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حق محبوسین بر فرار از زندان به جهت پاندمی ویروس کرونا و  
 لسفه سیاسی هابزحق دولت در مقابله با زندانیان فراری از منظر ف

 

 1محمد یکرنگی 
 1399/ 25/3؛    پذیرش: 31/1/1399دریافت: 

 

 
 چکیده

 ازماعد  را   مختلد  زنددگی انسدانی ها   میالد  جنبده  2019-2020ها   شیوع ویروس کرونا در سال
 تحلیدل  بندایی را در منصده  زیرها   آموزش و تجارت و اقتصاد و فرهنگ و پزشکی و به تبع آن، اندیشده

دانیان در اوایل سال جار  . با فرار زن نیستعدالت کیفر  نیز از این امر مستثنی    اد. فلسفه  قرار د  دوباره 
ا  حق بر فرار محکدو  لیل مبنخصوص تحدلیل پاندمی کرونا، بحث جدید  درکشور بهها   از زندان

شمن ایجداد شدد. و یا د  شهروند   مثابه  از کیفر و به تبع آن حق دولت بر مقابله با مجر  فرار  از زندان به
دهدد، از نظدر فلسدفی، حدق دارد از می   ر زنداناین پرسش که آیا محکومی که بیم خطر جانی خود را د

در شدرای  آیدا دولدت حدق دارد  ؟به رسمیت شدناخته شدودزندان فرار نماید و آیا باید این حق برا  و  
ا  رشدتهبین  ی موضدوع  این مقاله  له  مسئ  ؟برخورد نماید چون یک دشمن  با او  در صورت فرار  پاندمی و  

عنوان سیاسدی هدابز بده  ه به تحلیل این موضوع با محوریت فلسفه  باشد. مقالمی   حقوق کیفر  و فلسفه
برابدر  بر حدق مجدر  بدر مقاومدت دراما کرده  تأکید حق دولت بر کیفر   پردازد که اگرچه بهفیلسوفی می 

براساس و  در این زمینه وجود دارد.    درونی در اندیشه    کیفر نیز اصرار ورزیده و در ظاهر نوعی تعارض 
محبوسین حق فرار از زندان را در شرای  پاندمی کروندا نده در معندا  /حق/ادعدا  ها  این مقاله،  یافته

/شددهروند  در مفهددو   مثابدده  معنددا  /حق/امتیدداز  داشددته و دولددت حددق مقابلده بددا آنددان را به بلکده در
 /حق/قدرت  دارد.
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 مهمقد.  1
وزمددره طبیعت دست چرخاند و این بار مهمانی به ظاهر نامیمون بددر جهددانی کدده بدده نظددم ر

چین ظاهر شد،  در 19دکویدعادت نموده بود، فرستاد. مهمانی از جنس ویروس. زمانی که 
خددویش قددرار دهددد. دنیددا در  تأثیردر چند ماه، چنین جهان را تحتد برمی  کمتر کسی گمان

تعطیددل ها  نداشت. مدارس و دانشگاهرا  مقابله با آن  آمادگی  ی ویروسی رفت که  مدشوک پان
روانی ناشی از وسددواس رو بدده ها   ش یافت، بیمار نمود، بیکار  افزای  شد، بورس سقوط

در ایددن میددان  . مفهو  زندگی تغییر یافددت  و  ازدیاد نهاد، خشونت خانگی سیر صعود  یافت
نماند و با مشکالت متعدد مواجه شد. از مهمترین مشددکالتی   بنصیبی  عدالت کیفر  نیز

 19دکوید  محبوسین در زندان در زمان پاندمی  که عدالت کیفر  با آن مواجه شد، نگهدار
سددو  دیگددر،   اشددتند و ازحفظ جان د  حب  ها  چون دیگر انسان  بود. از یک سو، زندانیان نیز

 در سددطج جامعدده را بددر دوش  ، دغدغدده آزاد  مجددرمین و افددزایش شددمار جددر  حکومددت
غیددرمهم را  کشید. در این کشاکش، دستگاه قضا برخی مجرمین محکو  به جرایم بعضددا  می

 ن ماندند.  آزاد نمود ولیکن محکومین به جرایم شدید همچنان در زندا 
رهایی   و کوس بشکنند  و درها  آورده  ر بر شورش  ین سمجرمانگیزه حفظ جان باعث شد  

هددا  متعدد در زندددانها  ایران، شاهد شورش  1399و فروردین   1398. در اسفند ماه  زنند
، فرار از 1399فروردین  اول  در    آبادخر    لونیپارس رار از زندان  گوناگون و فرار زندانیان بود. ف

آشوب و ، 1399ان سقز در نهم فروردین از زندفرار    ،1399زندان الیگودرز در دو  فروردین  
 از این موارد است.  هایی  نمونه  1399فروردین  12زندان اهواز در  در

