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 1لوك السياسية  فلسفة

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 لمديفرسارة اترجمة: 

 
 
 
 

شامل  مدخل   ال حول  فلسفي  والملكية  والشرعية،  الحكومة،  في  السياسية  لوك  جون  خاصة،  فلسفة 

(. ننوه موسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور على )، وألكيس توكنس.  نص مترجم لد  ؛والقانون الطبيعي

النسخة  ، والتي قد تختلف قليًلا عن  هذا الرابطبأن الترجمة هي للنسخة المؤرشفة في الموسوعة على  

األخيرة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه  للمقالة، حيث أنه قد يطرأ على    الدارجة

ا، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعلى رأسهم د. إدوارد زالتا، على تعاونهم،  الترجمة. وختاما

 واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة. 

 

 

 
1  Tuckness, Alex, "Locke’s Political Philosophy", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2020 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2020/entries/locke-political/>. 

https://www.pols.iastate.edu/directory/alex-tuckness/
https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/archives/win2020/entries/locke-political/
https://plato.stanford.edu/entries/locke-political/
https://plato.stanford.edu/entries/locke-political/
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( من أكثر الفالسفة السياسيني أتثريًا يف العصر احلديث. دافع لوك يف  ١٧٠٤-١٦٣٢يعد جون لوك ) 
عن فكرة أن البشر بطبيعتهم أحرار ومتساوون ضد ادعاء أن الرب    رسالتان يف احلكم املدينكتاب  

الناس لديهم حقوق مثل احلق يف احلياة    البشرجعل مجيع   خاضعني للملك طبيعيا. فقد جادل أبن 
تكون مستقلة عن قوانني أي جمتمع معني. استخدم لوك ادعاء أن البشر أحرار  حيث    ،واحلرية وامللكية

عقد اجتماعي حيث يقوم  عن  الناجتةمن تربير فهم احلكومة السياسية الشرعية ومتساوون كجزء  اطبيعي
الناس يف حالة طبيعية بنقل بعض حقوقهم بشكل مشروط إىل احلكومة من أجل ضمان التمتع حبياهتم  
محاية   أجل  من  الشعوب  من  بدعم  تتواجد  احلكومات  أن  ومبا  وراحة.  ابستقرار  وممتلكاهتم  وحريتهم 

وتعزي  ت  حقوقهم  أن  فيمكن  العامة،  املصلحة  وت  ز  بذلك  القيام  يف  تفشل  اليت  احلكومات  ستبدل  قاوم 
عن حق الثورة. وأيضا دافع لوك عن مبدأ    حبكومات جديدة. وابلتايل فإن لوك مؤثر أيًضا بسبب دفاعه
  ب أنه جيرسالة يف التسامح  لوك يف    رفضحكم األغلبية والفصل بني السلطتني التشريعية والتنفيذية.  

أيضا أن يكون للكنائس أي سلطة    عارضالدين احلقيقي و أنه  احلاكم(    يعتقد)ما    علىالناس    إجبار
قسرية على أعضائها. شرح لوك هذه املوضوعات ابلتفصيل يف كتاابته السياسية الالحقة، مثل رسالة  

 اثنية يف التسامح ورسالة اثلثة يف التسامح. 

 

 الطبيعيةلقانون الطبيعي واحلقوق ا .1
 حالة الطبيعة  .2
 امللكية .3
 موافقة )احملكوم( وااللتزام السياسي وهناايت احلكومة  .4
 لوك والعقاب  .5
 فصل السلطات وحل احلكومة .6
 التسامح  .7
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 التعليم والسياسة  .8
 قائمة املراجع •
 رئيسيةمصادر  •
 مصادر اثنوية •
 األدوات األكادميية  •
 املصادر اإللكرتونية األخرى •
 مداخل ذات صلة  •

 

 

  . القانون الطبيعي واحلقوق الطبيعية١

 

قد يكون املفهوم األكثر مركزية يف فلسفة لوك السياسية هو نظريته عن القانون الطبيعي واحلقوق الطبيعية.  
قبل   الطبيعي  القانون  للتعبري عن فكرة أن هناك حقائق أخالقية معينة  زمن  و جد مفهوم  لوك كوسيلة 
ظر عن املكان الذي يعيشون فيه أو االتفاقات اليت أبرموها. كانت  تنطبق على مجيع البشر، بغض الن 

قابلة للتطبيق بشكل عام، وتلك اليت كانت  البني القوانني الطبيعية،    هي تلك اليت   التناقضات املبكرة   همأ
. ي صاغ هذا التمييز أحياًًن على أنه الفرق  التقليدفيها ذلك   يوجدتقليدية وتكون فقط يف األماكن اليت  

 بني القانون الطبيعي والقانون الوضعي.

 

يشري عادًة   -يف التقليد املسيحي-خيتلف القانون الطبيعي أيًضا عن القانون اإلهلي من حيث أن الثاين  
يمكن  فتاب امللهمني اآلخرين.  الك  من خالل  األنبياء و على  مباشرة    الربإىل تلك القوانني اليت أنزهلا  

طريق العقل وحده وينطبق على مجيع الناس، يف حني أن القانون اإلهلي  اكتشاف القانون الطبيعي عن  
على    اإلله   أيمر اخلاص وينطبق فقط على أولئك الذين اصطفوا والذين    اإللهال ميكن معرفته إال من وحي  
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أبنه ليست    -مبن فيهم لوك    -. وهكذا رأى بعض الكتاب يف القرن السابع عشر  احتديد  وجوب اتباعهم 
تبدأ الوصااي  حيث  ااي العشر ًنهيك عن بقية شريعة العهد القدمي ملزمة على مجيع البشر.  مجيع الوص

. )إن  (Works 6:37)العشر "امسع اي إسرائيل" وابلتايل فهي تلزم فقط على الذين وجهت إليهم  
على الرغم من أن لوك    ...اإلمالء والتنسيق يف اقتباسات لوك يف هذا املدخل حمدثة(. وكما سنرى أدًنه

وحي، إال أنه مل ير أي تناقض يف أن يلعب الرب دورًا  بدون  يعتقد أن القانون الطبيعي ميكن أن ي عرف  
يف نظرية لوك، القانون اإلهلي  حيث  يف احلجة طاملا أن اجلوانب املتصلة به ميكن اكتشافها ابلعقل وحده.  

لوك    يرى . وابلتايل ال  متوازاينليسا  ؛ لكنهما  ضمونامل   والقانون الطبيعي متسقان وميكن أن يتداخالن يف 
مشكلة عندما أيمر الكتاب املقدس بقانون أخالقي أكثر صرامة من الذي ميكن اشتقاقه من القانون  

علم ما هو خمالف للقانون الطبيعي. أما  مشكلة حقيقية إذا كان الكتاب املقدس ي    يرىالطبيعي، ولكن  
جتنب لوك هذه املشكلة ألن التوافق مع القانون الطبيعي كان أحد املعايري اليت    د يف املمارسة العملية، فق

 الكتاب املقدس.  نصوصاستخدمها عند اقرار التفسري الصحيح ل

 

اكتسبت لغة احلقوق الطبيعية يف القرن الذي سبق لوك مكانة ابرزة أيًضا من خالل كتاابت مفكرين  
غروتيوس القانون  Pufendorf  فندورفوبو   Hobbesهوبز  و   Grotius  مثل  يؤكد  فبينما   .

الطبيعي على الواجبات، تؤكد احلقوق الطبيعية عادة على االمتيازات أو املطالبات اليت حيق للفرد احلصول  
ببعضها البعض يف نظرية لوك. يرى ليو    عليها. هناك خالف كبري حول كيفية فهم عالقة هذه العوامل

تصويرهم ملوقف    درجةيد من أتباعه أبن احلقوق أساسية، إىل  ( والعد١٩٥٣)   Leo Strauss  شرتاوس
لوك على أنه مشابه ملوقف هوبز خصوصا. حيث يشريون إىل أن لوك دافع عن نظرية تسعى وراء املتعة  

أن لوك    زعموايتفق مع هوبز حول طبيعة املصلحة الذاتية للبشر. و   أبنهوادعوا  (  ٢٠.  ٢البشرية )مقال  
، مما يؤكد أيًضا أن حقنا يف  تعارض مع أمنناتاليت ال    احلاالتفقط يف  القانون الطبيعي    بواجباتيعرتف  

  يتفوق على أي من واجباتنا. األمن

 

https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2/
https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2/
https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2/
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أكثر وجهة نظر دن   تبىن علماء  الطرف اآلخر،  (  ١٩٨٠)   Tully( وتويل  ١٩٦٩)  Dunnويف 
هو األساسي.    -وليس احلقوق الطبيعية    - عي  ( أبن القانون الطبي١٩٨٦)  Ashcraftوأشكرافت  

وهم يعتقدون أن لوك عندما شدد على حق احلياة واحلرية واملمتلكات كان يشري يف املقام األول إىل  
أقر   لوك  أيًضا أبن  العلماء  معظم  السرقة. جيادل  أو  االستعباد  أو  القتل  اآلخرين: عدم  واجباتنا جتاه 

من ال ميلك    علىى اجلنس البشري، مبا يف ذلك واجب الصدقة  بواجب عام للمساعدة يف احلفاظ عل
(. يعترب هؤالء العلماء أن الواجبات أساسية ابلنسبة للوك  ٤٢.  ١)مقالتان    العيشطريقة أخرى لكسب  

( موقفا  ١٩٩٢)  Simmonsألن احلقوق موجودة لضمان قدرتنا على الوفاء بواجباتنا. يتخذ سيمونز  
ابلنسبة    الواجباتسابقني، لكنه يدعي أن احلقوق ليست جمرد جانب آخر من  مشاهبا جملموعة العلماء ال

للوك، وليست جمرد وسيلة ألداء واجباتنا. بل تعترب احلقوق والواجبات أساسية بنفس القدر ألن لوك  
" هذه  احلياديةمن    قوية مبنطقة  يؤمن  أن  القرارات. يف حني  اختاذ  على  قدرتنا  احلقوق  " حيث حتمي 

 ميكن أن تنتهك القانون الطبيعي، إال أهنا ليست جمرد وسيلة لتحقيق القانون الطبيعي أيضا.  القرارات ال
( عما إذا كان اإلنسان حباجة إىل إعطاء األولوية  ٢٠١٤)  Brian Tierneyيتساءل براين تريين  و 

ن نظرايت  وجيادل أب  عادة كنتيجة طبيعية.  حيدثللقانون الطبيعي أو احلقوق الطبيعية حيث أن كالمها  
الطبيعية احلديثة   اليت    متطورةاحلقوق  الطبيعي  للقانون  الوسطى  العصور  تضمنت أذوًنت  من مفاهيم 

 . للتصرف أو عدم التصرف بطرق معينة

 

  تقر نسخة مايكل زوكريت حيث كانت هناك بعض احملاوالت إلجياد حل وسط بني هذه املواقف.  لقد  
Michael Zuckert  (عن موقف شرتاوس بوجود اختالفات أكثر بني هوبز ولوك.  ١٩٩٤ ) ال  ف

يزال زوكريت يشكك يف صدق إميان لوك، لكنه يعتقد أن لوك طور موقًفا يعزز حقوق امللكية من حيث  
( هذا اجلدل  ٢٠١٤)  Adam Seagraveآدم سيقريف    أكد أن البشر أحرار، وهو ما أنكره هوبز.  
هو تناقض واضح. حيث    أبن البشر ملك اإلله وأن البشر أحرار  أكثر... حيث جادل أبن ادعاء لوك 

(. يتحدث مقال حول فهم اإلنسانيف  بىن ادعائه هذا على نصوص من كتاابت لوك األخرى )خاصة  
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لوك عن البشر ككل يف النصوص املتعلقة ابمللكية اإلهلية، بينما يف النصوص املتعلقة ابمللكية الذاتية فهو  
فراد لديهم القدرة على االمتالك. لقد خلق اإلله البشر قادرين على التمتع حبقوق  يتحدث عن البشر كأ 

كالمها يؤكد على االختالفات بني استخدام  و امللكية فيما يتعلق ببعضهم البعض على أساس حرية عملهم.  
 لوك للحقوق الطبيعية والتقاليد األوىل للقانون الطبيعي.

