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  یاسیالزام س یهیت توجیمفهوم، مفاد و ماه لیتحل
  *يدیام يمهد

  كيدهچ
ـ لكه بـا ت ك» الزام«هاي ب از واژهكاست مر يمفهوم »ياسيالزام س« فـه  يو وظ يسـت يف، باي
ه ناظر به ك، »ياسيس«مرز است و يت و اقتدار همچون مشروع يوند دارد و با اصطالحاتيپ

ـ . ماهدارد كن مرز مشتريچون اخالق و دهايي و با حوزه است يستيا بايام قلمرو الز ت ي
ي ، اقتصاديني، دي، اجتماعيمتفاوت از انواع الزامات اخالق اوليگونه الزامات در نگاه نيا
را با مباحث  ر آنيناگز ياسيدر بحث الزام س، ي الزامه اخالقياست، اما ضرورت توج ...و

و نسـبت آن   ياسيت الزام سيدر باب مفهوم، مفاد و ماه، همهينبا ا سازد.مي اخالق مرتبط
هـاي  بحـث  يافعـال اراد  ياز جمله با هست، هاز نسبت آن با هستيو ن يبا الزامات اخالق

  ي صورت گرفته است.فراوان
الـزام   يوند، به مفاد اصليهمپهاي واژه يز مفهومين مقاله بر آن است تا با نشان دادن تمايا

ـ يالـزام س  يهيت تـوج يماه، يابد و سپسراه  ياسيس ـ را از سـه منظـر اخت   ياس ، ييارگراي
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  مقدمه
اسـت.   یسـ ایس ۀمطالعـات فلسـف   ةدر حـوز  يدیلکو  یئل اساسامساز  یکی »یاسیالزام س«

اسـت و   یاسیس ۀنه فلسفیریخ دیدار در تارشهیر یز مبحثین 1»یاسیت الزام سیماه«بحث از 
ن واژه از اواخـر قـرن   یـ چـه ا ی قـرار دارد. گر اسـ یس ین آن در متن زندگیادیبن يهاپرسش

ار رفته و متداول شده که ب یاسیسنجش روابط فرد و نظام س، براي یاسینوزدهم در متون س
ومـت در قبـال   کآور حام الـزام کـ ناظر به حق صدور اح، سویکاز  ن اصطالحیااما  2،است

ام کآن احی شهروندان به اطاعت از اخالق ۀفیاشاره به وظ، یگرد يشهروندان است و از سو
ان یـ م» سـته یبا«ا یـ » موجـود «از رابطـه   کیحا یاسیالزام س، یگردعبارت به  3ن دارد.یقوان ای

ـ برا، ین رابطهفهم ا است. یاسیشهروندان و نظام س  یضـرورت  ه،ي هریک از دو طرف معادل
 ین چگـونگ یـی جهـت تب  یاسـ یس يهـا هـا و نظـام  ومتکحسو، یکاست. از  یناشدنکاران

اذعـان  تـه  کن نیند و بر ات هستومکاساس ح یه اخالقیازمند توجیمناسبات خود با مردم، ن
ـ اما تا ا، کردره را با قدرت و زور ادا 4یاسیس ۀتوان جامعیچه مکه اگردارند  ن قـدرت بـه   ی

ننـد، همـواره در معـرض زوال    کاطاعـت ن  يل نشود و شهروندان بـه طـور اراد  یاقتدار تبد
ومـت  کحوظایفی در مقابـل  ه چه کابند یز الزم است دریمردم ن، یگرد يخواهد بود. از سو

ل د خـود را در قبـا  یـ ست؟ اساسـاً چـرا با  یاز آنان چ یاسیمطالبات مشروع جامعه س. دارند
 ياعضـا  يبـرا  یاسـ یا اصل وجود الزام سیآت نمایند؟ از آن اطاعو  ومت مسئول بدانندکح

در  یاسیالزام س یه اخالقیا توجیفرض صحت، آبر است؟  یح و منطقیصح، یاسیجامعه س
  ر است؟یپذکانخاص ام یاسینظام س یک

ت از یـ شـهروندان در تبع  يو تعهـد اراد  یومتکـ الزامـات ح  یه اخالقی، توجحالبه هر 
ن امـر را  یـ تـر ا قیـ دق یاسـت. بررسـ   یاسـ یبحث از الزام س يزکنقطه مر، گونه الزاماتنیا
ت و حق صدور فرمان یمکحق حا يا. چرا عده1: طرح کرد یل دو پرسش اساسیتوان ذیم

یـن  م؟ بـر ا یمتعهد و ملزم به اطاعت از آنان هسـت » یث اخالقیاز ح«. چرا ما 2بر ما دارند؟ 
 .وجـود دارد  یمنطقـ  يارابطه» الزام به اطاعت«و  5تیا مشروعی» تیمکاحق ح«ن یب، اساس

 ،ت اسـت یـ مکگـر حـق حا  هیـ ه آنچـه توج کـ سـت  ین معنا نیالزاماً به ا، ین رابطهاما وجود ا
مـان و  کحا يم از سـو کـ حق صدور حت دیگر، ز باشد. به عباریگر الزام به اطاعت نهیتوج

 ام راکـ ن احیاز ا يم بودن شهروندان به اطاعت ارادملز یحق مطاع بودن، الزاماً وجه اخالق
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خـاص، مـردم    يافـراد  يومـت بـرا  کن است با وجـود حـق ح  که ممچراک ؛ندکیه نمیتوج
  اطاعت از آنها نداشته باشند.یا رش و یپذ يبرا یه اخالقیگونه توجچیه

توسط شهروندان، وقوع هـرج و   یومتکل مشهور وجه اطاعت از الزامات حیاز دال یکی
از مـدافعان ثبـات    يارین امر، بسین است. ایدر فرض تخلف از قوان یاسیس ۀرج در جامعم

فراخوانده است. بـر اسـاس    یاسین جامعه سیگونه تخلف از قوانی را به مقابله با هراجتماع
تـام و مطلـق برخـوردار بـوده و اطاعـت از الزامـات        ين جامعه از اقتداریدگاه، قوانین دیا

آنچـه  ، سـقراط است. در نظر در جامعه  ینظمیبارزه با هرج و مرج و بتنها راه م، یومتکح
طبـق عـدالت   ، یـن صـورت  ر ایـ د انجـام داد. در غ یبا، دهدیشور فرمان مکشهر و  »نیقوان«

 یقـانون ریـ و مقاومـت غ  د مجوز گرفـت یبا یعنی؛ دست آورده را ب ت آنید رضایبا یعموم
ه خـود بـا   کـ بل، دانسـت یشهر را مجـاز نمـ  ن ینه تنها تخلف از قوان سقراطنادرست است. 

تـه اذعـان   کن نیبه ا، ی آتن صادر شده بوده توسط دادگاه رسمک، کم اعدامح یرش عملیپذ
  ز باشد.یم مرگ شهروند نکتواند حیم یاسیه موضوع الزام سکرد ک

بر شـهروندان   یاسیه مخالف هرگونه اعمال الزام سکدارد قرار  یسانکدیدگاه ، مقابلدر 
طـور  ه بـ  ینظـم اجتمـاع  ، دانند. از نظـر آنهـا  یه میقابل توجیررا از اساس غ آن، و شندبایم

چ یهـ . جامعه قابل حصـول اسـت   ياعضا یاجتماع يارکق تعاون و همیخودخواسته از طر
هـم  ، یومتکـ سـت. وجـود الزامـات ح   یقدرت قاهره در رأس جامعـه ن  یکبه وجود  يازین

آنهـا   یل اخالقـ یستعدادها و نـاقض بسـط فضـا   ا ییوفاکانسان و هم مخلّ ش يناقض آزاد
  هستند.  یدگاهین دیمروج چن، یسممختلف آنارش يهافیاست. ط

ند تـا  هست آنها در تالش: دارند ه قرارین دو نظریان ایز در حد واسط میها ندگاهیگر دید
ز یـ ن یمشـروع انسـان   ها و مطالبات غالبـاً يومت، از آزادکافزون بر حفظ اقتدار و منزلت ح

گرا تیگرا و غافهیگرا، وظاریاخت يهاهیاز نظر یف اصلیها در سه طدگاهین دیند. ایدفاع نما
 گیرند.میقرار  یمورد بررس

  ياسيف الزام سي. تعر۱
 ییهـا تیـ را به مثابـه مجموعـه مطالبـات و ممنوع    »یاسیالزام س«عام بتوان  یید در معنایشا
عمـال  این ق فـرام یـ از طر، وندان جامعهر اساس حق خود بر شهرومت بکه حکرد کف یتعر

در قالـب  ، هـا تیـ ن مطالبـات و ممنوع یباشند. ایآنها م ينموده و شهروندان متعهد به اجرا



۸      ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان  

 ۀلئشـوند. مسـ  یعرضـه مـ   یومتکـ ا فرمـان ح یـ ل قانون کامور و به ش كا تریفعل  یستیبا
 م، چـرا کحـا  ياز سـو  یومتکـ ح ین و نـواه یه در فرض صـدور فـرام  کن است یا يمحور
  هستند؟ها دان اخالقاً ملزم به اطاعت از آنشهرون

 ،مثـال  يند. بـرا کیز میگر وجوه الزام متمایرا از د آن، ین پرسشالزام در ا یوجه اخالق
ملـزم بـه    ه چرا اخالقاًکن پرسش یرد، اغلب با اکد از دولت اطاعت یبا که چرانیپرسش از ا

چ ارتباط یه» دیبا«مطلق مفهوم لی که، . در حاشودیپنداشته م یکیم، یاطاعت از دولت هست
ال اول، تـرس از عواقـب عـدم    ؤتوان در پاسخ به سـ چراکه می ؛منطقی با مطلوبیت اخالقی ندارد

یعنی مراقبت و پرهیـز از وقـوع   ، اطاعت را علت اساسی اطاعت از دولت دانست. اگرچه احتیاط
اسـت کـه تـرس از عواقـب      امـا بـدیهی   .در خطر و زیان به واسطه عمل، حکم عقل عملی است

تـوان  تواند توجیه اخالقی اطاعت از دولت تلقی شود. به عبارت دیگر مـی وجه نمیبه هیچ، عمل
اطاعـت از   شـود تـا  مـی موجب سؤال اول را به شکل دیگري نیز طرح کرد و آن اینکه چه عاملی 

عـت از  اطا، کنـد؟ در ایـن صـورت   » جلوه«دولت امري منطقی، معقول و مقرون به احتیاط 
آمیـز از  دولت به عنوان یک امر مسلم و مفروض تلقی شده و وجه تلقی عقالنی و احتیـاط 

ایـن اسـت کـه در    ، گیرد. نخستین پاسخی که ممکن است داده شودمورد بحث قرار می آن
 توانـد نمـی ، فرض عدم اطاعت از دولت، مجـازات خـواهیم شـد!. امـا تـرس از مجـازات      

پرسش از الـزام سیاسـی   ترتیب، حکومت را توجیه نماید. بدین پذیري ارادي افراد ازاطاعت
اطاعـت از دولـت   » مطلوبیت«موجب . چه عاملی شودمطرح میدیگري قابل طرح  ۀگون به

توان میان معقول بودن اطاعت، اخالقی بودن اطاعت و منفعت داشتن می، شود؟ در اینجامی
النی و الزامی بودن اطاعت را ناشی از ماهیـت  عق، گراذات پردازاناطاعت تمایز قائل شد. نظریه

دانند. پیامدگرایان، نتایج ارزشمند و پیامدهاي سودمند حاصل از اطاعـت را وجـه   ذاتی دولت می
صـورت مسـئله الـزام سیاسـی را      ن به طبیعی بودن دولت نیـز . قائالکندمیپذیري معرفی اطاعت

 نند.کیم یز از رابطه فرد و جامعه تلقیآمخطا ی وانتزاع مفهومی ةرا دربردارند تغییر داده و آن

 ش مفهوم الزاميدايپ ة. نحو۲
ه کـ انـد  مترادف ینها از معانیا. ت استی، ضرورت، و حتمیستیبابه معناي » الزام«در لغت، 