در    : ر  قددرار داد فلسددفه عدددالت کیفدد   جد  را در مقابددل   سؤال شیوع کرونا و فرار زندانیان یک  
مدنی حق و یا تکلیفی    قضاوت فلسفی از رفتار محبوسین فرار ، آیا آنان حق فرار دارند؟ آیا جامعه  

چددون  م بایددد بددا او ه آیددا  اگر دولت با زندانی فرار  مواجه شددد،  انیان دارد؟ و  د ن برا  مقابله با فرار ز 
نظر گیرد که در شرای  بحرانی نظم اجتمدداع    جامعه در /شهروند  برخورد نماید و یا او را /دشمن   

آن نیست. زیرا که    به تحلیل مبنایی   است که حقوق قادر هایی  را فروریخته است؟ این موارد پرسش 
توانددد از اصددول و مبدداد  خددویش پرسددش نمایددد.  تفسیر مواد قانونی است و نمددی   ه حقوق ناظر ب 

 توجیهی برا  این امور وجود دارد.    ریابد، آیا گذارد تا د ، فلسفه پا  به میان می بنابراین 
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ها  مختل  بدده موضددوع توان از نظرگاه فلسفهمی  هاگمان، برا  پاسخ به این پرسشبی
گرایی و هددا  فایدددهدیدددگاه تددوان آن را در سددنجه  می نگریسددت. از دیدددگاه فلسددفه اخددالق

  زندانیان حقی بددرا  فددرار گرایی و اخالق مطلق تحلیل کرد و یا از دیدگاه سقراط برا شهود
آن بماننددد، شهر بهره بددرده و اکنددون بایددد وفددادار بدده زیرا که اینان از مزایا  دولت  ؛ ل نشدئقا

 . فدا کننداه هرچند جان خویش را در این ر
میددان  فلسددفه سیاسددی قددرار داد و رابطدده   تددوان موضددوع را در سددنجه  می گر،یداز سددو 

حلیل نمود و بددر پایدده حددق حدداکم بددر مجددازات، را ت  مدنی  حاکم)دولت( و اعضا  جامعه  
؟ مقاله حاضددر بددا دارندن را تحلیل کرد که آیا شهروندان محکو  به مجازات حق فرار از زندا 

 اندیشدده قراردادباوراندده هابدددز  بدده تحلیددل ایددن موضددوع  رویکرد فلسددفه سیاسددی و برپایدده
 پردازد.  می

هابز تنها فیلسوفی است که به صددراحت علت انتخاب هابز از شمار فالسفه آن است که  
و بددر حددق یددک سدد از  لویاتااانراند. هابز در کتاب می ر مقاومت در برابر کیفر سخناز حق ب

 :  د ردا می ورزد و بیانمی حاکم بر کیفر اصرار
 کنندد می   مجازات عمل ناخوشایند و زجرآور  است که مقامات عمومی بر کسی اعمال

رود می   قانون به شمار  ه که به حکم همان مقامات نقضکه مرتکب فعل یا ترک فعلی شد 
وف و متمایل به اطاعت و   معطبهتر  و هدف از مجازات آن است که اراده آدمیان به شیوه  

  .(285 ،1387)هابز،  فرمانبردار  شود

در ایددن امددا    ،پذیرد که حدداکم حددق مجددازات مجددرمین را دارد می  این عبارات، هابزبربنا
شود که در آن بر حق افراد برا  مقاومت در برابر اعمددال می  متعدد برخورد کتاب به عبارات  

کیدکیفر   شده است:  تأ
برندد اعمال قهرآمیز به او حمله می  از حق مقاومت در مقابل کسانی که باند  توا نمی   آدمی 

توان گفت چنین کسی بدا چندان عملدی در پوشی کند، زیرا نمی تا جانش را بستانند چشم
توان درباره مقاومت در برابر جدر  می  برا  خویشتن است؛ همین نکته را  نفعی مین  أپی ت

 ( 163  ،همان) و بند و زنجیر وحبس گفت.

 :رد دا می  در جا  دیگر بیان
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تواندد چنان نکنم مرا بکشید؛ اما نمدی واگر چنین  تواند چنین عهد کند کهمی   کسی اگرچه  
بخواهید مدرا بکشدید در برابدر شدما   نم وقتی چنان نکواگر چنین  سان پیمان ببندد کهبدین

  مقاومت نخواهم کرد.