 

  إن د لوك أن القانون الطبيعي ميكن يف الواقع أن ي عرف ابلعقل.  هناك نقطة خالف أخرى تتعلق ابعتقا
على الرغم    -)مقدمة لرساليت لوك(    Peter Laslett( وبيرت السليت  ١٩٥٣)  Straussشرتاوس  

للوك   تفسرياهتما  يف  الشديد  اختالفهما  مليئة  يرون    –   عامةً من  الطبيعي  للقانون  لوك  نظرية  أبن 
عن نظرية املعرفة األخالقية اليت تنفي إمكانية    ال حول فهم اإلنسانمقابلتناقضات. يدافع لوك يف  

( فطرية  أفكار  على  Essay Book 1وجود  قادرة  األخالقية  أن  ويدعي  طريقة    الربهنة(  بنفس 
(. ومع ذلك مل يقم لوك يف أي من أعماله ابستنباط كامل    ٣.  ٤،  ١٦.  ١١.  ٣الرايضيات )مقال  

األفكار الفطرية    يرجع إىليبدو أن لوك يف بعض األحيان  وأيضا  للقانون الطبيعي من املقدمات األوىل.  
( فقد اعرتف أبنه مل  Works 7:139)  معقولية املسيحية(، ويف كتابه  ١١.  ٢يف الرسالة الثانية )

أحد مطلًقا القانون الطبيعي كامل من حيث العقل فقط. يستنتج شرتاوس من ذلك أبن هذه    يطبق
التناقضات املوجودة تظهر للقارئ اليقظ أن لوك ال يؤمن حًقا ابلقانون الطبيعي على اإلطالق. ويقول  

   لفيلسوف ولوك الكاتب السياسي. فصل بني لوك االسليت بشكل أكثر حتفظا وببساطة أبنه جيب أن ي  

 

(  ١٨٨٣)  Colman( وكوملان  ١٩٥٨)  Yoltonكثري من العلماء يرفضون هذا املوقف. يولتون  
(  ١٩٩٢)  Simmons( وسيمونز  ١٩٨٧)  Grant( وجرانت  ١٩٨٧)  Ashcraftوأشكرافت  

( وكونويل  ٢٠١٦( وروسيرت )٢٠١٣)   Israelson( وإسرايلسون  ١٩٩٩)  Tucknessكنس  و وت
فال    يف كتابه معقولية املسيحية. للغاية( وآخرون جيادلون أبن نصوص لوك ال تعترب غري متسقة ٢٠١٩)

يعين عدم استنتاج القانون الطبيعي كامل من املبادئ األوىل أنه مل يستنتج أي منه. حيث أن النصوص  
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ة كل البعد عن أن تكون قاطعة. يف حني أنه من الصحيح  اليت يفرتض أهنا متناقضة يف الرسالتني بعيد
.  ١٠.  ٤يف املقال، فليس من الواضح أنه كان حياول ذلك. يبدو أن القسم    استنتاجأن لوك ال يقدم  

من ذلك اجلزء كان يركز أكثر على إظهار امكانية االستدالل ابملصطلحات األخالقية وليس    ١٩- ١
طبيعي. إال أنه جيب االعرتاف أبن لوك مل يتعامل مع موضوع القانون  على تقدمي تفسري كامل للقانون ال 

ينبغي.   منهجي كما  بشكل  بو الطبيعي  نظريته  صياغة  حماوالت  تتطلب  أكثر  قد  يتعلق  تفصيل  فيما 
 النصوص املختلفة. العديد من متناثرة بني   نصوصأبساسها وحمتواها إىل إعادة بنائها من 

 

نظرية القانون    حتتنون الطبيعي فيجب أن يوضع ضمن نقاش أوسع لفهم موقف لوك على أساس القا
عقالين". ويف    -" أو جدل "إرادوي  العقالنية  -   رادية االالطبيعي اليت سبقت لوك، ما يسمى جبدل "

أن الصواب واخلطأ حتددمها إرادة اإلله وحنن ملزمون بطاعتها جملرد أهنا    اجلدل اإلرادويأبسط صورة يعين  
، يقوم اجلدل اإلرادوي على أن اإلله يصبح غري ضروري لألخالق  هذه املواقفوعندما ال تتبع  إرادة اإلله.  

أبن  تشرح العقالنية  فدون الرجوع إىل اإلله.    ومضموهنا  حيث ميكن تفسري كل من القوة امللزمة لألخالق
جيعل األخالق تعسفية ويفشل يف تفسري سبب التزامنا بطاعة اإلله. وجيادل جريدون زورزي    التفسريهذا  

Graedon Zorzi   (أبن "الفرد" هو مصطلح  ٢٠١٩ )لوك، مما يشري إىل أننا  لنسبة لابي  ارتباط
  اتباعنا للقانون. علىسنحاسب من اإلله 

 

يف  و موقف لوك ليس واضًحا متاًما. فمن ًنحية معينة،  ف ي  القانون الطبيع  ضمونوفيما يتعلق أبسس وم 
العديد من احلاالت يديل فيها بتصرحيات تبدو إرادوية تفيد أبن القانون يتطلب مشرًعا يتمتع ابلسلطة  

على أن    مقاالت عن قانون الطبيعةأيضا يف  ويكرر  (. ويصر لوك  ٧.  ١٠.  ٤،    ٦.  ٣.  ١)مقال  
(. أما من ًنحية أخرى،  ١٢٠- ١١٦االلتزام بطاعة خالقها )املقاالت السياسية  املخلوقات جيب عليها  

 Works  ؛  ١٩٥.  ٢توجد عبارات تشري إىل معيار أخالقي خارجي حيتم توافق اإلله معه )الرسالتان  
قرتح العديد  القانون الطبيعي تعسفي. فقد ا    مضمون(. فمن الواضح أن لوك يريد جتنب اإلحياء أبن  7:6
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اقرتحها هرتسوغ  من احل اليت  من    عقالين( جعلت من لوك  ١٩٨٥)  Herzogلول. وأحد احللول 
على واجب االمتنان الذي يسبقه ويكون مستقالً عن اإلله. واخليار   الرب خالل ارساء التزامنا بطاعة  
( هو ببساطة اعتبار لوك إرادوي ألن تصرحياته تشري  ١٩٩٢)  Simmonsالثاين الذي اقرتحه سيمونز  

توكنس  غالب اقرتحه  الذي  الثالث  اخليار  أما  ذلك.  إىل  جرانت  ١٩٩٩)   Tucknessا  له  )وملح   )
Grant  وأكده اسرايلسون    ١٩٨٧Israelelson  هو التعامل مع مسألة اإلرادوية على  ٢٠١٣ )

. من وجهة النظر هذه فإن لوك ابلفعل إرادوي  ضمونأهنا تتكون من جزأين خمتلفني وهي األساسيات وامل 
بصرف النظر عن    -   املنطقعلق ابلسؤال "ملاذا جيب أن منتثل لقانون الطبيعة؟" يعتقد لوك أن  فيما يت
  نطق اإلهلي وامل  املنطقتوافق  ي، جيب أن  ابملضمونفقط. وفيما يتعلق    يرشدًنميكن أن    -  احلاكمإرادة  

ما أن اإلله خلقنا  البشري بكفاية حيث ميكن للبشر أن يقدروا مشيئة اإلله احملتملة. اعترب لوك أنه بين
اإلهلي بدرجة كافية حبيث ال يبدو القانون    واملنطقالبشري    املنطق بعقل من أجل اتباع إرادته، فقد يتوافق  

 الطبيعي تعسفيا ابلنسبة لنا. 

 

جيب على املهتمني ابلعالقة املعاصرة لنظرية لوك السياسية أن يناقشوا جوانبها الالهوتية. حيث جيعل  
من خالل االدعاء أبن األبعاد الالهوتية لفكره هي يف    معاصرة  نظرية لوك ذات صلةأتباع شرتاوس من  

األساس بالغية؛ وما هي إال "غطاء" حلمايته من اضطهاد السلطات الدينية يف عصره. ويعترب آخرون  
دان   وستانتون  ١٩٦٩)   Dunnمثل   )Stanton  (ابلسياسة  ٢٠١٨ حمدودة  صلة  له  لوك  أن   )

ري من حججه تعتمد حتديدا على االفرتاضات الدينية اليت مل تعد تناقش على نطاق  املعاصرة، ألن الكث
(  ١٩٩٧)   Vernon( وفرينون  ١٩٩٢)  Simmonsمثل سيمون    الك تابواسع. وقد حاول بعض  

فصل أسس جدل لوك عن جوانب أخرى منه. وعلى سبيل املثال، جيادل سيمون أبن فكر لوك مفرط  
"، حيث حيتوي على كل من احلجج الدينية والعلمانية. ويدعي  over-determinedبشموليته "

(. ١٣٥.  ٢أن القانون األساسي للطبيعة ابلنسبة للوك هو "احلفاظ على البشرية قدر اإلمكان" )رسالتان  
العواقبية   نظرية  مبدأ  حتت  املبدأ  هذا  يقدم  لوك  أبن  يدعي  األحيان  بعض  -ruleويف 
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consequentialist"  حيث أنه املبدأ الذي نستخدمه لتحديد احلقوق والواجبات األدق اليت هي :
ئنا  علينا مجيًعا. ويف مواضع أخرى، يلمح لوك أكثر إىل تربير كانط الذي يؤكد على سوء معاملة نظرا

( ادعاء معاكس:  ٢٠٠٢)  Waldronكما لو كانوا جمرد وسيلة لتحقيق غاايتنا. بينما يذكر والدرون  
الالهوتية عند لوك   السياسية مقارنة مبا    تقدمأبن  الواقع أساًسا أكثر صالبة لفرضيته عن املساواة  يف 

 تقدمه املناهج العلمانية املعاصرة اليت متيل ببساطة إىل أتكيد املساواة. 

 

وفيما يتعلق ابحملتوى احملدد للقانون الطبيعي، فال يقدم لوك أبدا بياًن شامال ملا يتطلب القانون الطبيعي.  
، ذكر لوك كثريا أن القانون األساسي للطبيعة هو احلفاظ  Two Treatisesالرسالتان    كتاب  ففي

سيمون فيجادل  اإلمكان.  قدر  البشرية  الرسالت١٩٩٢)  Simmons  زعلى  يف  أنه   Twoان  ( 
Treatises  ( واجب احلفاظ على اآلخرين  ٢( واجب احلفاظ على النفس و)١يعرض لوك )  ٦.  ٢

( واجب عدم  ٤( واجب عدم سلب حياة اآلخرين و )٣عندما ال يتعارض مع احلفاظ على النفس و) 
من أمهية  لوك إىل التقليل    نهجالتصرف بطريقة "متيل إىل تدمري" اآلخرين. ومييل املفسرون الليرباليون ل

  وهي  -اليت مل تنشر خالل حياته    -  األوىلأكثر يف كتاابته  شاملة  . ويقدم لوك قائمة  ٢و  ١الواجبات  
كما هو مطلوب    هويكرم  اإللهعلى    يثين  هنا  من املثري لالهتمام أن لوك و .  مقاالت عن قانون الطبيعة

 ة.ما ميكن أن نسميه صفات الشخصية اخلريّ ومبوجب مبوجب القانون الطبيعي 

 

 . حالة الطبيعة٢

الة الطبيعة بعدة طرق. ففي الوهلة األوىل يبدو األمر بسيطا جدا. حيث كتب  حلسر مفهوم لوك  لقد ف  
: "عندما أيضاطبيعة" و السلطة يضع مجيع البشر يف حالة  و لوك "احلاجة ]االفتقار[ إىل حاكم مشرتك  

للعقل بال حاكم مشرتك على األرض وسلطة حتكم فيما بينهم، فعلى حنو صحيح    ايعيش البشر معا وفق
ذلك على    املفسرين( فأخذ العديد من  ١٩Two Treatises.  ٢حالة الطبيعة". )رسالتان  تلك هي  

أنه تعريف لوك، واستنتجوا أن حالة الطبيعة حتدث عندما ال توجد سلطة سياسية شرعية قادرة على  



3/8/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 10

 

احلكم يف النزاعات وعندما يعيش الناس وفقا لقانون العقل. وبناء على هذا ختتلف حالة الطبيعة عن  
يف االلتزام بقانون    الناس جملتمع السياسي الذي يوجد فيه حكومة شرعية، وعن حالة احلرب عندما يفشل  ا

 العقل. 