و حرمـت و امتنـاع از    یسـت یو نبا، سویکاز  انکو ام ییچون جواز، روا یمیدر مقابل مفاه
  ند.رویار مکبه ، یگرد يسو
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انـد.  قـرار داده  یشناسانه مـورد بررسـ  یرا در دو حوزه هست »یستیبا« یلسوفان اسالمیف
را بـه دو قسـم واجـب    » موجـود «انـد و  ار بردهکبه  يارادریاء غیاش یهست ةباررا در ابتدا آن

ز یـ ء ممتنـع ن یشـ  ياند. آنها براردهکم یتقس »ان وجود و عدمکام«ن کو مم »وجود یستیبا«
ی اسـت و خاسـتگاه   یهسـت  ةمنتزع از نحو، هایستین نوع بایاند. اقائل شده» معد یستیبا«

  جز آن ندارند.
ـ  کار بـرده ه ب يا افعال ارادیاء یاش یرا در باب هست »یستیبا«قسم دوم از  د یـ تردیانـد. ب

ه بـا  کـ  ییایاسـت. قضـا   یانتزاع یانسان، مفهوم ياراد يهاتیدر حوزه فعال یستیا بایالزام 
گونـه  چیچـه هـ  اگر، یمن مفاهینامند. ایم »یارزش يایقضا«اند را افتهیل کم شیمفاه گونهنیا

ه در عـالم  کـ باشـند  ي مـی اامـا نـاظر بـه رابطـه    ، ی در خارج از ظرف اعتبار ندارندگاهیجا
» ضـرورت « یانگر نوعیب» دیبا«گر برقرار است. ید یبا هست، هریک از آنها انیو م »هاهست«

ـ نبا«. شـود یر مـ یـ اس تعبیـ ورت بالقه از آن به ضـر کاست  یـانگر  ب ،مقابـل آن  ۀدر نقطـ » دی
  است.» ضرورت عدم«

، و »یـک ن«و  »خـوب «چـون   یمیبازتـاب مفـاه  » یستیبا«و » دیبا«، یاخالقهاي در الزام
ي در قالب انشـاء اسـت. بـرا   » ستیناشا«و » بد«چون  یمیمفاه ییواگو» یستینبا«و » دینبا«

ن جملـه معـادل   ی، ا»خوب است یهر اجتماع يعدالت برا«: ودشمی ه گفتهک یهنگام، مثال
ـ بـا ا  .»نـد کد بـه عـدالت رفتـار    یـ با یهر اجتماع«ه گفته شود: کآن است  ن حـال، مفهـوم   ی

هـر   یا هدف عرضـ ی یذات يت و مقتضایو مالئمت با غا يسازگار ینوع یبه معن ،»یخوب«
ی ذات مفهـوم  »یخـوب «. بـا آن اسـت   يناسـازگار  ینـوع ، در مقابل آن» يبد«ء است و یش

ان یـ شـود. البتـه م  یخاص انتزاع م يزیء از رابطه آن با چیش یک یخوب یعنی؛ اضافه است
ز یتمـا ، ی اسـت دانند و آنچه در واقع خوب و بد اخالقـ یم یآنچه مردم بد و خوب اخالق

در رابطه با  یالزم است طرف اضافه و آنچه خوب، یاخالق يهادیو با یوجود دارد. در خوب
هـا و  یطرف نسبت و آنچـه متعلـق خـوب    ،ن مواردیشود، شناخته شود. در ایده میآن سنج

مـرتبط   يهایستیبا، رویناز ا 6باشد.یاو م یماالت انسانکها است، انسان، سعادت و یستیبا
 ،او همچون علم و محبت و تنفـر و...  ياراد يهایانسان از نسبت هست ياراد يهاتیبا فعال

در الزامـات  ، ید از هسـت اتخاذ با یچگونگ، ین حالرند. با ایگیال نشأت ممکبا سعادت و 
  شمندان قرار گرفته است.یاز اند ياریمورد نزاع بس، یاسیو س یاخالق
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  ياسي. مفاد الزام س۳
رکـس  چـون   یبرخ: ارائه شده است »یاسیالزام س« یدر باب مفاد واقع یمتفاوتهاي دگاهید

تحت عنـوان   ياي در مقالهاند. وی دانستهاسیالزام س یمفاد اصلن را یاز قوان يروی، پمارتین
  سد:ینویم 7»یاسیالزام س«

شهروندان : یز معتقدندن یدادن است. برخ يا ملزم به رأیه شهروند موظف کمعتقدند  یبرخ
ننـد.  کت کدفاع از آن در جنـگ شـر   يبرا شور خود خدمت نموده و احتماالًکملزمند به 

 ز را در ذهن متبادریچ یک عموماً، یندگومی سخن یاسیالزام س ةدربار هکز ین یسانکاغلب 
گر ین دییتب یکنند. کشور خود اطاعت کن یموظفند از قوان شهروندان، کهنینند و آن اکمی

ـ مردم فراتر از ترس از مجازات، چه دال، کهن است یا یاسیاز الزام س ل خـوب و قابـل   ی
  8اطاعت از قانون دارند؟ يه برایتوج

ت یعضـو «، یاسیدر بحث از الزام س یاصلمسئله ، گیلبرتهمچون ، یگرد یاما در نظر برخ
ا مجتمـع  یت در جامعه یاست. عضو» ومتکن حیاز فرام يرویلزوم پ«و » یاسیدر جامعه س

منـافع   يریـ گلکموجـب شـ  ، یافتـه وسته و سازمانیبه هم پهاي و تعلّق به مجموعه یاسیس
هـاي  گـر مجموعـه  یز از دیمتمـا ، یاسـ یار حاصل از جامعـه س متقابل است. اما منافع و مض

ارگزاران کـ مـان،  کومـت، حا کچـون ح  یمیت در آن بـا مفـاه  یرا عضـو یـ ز؛ کل اسـت متش
ن از یو حـق مجـازات متخلفـ    يریت، اطاعـت پـذ  یمک، حق حایومتک، الزامات حیومتکح

ن یتراز مهم، یاسیس ۀت فرد در جامعیعضو ةوین شییتب افته است.یوند یپ، ومتکن حیفرام
 یاسـ یس ۀن در فلسـف یادیـ از مباحـث بن  يارید حـل بسـ  یلکو  یاسیلسوفان سیفهاي دغدغه

 يزیـ ، غریاسـ یت سیعضو ةا نحوی یاسیس یبه زندگ، يفرد یتحول زندگ یاست. چگونگ
و نحوه گذار به آن،  یاسیآل مجتمع سیدهل مناسب و اک، شیاسیات سیبودن ح ینشیا گزی

و  یاسـ یجامعـه س  يمه توسـط اعضـا  کت حائیرش سلطه هیپذ یت، وجه عقالنیمکحق حا
  ی است.اسیومت از جمله مباحث مرتبط با الزام سکحدود اطاعت از ح

مواجـه   يدیـ جدهـاي  با چالش، »يشهروند«ا ی یاسیس ۀت در جامعیعضو، ین حالبا ا
ق آن حقـو  یه در طک ،ان فرد و دولت استیم ياعتبار يارابطه يه شهروندکاست. از آنجا 

از  يتـر هاي گستردهن رابطه با حوزهیا، گرددمی دیگر مقیدیکف متقابل دو طرف به یالکو ت
ونـد دارد.  یپ یز اجتماع جهانیو ن یفراملهاي ن، مجموعهیت، نژاد، دیز همچون قومیروابط ن

رات ین امر تـأث یهم .ثر و چندگانه باشدکمت یتیهو ين است داراکهر شهروند مم، رونیاز ا
ت کن، خواست مشـار یبر اعالوه گذارد.  يبرجا يو یمدنهاي تیر حقوق و مسئولب يادیز



   ۱۱ ياسيالزام س يهيت توجيمفهوم، مفاد و ماه ليتحل

و تـالش  ، سـو یـک از » یاجتمـاع  يشهروند«و تحقق  یاجتماع یامل شهروندان در زندگک
 يشـهروند « يریـ گلکبـه دولـت و شـ    یافراد و خروج از وابسـتگ  ییاکخودات يبرا یبرخ

معضـل   یـک بـه   را يا شـهروند یـ  یاسیس ۀت در جامعیعضو ۀمسئل، گرید ياز سو 9»فعال
  10بدل ساخته است. يرکف

  ياسيت سيلبرت و عضويگ. ۱ـ۳
ا یـ آ هکـ نـد  کمـی  ن پرسش آغازیبا ا، یاسیبحث خود را در باب الزام س، مارگارت گیلبرت

 آن جامعـه  یاسـ یس يت از نهادهـا یـ فرد را ملزم به حما، یاسیس ۀجامع یکدر » تیعضو«
  11است؟ یاسیالزام س يدارا، یاسیا همواره عضو جامعه سیآ، ترعبارت سادهه ند؟ بکمی

ـ م یه چه ربـط مفهـوم  کن خواهد بود یا، یپرسش اصلگاه ، آنمیرین ادعا را بپذیاگر ا ان ی
از جامعه  يمن عضو«یا منطقاً جمله و الزام وجود دارد؟ آ یاسیجامعه س یکت در یعضو

ن است ما کمم یحت »دارم؟ یاسیس یپس من الزامات«ه کمتضمن آن است ، »هستم یاسیس
ـ ک يگذارارزش ياگونهه ب، یمدار» یاسیجامعه س«ه از ک یدر مفهوم ـ یم و تعرین ارائـه   یف

ان شرارت جامعه کرش امیبا پذ .»تواند شرّ باشدینم یاسیجامعه س«ه بر اساس آن کم یده
 ياهشـد یینتعهاي وهیبه ش، یاسیاز جوامع سهریک  يتوان گفت اعضامی چگونه، یاسیس

  12باشند؟می ملزم

، یاسـ یاست. بر اسـاس مفهـوم عـام جامعـه س     یاسیجامعه س یبسط مفهوم، گیلبرتطرح 
در نظـر   یاسـ یس يمتعهد به اطاعت از نهادها یو جمع كطور مشتر، به یک جامعه ياعضا
ن نهادهـا  یه ملزمند تا از اکته توافق داشته باشند کن نین است آنها بر اکشوند. مممی گرفته

  کنند.عت اطا
قائـل   ينقـش محـور  ، یاز الزامات مرتبط با رفتار انسـان  يامجموعه يبتدا براا، لبرتگی

ن آن یـی افـت، بـه تب  یانتشـار   1989ه در سـال  ک، هاي اجتماعیاندر واقعیتتاب کشده و در 
 ينـد. و ک یابین را بازیادیده بنین ایرده است تا فهم خود از اکتالش ، پرداخته است. سپس

هسـتند،   یاسـ یس يمتعهـد بـه اطاعـت از نهادهـا     یو جمعـ  كمشـتر به طـور   هک را یسانک
» یاسـ یالـزام س  یسوژه عموم ۀینظر«ز با عنوان یحل خود را نده و راهینام یعمومهاي سوژه
  کرده است.طرح 

قـرارداد،   ۀیـ رد. بر اساس نظرک یقرارداد واقع ۀیرا صرف فهم نظر يادیوقت ز گیلبرت
خـود   یاسـ یس يدارد تـا از نهادهـا  مـی  شـان را وا یه اعضاک یوافقق تیاز طر یاسیجوامع س
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ن چنـد امـر   یـی ازمنـد تب ینمسـئله   نیرش ایپذ، گیلبرتاند. به نظر نه شدهینند، نهادکاطاعت 
د حق اطاعت داشته باشـند.  یبا یسانکا ی یسک. 2؛ یابندمی ن ارجاعین به فرامی. قوان1است: 

  ا نظم سازگار است. ه بکاست  یالزام ةدارنددربر، ین حقا
ن یقـوان  ۀارائـ  يا جامعه از اقتدار الزم برایه آکپرسش مطرح شود این ن است کحال مم

نـد؟  کعمـل  خود  شورک یین ادعاید مطابق با قوانیا فرد بایبه فرد برخوردار است؟ آ ییادعا
تـه را مفـروض   کدو ن ارسـطو د: یـ گومی گیلبرت انجامد؟یب یسکبه مرگ ، یلدلیاگر ب یحت
. شـهروندان  2 آل است.دهیومت اکح یکه کنیخاص دارد و آن ا یژگی. آتن و1رفته بود: گ

 يوچ نموده و جالکتوانند می نند،یست برگزیه نباک، ي را بخواهندزیه چک یدر صورت یآتن
ه شـهروندان  کـ  یاسـت. هنگـام   يضرور يومت، امرکاقتدار ح، يبه نظر و 13ند.یوطن نما