تومدداس    ی رخی اندیشمندان نظریه سیاسدد متعارض باعث شده است که ب   این عبارات ظاهرا  
جمع ندانند و  خصوص حق حاکم بر کیفر و حق مجر  برا  فرار از آن با یکدیگر قابل هابز را در 

و برخی دیگر بر هماهنگی آن بددا تفسددیر    ( 146  ، 1969،  1)گوتیر   تفسیر بدانند یا به دشوار  قابل 
ه از  ز و حددال، ایددن حدد این با     . ( 2016،  2)گددرین   و اعطا  حق و رضایت اقدا  نمایند حق و امتیاز  

حقوقی قرار گرفته است بدان دلیل که رویکرد اخالقی به    فلسفه کیفر ، کمتر مورد توجه فالسفه  
ی در مکاتددب  آسددان   لت کیفر  شددده و نظددر هددابز بدده هاست وجه غالب توجیه در عدا کیفر سال 

سیاسددی   به جذابیت فلسددفه    حال، بنا این با     . ( 604  ، 2009،  3)ریستروف   گیرد نمی   اخالقی قرار 
ایددن اندیشددمند  ها   پایه اندیشدده   مقاله حاضر بر  ، در این زمینه او ها  و پیچیدگی استدالل  هابز 

( و سدد س  2ر توجیدده حددق حدداکم در کیفر)بنددد ماتریالیست، ابتدا به نقش فلسفه سیاسی هابز د 
اسدداس حددق  ه  بدد   ، ( و در نهایددت 3تحلیددل مبنددا  حددق بددر فددرار از زندددان توسدد  زندانیان)بنددد  

هددا   بر اسدداس گددرایش قطع،  طور به   . 4پردازد می   ( 4)بند    فرار از زندان   ا ب حاکم)دولت( بر مقابله  
لیکن به دلیل تحدید موضوع بدده    ؛ دیگر، رویکردها  همسو و یا غیرهمسو با هابز نیز وجود دارد 

 . فلسفه سیاسی هابز، در این مقاله تنها به این اندیشمند پرداخته شده است 
 

 فلسفه سیاسی هابز در توجیه کیفر   قشن  .2
الت آن نادیددده گرفددت، را در فلسددفه سیاسددی و تحددو   هددابزتددوان نقددش کدده نمددیگونهنهما

ت تددا جددایی ات نادیددده انگاشددت. ایددن اهمیدد توان نظرها  او درباره مجازمیزان نمیهمانبه
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 فلسددفی اندیشددمد یددک دیدددگاه از کرونددا پاندددمی شددرای  در اجتماعی واقعه یک تحلیل به تنها مقاله این  در  است  ذکرانشای  .4
 الز   تحلیددل  این  از  بیش  تقنین  برا   ،نبنابرای  خاص.  سیاسی  جامعه    در  حقوق  و  ایدئولوژ   بین  رابطه  الزاما    نه  و  شودمی  پرداخته

 : ر.ک ایدئولوژ  پرتو در تقنین نحوه   و حقوق و ایدئولوژ  رابطه   مالحظه برا  است.
 ایرشااتهنمیا  مطااالعات  فاصلنامه  ا .رشتهمیان  مطالعات  پرتو  در  حقوق  و  یدئولوژ ا  رابطه  بازخوانی   (.1395)  فائزه   دانشور،

  .1-26 ،(4)8 ،انسانی علوم  در
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رده و آن را پایدده است که برخی نظرها  او را طبق رویکرد رایج با دیدگاه  اخالقی قرائددت کدد 
از   هابزاند: /درک  دانسته  ،گرایی مدرنفایده  ویژه به  ،مجازات  ه  راها  فلسفی مدرن درب بحث

ا  کدده بعددد از او بدده ر اسددت، فلسددفهگرایی در فلسفه کیفرکن اساسی فایده  کیفر دربردارنده  
گمددان ابز بیسیاسی ه  فلسفه    . 2(289  ،1965،  1)کاتانئو  گسترش یافتبنتام  و    بکاریاله  وسی

فلسفه سیاسی هددابز   ،حالاینبا  است؛   اخالق و  در باب مجازات  فلسفه    تر ازبسیار پررنگ
 در امر کیفر  به دو دلیل دارا  اهمیت است: 

اش، از نظریه نظریه سیاسی  خود در ارائه  ازها  پیشت از رویکرد هابز با گسسنخست،  
تددوان می جهددتبدده همین . (58 ،1391،  )محمدددیار   کندمی  شناسی آغازشناخت و انسان

هابز را در شمار موج نخست گفتمانی در فلسددفه غددرب مدددرن دانسددت کدده بددر شددناخت و 
کیددددانی و اسددتقالل اراده خددودگر ، و  بنددابراین . (113-5 ،1391)آقاحسددینی،  داشددت تأ

 توجددهمستقل از امددر مدداورائی مورد شناسی  و هستیشناسی  حقوق و کیفر را در بستر معرفت
 کند.  می  را  رشد اومانیسم کیفر  در قرون بعد ایجادب  ر  ترتیب بستاینبه  ؛ دهدمی رقرا 

بدده کیفددر نماید تا از نظرگدداهی جدیددد  می  دو ، نظر و  ایجاد اندیشه در متفکران جدید
در مقایسدده بددا   هددابزجیه آن برآیند؛ پس این واقعیت که فلسفه مجددازات  بنگرند و درصدد تو