 

إىل أن العبارة  سيمونز  ( حتداي مهما هلذا الرأي. حيث يشري  ١٩٩٣)  Simmons  ز يعرض سيمون
الطبيعة    -   شخصانقد يتمكن  فأعاله صيغت كشرط كاٍف وليس كشرط ضروري.   من    - يف حالة 

تفويض شخص اثلث لتسوية النزاعات بينهما دون اخلروج عن حالة الطبيعة، حيث لن يكون للطرف  
أيًضا أن غالبا ما تفشل    ز الثالث على سبيل املثال سلطة تشريعية من أجل املنفعة العامة. يدعي سيمون

ذلك    التفسريات األخرى يف تفسري حقيقة أن هناك من يعيش يف دول ذات حكومات شرعية ومع
( واألطفال دون  ٩.  ٢  Two Treatisesحالة الطبيعة: الزوار األجانب )رسالتان    حتتيكونون  

(. ويدعي أن حالة الطبيعة هي مفهوم  ٦٠.  ٢( وذوي "اإلعاقة" العقلية ) ١١٨،   ١٥. ٢سن الرشد )
وهنا عالئقي يصف جمموعة معينة من العالقات األخالقية اليت تكون بني أشخاص معينني، بدال من ك

وصف منطقة جغرافية معينة بال حكومة ذات سيطرة فعالة. إن حالة الطبيعة هي جمرد طريقة لوصف  
احلكومة  بواسطة  احلقوق واملسؤوليات األخالقية اليت تكون بني البشر الذين مل يوافقوا على حل نزاعاهتم  

لذا فهي تظل    ؛كنها أن توافق. هذه اجملموعات املذكورة للتو إما أهنا مل توافق أو ال مينفسها  الشرعية
 حتت حالة الطبيعة. وابلتايل قد يكون "أ" يف حالة الطبيعة مع "ب"، ولكن ليس مع "ج". 

 

(. وفقا لشرتاوس، يقدم لوك حالة الطبيعة على  ١٩٥٣حبدة مع تفسري شرتاوس )  زيتناقض تفسري سيمون 
أهنا وصف واقعي ملا يشبه اجملتمعات األوىل، وعند التدقيق يكشف هذا السرد مدى ابتعاد لوك عن  
التعاليم املسيحية. حيث جيادل هو وأتباعه أبن نظرايت حالة الطبيعة تتعارض مع رواية الكتاب املقدس  

فر التكوين وهي دليل على أن تعاليم لوك مشابه لتعاليم هوبز. كما هو مذكور أعاله يف تفسري  يف س
،  زشرتاوس، تبدو تصرحيات لوك املسيحية جمرد واجهة ختفي آرائه املعادية للمسيحية أساسا. وفقا لسيمون
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ريات االجتماعية  نظرا ألن حالة الطبيعة هي سرد أخالقي، فهي متوافقة مع جمموعة متنوعة من التفس ف
دون تناقض. فإذا عرفنا أن جمموعة من البشر حتت حالة الطبيعة، فإننا نعرف فقط احلقوق واملسؤوليات  

 مساملني أو شرسني.أو  عما إذا كانوا أغنياء أو فقراء اليت يعملون هبا جتاه بعضهم البعض؛ وال نعرف 

 

لعالقة بني حالة الطبيعة عند لوك  ( بتفسري اتبع ملا يتعلق اب١٩٦٩)  John Dunnقام جون دون  
ألنثروبولوجيا التارخيية بقدر  ل ادعى دون أن حالة الطبيعة عند لوك ليست تطبيقا  فومعتقداته املسيحية.  

لوك عن حالة الطبيعة هو تعبري    طرح وفقا لتفسري دون، إن  و حالة اإلنسان.    عن ما هي انعكاس الهويت  
، ولكن احلكومات أوجدها  خاصةهداف  أل  الربيف عامل خلقه    عن موقفه الالهويت، أي أن اإلنسان وجد 

 . هدافاألالبشر من أجل تعزيز تلك 

 

وهكذا فإن نظرية لوك عن حالة الطبيعة ستكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بنظريته عن القانون الطبيعي، حيث  
ل وصف لوك  أن األخرية حتدد حقوق البشر ووضعهم كأشخاص أحرار ومتساوين. كلما زاد مستوى قبو 

أصبحت حالة الطبيعة مفيدة أكثر كأداة لتمثيل البشر. إال أنه    ومتساوون ومستقلون،هنم أحرار  أبللبشر  
من املهم أن نتذكر عدم ادعاء أي من هذه التفسريات أن سرد لوك عن حالة الطبيعة ليس سوى جتربة  

  لوك   يقم مل  و فيها هذا املفهوم.    الطريقة اليت ي عتقد عادة أن كانط ورولز يستخدماننفس  فكرية، أي ب
وجد أشخاص يف مثل هذه احلالة" بقول ال يهم ألهنا جمرد جتربة فكرية.    مىتعلى احلجة القائلة "  ابلرد 

قال  الطبيعة    هناك بشر حتت  كان  بل  أيضا  حالة  .  ٢  Two Treatises)رسالتان  والزال يوجد 
ى األقل قد مت تشكيلها ابلفعل ابلطريقة  (. حيث بدى من املهم ابلنسبة له أن بعض احلكومات عل١٤

ناقش أدًنه حتت موضوع املوافقة،  ست  ف ،اليت اقرتحها. أما عن مدى أمهية ما إذا كانت قد وجدت أم ال
السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت احلكومة اجليدة ميكن أن تكون شرعية حىت لو مل حتصل على    حيث أن

متيل نظرايت العقد االفرتاضي والعقد الفعلي إىل اإلجابة على  و الشعب الذي يعيش حتت ظلها؛    وافقةم
 هذا السؤال بشكل خمتلف. 
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 . امللكية ٣

بني أهم مسامهاته يف الفكر السياسي، ولكنها أيضا  ي عتقد عموًما أن أفكار لوك عن امللكية هي من  
أحد اجلوانب اليت تعرضت ألشد االنتقادات. حيث نوقش ابهتمام ماهية أهداف لوك ابلضبط اليت  

  C.B. Macphersonالتفسريات، تلك اليت طورها ماكفريسون    هذهحاول حتقيقها بنظريته. ومن  
رأمسايل املطلق. ووفقا لتفسري ماكفريسون، ي عتقد أن لوك ( واليت ترى أن لوك دافع عن الرتاكم ال١٩٦٢)

( جيوز للمرء أن ميتلك فقط بقدر ما ميكن للمرء  ١وضع ثالثة قيود على تراكم امللكية يف حالة الطبيعة: )
( جيب على املرء ترك "ما يكفي وبنفس جودة ما أخذ"  ٢( و)٣١.  ٢استخدامه قبل أن يفسد )رسالتان  

.  ٢( أن ميتلك املرء إال من خالل العمل )فرتضا( ال جيوز )م٣(، و)٢٧.  ٢تفاء( )لآلخرين )قيد االك
ال يصبح قيد الفساد  حيث  تجاوز كل من هذه القيود.  (. ويدعي ماكفريسون أنه مع تطور اجلدل، ي  ٢٧

تجاوز قيود  وت  (.٤٧- ٤٦.  ٢ذو فائدة مع اخرتاع النقود ألنه ميكن ختزين القيمة يف وسيط ال يفسد )
كتفاء ألن نشأت امللكية اخلاصة تزيد من اإلنتاجية لدرجة أنه حىت أولئك الذين مل تعد لديهم فرصة  اال 

(. حسب وجهة نظر  ٣٧.  ٢امتالك أرض ستتاح هلم فرصة أكرب للحصول على ما هو ضروري للحياة )
ن  ماكفرسون، فإن شرط "ما يكفي وبنفس جودة ما أخذ" هو يف حد ذاته مشتق من مبدأ سابق يضم

جيادل ماكفريسون أبن القيد الثالث مل يكن قيًدا من    فرصة اكتساب ضرورايت احلياة من خالل العمل.
القيود اليت متسك هبا لوك على اإلطالق. على الرغم من أن لوك يبدو أنه يقرتح عدم امكانية املرء من  

امللكية. فقد وضح    ؛ فيجعل العمل هو مصدر حقوقكما ميلاالمتالك إال يف حالة عمله شخصيا على  
( هو ملكي. فحسب  ٢٨.  ٢لوك بصراحة أنه حىت يف حالة الطبيعة فإن "العشب الذي قطعه خادمي" ) 

امللكية. وكما ميكن توقعه فإن ماكفريسون   ماكفريسون، صرح لوك بوضوح أن العمل ميكن أن حيول 
ن حمتواها يعتمد على فرضية العقالنية  جيادل أبو ينتقد "امللكية الفردية" اليت متثلها نظرية لوك عن امللكية.  

التفاضلية بني ذوي رأس املال والعمال املأجورين وعلى تقسيم اجملتمع إىل طبقات واضحة. ونظرا لكون  
 كأعضاء مصوتني يف اجملتمع. أنه يشمل فقط مالكي األراضي    لوك ملزًما هبذه القيود، جيب أن نفهم
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  Alan Ryanخمتلفة. حيث جادل آالن رااين    جهاتنتقد فهم ماكفريسون لسرد لوك من عدة  لقد ا  
(،  ٨٧. ٢( أنه مبا أن امللكية ابلنسبة للوك تشمل احلياة واحلرية ابإلضافة إىل األرض )رسالتان ١٩٦٥)

االثنني إىل  فإن من ال ميلكون أرضا ميكن أن يكونوا أعضاء يف اجملتمع السياسي. مث يتحول اخلالف بني  
ما إذا كان لوك يستخدم "امللكية" ابملعىن األكثر مشولية يف بعض النصوص املهمة. وهاجم جيمس تويل  

James Tully  (تفسري ماكفريسون ابإلشارة إىل أن الرسالة األوىل١٩٨٠ )  تتضمن واجب    حتديدا
جب يتوافق مع وجوب  (. يف حني أن هذا الوا٤٢.  ١الصدقة على من ال ميلكون وسائل أخرى للعيش )

عمل الفقراء أبجور منخفضة، إال أنه يضعف ادعاء أبن من لديهم ثروة ليس لديهم واجبات اجتماعية  
 جتاه اآلخرين. 

 

أيضا إبعادة تفسري جوهري لنظرية لوك. ركزت التفسريات السابقة على االدعاء    Tullyطالب تويل  
ا خيلطون العمل مبا هو غري مملوك فقد يصبح ملكهم.  ميتلكون ما يعملون به، فعندم  فرادأبنه مبا أن األ

نوزيك   الشهري عن خلط عصري  ١٩٧٤)  Robert Nozickوانتقد روبرت  ( هذه احلجة مبثاله 
الطماطم الذي ميتلكه املرء مع البحر. فعندما خنلط بني ما منلكه وما ال منلكه، فلماذا نعتقد أنه هنا  

سرد تويل فإن الرتكيز على مثال اخللط هذا يفوت تركيز    نكتسب ملكية بداًل من أن خنسرها؟ وحسب 
يعتقد لوك أن الص ناع لديهم    ".workmanship model  "منوذج الصنعة لوك على ما يسميه  

على صورة اإلله    خملوقني . فالبشر  خالقهمحقوق ملكية ملا يصنعونه متاًما كما اإلله ميلك البشر ألنه  
ابلقدرة على تشكيل وصياغة البيئة املادية وفقا لنمط أو    -بكثري    وإن كان بدرجة أقل  -ويشرتكون معه  

( هذا التفسري أبنه سيجعل حقوق الصناع مطلقة  ١٩٨٨)  Waldronخطة عقالنية. انتقد والدرون  
سرينيفاسان   دافع  مطلقا.  خليقته  على  اإلله  حق  فيها  يكون  اليت  الطريقة    Sreenivasanبنفس 

من خالل متييزه بني اخللق والصنع.   Waldron رد والدرونضد  Tully ( عن حجة تويل١٩٩٥)
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فاخللق هو وحده الذي يولد حق امللكية املطلق واإلله وحده قادر على اخللق، ولكن الصنع مياثل اخللق  
   وإن كان أضعف.  -  وهو يولد حقا مشاهبا

 

لسرد لوك وهو تفسريه لشرط الكفاية وآاثرها.   Tullyهناك جانب آخر مثري للجدل يف تفسري تويل  
ففي تفسريه يكون جدل االكتفاء مهم ليكون جدل لوك معقوال. ونظًرا ألن لوك بدأ بفرضية أن العامل  

ر سوًءا على أحد. أي  ملك اجلميع، فإن امللكية الفردية ال ميكن تربيرها إال إذا أمكن إثبات أهنا ال تؤث
يف الظروف اليت ال تكون فيها السلعة اململوكة ًندرة حيث يتوفر الكثري من املاء أو األرض، فإذا ملك  
الفرد جزء منها فهو ال يضر ابآلخرين. ويف حالة عدم استيفاء هذا الشرط، فالذين ح رموا من السلعة  

أدرك لوك أنه مبجرد أن تصبح األرض ًندرة تبطل    حيق هلم االعرتاض على هذه امللكية. وفقا لتويل، فقد
احلقوق السابقة اليت ح صل عليها من خالل العمل؛ ألن شرط "ما يكفي وبنفس جودة ما أخذ" مل يعد  

بمجرد أن أصبحت األرض ًندرة، ال تكون امللكية شرعية إال من خالل إنشاء جمتمع  فمتاًحا لآلخرين.  
 سياسي.

