که از نظر الک، فلسفه تشکیل دولت را صرفاً تأمین

امنیت نیست چراکه در وضع طبیعی نیز مهم ترین مساله، امنیت نبوده است که اکنون فلسفه تشکیل
دولت، امنیتِ صرف باشد. بر همین اساس، دولت برای الک با هدف تأمین اهدافِ سه گانه «آزادی، حق

حیات (امنیت) و مالکیت» تشکیل می شود. مشاهده می شود که امنیت تنها یکی از اهداف دولت است.
همچنین، بر همین اساس و نیز به این دلیل که منشأ دولت قرارداد اجتماعی است، الک استدالل می

کند که قدرت عمومی یک امانتِ مردمی در دستان دولت حاکم است بنابراین هرگاه که دولت بر خالف
حق حیات و حق آزادی و حق مالکیت مردم عمل کند، مردم حق اعتراض و حتی حق انقالب علیه دولت

را دارند. این در حالی است که بررسی آرا و اندیشهای سیاسی حائري يزدي، به ویژه نظریههای ابتکاری
«والیت امت برخود» و «وکالت مالکان شخصی مشاع» نشان میدهد. واگذاری کامل حق حاکمیت به
مردم، برابری سیاسی وحقوقی انسانها، نفی حق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در

حوزه عمومی، مشارکت و رضایت عمومی، اصل پاسخگویی حکومتگران، تفکیک کامل قوا و قانونگرایی
از مهمترین نتایج نظریههای سیاسی این حائری یزدی است که میتوان آن را در مدل «دولت انتخابی

اسالمی» خالصه کرد.

کلمات کلیدی : نظریات حکومت داری، لیبرالیسم، حق حاکمیت مردم، دولت انتخابی اسالمی.
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