بعددد  اهمیددت قددرار دارد،  د در درجدده   لاا را و  هگل، بنتا ، کانتاو د چون  فالسفه متأخر بر
دارا  فلسفه   هابزشک از اهمیت و نقش او نخواهد کاست؛ اما پرسش اساسی اینکه اگر  بی

مقدار فلسفه او گمنددا  بدداقی مانددده و بررسددی کددافی نشددده است، چرا تاکنون این  مجازات  
دارنددد،   اروکا  که با مجازات سددرکه چرا فالسفهاست؟ حداقل یک دلیل خوب وجود دارد  

ها  و  اند و دلیل آن اسددت کدده در نوشددتهخصوص مجازات را بررسی نکردهنظریه هابز در
یددک توجیدده روشددن بددرا    چیسددت و یددا حددداقل  کامال  مشخص نیست که توجیه مجددازات

    . (130-230  ،1984،  3)نوریه  مجازات نیست

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

 ر.ک: کیفر فلسفه در هابز بودن امدگرا پی تأیید برا  .2
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فعددات ه د، بدد 1شااوندن   دربااار   و    لویاتاند از جمله  جا  کتب مختل  خودر جا   هابز
ها  گوناگونی برا  مجازات بیان کرده است. این امر یک واقعیت گریزناپذیر اسددت؛ توجیه

مطالعه شود، سددردرگمی بیشددتر خواهددد شددد. تفاسددیر   ناتالوی که هرچه بیشتر کتاب  چندان
ه چنان در تعارض با یکدددیگر گوناگونی که برا  توجیه مجازات در این کتاب آمده است، گا

اند؛ ولی بددا توجدده بدده کند نویسندگان مختلفی آنها را نوشتهانسان گمان می  د کهگیرنقرار می
ی دد توجیه کیفر از منظر فلسددفه سیاسدد در فلسفه سیاسی، هر محققی که درص   هابزاهمیت  

 هددابز  ییشه سیاسدد حال، اندایندرباره مجازات است. با  هابز  لویاتانباشد، ناچار به بررسی  
هددا  گوندداگون بدده مجددازات بحددث کددرده اسددت و در بخش ر ازبسددیا، لویاتاااندر کتدداب 

از   هددابز  ها  مختل  از مجازات و نیاز به آن سخن رانده است. شاید بتددوان گفددتمناسبت
ا  است که تددا زمددان خددود، عنددوان مجزایددی را بددا تفصددیل وافددی بدده بحددث معدود فالسفه

ی بررسی کرده اسددت؛ سیاسنظر اختصاص داده است و آن را از م  2ا هها و پاداش/مجازات
این امددر اما    ،زیرا اگرچه تا پیش از او همواره سخن از کیفر در میان فالسفه بسیار بوده است

یا در صورت   ؛ ذیرفته است و نه در عنوانی مجزا و مستقلپاحث دیگر صورت میدر میان مب
هددا  رایشبددا گو اغلب  پرداخته شده  بحث مجازات    مختصر بهایجاد عنوان مستقل، بسیار  

 پرداختند. اخالقی به کیفر می
عمددده در سدده فصددل طورتددوان به، میلویاتااانرا دربدداره مجددازات در کتدداب    هابزبحث  

 هاااب وهشتم. اگرچه بحددث اصددلی  یکم و بیستورد: فصول چهاردهم، بیستوجو کجست
 دیددد   هااابتوان از فلسددفه مجددازات  میی نول   ،وهشتم استدرباره مجازات، در فصل بیست

آشددکار در پدداراگراف دو  از   طوربدده  هابزنی به دست آورد، مگر با بررسی دیگر فصول.  روش
پرسش بسیار مهمددی وجددود دارد دارد که /یان می، این مسئله را بلویاتانوهشتم  فصل بیست

کلی از کجا پیدا شده   ورطبهکه باید بدان پاسخ داد و آن این است که حق یا اقتدار مجازات  
سددو از یک  هابزدهد. از نظر  ها  متفاوتی به این پرسش میپاسخاو    . (285همان،  )   است

تر  داشته باشند، پس حدداکم آرا تر و  کنند تا زندگی راحتچون مرد  حاکم را منصوب می
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 کند.می بحث کیفر از ها شپادا  و هامجازات باب /در عنوان ذیل خاصطوربه ،لویاتان کتاب 28 فصل در هابز 2



 

 

 ی در علوم انسانی ا رشته مطالعات میان 

91 
از    حق محبوسین بر فرار 

 …زندان به جهت  

دیگر، از سددو  . کندبرا  انجا  این مهم از ابزار مجازات استفاده   ،تواند، بلکه بایدتنها مینه
توانند به حاکم حق دهند که جان آنان را بددا تحمیددل ل بد  است و افراد نمیتحمی  جازاتم