 یومـت وقعـ  کطبعـاً بـه اقتـدار ح   ، ی نداشته باشـند ومتکت حنسبت به الزاما یچ احساسیه
ومـت منزجـر شـده و احسـاس     کمات حین است آنها از تصمکمم ینخواهند گذاشت، حت

 ،ین حالتیست، ندارند. در چنیشان نه مورد توافقک، یاسین سیبه اطاعت از قوان يازینند نک
 يسـو  ازمقرّرات  اطر نقضخه دفاع از خود در برابر مردم ب ين است براکز ممیومت نکح

  ید.عمل نما یافراط يدیتهد به صورت، یومتکف حیز الزامات ضعیآنها و ن
 یـک در  یعمـوم  ةت سـوژ یعضو: ی عبارت ازاسی، مفاد الزام سگیلبرتاز نظر ، ینبنابرا

اما از نظر  باشد.ی میاسیاز نظام س يرویبر پ یجمع یتوافق یه مقتضکاست  یاسیس ۀجامع
  باشد.می »یاسیس يبه اطاعت از نهادها یکراتکفه دمویوظ« یاسیالزام سمفاد ، جیکوبز

  ياسيس ةفيوبز و وظيكج. ۲ـ۳
یکـی   16»یاسـ یف سیـ لکا تیـ فـه  یوظ«را با مفهوم  15»یاسیالزام س«بحث از  14،لزلی جیکوبز

در نظـر   یاصـل مسـئله   اما. ی وجود داردن دو واژه، تفاوت مفهومین اید بیتردبی 17.ردیگمی
 یـک راتکدمو یومتکـ ه حکـ نـد  کت یـ تبع ینید از قـوان یه چرا شهروند باکن است یا جیکوبز

 گرفتـه  یـک راتکدموهـاي  ومـت که توسـط ح ک، یجمعهاي میتصم ةبارکند؟ درمی بیتصو
ن پرسـش نـاظر بـه    یـ چطـور؟ ا ، کنندمی آورشهروندان اخالقاً الزام يشوند و آنها را برامی

: معتقـد اسـت   يرد. ویـ گمـی  بـر ي را درترکوچکچند محدوده هر، ی استاسیبحث الزام س
ق آغـاز  یـ ن طریتـر از ساده، کهرد: اول آنکب یتوان به دو گونه تعقمی رامسئله  نیپاسخ به ا

ه خطـر  کـ  یامـا هنگـام  . یمتـا مجـازات نشـو   ، یمنکمی تین تبعیما از قوان«م: ییم و بگوینک
  18»رد.کم یخواه ین نافرمانیاز قوان، یز باشدمجازات ناچ
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ا یـ رش یپذ یشدت و ضعف مجازات محتمل را عامل اصلمسئله  ن پاسخ،یدر ا وبزجیک
امـا فـرق   ، یقـت دارد از حق ياین پاسخ بهـره ه اکدانسته است. با آن یاسیاز الزام س یچیسرپ

یـز از  گرمسـئله   چهیت از قانون. اگرتبع یستیا بایاز قانون و لزوم  یت عمومین تبعیاست ب
امـا  ، یمنـ کمی ه چرا عموماً از قانون اطاعتکن امر باشد یننده اکنیین است تبکمم، مجازات

گر پاسخ از یدشیوة  م.ییت نمایاز قانون تبع» دیبا« یث اخالقیه چرا از حکدهد نمی حیتوض
 ،مینـ کت یـ م تا از قانون تبعیدار یفه اخالقیا وظیف یلکما ت«م: ییه بگوکاست ، این ينظر و
  19»انجام ندادن آن وجود داشته باشد. يبرا یمکار محیل بسیه دالکمگر آن

ن یاز فرام يرویمرا به پ یاخالق ۀفیدام وظک. 1ال مواجه است: کز با دو اشیدگاه نین دیا
یـت  تبع يبـرا  یاخالق ۀفی. اگر وظ2بر من ندارند؟  یتیگونه مزچیه هکخواند می فرا یسانک

ه یـ اقـدام عل ، رونیندارد. از اخواهد بود و استثناء در آن راه  یلی کمکح، وجود داشته باشد
ه کـ ، یـت مکحق حامسئله  ه تاکرد یپذمی جیکوبز بود.ناموجه خواهد  یلیومت به هر دلکح

یـت از قـانون   بـه تبع  یفـه اخالقـ  یتـوان از وظ نمی، ن نشودییتع، کومت استمنشأ اقتدار ح
  داند.می ار دشواریت را بسیمکفهم خاستگاه حق حا ياما و. سخن گفت

اتخـاذ   يومـت بـرا  که چـرا ح کـ تـه اسـت   کن نیامر، فهم ا يدشوار یاسیس ۀدر فلسف«
ت بر یمکومت حق حاکبه ح يزیاز اقتدار برخوردار است؟ چه چ، ی خوداسیسهاي میتصم

  20»دهد؟می شهروندان
شود. می لیز قاین دو نوع حقوق تمایابتدا ب، یتمکحق حامسئله  پاسخ به يبرا جیکوبز

تحقـق  ـ یعنـی     یاساس یک شرطمشروط به برآورده شدن ه وجودشان ک، . حقوق خاص1
 جـاد یطـرف مقابـل ا   يخـاص بـرا   یه حقـ ک، است. مثل قول دادنـ  نیاز طرف یکیفعل از 

اغلـب بـه   ، ین حقـوق ست. این یچ شرطیبه همشروط ه وجودشان ک، . حقوق عام2ند. کمی
  .یت جسمانیمثل حق امن. شوندمی شناخته یعینام حقوق طب
گـر  ید، یم اوالًرا حق عـام بـدان   را اگر آنیز؛ یت، حق خاص استمکق حاح يبه نظر و

نـه تنهـا از   ، تیـ مکبـودن حـق حا   یعـ یطب افراد در فـرض ، یاًست. ثانیه آن نیبه توج يازین
  21نند.کت ید تبعیباها ومتکه از همه حکبل، کومت خودشانح

 یعیطب، کهحال آنست. یل نیقا يزیتما »یهیبد«و » یعیطب«ین ب جیکوبز، رسدمی به نظر
ن یسـت. عـدم اطاعـت از قـوان    یه نیـ از توج يازیـ نیبداهت و ب يچ وجه به معنایبودن به ه

نبودن حـق   یعیخاطر طبه نه بو  یت در آنهاستز به جهت عدم عضویگر نیدهاي ومتکح
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 یاسـ یت در جامعـه س یعضـو و  يقـرارداد  يتوان گفت: امـر می، گریعبارت ده ب. تیمکحا
شده است. البته غرض ما دفاع از حقوق  یعیطب یمانع تحقق حق، یسایس يخاص و مرزها

  ست.یرفته نیباره پذیندر ا يراد ویاما ا، یستن یعیطب
انـه  یو فردگرا یسـت یاومان يبـر مـدعا  ، »یـت مکحق خاص بـودن حا « يبا ادعا، جیکوبز

  سد:ینومی ا نمودهکن اتینو یاسیفلسفه س
ـ  یافکآنچه به عنوان پاسخ  ةدربار مار مهیدو شاخص بس، یننو یاسیس ۀدر فلسف ن یبه چن

 ،سـم) ی(شرط اومان یز است. اولیانگی بحثشود، مطرح شده، هرچند دومی میتلق یپرسش
ی ادعـا  بـر نـوع   یتواند مبتننمی ومتکت حیمکاز حق حا ینییچ تبیه هکمستلزم آن است 

ـ ا خدادادی یعیمعنا طب یکن حق به یه اکبر آن یمبن، باشد منشـأ حـق   ، وضي است. در ع
ومـت.  کاز ح یناش يایا مزای، ي شهروندان باشدعمال اراداا با ی» دیبا«ت سرانجام یمکحا
د یبا یاسیالزام س ۀفیر در باب وظیپذه دفاعیه نظرکمستلزم آن است ، یت)(شرط فرد یدوم
فـرد   یـک به مثابـه  ، هریک از شهروندان ت بریمکومت از حق حاکه چرا حکح دهد یتوض

  22ست.برخوردار ا
 ؛یو نـه برهـان   يهنجـار  یبه صـورت ، يو يت از سویمکحق حا ۀمسئل ن دو شاخص،یدر ا

توانـد  نمیرو، از اینه است. یازمند توجیه خود نکشده است  طرح» يدیبا«به صورت  یعنی
 ،را یاسـ یات الزام سیدو دسته از نظر، ي سپسباشد. و یمناسب ۀپشتوان جیکوبز يادعا يبرا
. 1دهـد:  مـی  ند، مورد توجه قرارهست یکراتکت نظام دمویمکحا در بر حق خاص یه مبتنک

  محور.تدولهاي هی. نظر2 ؛محورهاي شهروندهینظر
را با ارجاع  یکراتکند تا اقتدار دولت دموصدددر، محورشهروند یاسیالزام سهاي هینظر

نـوع کـاري اسـت     اما اختالفشان در. دهندانجام می» هریک از شهروندان«به کاري تبیین کنند که 
 رضایت به اقتدار حکومت بـر اسـاس قـولی کـه    . الف: که شهروند باید انجام دهد: از قبیل

آنکه  ۀواسطه یا ب. اند. جیا بر اساس مشارکتی که در رأي دادن داشته. اند. بشهروندان داده
. حـور) د مرضایت هاي الزام سیاسیکنند. (نظریهاند و کوچ نمیسیاسی ساکن شده ۀدر آن جامع

شهروندان به تبعیت منصفانه به جهت پذیرش و دریافت مزایایی کـه دولـت فـراهم     ۀوظیف
  هاي الزام مبتنی بر انصاف).دریافت خیرهاي عمومی (نظریه: از قبیل. کندمی

  هاي شهروند محورنظريه ي و نقدبررس
 یـک راتکدمواي هـ ومت در نظامکان شهروندان و حیم ياگونه وعدهچینون هاساساً تاک. الف
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و  يزیـ ندان و بـه چ وشـهر  ه چـه تعـداد از  کـ ست ینروشن ن یج نبوده است. افزون بر ایرا
ا یـ د؟ آیـ آمی دسته شهروندان ب ةت چگونه از قول و وعدیمکحق حا اند؟چگونه قول داده

  شود؟می تیمکومت فاقد حق حاکح، یت ندهدومت قول تبعکبه ح ياگر شهروند
ب یـ ت نـامزد رق یمکت به حایرضا يبه معنا، ادند ير رأت دکه مشارکاست  یهیبد. ب

ت داشـته  یـ مکد حـق حا ینامزد برنده نبا، انتخابات ةیست. پس از منظر بازندومت او نکو ح
انـد  م گرفتـه یا به عمد تصمی ییاعتنایب يه از روک یدر مورد شهروندان، ینباشد. افزون بر ا

ـ الـزام آنـان را بـه تبع   ، یـن نظـر  اتـوان بـر اسـاس    می اید گفت؟ آیچه با، ي ندهندرأ ت از ی
شـهروندان را ملـزم بـه     ۀهمـ ، یـک راتکنظـام دمو  ۀیـ توان بر پامی ایرد؟ آکه یومت توجکح

و بـر چـه    یسکچه ، ین است)ا چنیه قانون فدرال استرالک (چنان رد؟کت در انتخابات کشر
 ین الزامـ یجـه چنـ  ینت، یا معقـول اسـت  را بر افراد روا دارد؟ آ ین الزامیحق دارد چن یاساس

ه انتخابـات بـه همـراه    کـ م ینـ ک یتلق يامدیت به هر نوع پیرضا يت را به معناکمشار يبرا
 ،ن حـال ین و در عـ یتـر سـاده  ةد دربردارنـد یشـا  یسـت یبرالیت در نگرش لیرضا ةدیا دارد؟

فـرد جـز بـا خواسـت آگاهانـه      ، یکردن رویاست. در ا يبردارن دفاع از فرمانیتریواقعریغ
ت یتـوان بـدون رضـا   یس را نمـ کـ چیهـ «، الكر یست. به تعبیملزم ن یچ الزامیه هب، یشخو
 یـی دارا ياز اجـزا  یکچیتواند هیقدرت فائقه نم«و  23».ردکگران یمقهور قدرت د، یشخو