 

والدرون   ماكفريسون  ١٩٨٨)  Waldronيدعي  طرح  عكس  على  أنه   )Macpherson  
( وآخرين، فإن لوك مل يتبىن شرط الكفاية على اإلطالق. ويشري إىل  ١٩٨٠)  Tully( وتويل ١٩٦٢)

أن لوك حتديدا جعل االكتفاء شرطا كافيا وليس شرطا ضروراي عندما يقول أن العمل يولد حق امللكية  
(. يعترب والدرون أن لوك  ٢٧. ٢جلودة لآلخرين" )رسالتان "على األقل عندما يوجد ما يكفي وبنفس ا

عرض شرط "ما  قدم بيان وصفي وليس معياري للشروط السابقة. وجيادل والدرون أيضا أنه يف النص مل ي  
يكفي وبنفس جودة ما أخذ" على أنه قيد ومل ي شمل مع القيود األخرى. حيث يعتقد والدرون أن هذا  

جوعا ألنه لن    البشرنتاج سخيف أنه يف ظروف الندرة جيب أن ميوت مجيع  الشرط سيقود لوك إىل است
 سيجعل اآلخرين أسوأ حااًل. امتالك ، وأي ابإلمجاععلى موافقة  أي شخص  حيصل 
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( أحد أقوى احلجج للدفاع عن موقف تويل. فقد جادل  ١٩٩٥)  Sreenivasanقدم سرينيفاسان  
فس جودة ما أ خذ" يشري إىل أمهية العبارة يف اجلدل.  أبن استخدام لوك املتكرر لشرط "ما يكفي وبن

وعلى وجه اخلصوص، فهي الطريقة الوحيدة اليت ميكن االعتقاد أن لوك قدم فيها بعض احللول حلقيقة  
ضرورية لتربير امللكية يف حالة الطبيعة. إذا مل يتعرض اآلخرون لألذى، فليس لديهم  اجلميع    موافقة أن  

أبن ذلك موافقة مجاعية، بينما إذا تعرضوا لألذى فمن غري املعقول اعتبارهم أسباب لالعرتاض ويؤخذ  
أنه  موافقون املهمة. حيث  النواحي  شرط "ما يكفي    يفسر. ينحرف سرينيفاسان عن تويل يف بعض 

نفس جودة  بو ما يكفي    " وليس "الفردوفرصة لتأمني ملكية    يما يكفوبنفس جودة ما أ خذ" مبعىن "
سرد لوك عن امللكية أقل تطرفا، حيث ال يضع أن    ت مناألرض(". وكان لذلك ميزة جعل السلعة )مثل  

شأت  لوك يعتقد أن اهلدف من نظريته هو إظهار أن مجيع حقوق امللكية األساسية غري صاحلة عند ن
هو أنه يثقل كاهل    -كما يعرتف سرينيفاسان    -اجملتمعات السياسية. أما عن العيب يف هذا التفسري  

حبجة خاطئة. فالذين لديهم فقط فرصة للعمل حتت أجور معيشية مل يعد لديهم احلرية اليت توفرت   لوك
لألفراد قبل الندرة لالستفادة من فائض القيمة الكامل الذي خيلقونه. مبعىن أنه مل يعد العمال الفقراء  

عتقد سرينيفاسان أن نظرية  يتمتعون ابملساواة يف احلصول على املواد اليت ميكن تصنيع املنتجات منها. ي
يعترب  فيما    دون موافقة  األفراد على حقوق امللكية الفردية  حصوللوك غري قادرة على حل مشكلة كيفية  

 . أساسا ا مجيع الناس ملكية

 

( ضد تويل  ١٩٨٨( استنتاج خمتلف. حيث انضم إىل والدرون )١٩٩٢)  Simmons زيقدم سيمون
وذج الصنعة. فهو يدعي أن اإلشارات إىل "الصنع" يف  ( يف رفض من١٩٩٥( وسرينيفاسان )١٩٨٠)

ال تشري إىل املعىن الصريح للكلمة حىت يكون منوذج الصنعة صحيًحا.    الرسالتنيالفصل اخلامس من  
أنه بينما كان لوك    زيعتقد لوك أننا منتلك أنفسنا على الرغم من أننا ال خنلق أنفسنا. يدعي سيمونحيث  

للبشر حقا حمصورا وخمتلفا كأوصياء وليس كصناع. يبين    له حقوق  اإللهيؤمن أبن   فإن  اخلالق،  كونه 
جدله هذا جزئيا على قراءته حلجتني واضحتني اختذها لوك: األوىل تربر امللكية على أساس إرادة    ز سيمون
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  لعمل. وفقا للحجة اب"  هاواالحتياجات البشرية األساسية، والثانية تربر امللكية على أساس "خلط  اإلله
األوىل، ميكن تربير بعض حقوق امللكية على األقل من خالل أن املشروع الذي يسمح ابالستيالء على  

ز  لسيمون  شاملة جدا ابلنسبةله عواقب مفيدة للحفاظ على البشرية. هذه احلجة    املوافقةاملمتلكات دون  
العواقبية. وفيما يتعلق  من حيث أنه ميكن تفسريها من ًنحية الهوتية أو من ًنحية بسيطة ملبدأ نظرية  

الثانية، ال يعترب سيمون تلبية    هو   العمل مادة "خملوطة" حرفيا، بل  زابحلجة  نشاط هادف يسعى إىل 
أن هذا ينبع من حق سابق للبشر يف    زاحتياجات احلياة ووسائل الراحة. ومثل سرينيفاسان يرى سيمون

يت. ميكن أن يولد العمل مطالبات ابمللكية  أتمني معيشتهم، لكنه يضيف أيضا حقا سابقا يف احلكم الذا
أن    زاخلاصة ألن امللكية اخلاصة جتعل األفراد أكثر استقاللية وقدرة على توجيه أشغاهلم. فيعتقد سيمون

يف هناية املطاف ألنه قلل من تقدير املدى الذي ميكن أن يؤدي فيه العمل املأجور إىل    فاشلةحجة لوك  
غنياء مما يقلص احلكم الذايت. وينضم أيضا إىل جدل الذين جيدون أن  جعل الفقراء يعتمدون على األ

 . حاليااملوجودة    العادل امللكية غري    توسعاألموال غري كاف لتربير    احلديث عن  عندعن املوافقة  طرح لوك  

 

الفصل اخلاص ابمللكية. أشار تويل  للوك هدفا إضافيا عندما كتب  أنه رمبا كان  الكتاب  اقرتح بعض 
يف شؤون    ا ( إىل أن لوك كان مهتما ومشارك١٩٩٦)  Barbara Arneil( وابربرا أرنيل  ١٩٩٣)

املستعمرات األمريكية، وأن نظرية لوك عن العمل أدت إىل استنتاج مناسب مفاده أن عمل السكان  
األمريكيني األصليني ولد حقوق امللكية على احليواًنت اليت اصطادوها فقط وليس على األرض اليت  

أرميتاج   ديفيد  جادل  وأيضا  عليها.  لالستيالء  متاحة  لوك  اعتربها  واليت  عليها   Davidاصطادوا 
Armitage  (أبن هناك أدلة على أن لوك شارك بفعالية يف مراجعة الدستور األساسي ل٢٠٠٤ )  والية

كارولينا يف نفس الوقت الذي كان يكتب فيه الفصل اخلاص ابمللكية يف الرسالة الثانية. إال أن مارك  
من عدم جتاهل حقيقة أن األحداث السياسية يف إجنلرتا    ينبه(  ١٩٨٣)  Mark Goldie  غولدي

 كانت حمور تركيز لوك األساسي يف كتابة الرسالة الثانية.
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لق مبكانة حقوق امللكية املكتسبة تلك يف حالة الطبيعة بعد نشأت اجملتمع املدين.  أما السؤال األخري فيتع
يبدو من الواضح أن لوك يعرتف على األقل بفرض الضرائب حتت موافقة األغلبية بدال من طلب املوافقة  

ليس للحكومة احلق    بسبب أنه( لوك ليربالًيا، ١٩٧٤) Nozick(. اعترب نوزيك ١٤٠.  ٢ابإلمجاع )
املالك. وبناء على تفسريه، قد تفرض  يف العامة دون موافقة  املمتلكات من أجل املصلحة   استخدام 

الناحية   أما من  امللكية.  املطلوب فقط حىت تنجح احلكومة حبماية حقوق  الضرائب ابملعدل  األغلبية 
ايل فإن ما  ( أنه عندما تتشكل احلكومة تكون األرض ًندرة ابلفعل وابلت١٩٨٠األخرى فيعتقد تويل )

امتلك سابقا حتت حالة الطبيعة مل يعد صاحلا وابلتايل مل يعد مقيدا على اإلجراءات احلكومية. أما وجهة  
عرتف أبن حقوق امللكية هي من بني حقوق حالة الطبيعة  ي( فهي بينهما، حيث  ١٩٨٨نظر والدرون )

  يتطلب ا تتمتع ابلقدرة على تفسري ما  على أهن  اهليئة التشريعيةرى  ياليت تستمر يف تقييد احلكومة، ولكن  
 القانون الطبيعي يف هذه املسألة بطريقة جوهرية جدا. 

 

 وااللتزام السياسي وهناايت احلكومة   املوافقة. ٤

يلعب دورا مركزاي. حيث يبدأ حتليله بعرض    املوافقةت بني القراءة املباشرة لفلسفة لوك السياسية أن مفهوم  
حالة األفراد يف حالة الطبيعة عندما ال خيضعون لسلطة شرعية مشرتكة قادرة على التشريع أو الفصل يف  

كآلية من خالهلا    ةالفردي   املوافقةالنزاعات. ويف حالة الطبيعة هذه من حرية واستقاللية، يؤكد لوك على  
 ينضم األفراد إىل تلك اجملتمعات. يف حني أن هناك ابلطبع بعض االلتزامات  تنشأ اجملتمعات السياسية مث

واحلقوق العامة اليت يتمتع هبا الناس مجيعا من قانون الطبيعة، فإن االلتزامات اخلاصة ال تنشأ إال عندما  
من    نتعهد هبا طوعيا. يصرح لوك بوضوح أنه ال ميكن للمرء أن يصبح كامل العضوية يف اجملتمع إال

إىل الرتكيز على  املوافقة  (. متيل املؤلفات املعنية بنظرية لوك عن  ١٢٢.  ٢)رسالتان    ةالصرحي  املوافقة خالل  
حكوماهتم  على    وافقواالطريقة اليت جييب هبا لوك أو ال جييب بنجاح على االعرتاض التايل: قلة من الناس  

يعترب هذا االستنتاج إشكايل ألنه    حكومات شرعية حقا.   - أو تكاد ال توجد    - فعال لذا ال توجد  
 يتعارض بوضوح مع هدف لوك.
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. ببساطة عندما دون تصريح علين )الضمنية(املوافقة إن حل لوك األوضح هلذه املشكلة هو مذهبه يف  
يستفيد الفرد من بلد ما فهو يعطي موافقة ضمنية حلكومتها ويوافق على قوانينها أثناء العيش داخل  
أراضيها. وهلذا يعتقد لوك أن ذلك يفسر التزام األجانب املقيمني بقوانني الدولة اليت يقيمون فيها، ولكن  

قوى، حيث أن املالك األصلي يضع امللكية حتت  أثناء اقامتهم فيها فقط. وختلق وراثة امللكية رابطا أ 
سلطة اجملتمع دائما. فالورثة عندما يقبلون أمالك آابئهم، يوافقون على سلطة اجملتمع على تلك امللكية  

(. هناك جدل حول ما إذا كان ينبغي اعتبار وراثة األمالك موافقة ضمنية أو صرحية.  ١٢٠.  ٢)رسالتان  
أنه من خالل قبول الفرد للملكية فهو يكتسب كامل العضوية يف اجملتمع؛    يف أحد التفسريات يعتقد لوك

( أن منوذج  ١٩٨٧) Grantمما يعين أن الفرد جيب أن يعترب ذلك مبثابة موافقة صرحية. يقرتح جرانت 
لوك كان من املمكن أن يكون آلية واضحة للمجتمع عندما يعطي البالغون موافقة صرحية تكون شرطا  

راثة امللكية. ويف تفسري آخر، اعرتف لوك أن الورثة مل يصرحوا بوضوح ابلتزامهم السياسي  مسبقا عند و 
 عند وراثتهم لتلك املمتلكات.