ت و ایددن دقیقددا  تعددارض مجازات به خطر بیندازد؛ زیرا فلسفه ایجاد حاکم، حفظ نفس اسدد 
برخی بر این دو جنبه مختلدد ، دو   . (302  ،)نوریه، پیشین  باشدمی  هابز  لویاتانموجود در  
نسان که با عقد قرارداد اجتماعی درصدددد آرامددش و امنیددت را ا  نخست  اند؛ جنبهنا  گذارده

    . (307  ،ن)هما اندا با نا  انسان طبیعی خواندهو جنبه دو  ر  ؛ است، با نا  انسان قضایی
به عبارتی دیگر، ایده قرارداد اجتماعی هابز بددرا  ایجدداد نظددم بددود. گددذار  بددر پیشددینه 

د؛ چنانکه خویش بددر ایددن مهددم اشدداره نکمی  نظمی مشخصس و  را از بیزندگی هابز تر
آورد؛   ایدد ، مادر او دو فرزنددد توامددان بدده دنایاس ان   در سال ]نبرد[ آرمادا کرده و بیان داشته: /

با تفسیر گددادامر  مددتن، مقصددود و  آن  . (703، 1383)جونز،   ترس    گریهابز و د  یکی
جاد حاکم مقتدددر کدده و ای  هابز  باور ست. قراردادابز اها  هاست که ترس مبنا  همه ایده

هیچ حقی را واگذار نکرده و همه حقوق وضع طبیعی را برا  خویش محفوظ داشته، ناشددی 
هابز ، موظدد  بدده تبعیددت از د  به حکم قرارداد اجتماعی  مر،  بنابرایناز این اندیشه است.  

 . العاده هستنددر وضعیت عاد  یا فوق  ،این حاکم
چه در وضعیت عاد     ، و  محکومان   ستثنا دارد. در اندیشه  الت ا ابز ح اندیشه ه ت در  مجازا 

ند.  حق دارند که در مقابل حاکم بایسددتند و از مجددازات خددود را رهددایی بخشدد   ، العاده چه فوق و  
کلی هابز است و پیچیدگی زیبا  نظریه هددابز در بدداب کیفددر از   کیفر، استثنایی بر ایده  بنابراین، 

حق فرار از رندان از دیدگاه هابز پرداختدده اسددت.  ا به  استثن دلیل همین  و مقاله به است  رو   همین 
سو، اندیشدده سیاسددی درصدددد سدداماندهی مطلددوب جامعدده اسددت و از سددو  دیگددر، در  ازیک 

پددور،  )بحرانی و علددو    رود می   خود به سمت آن پیش شناسی  چوب چنین معرفتی، با انسان چار 
،  اش شناسی دانسته د اجتماعی و انسان راردا نظر ق از  رکیب هدف خود  هابز نیز با ت   . ( 128،  1392

هددا   با در نظرگرفتن این دو جنبه، درصدد بررسددی تعددارض   مقاله این  پردازد.  به تحلیل کیفر می 
گفته و حل تعارض موجود با محوریت فرار  بنابراین برا  پاسخ به پرسش پیش ، ؛  است   ذکر شده 

، در ادامه به بررسی مبانی  لویاتان ت کلی  ررسی با ب  ندمی کرونا و محکومین از زندان در شرای  پا 
 شود.  می   حق فرار زندانیان از دیدگاه فلسفه سیاسی هابز پرداخته 
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 هابزیدگاه فلسفه سیاسی  مبانی حق فرار زندانیان از د.  3
زات  ق مجددا مله حدد یک از حقوق حاکم از ج به منشأ ماورایی برا  هیچ و    بود   ماتریالیست   ابز ه 

کدده  گونه (. او همان 39،  1385زاده،  )حسددن   د نبود و تنها به جوهر مدداد  اعتقدداد داشددت معتق 
مجددازات    ه  شددود، دربددار معتقد بود حاکم براساس قرارداد اجتماعی با رضایت مرد  تشکیل می 

نیز کوشش بسیار داشت تا آن را براساس نظر کلی خددود یعنددی بددر پایدده رضددایت افددراد توجیدده  
ه کیفر بر پایدده رضددایت  یش به فلسفه هابز در پرتو چارچوب کلی آن، توجی گرا ین  مهمتر اید.  نم 

مجددر  در دیدددگاه قددرارداد اجتمدداعی هددابز ،    زیرا که   ؛ ( 859  ، 1991،  1)شروک   بزهکار است 
ز ارتکدداب جددر  وارد قددرارداد  طرفین قرارداد اجتماعی است؛ یعنددی فددرد  کدده پددیش ا یکی از  

آیددا مبنددا  حددق  این مسئله است که دنبال پاسخ به به  ضر حا   ، بند بنابراین اجتماعی شده است.  
کردن اتباع، ناشی از رضایت خود مجر  است؟ اگددر مبنددا  کیفددر رضددایت  حاکم در مجازات 

ه رضایت داده که حدداکم در صددورت ارتکدداب جددر  او را کیفددر  مجر  است بدان معنا که و  ب 
در جهت پاسخ مثبت به این  اهد   و ش ت؟  موجود اس او  نماید، آیا حقی برا  فرار از کیفر برا   