 24»ند.کتصرف  يت ویرا بدون رضا يچ فردیه

یـن  در اه کـ چـرا  ؛ ولت را به خواست هر فرد تنزل دادتوان اطاعت از دینم، ین حالبا ا
جداگانه از آحـاد افـراد جامعـه     يانامهتیم رضاید منوط به تنظیبا یهر اقدام دولت، صورت

 یومتکـ چ حیسـت. هـ  یثر سازگار نؤثبات و م دولت با یکت یبا موجود، ين امریچن باشد!
ـ یـ ن آن باشـند و  یش تـابع فـرام  یبـه خواسـت خـو    ،افـراد  ۀه در آن همـ کست ین ش از یا پ

از  ین است ناشکت ممیرضاعالوه بر این، مان بسته باشند. ین امر پیدولت، بر ا يریگلکش
خـور  در یومتکـ ه چـه نـوع ح  کـ سـت  ین، روشـن  همهینباشد. با ای افراد درگما سریجهل 

  است. یاراده عموم یاحتمال ةندینما، در نظر دارد روسوه کا چنانیت است و یرضا
ونت در مـورد  کس يبرا یچ انتخابیرا اغلب مردم هیز؛ یار عوامانه استه بسین توجیا ج

ه کهم  یسانک. اندا آمدهیدنه ه در آن بکاست  ییشور آنها جاک. شور محل اقامتشان ندارندک
هـم   یسـان کمواجه هسـتند.  ها دولت يریپذکل مهاجربا مش، دارندبه جاي دیگر توان رفتن 



۱۶      ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان  

ه ا بیو اغلب به اجبار ن آن اطالع ندارند یاز همه قوان، انددهیاقامت گز يگریشور دکه در ک
  اند.پذیرفتهت را یعضو يامدهایپ، ناچار
  چ نـوع یو هـ  ید و شـرط یـ چ قیهـ ، نفسـه یه فـ یـ ت همچـون قبـول هد  یـ رش مزیپذ. د

ا را بدون توجـه بـه   یشهروندان مزا، یگرد يندارد. از سو را به همراه یت و الزامیمکحق حا
هـر شـهروند    يبـرا  یفه اخالقـ یا وظین مزایچگونه ا، نندکمی افتیدهند، درمی آنچه انجام

  یر همگـان یـ ه هر شهروند بـر اسـاس خ  اي کفهید؟ وظیت نمایند تا از دولت تبعکمی جادیا
، چـه  برنـد ی مـی ر همگـان یاز خ يمترکا یشتر یه سهم بک یسانکجاست؟ کتا ، بر عهده دارد

بهـره  ، تیـ مثـل امن ، ی دولتر همگانیاز خ، یههمسا يشورهاکساکنان دارند؟ اگر اي فهیوظ
 یمکن حیچن يا انصاف اقتضای؟ آکردت از دولت یز ملزم به تبعیتوان آنها را نمی ایآ، ببرند

  را هم دارد؟
ه اقتـدار دولـت   کـ د دارنـد  کیـ تـه تأ کن نیـ ز بـر ا یمحور ندولت یاسیالزام سهاي هینظر

 يادهد. دولت به جهت محتـو می انجام» دولت«ه کاست  يارکبر  یشتر مبتنیب، یکراتکدمو
ز ینها هین نظریت برخوردار باشد. اختالف ایمکتواند از حق حامی، ندکمی ه وضعک ینیقوان

نـه در عمـل   ، یـه شـود  ت توجیـ مکد انجام دهد تا حـق حا یه دولت باکاست  يارکدر نوع 
توسـط دولـت    یده و رفـاه عمـوم  یـ نه سـاختن فا یشـ یل بیـ شـهروندان. از قب  کتکت ياراد

 25دولـت  ۀیـ از ناح یت عـدالت اجتمـاع  یـ و رعا يگـذار ا خـدمت یـ ، گرا)دهیفاهاي هی(نظر
  .محور)هاي عدالتهی(نظر

  محورهاي دولتنظريه ي و نقدبررس
د؟ یـ ننما یچیدولت سرپ نیه در برابر قوانکتواند فرد را متقاعد سازد ی میدگاهین دیا چنیآ

ر یخ يتواند براي میچه ضرر، یناز قوان نْت میه عدم تبعکن است فرد از خود بپرسد کمم
دگاه عـدالت  یـ د گردد؟می اقتدار دولت ةنندکفیتضع، کدام عمل منداشته باشد؟  یهمگان

دولـت   یکنسبت به عدالت دارند و اگر  یعیطب یفیلکه اگر افراد تکدارد می رز مقرّیمحور ن
 تیـ را رعا یه لوازم عدالت اجتماعک، کندمی اعمالاي ت خود را به گونهیمکخاص حق حا

تا از آن دولت ، ي افراد به دست آوردبرااي فهیف و وظیلکتوان از آن تمی جهیند، در نتکمی
ف نسبت به عدالت اسـت.  یلک، تيادیبن یعیف طبیلکت یک، جان راولزیر نند. به تعبکت یتبع

 ،انـد ه وجود دارند و به ما مربـوط اي کعادالنه يد تا از نهادهازاسمی ف ما را ملزمیلکن تیا
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 یفـ یلکس تکـ هـر  ، اگر ساختار، انتظارش معقـول باشـد  ، ینایم... بنابرنکو اطاعت  تیحما
ی عـ یطباي فـه یاگر عدالت وظ، را در طرح موجود انجام دهد. حال خود دارد تا سهم یعیطب

جامعـه   ينه اعضا، کنندت یتبع، کندمی ه عدالت را اجراک، یومتکد از حیپس همه با، است
  ند؟که یت آن را توجیمکحا ینیشیتواند حق پمی ومتکح ینیسرد پکارکا یآ، یاًثان. خاص

رد و یپـذ مـی  اسـت را  ین عـدالت اجتمـاع  یتأم یه در پک، يمحوردولت ۀینظر جیکوبز
  26ل است.یت قایمکآن حق حا يبرا

دهـد،  می از آنها ارائه جیکوبزه ک یبر اساس شرحها هین نظریا یتمام، یداسته پکچنان
 انـد. قـرار داده  یومـت مـورد بررسـ   کح يریـ گلکپس از شـ اي ت را در مرحلهیمکحق حا

ده یـ آن، رفـاه و فا  يایـ انصاف در برابر دولـت بـه جهـت اسـتفاده از مزا     ت به اقتدار،یرضا
ت عـدالت  یـ ز رعایـ شـود و ن مـی  جامعه فـراهم  ياعضا يومت براکه با وجود حک یعموم

از نـه قبـل از آن.   ، ابندیمی ومت معناکح يریگلکپس از ش یهمگ، توسط دولت، یاجتماع
ننـد. از  که یومت توجکح يریگلکت را قبل از شیمکتوانند حق حاها نمیهین نظریارو، این
هریـک از   ه چـرا کـ نـد  یه نمایـ ز توجیـ تـه را ن کن نیـ تواننـد ا ها نمیهین نظریا، یگرد يسو

نـد؟  کت یـ ومت تبعکدارد تا از ح یفه اخالقیوظ، لک یکنه همه اعضاء به مثابه ، شهروندان
 ت) واردیـ (بر اساس شرط فرد یداد اجتماعقرار ۀیبر نظر جیکوبزه کاست  ينقد همان، ینا

  27د.سازمی

 ي. رافائل و تعهد اخالق۳ـ۳
و  »حـق «را بـا دو مفهـوم    یاسـ ی، الـزام س 28سیاسـی  ۀمسائل فلسـف تاب کدر  رافائل دي.دي.

ومـت  کح ي،از نظـر و . ندکمی برداشت ياریتعهد اخت یدهد و از آن نوعمی وندیپ »فهیوظ«
فـه و الـزام بـه    یم و حق اطاعت دارد و شهروندان بر اسـاس حـق دوم، وظ  کحق صدور ح
با ، رواز این. الزام سیاسی نوعی تعهد ارادي و اخالقی است: وي معتقد است .اطاعت دارند

 لـزام یا الزام مصلحتی تمایز دارد. الزام مصـلحتی یـا ا  » ترس از قدرت قانونی«الزام ناشی از 
گر هیا توجیند کل یتواند قدرت را به اقتدار تبدنمی، )یچند قانوني (هربر قدرت قهر یمبتن

  حق اطاعت باشد.
گونـه  نیـ بر اطاعت است. بـدون ا  یل اخالقیافتن دالی، یاسیالزام س یمبان ةل عمدکمش

 يابـر ، اسـت  یمبتن یاله ةه بر ارادک، کومتح 29یه حق الهیتوج یحت، یهیچ توجیل، هیدال
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ـ  ییزمایارکاقتدار  ینیده دیومت وجود ندارد. اکق اقتدار حیتصد  ییاسـتثنا هـاي  یژگـ یا وی
 ض حق از جانب خـدا بـه شـمار   یو تفو ق اعطایاز مصاد یکی، هم در اصل ینیرهبر د یک
والر اقتـدار  کسـ  ةدیـ ه اراده خداوند منشـأ اخـالق اسـت. ا   کن بود یرا تصور بر ایز؛ یدآمی

کنـد.  ی مـی تلقـ  یل به اهداف اخالقیت در نیممتاز رهبر را در موفق يهاز استعدادیزما نیارک
ومـت  کت در حیه عضوکچند هر. ي استضرور یومتکحی مقرّرات ه اخالقیتوج، ینابنابر
  30نبوده باشد. ياریو اخت ياراد يامر

ومـت را  کن حیفـرام  ۀتوان الزام شهروندان بـه همـ  می تیمکا به صرف حق حایه آکنیا
رش ین است شهروندان بـا وجـود پـذ   کل است. چه بسا ممازمند تأمینه؟ ن ایموجه ساخت 

خـود حـق    ين، محـق نداننـد و بـرا   یاز فـرام اي مان را در صـدور پـاره  کت، حایمکحق حا
بـه   یاخالقـ  یلـ یرند امـا بنـا بـر دال   یت را نپذیمکحق حااساسا ه کا آنیاعتراض قائل باشند 
   .!الزامات آن تن دهند

  ياسيف سيلكوود و تيه. ۴ـ۳
ف یـ لکو ت یف قانونیلکان تیز میرش تمایبا پذ، 31نظریه سیاسی ۀمقدمتاب کدر  اندرو هیوود

شـهروندان   يت دارد؛ بـرا یـ عنصـر اراده اهم  یعنصر اجبار و در دومـ  یه در اولک، یاخالق
، اعـم از  حقـوق فـرد   انـد. هکس یک يه همچون دو روکند کمی را فرض یفیالکحقوق و ت

در برابر  یفیالکت يهر فرد دارا. گذاردمی دولت ةن بر عهدیسنگ یفیالکت، یجابیا ایو  یسلب
ه کـ ف اسـت  یالکـ از حقـوق و ت  یبـ کیمتضـمن تر  يشهروند، رونیباشد. از امی زیدولت ن

شـهروند   ۀفیوظ یعنی؛ یف شده استتوص» یاسیف سیلکت« یسنتبه طور  ا،ترین آنهیاساس
  32.ن آنیرش اقتدار دولت و اطاعت از قوانیبه پذ

دگاه یـ راد دیـ ومـت، ا کان شهروندان و حیف میالکه حقوق و تیسویید رابطه دوضمن تأ
 .نـد یبمـی  مانکت حقوق حایدر رعا ف شهروندان را صرفاًیلکت يه وکن است یدر ا هیوود
 ،گرید يخود دارند. از سو یاتیدر برابر مصالح حتري نیف سنگیلکشهروندان ت، کهحال آن

آنـان  را یزفراتر از آن است؛ ه کبل، یستت حقوق شهروندان نیدر رعا مان صرفاًکف حایلکت
هـاي  تی، مسـئول یجامعـه انسـان   ین مصـالح اساسـ  یحفظ و تأم يموظفند ضمن تالش برا

  دهند.ی انجام ز به درستیرا نواگذار شده 
 یفلسـف هـاي  سـت ی، آنارش»یاسـ یف سیـ لکت«رِ کـ من یاسیران سکب، تنها متفیبه هر ترت