 

ومع ذلك فقد ح ل هذا اجلدل، حيث سيوجد يف أي جمتمع حايل أو سابق العديد من األفراد الذين مل  
ة مشاهبه للموافقة الضمنية لشرح كيف ميكن أن  يعطوا أبًدا موافقة صرحية؛ وابلتايل تنشأ احلاجة إىل طريق

صعوبة يف اعتبار جمرد املشي يف الشارع أو وراثة األرض مثال على    ز تظل احلكومات شرعية. وجيد سيمون
الفرد  ٦٩،    ١٩٩٣  Simmons  زمتعمد وطوعي للحقوق" )سيمون  حتول" (. وجيادل أبن موافقة 

كن االدعاء أبن الفرد قد وافق دون أن يدرك ذلك يعد  ابألفعال بداًل من الكلمات هو جانب واحد؛ ول
جانب خمتلف متاًما. إن مطالبة الفرد برتك مجيع ممتلكاته واهلجرة من أجل جتنب املوافقة الضمنية ختلق  

مع لوك على أن املوافقة الصرحية    ز حالة ال تكون فيها اإلقامة الدائمة خيارا حرا وطوعيا. يتفق سيمون
السياسي ولكن خيتلف حول كون معظم الناس قد منحوا هذه املوافقة فعال. ويدعي  ضرورية لاللتزام  
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الفلسفية"، واليت تعين أن معظم الناس ليس لديهم التزام    الالسلطويةأن أفكار لوك متيل إىل "  زسيمون
 أخالقي لطاعة احلكومة، على الرغم من أن لوك نفسه مل يقدم هذا االدعاء.

 

( هنجا خمتلفا متاما. حيث تدعي أن منطق لوك  ١٩٦٥)  Hannah Pitkinتتخذ هاًن بيتكني  
جيعل املوافقة أقل أمهية يف املمارسة مما قد تبدو عليه. إن املوافقة الضمنية هي يف الواقع ختفيف ملفهوم  
املوافقة، لكن ابلنسبة لسرد لوك فاحملتوى األساسي ملا جيب أن تكون عليه احلكومات حيدده القانون  

وليست املوافقة. لو كانت املوافقة أساسية حًقا يف سرد لوك، فسنكتشف السلطة الشرعية ألي    الطبيعي
. إال أن بيتكني تعتقد أن شكل وصالحية  األولوناملؤسسون حكومة من خالل العقد الذي اتفق عليه  

املسبقة ولكن  احلكومة ابلنسبة للوك حيددها القانون الطبيعي. وابلتايل فإن ما يهم حقا ليست املوافقة  
على سبيل املثال، ال يعتقد   القانون الطبيعي.  يتطلبجودة احلكومة احلالية وما إذا كانت تتوافق مع ما 

على ذلك النظام.  موافقتنا  لوك أن املشي يف شوارع البلد أو وراثة املمتلكات يف ظل نظام استبدادي يعين  
على    زهي من حتدد شرعية احلكومة. يعرتض سيمون  وابلتايل فإن نوعية احلكومة وليست املوافقة الفعلية،

هذا التفسري قائال أنه يفشل يف تفسري النصوص العديدة اليت يقول فيها لوك ابلفعل أن الفرد ال يكتسب  
 التزامات سياسية إال مبوافقته.

 

قد ادعى أبن قراءة ما يعترب "موافقة" يف  ف( هنجا خمتلفا.  ١٩٦٧)  John Dunnيتبع جون دون  
وم لوك حديثا هي مفارقة اترخيية. بينما تشدد النظرايت احلديثة على أن املوافقة هي موافقة حقيقية  مفه

فقط إذا كانت متعمدة وطوعية، إال أن مفهوم لوك للموافقة أوسع بكثري. ابلنسبة إىل لوك، يكفي أن  
ج. ودليال على  هو كل ما حنتا   - حسب تفسري دون    -يكون الناس "غري معارضني". فالرضوخ الطوعي  

استخدام   "املوافقة" على  مثل  لوك،  اليت يستخدمها  املوافقة  العديد من حاالت  إىل  دون  ذلك يشري 
على أن هذا التفسري    زيعرتض سيمون و األموال، حيث تكون أكثر منطقية حتت هذا التفسري الواسع.  

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%A9/
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جيعل لوك اثبت املبدأ    يتجاهل احلاالت اليت يتحدث فيها لوك عن املوافقة كخيار متعمد، وأن ذلك
 ليدفع مثن كونه غري مقنع.

 

هذه   يف  التحقيق  يف  احلديثة  الدراسات  ديفيس  املسائلاستمرت  حيلل  حيث   .Davis  (٢٠١٤  )
مصطلحات لوك وجيادل أبنه جيب علينا التمييز بني اجملتمع السياسي واحلكومة الشرعية. حيث أن الذين  
اعطوا موافقة صرحية هم فقط أعضاء يف اجملتمع السياسي، بينما متارس احلكومة سلطة شرعية على أنواع  

لكن  السلطة العليا يف بعض النواحي،  خمتلفة من البشر الذين مل يعطوا املوافقة. فإن احلكومة هي صاحبة  
لوك من خالل    زمن( أبنه ميكن للمرء أن يعطي موافقة فعلية يف  ٢٠١٧)  أيضا  جيادل و .  ملكية  سيادةبال  

اإلعالن عن نيته يف إدالء صوته بداًل من التصويت ملرشح معني. فتفسر األوىل بشكل معقول على أهنا  
تمع سياسي. مثال معاصر هو التسجيل للتصويت وعدم  متثل موافقة إجيابية على كونك عضوا يف جم
( حجة هلا صلة بذلك،  ٢٠١٥)   Van der Vossenالتصويت فعليا. مث يقدم فان دير فوسني  

مدعيا أن املوافقة األولية ملالكي األراضي ليست اآللية اليت حتكم احلكومات من خالهلا منطقة معينة.  
البداية( ببساطة ميارسون السلطة السياسية مث يوافق الناس ضمنًيا.   بل يعتقد لوك أن الناس )رمبا اآلابء يف

تعترب هذه املوافقة الضمنية كافية لتربير سلطة بدائية حتكم على املوافقني. ومن مث فإن املعاهدات بني  
( إىل أبعد من ذلك، جمادالً  ٢٠١٥)   Hoffيذهب هف  هذه احلكومات سرتسم احلدود اإلقليمية.  

حىت  اهلجرة(    عدمملوافقة الضمنية )مثل اختاذ قرار  إلعطاء احمدد    فعلىت إىل التفكري يف  حعدم احلاجة  ب
ضمنية إذا كانت احلكومة نفسها  ال املوافقة    تعطى  ، بداًل من ذلكفالتزام سياسي.    خللقضرورية    تعترب

 الشعب. جتاه  يتهامسؤول ظهر ي   بشكلتعمل 

 

سي عند اعطاء املوافقة. تؤكد املدرسة التفسريية اليت أتثر  هناك سؤال ذو صلة ويعين مبدى االلتزام السيا
أمننا  شرتاوس  هبا   الطبيعي تنطبق فقط عندما ال يهدد  القانون  على أولوية األمن. نظرا ألن واجبات 

التزاماتنا يف احلاالت اليت يتعرض فيها أمننا للتهديد املباشر. وذلك له    تسقط  حيث(،  ٦.  ٢)رسالتان  
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للغاية. يشري    آاثر مهمة إذا أخذًن يف االعتبار اجلندي الذي يرسل لتنفيذ مهمة يكون املوت فيها حمتمل
(  ١٣٩.  ٢( إىل أن لوك يعتقد أن اجلندي الذي يهرب من مثل هذه املهمة ) ١٩٨٧)   Grantجرانت  

يستحق حكم اإلعدام. يرى جرانت أن لوك يدعي ليس فقط أبن قوانني اإلعدام حبق املتهرب شرعية  
أيضا التزاما أخالقيا من  مبعىن أنه ميكن تنفيذها بال لوم )وهو أمر قد يوافق عليه هوبز(، ولكنها تعين  

)وهو أمر قد يرفضه هوبز(. وفقا جلرانت،  املصلحة العامة  جانب اجلندي حيث يضحي حبياته من أجل  
الوفاء   فيها  يؤدي  اليت  احلاالت  إىل  ميتد  أن  ابلواقع  املوافقة ميكن  به إلعطاء  نقوم  ما  أن  لوك  يعتقد 

االنضمام إىل اجملتمع السياسي قرارا أبداي هلذا السبب    ابلتزاماتنا إىل املخاطرة حبياتنا. حيث ي عترب قرار
حتديدا: جيب الدفاع عن اجملتمع فإذا كان إبمكان الناس إلغاء موافقتهم عند نقطة محاية اجملتمع عند  
تعرضه للهجوم، فإن املوافقة عند نقطة االنضمام إىل اجملتمع السياسي ستكون بال جدوى ألن اجملتمع  

ما تشتد احلاجة إليه. فقد يتخذ الناس قرارا حمسواب عندما ينضمون إىل اجملتمع،  السياسي سيفشل عند
واجبات  لحيث خطر املوت عند القتال هو جزء من هذه احلساابت. يعتقد جرانت أيًضا أن لوك يعرتف اب

 حبياته. خياطر  البعضحيث أن تبادلة امل

 

  ا خمتلف  استكشف هنجمث يتزام السياسي.  ل مشكلة االلحلمنهج لوك عن املوافقة    تركز معظم تفسريات
الغاايت املشروعة اليت ميكن أن تسعى احلكومات    -هنا وحاليا    -الدور الذي تلعبه املوافقة يف حتديد  

سيليجر   بني  مناظرة  من  النقاش  هذا  من  جزء  التقط  وكيندال  ١٩٦٨)   Seligerلتحقيقها.   )
Kendall  (حيث أن األول يعترب لوك دستوراًي  ١٩٥٩ ،)  أن لوك مينح سلطة غري    يرىبينما الثاين

حمدودة تقريبا لألغلبية. يف التفسري األول، ينشأ الدستور مبوافقة الشعب كجزء من إنشاء الدولة. أما يف  
الشعب جملسا تشريعيا حيكمه صوت األغلبية. وجهة نظر اثلثة قدمها توكنس   الثاين، ينشئ  التفسري 

Tuckness  (ترى أن لوك كان  ٢٠٠٢ )مرًن يف هذه املرحلة وأعطى الناس مرونة كبرية يف صياغة  أ
 الدستور. 
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يركز اجلزء الثاين من املناظرة على الغاايت بداًل من املؤسسات. يذكر لوك يف الرسالتني أن سلطة احلكومة  
تقتصر على املصلحة العامة. إهنا سلطة "ليس هلا غاية سوى احلماية" وابلتايل ال ميكن أن تربر قتل  

( ذلك  ١٩٧٤)  Nozickوزيك  نمثل    الليرباتريون(. يفسر  ١٣٥.  ٢املواطنني أو استعبادهم أو هنبهم )
على أنه يشري إىل أن احلكومات موجودة فقط حلماية الناس من التعدي على حقوقهم. يلفت التفسري  

أ( االنتباه إىل حقيقة أن صياغة القانون  ٢٠٠٨ب ،  ٢٠٠٢)  Tucknessالبديل الذي قدمه توكنس  
جيب احلفاظ على اجلنس البشري "قدر  الطبيعي اليت يركز عليها لوك يف اجلمل التالية هي إجيابية، حيث  

اإلمكان". يف هذا التفسري الثاين، تقتصر احلكومة على حتقيق أغراض القانون الطبيعي، ولكنها تشمل  
أهدافا إجيابية ابإلضافة إىل حقوق سلبية. وفقا لوجهة النظر هذه، متتد قوة تعزيز املصلحة العامة إىل  

وير اجليش وتقوية االقتصاد والبنية التحتية وما إىل ذلك... بشرط  اإلجراءات املصممة لزايدة السكان وتط
 الرسالة  يف   - أن تكون مفيدة بشكل غري مباشر هلدف احلفاظ على اجملتمع. وهذا يفسر وصف لوك  

احلكومي "لألسلحة والثروات وزايدة املواطنني" على أنه العالج املناسب خلطر اهلجوم األجنيب    للتعزيز   -
 (. ٤٢:  ٦)أعمال 

 

 

 لوك والعقاب. ٥

عّرف جون لوك السلطة السياسية أبهنا "احلق يف سن قوانني من عقوابت اإلعدام إىل مجيع العقوابت  
هي مركزية لرؤيته السياسة وجزء مما اعتربه    العقابيف    (. وابلتايل فإن نظرية لوك٣.  ٢األقل" )رسالتان  

.  ٢مبتكرا يف فلسفته السياسية. لكنه أشار أيًضا إىل نظريته يف العقاب على أهنا "فكرة غريبة جًدا" )
(، رمبا ألهنا تتعارض مع افرتاض أن امللوك فقط من ميكنهم العقاب. يعتقد لوك أن العقوبة تتطلب  ٩

ن حالة الطبيعة حيكمها قانون الطبيعة فمن اجلائز أن الفرد "يعاقب" اآلخر حتت تلك  وجود قانون، ومبا أ
احلالة. حيث أن منطق لوك هو أن القانون األساسي للطبيعة هو احلفاظ على اجلنس البشري، ومبا أن  

يكون  ( لذا جيب أن  ٧.  ٢هذا القانون سيكون "بال فائدة" عند انعدام وجود قوة بشرية لفرضه )رسالتان  

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/%D9%86%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%83/
https://hekmah.org/%D9%86%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%83/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8/
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مع صموئيل    جائزا هذا خيتلف  لوك يف جدله  احلكومة. كان  قبل وجود  بعضهم حىت  معاقبة  لألفراد 
(، حيث جادل صموئيل بوفندورف بشدة أن مفهوم  ١٩٣٤) Samuel Pufendorf  بوفيندورف

  العقوبة ال معىن له بدون هيكل قانوين حقيقي معرتف به.