تددوان در  ترین دلیلی که در این کتاب بیددان شددده اسددت، می وجود دارد؛ مهم   لویاتان   پرسش در 
 دارد: بیان می  هابز این پاراگراف    وهشتم یافت. در پاراگراف ششم از فصل بیست 

بدر عمل زجرآور  که از سو  غاصبان قدرت و یا قضات فاقد مجوز از جاندب حداکم،  
ال شود، مجازات نیست، بلکه عمل خصمانه است؛ زیرا مصدر جواز و اعتبدار ی اعمسک

ربوط به مراجدع اعمال غاصبان قدرت، شخص محکو  شده نیست و بنابراین آن اعمال م
 .(286 ،)هابز، پیشین عمومی نیست اقتدار

ال دانددد؛ زیددرا مصدددر اعمدد او در این عبارت به روشددنی اعمددال غاصددبان را ناموجدده می
شده نیسددت. در نتیجدده اگددر منشددأ جددواز اعمددال، شددخص قدرت، شخص محکو    صبان  غا

شده نباشد، دیگر آن رفتار مجازات نا  ندارد. مفهددو  ایددن بیددان آن اسددت کدده آنچدده محکو  
شددده یددا مجددر  سددازد، رضددایت شددخص محکو  توزانه جدا میات را از رفتارها  کینهمجاز

الت یعنددی در پدداراگراف دو  از فصددل یددن جمدد ا از در چنددد سددطر بدداالتر هددابزاسددت. امددا 
 :کند، مطالبی را معارض این مسئله بیان میلویاتانوهشتم  بیست
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ت کده حدق یدا اقتددار پرسش بسیار مهمی هست که باید بددان پاسدخ داد و آن ایدن اسد
آید که از تر گفته شد، چنین برمی را از آنچه پیشکردن از کجا پیدا شده است؛ زی مجازات

  نیست در برابر خشونت مقاومت نکند و پیمان مکل  وکس به حکم عهد یچلو  همعار  قر
شند تا تواند این باشد که افراد به دیگران حق داده بادر نتیجه، منظور از چنان تکلیفی نمی 

بر شخص آنها خشونت روا دارد. با تأسدیس دولدت، هدرکس حدق دفداع از دیگدر  را از 
ا. همچندین فدرد ]بده عندوان طدرف قدرارداد شدتن ریخوز  دهد و نه حدق دفداع ادست می 

  به مساعدت به صداحبان حاکمیدت در امدر مجدازات دیگدر  اجتماعی[ خود را موظ  
د پیمدان در امدر مسداعدت بده حداکم بدرا  سازد، نه در امر مجازات خودش؛ اما عقمی 

د قدامعنا  اعطا  حق مجازات بده و  نیسدت، مگدر آنکده عرساندن به دیگران بهآسیب
خود دارا  چنان حقی بوده باشد؛ پس آشکار است حقی که دولت )یعنی شخص یمان  پ

 نیسدت یا نماینده آن( در امر مجازات دارد، مبتنی بر واگذار  یا اعطا  آن از جانب اتباع
 .(285،  )همان

تواند به دیگر  حق آن را دهددد کدده علیدده او خشددونت کس نمیطبق این پاراگراف، هیچ
تواند به دولددت حددق دهددد بددر ل خشونت است، هیچ فرد  نمیاعما  ازات،جورزد و چون م

کنددد. در مددوارد دیگددر نیددز تکددرار مددی هددابزضد او خشونت یا مجازات روا دارد. این بیان را 
 دارد:است که بیان می لویاتانفصل چهاردهم  این موارد در  ترینروشن

یدا بده ازا  حقدی   ار را ایدن کد  هرگاه کسی حق خود را واگذار کند یا از آن چشم ب وشدد؛
گردد و یا انتظار دارد کده نفدع دیگدر  عایددش دهد که متقابال  به او واگذار می انجا  می 

ال اراد  همه آدمیان، کسب نفعی برا  شود؛ زیرا عمل او عملی اراد  است و غایت اعم
 واسدطه  کس بتواند بهتوان گفت هیچخودشان است و بنابراین حقوقی وجود دارد که نمی 

پوشی کرده یدا آنهدا را واگدذار نمایدد؛ نخسدت کال  یا عالمت دیگر  از آنها چشمهیچ  
بده او حملده   تواند از حق مقاومت در مقابل کسانی که با اعمال قهرآمیدزاینکه آدمی نمی 

توان گفت چنین کسدی بدا چندان پوشی کند؛ زیرا نمی برند تا جانش را بستانند، چشممی 
توان دربداره مقاومدت در برابدر باشد. همین نکته را می   ویشتنرا  خبعملی در پی نفعی  