د دارند و کیتأ» فرد یخودگردان«ت مطلق یه بر رعاک) هستند 1975( پل ولفرابرت همانند 
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هـاي  سـت یسکرنـد. مار یپذنمـی  وجـه چیرا به ه یاسیافراد به قبول اقتدار س یف اخالقیلکت
ژه آن را دفـاع از  یاروکـ و  یوب طبقـات که دولت را ابزار سلطه و سـر کز از آنجا ین یکالسک

ش یبـ  يافسانه و پندار یاسیف سیلکه تکن باور بودند یر اب، دانستندمی مکمنافع طبقات حا
 :گـران معتقدنـد  یاست. اما دکارگر  ۀاستثمار طبق، دولتغیراخالقی ه تنها هدف کبل، یستن

ا یو  يا به صورت قراردادی، یعیطببه طور  ایاحترام به اقتدار دولت  يروشن براهایی نهیزم
  ی وجود دارد.عقالن، یگرل دیبه دال

ـ ا، کـه دهـد  مـی  نشـان  یاسـ یشده در باب الزام سات ارائهینظر یب، بررسیترتبه هر  ن ی
ف، تعهـد و  یـ لکت، اقتـدار، ت یت، عضـو یمشـروع ، »تیـ مکحا«چون حق  یمیمفهوم با مفاه

ف هـر عضـو جامعـه    یـ لکتعهـد و ت ، یاسـ یالزام س یمفاد اصل، رونیاز ا. یوند دارداطاعت پ
ن اطاعـت  یامد ایت برخوردار است. پیمکق حاه از حکاست  یومتکبه اطاعت از ح، یاسیس
نظـام   یو خـارج  یالت داخلـ کد آن در جهت حل مشیومت و بسط کش اقتدار حیز افزاین

  است. یاسیس

  . مشروعيت و الزام۴
قابـل  کـم بخـش   ایدئولوژي، خواهان آن هسـتند کـه دسـت   نوع نظر از ها صرفدولت ۀهم

کننـد. بـر مبنـاي مشـروعیت، هـر       از جمعیت کشـور، قدرتشـان را مشـروع تلقـی    توجهی 
قـادر خواهــد بـود در امـور عمــومی و اجتمـاعی مـردم تصــرف نمـوده و حــق        یحکـومت 

هاي سیاسـی در اتخـاذ تصـمیمات، ناگزیرنـد افکـار      فرمانروایی را از آن خود نماید. قدرت
ن حـق جلـوه داد  و مها که قادر به اقناع توده، ا مورد توجه قرار دهند. هر دولتیعمومی و ر

مقتـدرترین فـرد هـم    « نویسـد: می بارهدر این روسوپایدار نخواهد ماند. ، قدرت خود نشود
مگـر آنکـه زور   ، باشد گاه تا بدان حد قوي نیست که بتواند براي همیشه آقا و فرمانرواهیچ

  33»را به حق تبدیل کند.
ـ . از مهـم رودبه شمار مـی  یاسیس ۀن مباحث فلسفیتراز مهم، کومتت حیمشروع رین ت

م و لزوم اطاعت از فرامین کمیت حاکپرسش از چرایی حق حا، سیاسی ۀها در فلسفپرسش
بـه معنـاي    سیاسی ۀ. مشروعیت، در مباحث فلسفاستمشروعیت ، بحث اناوست. این هم

سـؤال   ل نظام قـانونی نیـز مـورد   کزیرا مشروعیت قانون و ؛ ستنیبودن و یا قانونی شرعی 
به معناي قـانون اخـذ شـده     )legitimu(از ریشه التین )legitimacy»(مشروعیت«واژه  است.
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کـار  ه در دو معناي دیگر نیز ب، وعیت افزون بر معناي قانونی بودن، مشراینوجود با  .است
رفته است: یکی حقانیـت و دیگـري مقبولیـت و مـورد رضـایت مـردم بـودن و یـا اعتبـار          

 یشـرع  يامـا معنـا  ، شده اسـت اخذ » شرع« ۀیشاز ر »تیمشروع« ،اجتماعی است. در لغت
ت یرا پرسـش از مشـروع  یز؛ یستت نیمشروع يمعنا یجزء مفاد اصل، ی بودنبودن و قانون

 »یقرارداد اجتمـاع «ن یباشد. همچننمی 34یهماننیا یپرسش، یت قانونم شرع و مشروعکح
ان تاً به عنویه آنها نهاکبل، شراب نشده استایت مشروع يدر مفهوم و معنا »تیثرکا يرأ«و 

توان از صحت می زین موارد نیدر ا .شوندمی یومت تلقکت حیق مشروعیاز مصاد یمصداق
ا قـرارداد  یـ ه آکـ ن صـورت  یـ بـه ا سـؤال کـرد.   ت یثرکا يا رأیت به قرارداد یاستناد مشروع

ـ ، ی معنادار اسـت ن پرسشیه چنکاند؟ از آنجا تیت واجد مشروعیثرکا يو رأ یاجتماع ن یب
سـت.  یبرقرار ن یهماننیترادف و ا ۀرابط ،تیثرکا يا رأیقرارداد  يت و معنایمشروع يمعنا

ومت برآمـده از  کن است حکرا ممیز؛ ي استمدآارکن متفاوت از یت همچنیمفهوم مشروع
ي نظام داشته سازمدآارکدر جهت  يزیآمتیتالش موفق یار عمومکاقناع اف يهم برا، کودتا
ومـت  کدر بـاب ح بنابراین، ست. ین یومتکن حیمشروع بودن چن ين امر به معنایاما ا، باشد

   ر؟یا خی، یت برخوردار استا از مشروعیه آکطرح است من پرسش یارآمد اک
ه کـ ، یرش متقابلد و پذییتأ، سویکاز دارد: از یمتناقض ن یاساساً اعمال قدرت به ارتباط

ت و از ان طرفـداران آن اسـ  یـ رش اتحـاد م یا پذیت و یوحدت، انسجام، قبولِ مشروع ۀنشان
عمـال زور بـه   اجانبـه و  هـاي یـک  ها، خشـونت یه در نفک يریناپذیتضاد آشت، یگرد يسو

ت مورد احترام ینظم و امن يا برقراریگاه به خاطر قداست ، قدرت دولت 35خورد.می چشم
مـورد اعتـراض و   هـا  يه نـابرابر یـ ل تـداوم و توج یـ رد و گـاه بـه دل  یـ گمـی  ش قراریو ستا

  رد.یگمی بازخواست قرار
ع م و حق مطـا کمرانی یا حق صدور حکپیوند دارد. حق ح »حق«با مفهوم  »مشروعیت«
رش یبـا پـذ   36.دار بحـث از آن اسـت  ه مشروعیت عهدهکمباحثی است ترین از عمده، بودن

هـاي  الـزام ، یجـه گـردد. در نت مـی  ومت از اقتدار برخـوردار کتوسط مردم، ح یمرانکحق ح
ت بـه نظـم یـا فرمـان،     مشـروعی «ابد. یمی انیدر جامعه جر يشتریبا اقتدار و نفوذ ب یاسیس

از آن اطاعت ، که بر اساس وظیفهند کمی دهد و تضمینمی آورگرایانه یا الزامخصلتی اقتدار
 37».شود
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 یاسیلسوفان سیف یپرسش اساس. یت استحقان يبه معنا یاسیس ۀدر فلسف »تیمشروع«
» م دارد؟کـ دور فرمـان و اصـدار ح  ومت، حق صـ کچرا ح«ه کن است یا، کومتدر باب ح

د شـهروندان از  یـ چـرا با «، کـه نیابـد و آن ا یي مـی تسر يگریبه پرسش د، ین پرسشا عاًطب
یت و نـاظر بـه بحـث از مشـروع    ، پرسـش نخسـت   38»ننـد؟ ک يروین آن پیفرامو  ومتکح

 يم از سـو کـ اسـت. پرسـش از حـق صـدور ح     یاسیناظر به بحث از الزام س، پرسش دوم
بـا مباحـث مـرتبط بـا حقـوق و      ، کومـت ح بودن شهروندان به اطاعت از ت و ملزمیمکحا

به الزام ، یاسیبازگشت الزام س: ی معتقدندچند برخهر. دارد یکنزد يوندیپ یالزامات اخالق
به  39ست.یم نکمستلزم حق او در اصدار ح، مکن نوع الزام به اطاعت از حایا. ی استاخالق

رابطه عموم و خصـوص مطلـق اسـت. هرگـاه     ، لزامیت و اان مشروعیم ۀرابط، یگرعبارت د
م که حـا کـ سـت  ین بدان معنا نیا، کم وجود داشته باشدبر اطاعت از حا یمبن یاخالق یالزام
ت یم داشت و واجد مشـروع کحق اصدار ح یمکاما هرگاه حا. یت استمشروع يدارا قهراً
شـهروندان بـه اطاعـت     بدون الزام، یترا حق آمریز؛ مردم ملزم به اطاعت از او هستند بود،

  معتبر است.  ییفاقد معنا
نداشـته   یومـت، بـه ظـاهر وجـه اخالقـ     کن حین است اطاعت از فرامکمم يدر موارد

ت مصـلحت و دفـع   یـ رعا دیگر، ز از خطر و به عبارتیاط و پرهیه بر اساس احتکبل ،نباشد
ـ با«: شودمی ه گفتهک یهنگام، ین صورتمفسده باشد. در ا ان اطاعـت  مـر کن حید از فـرام ی

بـر اطاعـت نـه     ی، داعـ ین حـالت یرا در چنـ یـ ز؛ ی استد اخالقیر از بایغ یستین بایا، »کرد
 یاسـ یه الزام سک یسانکباشد. اما از منظر ی میه ترس از عقوبت نافرمانکبل، یاخالق یغرض

اسـت.   یاخالق یضرورت يدارا، دانند، حفظ جان از خطر مجازاتی میالزام اخالق یرا نوع
  40».هوده هدر ندهدیش را بیه جان خوکخالقاً ملزم است انسان ا«

همچون ، ضرار به نفساکه هرگونه درست است  ین سخن در صورتیارسد، میبه نظر 
، مقابـل، حفـظ نفـس از هرگونـه اضـرار     و در  یاخالقـ یرح و غیقب یعمل، يگریضرار به دا

یح مطلـق قبـ  بـه طـور    توان اضرار به نفس رانمی هکاست روشن اما . ي باشداخالقاً ضرور
ی داشـته  ضـرار بـه نفـس را در پـ    ان است کچند ممکم ظالم هررا مخالفت با حایز؛ دانست

ر یـ ن خین عمـل، تـأم  یـ جه ایمخالفت فراهم بوده و نت یه بستر عمومک یاما در صورت، باشد
ه اقـدام بـه آن اخالقـاً    کـ بل، یسـت ح نینه تنها قب، منجر شود یحق يایباشد و به اح یعموم
 ر خواهد بود.یپذهیتوج
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 ۀت از منظـر فلسـف  یو مشـروع  یشناست از منظر جامعهیان مشروعیتوان ممی، نجایدر ا
بـه   یاسـ یجوامع س يه قدرت از سویتوج يهاراه، شناسیز قائل شد. در جامعهیتما یاسیس

ن یـ ن در ایهمچنـ . یت آن باشـد ه نظر به حقانکبدون آن، شودمی ررسیب 41یفیصورت توص
 ۀدر فلسـف ، کـه  یرد. در حـال یـ گمـی  ت قـرار یگاه مشـروع یت در جای، مقبولرد، اغلبیکرو
بـر   ینظام حقان. یردگمی قرار یابیمورد ارز 42يهنجار یه قدرت با نگرشیانواع توج یاسیس

 ،یاسـ یس ۀگـردد. از منظـر فلسـف   ی مـی معرفـ  یاسیلسوف سیف ینشیب یو مبان ياساس مباد
ومت و الزام به اطاعت کت است. حق حیمقبول متفاوت از، »تیحقان« يبه معنا »تیمشروع«

از  یومتکـ ن اسـت ح کـ را ممیـ ز؛ یوند نداردپ یت عمومیبا مقبول الزاماً، کومتن حیاز فرام
  یت باشد.حقان يت به معنایاما فاقد مشروع، ی برخوردار باشدت عمومیمقبول

  . الزام و حق۵
و حقوق اسـت و حـق خـدا    تر از مفهوم آن در اخالق عیوس »حق«مفهوم ، ینیدر فرهنگ د
ز همـراه اسـت.   یـ ت نیف و مسئولیلکحق با ت، یگرد يشود. از سومی ز شاملیبر انسان را ن