 

كقضاة يتمتعون بسلطة العقاب يف حالة    ابلتصرفللناس  أدرك لوك أن االعرتاض املهم على السماح  
أنفسهم أيضا. مث اعرتف لوك حاال أن هذه عقبة  على  الطبيعة هو أن األمر سينتهي هبم ليكونوا قضاة  

(. أصر لوك على هذه النقطة ألهنا ساعدت يف  ١٣.  ٢وسبب رئيسي لرتك حالة الطبيعة )رسالتان  
. لقد اعتقد لوك أنه يف حالة الطبيعة يتمتع البشر حبرية االخنراط يف  تفسري االنتقال إىل اجملتمع املدين

"النشاطات العفوية" )األفعال اليت ال تنتهك أي قوانني مطبقة(، والسعي إىل احلفاظ على أنفسهم يف  
حدود القانون الطبيعي، ومعاقبة من ينتهك قانون الطبيعة. إن سلطة السعي حلماية النفس حمدودة يف  

(. وابلتايل  ١٣٠  -  ١٢٨.  ٢ع املدين مبوجب القانون، وتنقل سلطة العقاب إىل احلكومة )رسالتان  اجملتم
                                                                                                      فإن سلطة العقاب يف حالة الطبيعة هي األساس حلق احلكومات يف استخدام القوة القسرية.

 

إال أن األمر يصبح أكثر تعقيدا إذا نظرًن إىل مبادئ العقوبة. غالًبا ما تقسم مربرات العقوبة إىل تلك  
تتضمن  رجعيةالتلك  و   التقدمية  اخلطرين    التقدمية املربرات  .  األشخاص  اجملتمع من  اجلرمية ومحاية  ردع 

جرمية. قد  لل  العقاب بشكل مماثلو   اجلزاء وإعادة أتهيل اجملرمني. وعادة ما تركز املربرات الرجعية على  
 يف نصوص كالتايل:  املربرين بني هذين  يربطيبدو أن لوك 

 

ليسيطر    - قوة مطلقة أو تعسفية    ولكن بال  -وهلذا يكون يف حالة الطبيعة فرد أعلى سلطة من اآلخر  
على جمرًما عندما يكون بني يديه وفًقا ملشاعر الغضب العاطفية أو رغبته املفرطة الالحمدود، ولكن فقط  

بقدر ما ميليه العقل والضمري املتزن مبا يتناسب مع جرميته، وذلك ميكن أن يكون مبثابة    لالنتقام منه
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ايذاء الفرد لآلخر قانونيا، وهو ما نسميه العقاب. )رسالتان   . وهلذان السببان فقط يكون ردعو تعويض  
٨. ٢ ) 

 

أبن هذا دليل على أن    ز . وجيادل سيمونردعيعرتف لوك ابالنتقام والعقاب فقط من أجل التعويض وال
لوك جيمع بني سبيب العقوبة كالمها يف نظريته. إال أن هناك دراسة استقصائية ملربرات العقاب للحقوق  

" يف  اجلزاءاألخرى يف القرن السابع عشر تشري إىل أنه كان من الشائع استخدام كلمات مثل "  الطبيعية
(. يف النص املقتبس أعاله  Tuckness  2010aالنظرايت اليت ترفض ما نسميه اليوم العقوبة اجلزائية )

لشعب ويردع  يقول لوك أن مقدار العقوبة املناسبة هو املقدار الذي يعوض األطراف املتضررة وحيمي ا
اجلرمية يف املستقبل. أما عن موقف لوك جتاه العقوبة يف كتاابته األخرى حول التسامح والتعليم والدين  

أن    Tuckness. يدعي توكنس  اجلزاءفيتبع هذا املسار ابستمرار لتربير العقوبة على أسس أخرى غري  
ما )فهو يسعى إىل استعادة    طريقة بأتكيد لوك على التعويض مثري لالهتمام ألن التعويض يعترب رجعي  

شأن سابق( ولكنه تطلعي أيًضا من حيث أنه يوفر فوائد حقيقية ملن يتلقى التعويض. هناك رابط هنا  
بني فهم لوك للعقاب الطبيعي وفهمه لعقوبة الدولة الشرعية. حىت يف حالة الطبيعة فإن التربير األساسي  

جيايب املتمثل يف احلفاظ على حياة اإلنسان وممتلكاته. حيث  للعقاب هو أنه يساعد على تعزيز اهلدف اإل 
 أن الرتكيز على الردع واألمن العام والتعويض يف العقوابت اليت تديرها احلكومة يعكس هذا التأكيد.

 

دولًيا. يصف لوك العالقات الدولية أبهنا حتت    العقاباملعضلة الثانية فيما يتعلق ابلعقاب هو جواز  
القانون   انتهاكات  ملعاقبة  السلطة  بنفس  الدول  تتمتع  أن  املبدأ جيب  الطبيعة، ومن حيث هذا  حالة 

  - الطبيعي يف اجملتمع الدويل اليت يتمتع هبا األفراد يف حالة الطبيعة. وهذا من شأنه أن يضفي الشرعية  
بة األفراد على جرائم احلرب أو اجلرائم ضد اإلنسانية حىت يف احلاالت اليت  على معاق  - على سبيل املثال  

ال تسمح فيها قوانني دولة معينة وال القانون الدويل ابلعقوبة. وهلذا يف احلرب العاملية الثانية حىت مع عدم  
دأ القانون الطبيعي  االعرتاف "جبرائم العدوان" يف ذلك الوقت كجرمية مربرة للعقوبة الفردية، فإذا انتهك مب
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الذي يقضي بعدم حرمان األفراد من احلياة أو احلرية أو املمتلكات؛ فإن املذنبون ميكن أن يكونوا عرضة  
مع القدرة على العقاب    متناسقةلعقوبة جنائية. لذا كان التفسري الشائع هو أن القدرة على العقاب دولًيا  

 يف حالة الطبيعة. 

 

( جادل أبن هناك عدم تناسق بني احلالتني ألن لوك يتحدث  2008a)  Tucknessإال أن توكنس  
اليت ميكنها السعي لتحقيقها. حيث غالبا ما يقول لوك أن سلطة    هدافأيضا عن حمدودية الدول يف األ

احلكومة تستخدم حلماية حقوق مواطنيها وليس من أجل حقوق مجيع البشر يف كل مكان )رسالتان 
(. جيادل لوك أبنه يف حالة الطبيعة جيب على  ١٤٧.  ٢،    ١٣١.  ٢،    ٩٥.  ٢،    ٨٨.  ٢،    ٩٢.  ١

وهو اجلنس البشري ككل. ولكن بعد تشكيل    -الفرد استخدام سلطة العقاب للحفاظ على جمتمعه  
الدول فإن سلطة العقاب ستستخدم لصاحل جمتمعه اخلاص. يف حالة الطبيعة ال ي طلب من الشخص أن  

(، وهذا من املفرتض أن يعين أيضا أن الفرد غري مطالب  ٦.  ٢حبياته من أجل اآلخر )رسالتان    خياطر 
عاِقب. لذلك قد يعرتض لوك  

 
ابلعقاب يف حالة الطبيعة عندما تكون حماولة العقاب خطر على حياة امل

ة قد يرفض أي  على فكرة إجبار اجلنود على املخاطرة حبياهتم ألسباب تتعلق ابإليثار. يف حالة الطبيع 
فرد حماولة عقاب اآلخرين إذا كان ذلك خطر على حياته، وابلتايل فإن لوك يفسر أن األفراد رمبا مل  

 على جرائم دولية. يإيثار يوافقوا على السماح للدولة ابملخاطرة حبياهتم من أجل عقاب 

 

 

 . فصل السلطات وحل احلكومة٦

فكرة   على  تقوم  الشرعية  احلكومة  أن  لوك  السلطة  يرى  وقبل كل شيء  أوال  السلطات.  بني  الفصل 
( حيث متتلك السلطة النهائية يف  ١٤٩.  ٢التشريعية. يصف لوك السلطة التشريعية أبهنا عليا )رسالتان  

( الشعب"  على  السلطة  استخدام  الطبيعة  ١٤٣.  ٢"كيفية  بقانون  ملزما  التشريعي  اجمللس  ويظل   .)
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(. ١٣٥.  ٢أهداف القانون الطبيعي وحتدد العقوابت املناسبة )  وغالب ما يقوم به هو وضع قوانني تعزز
مث ت كلف السلطة التنفيذية بتطبيق القانون كما هو مطبق يف حاالت حمددة. ومن املثري لالهتمام أن  
سلطة لوك الثالثة تسمى "السلطة الفيدرالية" وهي احلق يف التصرف دولًيا وفًقا لقانون الطبيعة. وألن  

القانون الطبيعي حيث ميكنها معاقبة  الدول ال تزا اتباع  بينها، فيجب عليها  فيما  ل يف حالة الطبيعة 
 بعضها البعض عند انتهاك ذلك القانون من أجل محاية حقوق مواطنيها.

 

أكثر  لل  لوك   ذكر  عدمحقيقة  إن   توضح  منفصلة  القضائية كسلطة  السلطات    بني   تمييزالسلطة 
السلطات ابحيث  املؤسسات.  و  أن هناك وظيفة )مثل سن  تتعلق  السلطة يعين  امتالك  إن  لوظائف. 