جر  و بند و زنجیر و حبس گفت؛ هم به این دلیل که بر چنین صبر و تحملی سود  بدار 
 تواند سود  مترتب باشد که بر آزردن دیگران از طریق جر  یا حبس می   نیست، در حالی 

 (.163  ،)همان
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به دیگر  حق تحمیل درد بر خددود را بدهددد. واند  تنمید  بر این اساس، به هیچ عنوان فر
از این فراتر رفته و عنوان داشته است، اگر فرد  چنین کند، این امر واقعی نیسددت   هابزحتی  

 کرد: و نباید بدان توجه
بنابراین اگر کسی به واسطه کلمات یا دیگر عالمات ظاهرا  خود را از غایتی که مددلول آن 

تصور کرد که او عمدا  چنین کدار  کدرده اسدت و یدا   نباید ازد،  س  عالمات است، محرو  
کلمدات و  عز  و اراده اش بر آن بوده است، بلکه باید گفت که و  از معنا و مفهو  چندان

گاه  .(163  ،)همان  بوده است  اعمالی ناآ

آمیز بددا عمددل عقد پیمانی مبتنی بر اینکه آدمی از حق خود در مقابل عمل قهربه عالوه /
آن   هابزتنها تفکر اصلی  در نتیجه نه  . (168  ،)همان د، همواره باطل استع نکنی دفاابهمش

را بیددان ا   است که اجازه فرد مجر ، مبنا  حق مجازات حاکم نیست، بلکه مجددا  مسددئله
د حددق  مجددازات را تنها فددردارد که نددهنماید. و  عنوان میدارد که در بدو امر عجیب میمی

ق را اعطا کرد، باطل است، بلکه حتی اگر حاکم به مجددازات این حاگر    ت ومنتقل نکرده اس
تواند از زندان فرار کند فرد حکم کرد، شخص در برابر مجازات حق مقاومت دارد؛ یعنی می

 ا  که بتواند، خود را از مجازات رهایی بخشد:ه هر وسیلهیا ب
اگذار کندد را و  و حبسر   تواند حق استخالص خود از خطر مرگ و جکس نمی زیرا هیچ

پوشدی از هدر حقدی یا از آن چشم ب وشد؛ ]زیرا پرهیز از چنین چیزهایی تنها غایت چشم
ز، به حکم هدیچ پیمدانی، هدیچ است[ و بنابراین وعده عد  مقاومت در برابر عمل قهرآمی

 تواند چنین عهد کندد آور هم نیست؛ زیرا اگرچه کسی می سازد و الزا حقی را منتقل نمی 
سان پیمان ببندد که اگدر چندین تواند بدینو چنان نکنم، مرا بکشید؛ اما نمی چنین  اگر    که

کدرد؛ زیدرا خواهید مرا بکشید، در برابر شدما مقاومدت نخدواهم  یا چنان نکنم، وقتی می 
گزیند که همان خطر مدرگ در هنگدا  مقاومدت تر و کمتر را برمی کوچک  انسان طبعا  شر  
طعی و فور  در نتیجده عدد  مقاومدت باشدد و همده مرگ قا که  تر ربزرگ  است، و نه شر  

آدمیان به درستی این گفته اقرار دارند؛ زیرا تبهکاران را به همراه مردان مسلج به پا  چوبه 
فرستند؛ هرچند که چنین تبهکارانی به قانونی که آنها را محکو  کرده، از ا زندان می دار و ی

 .(168  ،)همان  ند رو  رضایت تن در داده باش
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شددود. در ، مشکل توجیه حق مجازات حاکم مطر  میهابزحال با دانستن این جمالت  
شددود. می  صددلتنهایی مالحظه شود نتددایج متفدداوت حاصورتی که هر یک از این عبارات به

در صورتی که تنها به پاراگراف آخر استناد شود، فرار از زندان توس  زندددانیان در   ،برا  مثال
، لویاتااانوهشددتم  . اگر طبق پاراگراف ششم فصل بیستاست  وجیهتابلق  مال  رونا کاشرای  ک

تلقددی توزاندده  به دلیل آنکه فرد اجازه مجازات را نداده است، عمل قدرت برتددر، رفتددار  کینه
گفتدده عنوان حق تفویض اجازه مجددازات را بدده دالیددل پیششود و از سویی، افراد به هیچمی

عمددال کینهعمل    میان  توانپس چگونه می  ؛ ندارند توزانه و مجازات، تفکیک قائددل شددد کدده ا 
ترین اثر این توزانه( غیرمشروع است. مهمیکی )کیفر( مشروع و اعمال دیگر  )اعمال کینه

ت که اگر مبنا  حق حاکم، رضایت نباشد، در واقع حالتی شبیه وضعیت طبیعددی امر آن اس
زات نددداده اسددت؛ ولددی حدداکم ه مجاشین بت پیشود که در آن فرد محکو ، رضایایجاد می