 امـا در  انـد. ن حـق یـ ر حقوق متفرع بر ای، خداوند است و سایخاستگاه حق در فرهنگ دین
با حذف خـدا از  ، ینابنابر. یستسخن از حق خدا ن، ي و اخالق مدرنحقوق متداول امروز

انسـان بـر    یک ۀشفاف حق سلطبه طور  توانی نمیل عملیچ دلیگر با هیتگاه اخالق، دخاس
رد. حـق  کـ پـدر بـر فرزنـد، اثبـات      ۀهمچون سلط، یعیطبهاي گر را جز در سلطهیانسان د

 یت مطلق او بر هسـت یمکد و حایآمی دستبه  یهست یت او بر تمامکیق مالیخداوند از طر
  است. كش قابل دریخو کز بر اساس حق تصرف او در ملین

خود را  ک، حق تصرف در ملکه صاحب ملکند کك میادرا یو قطع یهیعقل به طور بد
شـوند، خداونـد   می خدا و مخلوق او محسوب کتمامه مله ب یل هستکه کدارد. از آنجا 

ـ . ی داشته باشدگونه تصرفک خود هرحق دارد در مل ـ یمتـر ک يچ موجـود یه بـر   ین حق
نسبت بـه آنهـا نـدارد.     یتیت و خالقکیگونه مالچیرا هیز؛ ات نداردر موجودیخداوند و سا
 یسکآن حق را به ، ی خداوندعنی یه خالق هستکجاد خواهد شد یا» حق« یتنها در صورت

وجود آمده و با اراده او هـم  ه و از جمله انسان با اراده او ب یهست ۀند. همکعطا  يزیا چی
ـ اونـد اسـت و او بـر اسـاس ا    از آن خد مطلقاً، ینبرای است. بناباق توانـد  مـی ، ن حـق ی
  43».دینما یمعرفها انسان ومت، بهکح يتصد يافراد را براترین ستهیشا

عت یه در قالب شـر کخداوند است  ةبر عهدها انسان فیالکن حقوق و تیین اساس، تعیبر ا
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 یحجت بـاطن  ۀواسطه ب، یفالکن حقوق و تیاز ا یچند بخشهر. بر آنها عرضه نموده است
ـ التـزام بـه رعا  ، ین حـالت یشف و فهم اسـت. در چنـ  کعقل قابل  یعنیخداوند  ت حقـوق  ی

ه کـ بل، ی اسـت و مـدن  یاخالقـ  ۀفیوظ یکنه تنها به عکس، ومت و کح يشهروندان از سو
  باشد.می ياخرو يامدهایپ يه داراکاست  ینیداي فهیوظ

را یـ ز؛ ی استاسیف سیلکا تیآغاز الزام  ۀسو، نقطیکاز  یاسیداشتن حق س، حالن یبا ا
یونـان  تـه در  کن نیـ ت در آن است. اکف شریلکت یو حت یاسیس یت در زندگکمستلزم شر

در صـورت انتخـاب شـدن بـا      یعموم یدر شور و شوق شهروندان به داشتن مقام، باستان
ف ارائـه خـدمات در   یـ لکرا در ت تـوان آن مـی  دیـ جدجوامع ده بود. در یا قرعه بازتابی يرأ
 44د.ید يدادن رأ یف قانونیلکا در تیو أت منصفه یه

بـه   یرا منتهـ یـ ز؛ ی اسـت اسیف سیلکا تیان الزام یپا ۀنقط» یاسیحق س«، یگرد ياز سو
ان یـ هـر نـوع طغ  : شورش عبارت اسـت از  است. »شورش«ا حق یفه اطاعت یخروج از وظ

 ةر شدن عـد یمعمول متضمن درگبه طور  هک، تالش در راه برانداختن قدرت دولتا یعمده 
 رخ يدر مـوراد  معمـوالً ، و اغلب همراه بـا خشـونت اسـت. شـورش    از شهروندان  يادیز

 ه مطابق با اقتدار مشـروع عمـل  کا آنیست و یه دولت از اقتدار مشروع برخوردار نکدهد می
 را مورد توجه قـرار  یا منافع عمومیخاص در تضاد بوده و  ییهاا با منافع گروهیند و کنمی
و گـاه بـر اسـاس     یا الهـ ی ی، وضعیعیطب یاء بر حقوقکشورش گاه با ات، یندهد. بنابرانمی

  رد.یگمی ر اثبات شده صورتیو غ ییحقوق ادعا
ـ الـزام  هرگونه  هکنشانگر آن است ، شحق شور . اسـت » مشـروط « یاسـ یف سیـ لکا تی

در برابـر اقتـدار    یچالشـ هرگونـه   ل اسـت یه قاک، هابزچون  یانیدگاه اقتدارگرایبرخالف د
ه معتقـد  کـ ، جـوزف مایسـتر  ز یـ را دربردارد، و ن يعاد یامل زندگک ی، خطر فروپاشمستقر

بـه   ه دولـت ک يدر موارد 45،است یمبتن» ارباب«امل به کت یاق و تابعیاست بر اشتیاست س
خـاص خـود نباشـد و    هاي ژهیاروکا قادر به انجام یابد و یمشروع به قدرت دست یرغطور 

، ین حـال د و در عـ ین ننمایت و تأمیرا رعا ینافع عمومو م یمنطبق با عدالت، حقوق اساس
  ه آن دست به شورش بردارند.یند، مردم حق دارند بر علکن يریگکنارهاز قدرت 

  . اقتدار و الزام۶
شده به معناي ابداع و ایجاد و انشاء اخذ )، Authoritas(التینی  ۀاز ریش) Authority(اقتدار 
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ات یـ حهـاي  ام در حـوزه کـ جاد نظم و انشـاء اح یه به اکداللت دارد و بر وجود کنشگرانی 
حق انجام « هابزداللت دارد. اقتدار در نظر  یگوناگون یاقتدار بر معان 46پردازند.ی میاجتماع

اسـت. از  » گـران یخود بـر د  يقبوالندن رأ ییتوانا«: عبارت از ژاونل د.و در نظر » هر عمل
 ربط اعمـال يافراد ذ یلکت و موافقت یرضا ه باکاست  یقدرت ياقتدار به معنا، ولدوننظر 
 ،»اقتـدار «شـده اسـت.   بیان  يف واحدیف، در تعریهر دو تعر فرهنگ آکسفوردشود. در می

ر گذاشـتن  یقدرت تـأث «گر اقتدار عبارتند از: ید یگران به اطاعت. معانیحق واداشتن د یعنی
نفـوذ  ، گـران ید دیـ و عقا طره بـر آراء یسلطه و سـ  یا عملی ینفوذ شخصـ  گرانیبر رفتار د

  .» و...47ییم نهایا ارائه تصمیـ ی حق فرماندهـ  یا قانونی یتفوق اخالق، يرکف
فـوذ  زیرا اقتدار نوعی حـق فرمـانروایی و حـق ن   ؛ ک داردمشروعیت با اقتدار پیوند نزدی

  گذاشتن بر رفتار دیگران است.
اما بـه ایـن توافـق    ، ر دارندنظو اساس اقتدار اختالف پایه ةچه فیلسوفان سیاسی درباراگر

ـ ته بدان معناست که اقتدار همواره خصلت اخالقی دارد. این ناند کدست یافته ه چنـدان  ک
» بایـد «ه از اقتـدار  که این مهم است کبل، شده استمی ه از اقتدار اطاعتکاهمیت ندارد 
 48.اطاعت شود

» اقتـدار «و » قـدرت «ان یـ م و» اقتـدار «و » حق«ان یق میوثاي رابطه، یف فوقبا توجه به تعار
ن حـال، اقتـدار   یـ است. با ا یز از داشتن اقتدار عملیز متمایت در اقتدار نیوجود دارد. حقان

با اقتدار همراه نخواهـد   ز لزوماًیت نیمکه دارا بودن حق حاکگونه همان، یستموجب حق ن
  :ی وابسته است از جملهط متفاوتیبه وجود شرا، یاربود. اعمال اخت

  ر؛یت و وثاقت عامل اقتداجح. الف
  49ه؛عامل اقتدار در گذشت یعملهاي تیموفق. ب
  .هایتمردم قرار داشتن استعدادها و قابل يدر منظر و مرا .ج
ن یـ ا یاما پرسش فلسف. یردگمی مورد بحث قرار یاجتماعشناسی ل روانیذ، ین مواردالبته ا
ه کـ ، رسدمی ر؟ به نظریا خیند کمی جاد حقیاو ا ين موارد در فرد برایا وجود ایه آکاست 

ن یمان افراد بـه چنـ  یباشند. احساس و ا یه موجد حقکنه آن، ها تنها اعتمادسازندیژگین ویا
  ن اوست. یو فرام يت رأیز از حقانیمتما یشخص

  يار و آزادي. الزام، اخت۷
را مخاطـب  یـ ز؛ یابـد مـی  وندیز پیار انسان نیناخواسته با اراده و اخت، یاسیپرسش از الزام س
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، انسـان  یاخالقـ هـاي  هیـ مختار و صاحب اراده است. در نظر يموجود، یاسیالزام س یاصل
ه خود، فعل کاست  يزیچ كا تریه قادر به انجام کگردد ی میمختار معرف يهمواره موجود

ي برخـوردار  ز از موهبـت آزاد یـ ن یو اجتمـاع  یاسیاز منظر س يخواهد. وك آن را میا تری
  .است

همــواره در ، متــرادف اســت) Liberty) و (freedom( ةکــه بــا دو واژ »آزادي«اصــطالح 
ن معنـا  یـ بـه ا  »يآزاد«رود. مـی  ارکبه  یلیتحم یا حالتیند یناخوشا يزینسبت و رابطه با چ

 يزیـ دن بـه چ یرسـ  يبـرا  یلـ یا تحمیـ ند یناخوشـا  يزیه انسان از چکاز اینعبارت از است 
د بر چهـار  یبا يل آزادیتحل، ین اساسابد. بر ای ییرها ینه خاصیند و مطلوب در زمیخوشا
در  يرا هـر فاعـل مختـار   یـ ز؛ ردیـ صورت گ» تیغا«و » مانع«، »نهیزم«، »يفاعل اراد« محور

یابـد.   یین رهـا یمع یتیدن به غایرس يخاص برا يودید قیخاص آزاد است تا از قاي نهیزم
ا یـ دهـد  مـی  را انجـام  یعملـ  فر،کیترس  يه از روک یسکا یفاعل مجبور  يبرا يآزاد، پس

 یا نـاقض نظـم قـانون   یـ ا مخـالف  یـ ب رساند و یگران آسیا دیخواهد به خود می هک یسک
  ندارد.  یمحصل يرفته شده است، معنایپذ

عرضه شده است. در  یو سلب یجابیدر دو نگرش ا یو اجتماع یاسیسهاي يبحث آزاد
گسـترش   يه بـرا هـایی کـ  صـت ط و فریوجود شـرا : ي عبارت است ازآزاد، یجابینگرش ا

 فیـ بـه رفـع موانـع تعر    يآزاد، یدارد. اما در نگـرش سـلب   یت اساسیفرد اهمهاي ییتوانا
ه کـ را انجام دهـد   ییارهاکه چون بخواهد کاست  یسکانسان آزاد «د: یگومی هابزشود. می

  ».مواجه نشود» یمانع«با ، و هستدر توان و استعداد ا
ه کـ چنـان ، ی و خرد همـراه باشـد  همساز با قانون اخالق یدگاز زناي وهید با شیبا يآزاد

 کارالیـل و » .سـت یآزاد ن يارکچ انسـان بـد  یه«سد: ینوی میروم یلسوف رواقیفاپیکتتوس 
  50»افتن راه درست و گام زدن در آن راه است.یانسان در  یقیحق يآزاد«د: یگومی

و اطاعت  یاسیز از الزام سین یمتفاوتهاي لین و تحلییو مثبت، تب یمنف يبر اساس آزاد
ی ث مفهـوم یـ را اطاعـت از ح یـ ز؛ ی با اطاعـت نـدارد  گونه تنافچیه يارائه شده است. آزاد

 يگر در مقام عمل از روید یا خطاب شخصیو موافقت با اراده و  يرویپ«: از عبارت است
 از مـا  يزیـ ا چیـ ، کنـد ه آن شخص ما را از موضع برتـر خطـاب   ک یهنگام، اراده و یآگاه