ن السلطة التشريعية أعلى من  أشرعيا. عندما يقول لوك    االقوانني أو تطبيق القوانني( ميكن أن يقام هب
التنفيذية فهو ال يعين أن الربملان أعلى من امللك. يؤكد لوك ببساطة أن "من يعطي القوانني   السلطة 

(. وأيضا يعتقد لوك أنه من املمكن ألكثر من  ١٥٠.  ٢يكون أعلى منه" )رسالتان  لآلخر جيب أن  
التشريعية يف زمنه كانت مشرتكة بني  املثال السلطة  السلطة، على سبيل  مؤسسة أن تشرتك يف نفس 

لثالثة  اجملس العموم وجملس األعيان وامللك. حيث أن الثالثة جيب أن يتفقوا على أمر ما ليصبح قانوًن، ف
(. كما يعتقد أن السلطة الفيدرالية والسلطة التنفيذية عادة  ١٥١.  ١جزء من السلطة التشريعية )مجيعا  

يف أيدي السلطة التنفيذية، لذلك من املمكن لنفس الفرد أن ميارس أكثر من سلطة )أو وظيفة(. لذا ال  
 أ(. ٢٠٠٢  Tucknessيوجد تطابق فردي بني السلطات واملؤسسات )توكنس  

 

كوظيفة أو سلطة    القانوين  لكنه ال يرى التفسري رض لوك وجود مؤسسات مستقلة تسمى احملاكم  ال يعا
. ابلنسبة إىل لوك يتعلق التشريع يف املقام األول ابإلعالن عن قاعدة عامة تنص على أنواع اجلرائم  مميزة

ت لتطبيق  الالزمة  األحكام  إصدار  التنفيذية هي سلطة  السلطة  املناسبة.  على  والعقوابت  القوانني  لك 
(. كل من هذه اإلجراءات هلا  ٨٩  -   ٨٨.  ٢حاالت حمددة وإدارهتا وفًقا لتوجيهات القانون )رسالتان 

تفسري. ينص لوك على أن القوانني الوضعية "صحيحة إىل حد ما، حيث أهنا مبنية على قانون الطبيعة  
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تنفيذية تفسري القوانني يف ضوء  (. بعبارة أخرى جيب على السلطة ال١٢.  ٢ومن خالله تنظم وتفسر" ) 
فهمها للقانون الطبيعي. وبشكل مشابه تتضمن السلطة التشريعية ختصيص قوانني الطبيعة وحتديد كيفية  

القانون الطبيعي. مل  ١٣٥.  ٢تطبيقها على ظروف معينة ) لوك    يعترب( وذلك يدعو أيًضا إىل تفسري 
أنه وظيفة مستقلة   القانون على  والتنفيذية  أب  هادقالعتتفسري  التشريعية  الوظائف  نه جزء من كل من 

 (.Tuckness 2002aتوكنس )

 

( فإننا  ١٩٨٩الالحق )  Montesquieu  إذا قارًن صياغة لوك لفصل السلطات أبفكار مونتسكيو
نرى أهنا ليست خمتلفة متاًما كما قد تظهر يف البداية. على الرغم من أن مونتسكيو يعطي التقسيم األكثر  

لطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحني يشرح ما يعنيه هبذه املصطلحات يعيد التأكيد على  شهرة للس
تفوق السلطة التشريعية ويصف السلطة التنفيذية أبن هلا عالقة ابلشؤون الدولية )السلطة الفيدرالية عند  

عن التنفيذية  )السلطة  احمللية  القوانني  بتطبيق  معنية  القضائية  والسلطة  تغريت  لوك(  لقد  لوك(.  د 
اعترب لوك أن القبض على شخص ما وحماكمته ومعاقبته جزء من  حيث  املصطلحات أكثر من املفاهيم.  

 (.Tuckness 2002aوظيفة تنفيذ القانون وليست وظيفة مستقلة )

 

رأينا اعتقد لوك أنه من املهم أن حتتوي السلطة التشريعية على جمموعة من املمثلني املنتَخبني، ولكن كما  
لكية وأرستقراطية أيضا. اعتقد لوك أن الناس لديهم  ميكن أن حتتوي السلطة التشريعية على عناصر مَ 

احلرية يف إنشاء دساتري "خمتلطة" تستخدم كل ذلك؛ هلذا السبب فإن نظرية لوك لفصل السلطات ال  
لى جزء من السلطة التشريعية.  متلي نوعا معينا من الدستور وال متنع املسؤولني غري املنتخبني من احلصول ع

كان لوك يهتم أكثر أبن الشعب لديه ممثلني يتمتعون بسلطة كافية متنع التعدي على حريتهم وحماوالت  
فرض ضرائب عليهم دون مربر. وذلك مهم ألن لوك يؤكد أيضا أن الشعب يظل القوة العليا احلقيقية  

(. وميكن أن  ١٤٩.  ٢طة التشريعية )رسالتان  دائما. حيث حيتفظ الشعب حبق "إزالة أو تغيري" السل
(، لكن لوك  ٢١١.  ٢حيدث هذا لعدة أسباب. ميكن حل اجملتمع أبكمله من خالل غزو أجنيب ًنجح )
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. إذا مت جتاهل  انتخبوهااهتم أكثر بوصف احلاالت اليت يستعيد فيها الشعب السلطة من احلكومة اليت  
سيادة القانون أو إذا م نع ممثلو الشعب من التجمع أو إذا غ ريت آليات االنتخاابت دون موافقة الشعب  

.  ٢أو إذا س لم الشعب إىل قوة أجنبية، فيمكنهم حينئذ استعادة سلطتهم األصلية وإسقاط احلكومة )
(. يعتقد لوك أن  ٢٢٢.  ٢هم )(. ميكنهم أيضا التمرد إذا حاولت احلكومة سحب حقوق١٧  -  ٢١٢

هذا مربر ألن الشعب املضطهد من املرجح أن يتمرد على أي حال، ومن غري املرجح أن يتمرد الذين مل  
.  ٢)  حيدثجيعل االستبداد أقل احتمااًل أن    التمرديتعرضوا للقمع. وفضال عن ذلك فإن خطر احتمالية  

متنوعة من األشكال الدستورية الشرعية، فإن  (. وهلذه األسباب، يف حني أن هناك جمموعة  ٦ - ٢٢٤
 تفويض السلطة مبوجب أي دستور ي فهم على أنه مشروط.

 

إن فكرة لوك عن فصل السلطات معقدة بسبب مبدأ االمتياز. االمتياز هو حق السلطة التنفيذية يف  
تسعى إىل احلفاظ  لقوانني اليت  سني ا التصرف دون إذن صريح قانوين أو حىت مبخالفة القانون من أجل حت

هبدم منزل ملنع انتشار احلريق يف مجيع أحناء    -على سبيل املثال    -على حياة اإلنسان. قد أيمر امللك  
أنه "سلطة  ١٥٩.  ٢املدينة )رسالتان   بال قانون ألجل    األمر (. يعّرف لوك ذلك بشكل أوسع على 

حيل لوك هذا  مث  دة التشريعية.  (. ويشكل ذلك حتداي لفكرة لوك عن السيا١٦٦.  ٢املصلحة العامة" )
أن   هو  السلطة  املنطقي هلذه  األساس  أن  بتوضيح  تغطي مجيع    القوانني التحدي  أن  ميكن  العامة ال 

سيضر املصلحة العامة وأن اهليئة التشريعية ليست دائما   ابلقوانني احلاالت احملتملة وأن االلتزام غري املرن  
قة بني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية على الدستور  ( . تعتمد العال١٦٠.  ٢جاهزة إلصدار حكم )

التنفيذي أي دور يف السلطة التشريعية العليا، فيمكن للهيئة التشريعية أن   احملدد. إذا مل يكن للرئيس 
تلغي قرارات السلطة التنفيذية وفقا لصالحياهتا عند استدعائها. ولكن إذا كان لدى الرئيس التنفيذي  

الرئيس    هبافيتو( فستكون النتيجة حالة مجود بينهما. يصف لوك حالة مجود مماثلة يتمتع  حق النقض )ال
سلطة استدعاء الربملان وميكنه ابلتايل منع الربملان من االجتماع من خالل رفض  عندما ميلك  التنفيذي  

حول ما  ال يوجد قاٍض على األرض بينهما    -كما يقول لوك    - دعوته إىل جلسة. يف مثل هذه احلالة  
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إذا كانت السلطة التنفيذية قد أساءت استخدام صالحياهتا ولكل من اجلانبني احلق يف "االحتكام إىل  
 (.١٦٨.  ٢الرب" بنفس الطريقة اليت ميكن للناس من خالهلا اللجوء إىل الرب ضد احلكومة املستبدة )

 

إن مفهوم "االحتكام إىل الرب" هو مفهوم مهم يف فكر لوك. يفرتض لوك أن البشر عندما يغادرون  
حالة الطبيعة ينشئون حكومة بدستور معني حيث حتدد ماهية الصالحيات اليت حيق للهيئات ممارستها.  

الناس وتعزيز   . يف  مةاملصلحة العاويفرتض لوك أيضا أن هذه الصالحيات ست ستخدم حلماية حقوق 
احلاالت اليت يوجد فيها نزاع بني الشعب واحلكومة حول ما إذا كانت احلكومة تفي ابلتزاماهتا فال توجد  

هو    -ابلنسبة للوك    -سلطة بشرية أعلى ميكن االستئناف هلا. حيث أن االستئناف الوحيد املتبقي  
الح ضد اخلصم وجعل الرب  الرجوع إىل الرب. لذلك فإن مفهوم "االحتكام إىل الرب" يتضمن محل الس 

 حيكم من هو على حق.

 

 

 . التسامح٧

العديد من نقاط اجلدل اليت هتدف إىل إنشاء اجملاالت املناسبة للدين    رسالة يف ابلتسامحطور لوك يف  
الرئيسية يف أن احلكومة ال ينبغي أن تستخدم   حملاولة ادخال    القوة القسريةوالسياسة. وتتمثل أفكاره 

لدين احلقيقي وأن اجملتمعات الدينية هي منظومات اختيارية ليس هلا احلق يف استخدام القوة  الناس إىل ا
القسرية على أتباعها أو غري اتباعها. إن أحد احلجج املتكررة اليت يستخدمها لوك هي الدين حتديدا.  

هي الطريقة املناسبة    حيث جيادل لوك أبنه ال يدعو املسيح وال تعاليم العهد اجلديد إىل أن القوة القسرية
إلرشاد الناس إىل طريق اخلالص. كما أنه يذكر كثريا ما يعتربه دليال واضحا على النفاق؛ أبن الذين  
يسارعون يف اضطهاد اآلخرين بسبب اختالفات صغرية يف العبادة أو العقيدة ال يهتمون نسبيا ابخلطااي  

 م األبدية.األخالقية األوضح واليت تشكل هتديدا أكرب على حالته 
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ابإلضافة إىل هذه احلجج وحجج دينية مشاهبة، يقدم لوك ثالثة أسباب أكثر فلسفية بطبيعتها ملنع  
(. Works 6:10–12احلكومات من استخدام القوة القسرية لدفع الناس إىل تبين معتقدات دينية )

مع احلجة    تتماثلعهد إىل أي من حكم الرب أو البشر. وهذه احلجة  أواًل، جيادل أبن أرواح البشر مل ت  
املستخدمة كثريا يف "الرسالتني" خللق احلرية الطبيعية واملساواة للبشرية. ال يوجد يف الكتاب املقدس ما  
يلزم احلكام إبدخال البشر إىل الدين احلقيقي، وال ميكن للبشر أن يوافقوا على مثل هذا اهلدف للحكومة  

ن البشر إبرادهتم ال يصدقوا ما أيمرهم احلاكم أبن يؤمنوا به. فمعتقداهتم هي نتيجة ملا يعتقدون أنه  أل
صحيح وليس ما يريدون. وحجة لوك الثانية هي أنه مبا أن سلطة احلكومة هي القوة القسرية فقط، يف  

القسرية غري قادرة على    للعقل، فإن القوة  الصادقحني أن الدين احلقيقي ميلك قدرة اإلقناع الداخلي  
إدخال البشر إىل الدين احلقيقي. أما حجة لوك الثالثة هي أنه حىت لو كان احلاكم قادرًا على تغيري آراء  

العديد  و دخل املزيد من الناس إىل الدين احلقيقي.  الناس فإن احلالة اليت يقبل فيها اجلميع دين احلاكم لن ت  
 ة.من حكام العامل يؤمنون أبداين ابطل

 

أ( ابلقول أن حجج لوك الثالث هم يف احلقيقة    ١٩٩٩)  Jonas Proast  رد املعاصر جوًنس بروست 
حجتني فقط، أبن اإلميان احلقيقي ال ميكن فرضه وأننا ال منلك أي سبب لالعتقاد بصوابنا أكثر من  

غري مباشر  غريًن. جادل بروست أبن القوة القسرية ميكن أن تساعد يف دفع الناس إىل احلق "بشكل  
وعن بعد". كانت فكرته أنه على الرغم من أن القوة القسرية ال ميكن أن تغري مباشرة يف العقل أو القلب،  

ما  إال أهنا قد تدفع الناس إىل التفكري يف احلجج اليت قد يتجاهلوهنا أو أن متنعهم من مساع أو قراءة  
إدخال الناس إىل الدين احلقيقي، فإن لوك    . إذا كانت القوة القسرية مفيدة بشكل غري مباشر يفيضلهم

مل يقدم حجة مقنعة. أما ابلنسبة إىل حجة لوك حول الضرر الذي ينتج من حاكم بدين ابطل والذي  
القوة للرتويج لدينه، فقد ادعى بروست أن ذلك ال عالقة له ألن هناك فرقا وثيق الصلة أخالقيا    يستخدم

للدين الذي يعتقد أنه صحيح وبني التأكيد على أنه قد يروج للدين  بني التأكيد على أن احلاكم قد يروج  
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أفضل موضوعيا من تلك    آراءه املرء يعتقد أن  إن  احلق. يعتقد بروست أنه ما مل يكن املرء يف شك اتم، ف
   األخرى. اآلراء 

 

والدرون   جريميي  اجلمهور  ١٩٩٣)  Jeremy Waldronكرر  ألجل  بروست  اعرتاض  جوهر   )
دل أنه بغض النظر عن حجج لوك املسيحية، كان موقفه الرئيسي هو أنه من غري املنطقي  املعاصر. وجا

مع   فقط  تفيد  القسرية  القوة  الدين ألن  القسرية يف مسائل  القوة  استخدام  املضطهد  نظر  من وجهة 
احد  اإلرادة، واإلميان ليس شيًئا نستطيع تغيريه ابإلرادة. أشار والدرون إىل أن هذه احلجة هي عائق و 

  - فقط لالضطهاد، وابلتايل لن متنع املضطهد من االضطهاد الديين لغرض آخر غري التحويل الديين  
مثل احلفاظ على السالم. وحىت يف احلاالت اليت يكون فيها لالضطهاد هدف ديين، يتفق والدرون مع  

ناس. تركز بعض  بروست على أن القوة القسرية قد تكون فعالة بشكل غري مباشر يف تغيري معتقدات ال
املناقشات احلالية حول مسامهة لوك يف الفلسفة السياسية املعاصرة يف جمال التسامح على ما إذا كان  

ب(  ٢٠٠٨)   Tucknessلوك لديه إجابة جيدة على اعرتاضات بروست ووالدرون. جيادل توكنس  
 ( أبن لوك قلل من أمهية حجة العقالنية يف كتاابته الالحقة. ٢٠١٦) Tateوتيت 

 

املعاصرين إنقاذ جدل لوك من خالل إعادة تعريف اهلدف الديين الذي يفرتض أن    املنظرينحياول بعض  
( على سبيل املثال إىل أن  ١٩٨٩)  Susan Mendusاحلاكم يسعى إليه. تشري سوزان ميندوس  

 تعترب  غسيل الدماغ الناجح قد يدفع املرء إىل تبين جمموعة من املعتقدات، لكن هذه املعتقدات قد ال 
 Paul Bouصادقة. حيث أن املعتقدات االجبارية قد تسبب مشاكل أيضا. جيادل بول بو حبيب 

Habib  (أبن ما يسعى إليه لوك حقا هو البحث الصادق عن احلقيقة وأن لوك يعتقد أن  ٢٠٠٣ )
البحث الذي يكون فقط بسبب اإلكراه هو ابلضرورة غري صادق. لذا حتاول هذه احلجج إنقاذ حجة  

 لوك من خالل إظهار أن القوة القسرية غري قادرة حقا على حتقيق اهلدف الديين املنشود.
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 يركز  و 
 
اآلخرون على حجة لوك األوىل حول السلطة املناسبة، وخاصة على فكرة أن تفويض    رونفسامل

( أنه حىت لو  ١٩٩٣)   David Woottonالسلطة جيب أن يكون ابملوافقة. وجيادل ديفيد ووتون 
جنحت القوة القسرية يف بعض األحيان على تغيري معتقد الشخص، فإهنا ال تنجح يف كثري من األحيان 

  عدم تغيريناس منطقيا على أن متارس احلكومة تلك السلطة. حيث أن من لديه سبب وجيه بأبن يوافق ال
معتقداته حىت عندما يتعرض لالضطهاد فلديه سبب وجيه ملنع سيناريو االضطهاد هذا من احلدوث  

فرينون   ريتشارد  وجيادل  التمسك  ١٩٩٧)  Richard Vernonمطلقا.  فقط  نريد  ال  أبننا   )
حة بل أيضا االحتفاظ هبا لألسباب الصحيحة. ونظرا ألن ما حيدد معتقداتنا هو  ابملعتقدات الصحي

ميزان األسباب بدالً من ميزان القوة القسرية فلن نوافق على نظام قد تؤثر فيه أسباب االعتقاد اليت ال  
( أبن أقوى حجج لوك يف التسامح  ٢٠١٦)  Richard Tateصلة هلا بنا. وجيادل ريتشارد تيت  

فقط للرتويج ملصاحلنا العلمانية  بل  يف حقيقة أننا ال نوافق على سلطة حكومية يف هذا اجملال،  متجذرة  
 واملصاحل اليت اعتقد لوك أن سياسة التسامح ستعززها.

 

اآلخرون على احلجة الثالثة القائلة أبن احلاكم قد يكون خمطئا. حيث أن السؤال    املفسرونمع ذلك ركز  
لوك تتطلب طرح األسئلة أم ال. وفيما يلي أكثر حجتني واعدتني. جيادل  هنا هو ما إذا كانت حجة  

لالعتقاد أبن    -من وجهة نظر الفرد    -( أبن هناك أسبااًب وجيهة للغاية  ١٩٩٣)  Woottonووتون  
السعي وراء    ستخطئاحلكومات   الدافع وراء احلكومات هو  بشأن أي األداين على حق. حيث أن 

غري املرجح أن تكون مرشدة جيدة يف األمور الدينية. ونظرا لوجود العديد    السلطة وليس احلقيقة، ومن 
ي  من الدايًنت املختلفة اليت يعتنقها احلكام، فإذا كان أحدها هو احلق فمن احملتمل أن تكون آراء حاكم

املوافقة    -من وجهة نظر الفرد    -غري صحيحة. وهلذا يرى ووتون أن لوك يوضح أنه من غري املنطقي  
تفسريا خمتلفا للحجة الثالثة. حيث جيادل    Tucknessى الرتويج احلكومي للدين. ويقدم توكنس  عل

 
 
شرع وليس  أبن احتمال أن يكون احلاكم خمطئا يولد مبدأ التسامح بناء على ما هو عقالين من منظور امل

ل توكنس أبن نظرية  حول التسامح، جياد  األخريةكتاابت لوك  إىل  من منظور املواطن أو احلاكم. وابلرجوع  
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أيخذ يف احلسبان أن احلكام   -القانون الطبيعي    منشئبصفته    -لوك للقانون الطبيعي تفرتض أن الرب  
. إذا كان مبدأ "استخدام القوة القسرية للرتويج لدين احلق"  معصومني الذين ينفذون القانون الطبيعي غري  

كام، فلن ينجح ذلك الرتويج يف املمارسة العملية  أمرا من أوامر القانون الطبيعي املوجهة إىل مجيع احل
أنه يف كتاابت    Tucknessألن العديد من احلكام يعتقدون أن دينهم هو الدين احلق. يدعي توكنس  

حول التسامح ابتعد عن احلجج القائمة على ما هو منطقي للفرد أن يوافق عليه عمليا.    األخرية لوك  
 غري معصوم وعلى احلاجة إىل مبادئ عاملية.وبداًل من ذلك شدد على أن اإلنسان 

 

 

 . التعليم والسياسة٨

أوضحت عظم أمهية التعليم يف فلسفته السياسية.   مقال حول فهم اإلنسانإن مواقف لوك املعرفية يف  
وهجومه على األفكار الفطرية زاد من أمهية توفري التعليم املناسب لألطفال ملساعدهتم على تلقي األفكار  
الصحيحة. كما يشري يف املقال إىل أن البشر حيكمون أنفسهم مبجموعة متنوعة من القوانني املختلفة  

( نظرا ألن الناس غالبا لديهم  ١٠. ٢٨. ٢قال امل"قانون الرأي أو السمعة". ) وأكثرها فعالية عمليا هو
دافع كبري أبن يكونوا على مسعة جيدة، فإن املعايري األخالقية الفعالة داخل اجملتمع يف الثناء واللوم قوية  

تساعد على استقرار  ومهمة. من الناحية املثالية ستعزز هذه املعايري االجتماعية القانون الطبيعي وابلتايل  
اجملتمع السياسي. فتشري كتاابت لوك التعليمية إىل كيف ينشأ األطفال بطريقة جتعلهم مواطنني صاحلني  

(. يعتقد البعض أن هنج لوك يف التعليم، والذي يركز على التعليم  ١٩٨٤  Tarcovيف جمتمع ليربايل )
(. ١٩٩٩  Gutmannواطين املستقبل )داخل األسرة، جيعل أتثري الدولة ضئيل للغاية على تكوين م

( التعليم  لتنظيم  سلطة كبرية  ابلفعل  الدولة  مينح  لوك  أن  اآلخر  البعض  يعتقد    Tucknessبينما 
2010b .) 
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، وهو عبارة عن رسائل نصائح كتبها  بعض األفكار عن التعليمإن أهم كتاابت لوك التعليمية هو كتاب  
ن الكتاب مقصود لشخص بثروة نسبية يشرف على تعليم  لوك إىل صديقه إدوارد كالرك. وذلك يعين أ

الذي   القرن  الكتاب مشهورا جدا وطبع كثريا يف  البارزة    تالابنه. كان  السمات  تتمثل إحدى  نشره. 
- ٥٦للكتاب يف طريقة تشجيع اآلابء على تنمية وزايدة حب الطفل للثناء واالحرتام )بعض األفكار،  

لطفل على تعلم التحكم ابلرغبات الضارة األخرى، مثل الرغبة يف  (. إن تنمية هذه الصفة تساعد ا٦٢
 السيطرة، وتعلمه عدم االندفاعية بعدم التصرف إال بعد التفكري.

 

للوك   املعاصرين  النقاد  لوك  -إبهلام من فوكو    - جيادل بعض  التعليم  أبن كتاابت  ليست وصفة    عن 
  ٢٠١٦  Baltesيعني لألنظمة الليربالية )بولتس  األطفال الذين سيكونون مواطنني مط  نشئةللحرية بل لت

 ،Carrig ٢٠٠١  ،Metha  يشجع لوك اآلابء على تنظيم بيئات األطفال االجتماعية  ١٩٩٢ .)
بشكل صارم لتجنب إفساد األطفال ابألفكار والتأثريات اخلاطئة. أيمل لوك يف أتسيس أطفال لديهم  

علهم متوافقني مع االقتصاد احلديث الناشئ. فإذا  وأخالقيات العمل اليت جت  إنكار الذات حس قوي يف  
كان اآلابء يتحكمون بشدة يف البيئة التعليمية للطفل هبدف إنشاء نوع معني من األطفال، وإذا كان  
الناس يف الواقع يسرتشدون يف املقام األول ابملعايري املتكررة اليت حيكمها الثناء واللوم، فيزعم النقاد أن  

 .لالمتثاا  لفرض غطاء  هي الليربالية املستقلة يف الواقعهذا يكشف عن أن 

 

جيادل املدافعون عن لوك أبن هذا النقد يقلل من أمهية أن هدف كتاابت لوك املتعلقة ابلتعليم هو احلرية  و 
اهلادفة. هناك أسباب لالعتقاد أبنه يف ظل الظروف العادية، سيتوافق قانون الطبيعة وقانون السمعة مع  

-Stuartبعضهما البعض مما يقلل من األضرار احملتملة اليت قد تنجم عن الذين يتبعون قانون السمعة ) 
Buttle  صمم هنج لوك يف التعليم لزايدة االمتثال للقانون الطبيعي )برادي  لقد  (.  ٢٠١٧Brady  

طبيعي يقلل أو  (. حيث يعتمد ذلك كثريا على ما إذا كان املرء يعتقد أن التوافق مع القانون ال٢٠١٣
حتت نظريته، إال أن    للفرديزيد من احلرية. يف حني أنه من الصحيح أن لوك يدرك الطبيعة االجتماعية  
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، نزار    ٢٠١٦  Koganzonواالستقاللية متعارضان ابلضرورة )كوجانزون    الرتبيةلوك ال يعتقد أن  
Nazar  الو (.  ٢٠١٧ املعايري  البشر يتوافقون بشكل طبيعي مع  سائدة يف جمتمعهم، ففي  نظرا ألن 

غياب نظرايت لوك التعليمية لن يكون الناس أكثر حرية ألهنم ببساطة سيتوافقون مع تلك املعايري. صمم  
هنج لوك يف التعليم ملنح األطفال القدرة عندما يكربون على تقييم املعايري السائدة بشكل نقدي، ورمبا  

ة ستنتهي وأن املراهقني سيفكرون بشكل خمتلف عن  رفضها. يفرتض لوك أيضا أن عزلة الطفولة املبكر 
رف ملساعدة الناس على تقييم حتيزاهتم  (. يف الواقع قد يستخدم لوك الع  ٢٠١٦  Koganzonآابئهم )

 (.٢٠١٢  Grantرفية بعقالنية )جرانت الع  
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