  ی تناسب دارد.رونید بیانسان و الزامات شد يبا عمل اراد، ین معنا از اطاعتا 51»بخواهد
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 ،نجـا مـراد از اجبـار   یست. در ایر نیپذهیتوج یاخالقجهت از اجبار، از  یاما اطاعت ناش
ه فـرد  کـ ن معنـا  یاست. به ا یاز فقدان چاره عمل کیحا، کراهاز ا یاست. اطاعت ناش» راهکا«

ونت در کو سـ  یاسـ یجامعـه س  كا تریدولت موجود و  يبرا ینیگزیتخابِ جاخود را در ان
 ن دولـت را اجـرا  یز فـرام یـ آمراهکا یصورته برو، ایناز . یابدمی گر ناتوانید یاسیجامعه س

 یبرخـ ، ین حالست. با ایبودن آن همراه ن یبا اخالق، ز لزوماًیاطاعت از سر عادت ن ند.کمی
اطاعت مـردم از دولـت و   ، کید دارند. به نظر آنهاتأ» عادت«نصر بر ع یاسیه الزام سیدر توج

 نیجز ا يارکعادت از مردم به طور  رد ویگمی ن، اغلب از سر عادت صورتیعمل به قوان
دولـت  هـاي  د خواستهیت شدیخاطر ضده موارد هم ب یتوان انتظار داشت. اگر در برخنمی

ان تخلـف از قـانون و   کـ آنهـا، ام  یخالقـ ا بـا باورهـا و سـنن ا   یافراد و  یبا منافع خصوص
ساختن تمـرد   یمانع از عمل، ، ترس از عواقب محتمل آنبراي آنان ممکن باشداز  یچیسرپ

همچـون  ، یاسـ یات سیـ ت حیـ پرسش از واقع، یاسیگردد. اما پرسش از الزام سمی از قانون
یـن  انـوع اطاعـت اسـت. پاسـخ بـه      تـرین  یه پرسش از اخالقکبل، یستعادت به اطاعت ن

ملـزم بـه   ، یث اخالقـ یه از حکنیزه باور استوار به ایمردم به انگ«ه کاغلب آن است ، پرسش
  »کنند.می از آن اطاعت، اطاعت از دولت هستند

وند دهد. یپ یاسیالزام س ۀمسئل تواند ما را بهمی، ن باوریزان موجه بودن ایاست مروشن 
ه در کـ اسـت   ينشـأت گرفتـه از امـر   ، تیف و الزامـا الکاز ت ياریبس دیتردبین حال، یبا ا

معتقـد   هیـوم « انـد. ج به آن خو گرفتـه یا اتفاق افتاده است و مردم به تدریگذشته واقع شده 
ننـد  کی مـی حق تلق ين مبنایترمکبر عادت را مح یا قبول مبتنیز یه مردم عموماً تجوکبود 

  52».ستیگر به اندازه قرن نوزدهم صادق نین سخن) دیگرچه امروزه (ا
ن فـرض  یـ در ا، ید آمده باشدپد یبه صورت دفع یم دولت از زمان خاصینکاگر فرض 

د از آن دولـت اطاعـت   یـ ا بایه آکمطرح خواهد بود ، تابع آن دولت ياعضا يبرامسئله  زین
ان آن و یـ ونـد م یجـاد پ یق ایـ از طر، یاسـ یالـزام س مسـئله   نییتب يبرا یهر تالش ا نه؟یرد ک

اگـر   یرا حتـ یـ ز؛ شـود می گریدیکمجزا از مسئله  خلط دووجب مبا دولت  یخیقرارداد تار
ل گرفتـه  کمـه شـ  کئت حایان شهروندان و هیم یمیقد يه دولت بر اساس قراردادکم یریبپذ

امـا   53».میسـت ین، کرده بودنـد ه اسالفمان تقبل ک یفیالکت ۀما وارث هم«: توان گفتمی، است
ی از خاسـتگاه  اسیالزام س کیکتف، باشدیافته ز به قدرت دست یآمی با تصاحب قهراگر دولت

  تر خواهد بود.یرفتنیتر و پذیمنطق، دولت
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  يارياخت يا بردگي ياسي. الزام س۸
ه هسـته  ک، یصدد است تا راز اطاعت مدندر، 55و54بردگی اختیاري ۀدر رسال اتین دو البوئتی

 يو فطـر  یعیبل طید بر تماکیاستبداد و تأ یبا نف يابد. ویاست را در یاسیفلسفه س يزکمر
ف یسـخ هـاي  یژگـ یاز و یکـی ه کمعتقد است  از هر نوع سلطه ییو رها يبه آزاد، هاانسان

  56م در برابر زور است.ینوع بشر، اجبار در اطاعت و تسل
خود در برابر دولت تـن داده و از   یاد و بردگیه چرا مردم به انقکته کن نین اییدر تب يو

ه خواسـت و  یـ بر پا، يومت استبدادکه هر حکدارد می انیب، نندکمی اطاعت کوچک یتیاقل
 اد تـن یـ ل گونـاگون بـه اطاعـت و انق   یـ بـه دال ها توده. مردم بنا شده است یت عمومیرضا
 ،نیآورد. بنـابرا نمـی  چنـدان دوام  یومتکـ ا اصوالً حیچ استبداد ین نبود، هیدهند. اگر چنمی
ست حتماً از جانب مردم یزم نمردم برخوردار باشد، العموم ت یاز حما یومتکه حکآن يبرا

پس . ز وجود داردیاستبدادها نترین در ظالمانه یحتها ت تودهیرا حمایز؛ انتخاب شده باشد
  اند.تن داده يبه اطاعت و فرمانبردار، یت شخصیفرمانبرداران، خود بنا به خواست و رضا

لـت مسـتبد را در   مـردم از دو  يریپذل اطاعتیدلترین ن و عمدهینخست البوئتین یابنابر
رش الـزام  یر پـذ کـ داند و منمی آنان» یتفاوتیب يت دادن از رویرضا«ا ی» یخواست عموم«
  ي ترس و هراس است.از رو یاسیس

جه گرفـت  یتوان نتنمی، نندکشخص را تحمل  یکاگر صدها و هزاران نفر مظالم و مطامع 
رو، . از اینستندیدر برابر او باخواهند نمی د گفتیه باکبل، شهامتندیآنان بزدل و بۀ ه همک

ـ ه به انقکن) خود مردم هستند یتفاوتند.... (پس ایه بکبل، یستندترسو ن  اد و اطاعـت سـر  ی
  57.سپارندمی

 ،ه فقـدان آن کـ نـد  کی مـی تلقـ  یزم آتشـ یشه را همچون هیپکمان ستماطاعت از حا البوئتی
گانـه راهبـرد   یرو، . از ایـن دانجامـ یآنـان ب  يردن و مهار آتش غارتگرکش کتواند به فرومی

ـ یـ از طرهـا  ت تـوده یرضـا  يریـ گا باز پسیانصراف ، ی استبداد از نظر اوسرنگون  یق انقالب
ز یـ و نها ان دولتیم کیکبدون تف، ياست. و یمدن یا نافرمانیز (عدم اطاعت) یآممسالمت
  یسد:نومی دولت مستبد ير اهداف پس از براندازکبدون ذ

ۀ مـردم از توافـق خـود    ه اگر همچراک؛ یستا مبارزه نیبه جنگ  يازینغلبه بر جبار  يبرا
ـ   یکگردد... می جبار خود به خود ساقط، منصرف شوند ار ه جـز  ، ی نـدارد چ قـدرت یجبـ

جـا  کاز ، یدند. اگر شما به او چشم ندهکد تا نابودتان یاکردهض یه شما به او تفوک یقدرت
جـا  کاز ، یدرد؟ اگر شما به او دست و بازو نبخشیبگ ر نظریهمه چشم دارد تا شما را زینا
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ـ کوبتان کتا سر کندمی همه بازو فراهمنیا ـ ندار یند؟ اگر خود شما به او قدرت ارزان  ،دی
ـ ریم بگیتصـم  ی... وقتکند؟م کچگونه قادر است بر شما تح ـ د ی ـ   یه دک  ،دیگـر بنـده نباش

قدرت بـه  یکۀ جبار را از ار یکیزیم با زور بازو و فشار فیگونمی د.یشومی درنگ آزادیب
ـ ت خود از او پایاست به حما یافکه فقط کم یگومی هکبل، یدشکر بیز گـاه  ، آنیـد ان دهی

  58.ندکشمی گردد و درهممی م متزلزلیعظة ریکن پیستون ا یه چگونه پکد ید دیخواه

تـداوم   یدو عامـل اساسـ  ، »يارکـ سـنت محافظـه  «و » يریپذعادت«ه کمعتقد است  البوئتی
را مغلـوب   يبـه آزاد  يو فطـر  یعیل طبیدو، م نیا. جامعه است يبعدهاي تبداد در نسلاس

ـ  ، کرد یتلق یعیطب يرا امر یتوان بردگنمی چندهر، رونیسازند. از امی شیخو ن یامـا در ب
 یحـالت  یاند، بردگـ کمان مستبد تن دادهه پدرانشان تحت اجبار به اطاعت از حاهایی کنسل

  ن موارد:ید دارد. در ایردقابل تیرو غ یهیبد
گونه نیز ایپدران آنها ن. انده همواره فرمانبردار بودهکشوند می ت بزرگین ذهنیبا اها انسان

به مثال ، یشردن خوکمتقاعد  يبرا. ن وجود نداردیجز ا ینند راهکمی رکآنها ف. اندستهیز
ـ ن حیبا استناد به ا، نجامسرا. پردازندمی گرانید از دیآورند و به تقلي میسه رویو مقا  ،مک

  59گردند.می جباران و ستمگران، حقوق غاصبانه قائل يبرا، ین بوده استه همواره چنک

ننـده  کو گمراه یحیتفرهاي اقسام برنامه یطراح«، البوئتیاز نظر  يریپذن عامل اطاعتیدوم
وقـت   غـرق در ، هـاي مـردم  گـردد تـوده  مـی  موجبن امر یاست. ا» مان جبارکحا ياز سو
ه چگونـه  کرند یاد بگی، یلوحکمال حماقت و سادهحات پوچ، در یاذب و تفرهاي کیگذران

  ع باشند.یفرمانبردار و مط
م یرکـ ب مردم بـه ت یترغ يبرا یکدئولوژیا يغات و ترفندهایتبل يریارگکبه ، عامل سوم

ه اه بـ غ پادشـ یـ ، تبلییو جـادو اي اسـطوره  يامگان است. استفاده از نمادهاکش خودیو ستا
فات بـا  یو تشـر هـا  تاج و تخـت  یرخواه و مدافع حقوق مردم، طراحیعادل خ يعنوان دانا

ت از یـ خود تا مقام الوه يمذهب و ارتقا، یک و)نکاستفاده از (علم و تی و سوءوه رسمکش
  است.هین روشجمله ا

ربه بـذل و بخشـش اسـت.    امگان از حکمردم، استفاده خود يریپذاطاعت، چهارمعامل 
روز  یـک ردنـد. در  کمی عیرات توزیمردم را تحت عنوان خ ییاز دارا یبخش، ن مستبدشاها

در . آوردنـد مـی از عـزا در  یمکشـ  ،نعمت خودیول يدادند و مردم پامی نقرهکۀ به مردم س
خـود   یعمر هست یکستودند و می ، آنان رايو سخاوتمند يبه پاس بزرگوارها ، تودهمقابل
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از  یسـپردند و حتـ  می فرزندان خود را به دست هوا و هوس شاه. دختنیرمی آنها يرا به پا
  اند.ردهکن رفتار ین چنیردند... عوام همواره اکنمی غیز دریجان خود ن

دولـت   ۀیدر سـا  یمراتبـ که به صورت سلسـله است  يافراد ۀهم یهمدست، عامل پنجم
مرفـه و   یزنـدگ افتـه و از  یاز ثروت و قدرت بـه آنـان اختصـاص     یمطلقه و مستبد، سهم

ب از ثروتمندان، صـاحبان قـدرت،   یبه ترت یابیازیمراتب امتبرخوردارند. سلسلهاي دغدغهیب
 ،بیـ ن ترتیـ ابد. به ایمی عوام ادامههاي پا و تودهتا سوداگران خرده، کالنسوداگران خرد و 

ـ ا ،از آنـان  یعیف وسـ یشوند و به طي میبندمیدست و تابع، تقسیرزهاي تمام رده گونـه  نی
  یبند و وفادار بمانند.م پاکد به شخص حایه باکن شده است یتلق

توان می غ و ترفند، چگونهیق زور، عادت، تبلیم استبداد از طرکیت و تحیبا توجه به تثب
ه کـ معتقـد اسـت    البـوئتی رد؟ کـ م مستبد کت از حایا سلب رضایمردم را متقاعد به مبارزه 

بـر عهـده    یار عمـوم کـ اف يداریـ م مطلـق و ب که حـا یعل، یجاد سپاه مقاومت انقالبیا ۀفیوظ
 ییرهـا یصـدد گسسـتن زنج  روسـته د یپ. ایشـان  فهمندمی گرانیش از دیه بکاست  ینخبگان

را  نـان آن یا، یا محو شوداز همه دن ياگر آزاد یند. حتکی مینیه بر گردن آنان سنگکهستند 
، پـرورش،  يسـاز پارچـه یک، ییآنـان شناسـا   ۀفـ ین وظیتـر نند. مهمکمی دوباره خلق و ابداع

  یان است.ناراض »گروه«و گسترش  یدهسامان
ونـد دارد.  یپ، ي اسـت عمـل اراد  یـک ه کـ ، اطاعت شـهروند با  یاسیالزام س، به هر حال

اطاعـت   یسـت یسـت با یقادر ن یکچیه، یتفاوتی، ترس و بيارک، سنت محافظهيریپذعادت
از  یتوانـد بخشـ  مـی ، ن علـل یـ از اهریـک   چنـد هر. کنـد ه یـ مان را توجکشهروندان از حا

تواند وجـه خشـن   می اطاعت یه اخالقیح دهد. توجیما را توض یاسیات سیحهاي تیواقع
  د. ین نماییافراد تب يرا در قبال آزاد آن ینندگیل بخشد و علت محدودکالزام را تعد
در  هکـ م ین بـاور باشـ  یـ م و بـر ا ینک یتلق یل انسانین فضایتراز مهم یکیرا  ياگر آزاد

هر فاعل «ه کاز آن جهت کنیم، دفاع  یلت انسانین فضید از ایبا، یاسیبا الزامات سبرخورد 
ن یمعـ  یتیدن به غایرس يخاص برا يودیخاص آزاد است تا از ق یاسینه سیدر زم يمختار

نسـبت بـه   ، يل و علـت تقـدم بحـث از آزاد   یات و فضایضرورت بحث از غا، »یابد ییرها
  .افتیخواهد  تیز اهمیل نیگر فضاید



۳۰      ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان  

  يريگيجهنت
  توان گفت:  بر اساس آنچه گذشت، می

. الزام سیاسی اشاره دارد به تعهد و وظیفه اخالقی شهروندان به اطاعت از فرامین، قـوانین  1
و قواعد حکومتی و نهادهاي تابعه آن، تعهد یا بایستی عمل به امر، از نسـبت واقعـی میـان    

  .شودفعل ارادي و غایت آن انتزاع می
  صورت نگرفته است. یاسیامل بر سر مفاد الزام سک یتوافق یاسیلسوفان سیان فیهنوز م. 2
ت، اقتـدار،  یت)، عضـو یـ مک(حـق حا  تیچـون مشـروع   یمیبا مفاه، یاسیمفهوم الزام س. 2
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عبـارت اسـت از   ، یث مفهـوم یرا اطاعت از حیز؛ ي استقابل جمع با آزاد یاسیالزام س. 3
، و اراده یآگـاه  يگر در مقام عمـل از رو ید یا خطاب شخصیو ، ي و موافقت با ارادهرویپ
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ومـت و  کش اقتـدار ح یافـزا ، یـن اطاعـت  امد ایپ. ت برخوردار استیمکاز حق حاه کاست 
  . است یاسینظام س یو خارج یالت داخلکد آن در حل مشیبسط 

ش و یت خـو یـ مکتحـت حا  ياعضـا  یمسئول اجابت مطالبات موجه اجتمـاع . حکومت 6
را بـه   توجهی به ایندو مسئولیت، اقتدار حکومـت بی .است ین مصالح عمومیموظف به تأم

  مردان را با چالش مواجه خواهد ساخت.شدت تضعیف نموده و رابطه میان مردم و دولت
  
  
  
  
  



   ۳۱ ياسيالزام س يهيت توجيمفهوم، مفاد و ماه ليتحل

   ______________________________________________  هانوشتپی
1 .The Nature of Political Obligation 

   17گران، صیو د ی، ترجمه محمد سالمیاسیالزام س ،جان هورتن .2
3. Internet encyclopedia of philosophy .http://www.iep.utm:edu/ 

 یاسیک واحد سیاست که در  یانسان يهااز افراد و گروه يامجموعه Political Society یاسی.مراد از جامعه س 4
  و عده اي بر آنها حکومت می کنند.افته یخاص اجتماع  یتحت مقررات

5. Legitimacy  
  .101ص ، فلسفه اخالق ،یرضا مدرسسیدمحمد .6

7 .Rex, Marthin, Political Obligation, Richard Bellamy & Andrew Mason, Political concepts, 
Manchester, p. 51. 
8  . Ibid 

 ،»يف ها و شهروندیحقوق، تکل«وود، یآندرو ه: ر.ك ين دو نوع شهروندیز ایتما یبررسو شتر یمطاله ب يبرا .9
  .323ـ308، صیاسیه سیمقدمه نظر

10. C.f: Pateman, The Problems of Political Obligation. 
11. Margaret Gilbert’ a Theory of Political Obligation, p. 1. 
12. Ibid. p. 9. 
13. Ibid, p. 1-4. 
14. Jacobs, Lesley. 
15. Political Obligation 
16. Political Duty 

  .77، صیرانیج یترجمه مرتض ،نینو یاسیبر فلسفه س يدرآمد کوبز،یج یلزل .17
  .75ص ،همان .18
  .77ص همان، .19
 همان. .20
 .78ص  ،همان .21
  .همان. 22

23. John Locks, Two Treatises of Government, Ed. By Peter Laslett, p. 348  
24 Ibid, p. 348. 
25. Rawls, A Theory of justice, p. 115. 

  .91، صنینو یاسیبر فلسفه س يدرآمد کوبز،یج .26
  .82ص، همان .27

28. D.D. Raphael, “Grounds of Political Obligation”; Problems of Political Philosophy, p. 175-209. 
29. Divine right 
30. Ibid . 
31. Heywood, Andrew, Political theory: an introduction, 2nd. ed,1999. 

  .297ـ295ص  ترجمه عبدالرحمن عالم،، یاسیه سیمقدمه نظر ،دوو یآندرو ه .32
 .22ص ، ترجمه ابراهیم علی کنی،جامعه وحکومت مک آیور، .33

34. Totologic. 
 



۳۲      ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان  

                                                                                                        
  .31، ص ی، ترجمه ناصر فکوهیاسیس یشناسانسان ر،یویکلود ر .35

36. D.D. Raphael. “Grounds of Political Obligation”; Problems of Political Philosophy, p. 175. 

  .209عبدالرحمن عالم، صترجمه ، یاسیه سیمقدمه نظر وود،یاندرو ه .37
38 .Ibid, p. 175. 

  .13و 12ص ، يدانشگاه علوم رضو یمجله تخصص، »هات حکومتیمشروع یمبان«، یجانیصادق الر .39
  13همان ص  .40

41. Descriptive 
42. Normative 

  .است در قرآنیحقوق و سمصباح،  یتقمحمد :ر.ك .43
 .312، ص یاسیه سیمقدمه نظر وود،یآندره ه .44
 .307ص  ،همان .45
  .171-170ص ، یاسیسفه سلف نتن،یکوئ یآنتون .46

47. The Oxford English Dictionary 
  .194، ص همان .48
  .181همان ص  .49
 .21، ص یاسیدانشنامه س ،يوش آشوریردا .50
 .237 ، صي، ترجمه محمد سپهریحکومت اسالم ينظر یمبان ،یآصف يمهدمحمد .51
 .27، ص ياسعد یترجمه مرتض ،یاسیسفه سلف نتن،یکوئ یآنتون .52
  .28همان ص  .53

54. Voluntary servitude 

را یـ آشکاراست ز یین خطایاند اما اقرار داده یستیف آثار آنارشین رساله را در ردیست ها ایاز آنارش یبرخ .55
م نداده و بـه  ینفس حکومت و دولت تعم یو نامشروع را به نف يل خود از حکومت استبدادیهرگز تحل یالبوئت

  جمالت وي موهم چنین تعمیمی است. از يده است، هر چند، پاره اینرس يجه این نتیچن
 .54، صيمعنو ی، ترجمه علياریاخت یبردگ ،ین دو البوئتیات .56
 .57ـ56همان ص  .57
 .60 همان، ص .58
 .همان. 59



   ۳۳ ياسيالزام س يهيت توجيمفهوم، مفاد و ماه ليتحل

  منابع
 .1373د، یمروار ،، تهراندانشنامه سیاسیوش، یدار ،يآشور

 ،یب مـذاهب اسـالم  یمجمع تقر ،، تهراني، ترجمه محمد سپهرمبانی نظري حکومت اسالمی، يمهدمحمد ،یآصف
1385. 

 .1378، ین ،، تهرانيمعنو ی، ترجمه علبردگی اختیاري ،نیات ،یدو البوئت

 .1386، نی ،، تهرانیرانیج یترجمه مرتض ،درآمدي بر فلسفه سیاسی نوینی، لزل ،وبزیکج

  .1384ران، یمت و فلسفه اکح یموسسه پژوهش ،تهران ،هاي عقل عملیکاوشي، مهد ،يزدی يحائر
 .1382، ین ،، تهرانیوهکناصر ف ، ترجمهشناسی سیاسیانسان، لودک ،ریویر

  .1359باران،  ،، تهراندانش و ارزش، پژوهشی در ارتباط علم و اخالق ،میرکعبدال ،سروش
  .1371 ،، تهرانياسعد یترجمه مرتض ،سفه سیاسیلفی، آنتون ،نتنیوئک

 .1381ر بها ،سال دوم، 1 ش ،تخصصی دانشگاه علوم رضوي، »هاومتکت حیمشروع« یمبان ،صادق ،یجانیالر

  .1376 ،سروش ،تهران ،فلسفه اخالق، رضامحمددیس ،یمدرس
 . ،1382ینیامام خم یوهشژپ یموسسه آموزش ،قم ،حقوق و سیاست در قرآنی، تقمحمد ،يزدیمصباح

ر، یـ بکریسسه انتشارات امؤم ،تهران ،یفین شریحسق و نگارش احمدی، تحقفلسفه اخالق تقی،محمد ،يزدیمصباح
 .1382ن الملل، یشر بت چاپ و نکشر

 .1381صدرا،  ،تهران و قم، فلسفه اخالق، یمرتض ،يمطهر

 .1384، يرضو یدانشگاه علوم اسالم ،گران، مشهدیو د ی، ترجمه محمد سالمالزام سیاسی، جان ،هورتن

  .1383قومس،  ،تهران، ، ترجمه عبدالرحمن عالممقدمه نظریه سیاسی، آندرو ،وودیه
  .1373 نا،جا، بیبی ،یجانیقه صادق الریترجمه و تعل ،ق معاصرفلسفه اخال ،یج ،كوارنو

Pate man C., The Problems of Political Obligation, New York: John Wiley, 1979  
Raphael D.D., “Grounds of Political Obligation”; Problems of Political Philosophy, 2nd ed. MacMillan 

Education LTD, London, 1990. 
Heywood, Andrew, Political theory: an introduction, 2nd. ed,1999. 
Internet encyclopedia of philosophy .http://www.iep.utm:edu/ 
Locks John, Two Treatises of Government, Ed. By Peter Laslett , Cambridge: University Press, 1960. 
Gilbert Margaret, A Theory of Political Obligation, New York, Oxford University, 2006 
Rawls’ A Theory of justice’ Cambridge’ 1971. 
Marthin Rex, Political Obligation, Richard Bellamy & Andrew Mason, Political concepts , Manchester 

University Press. 2003. 
  