آیددد و در حالت جنددگ پددیش می  ،خواهد علیه او اعمال دردآور  مرتکب شود؛ بنابراینمی
حالی که اساسا  ایددن امددر، بددا یز مجاز است، درکشتن غیرمجر  ن  هابزحالت جنگ، از نظر  

 وضددعیت)حدداکم(    ناتااالوی تنها بددا تشددکیل  نهبنابراین،    . 1باشدفلسفه کیفر  هابز مغایر می
 تر  نیز ایجاد گشته است. ب نشده، بلکه وضعیت اسفناکمناس

مفهددو  حددق   ،برا  حل این تعارض ضرور  است دو امر مورد توجه قرار گیرد: نخست
و دو ، تفاوت رضایت به امر  و انتقددال   ؛ دانستمی  را واجد آن  نظر هابز که افراد  طبیعی در

 :حق. هابز معتقد است
خوانندد، آزاد  و اختیدار  مدی  Jus Naturaleا  عمومد آن را نویسدندگان که حق طبیعی 

است که هر انسانی از آن برخوردار است تا به میل و اراده خودش قدرتش را بدرا  حفدظ 
یعنی خودش د به کار برد و به تبع آن هرکار  را که طبق داور  و عقل خدودش طبیعت د  

 .(160  ،)همان  د ا  ده، انجکند ور می ف تصترین وسیله برا  رسیدن به آن هد مناسب

ا  کلی است که به واسددطه عقددل کشدد  شددده باشددد و حکم یا قاعدهو قانون طبیعی / 
یا وسددایل صددیانت زندددگی را از او سددلب  آدمی را از انجا  فعلی که مخرب زندگی اوست و

 ،)همددان  د، منددع کندد کند و یا از ترک فعلی که به عقیده خودش بهترین راه حفظ آن استمی
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 .نیست بار آن بر ا فایده زیرا  ؛نیست درست غیرمجر  تمجازا  ،هابز نظر از که حالی در .1
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بنابراین، ورود به قرارداد اجتماعی به موجب قددانون طبیعددی بددرا  حفددظ حقددوق .  (69-70
یت حقددوق به رعا  کم منوطهرگونه تعهد به پیرو  از قانون حا  ،طبیعی بوده است. به عبارتی

منظددور از حقددوق طبیعددی آن اسددت کدده اگددر فددرد    . (145  ،2011،  1)شریدن  طبیعی است
 ابددد و بدددون انجددا  آن، جددانش در خطددرجات یاتش نار  است تا حینیازمند انجا  دادن ک

با این حال، هابز ایددن حددق را   . (8 ،2010،  2دهار)اسکری   انجا  آن را دارد   حقافتد، و   می
 ن و آزاد  نیددز بدده رسددمیتکند و آن را بددرا  حفددظ اعضددا  بدددنمی  جان  منحصر به حفظ

این اقتدار را یشی،  وراندو د  ، به حکم عقلانسان هابز   ،به عبارتی    . (10  ،)همان  شناسدمی
)توانددا و آذرکمنددد،   ثبدداتی در امددان باشددندبی  برا  خود ایجاد کردند که از خطرات ناامنی و

دانددد می  شددعورآن است که و  انسان را موجود  صاحب  (  و علت این امر نیز60،  1394
ا ، )سددبزه   شددودمی  هدددایت  ،غریددزه حفددظ ذات  صوصددا  مخ  ،که توس  احساسات و غرایز

ا  تفسیر شود که ندداقض گونهتوجه به این امر، ضرور  است این قرارداد بها  ب  . (70  ،1386
نه بیان شود کدده مجددر  حددق وگ، اگر اینبنابراینحق طبیعی اشخاص و قانون طبیعی نگردد.  

ن خود را در قرارداد اجتماعی به حاکم منتقل نموده تا و  او را مجددازات کنددد، ایددن بددا قددانو
این اساس، انتقال حق کیفر توس  مجر  به حدداکم   ت. برد گرف طبیعی در تعارض قرار خواه

 با فلسفه کلی هابز تعارض دارد.  
)گددرین،   اندل شدددهئدد تفدداوت قاضددایت  ق و رحدد برخی بین انتقددال    مسئلهبرا  حل این  

ر . بدد دهدددمی  رضایت بدده کیفددراما  دهد  نمی  مجر  اگرچه حق خود را انتقال   . (116  ،پیشین
 در کیفددر عمددل خودسددرانه و خصددمانه محسددوب حدداکم  عمددل    است کدده دیگددر  همین مبنا

در  مجازات افراد محبوس برا  انتقال به زندان، بددر پایدده نظریدده رضددایتبنابراین،  شود.  نمی
کردن افراد در شددرای  معمددول در زندانیرفتار حاکم    توجیه است. در نتیجه،فلسفه هابز قابل

   است.  مشروع کامال  
در جایی دیگددر بیددان هابزدر کنار این رضایت به کیفر در قرارداد اجتماعی،    با این حال،

تواند ید؛ اما نمیاگر چنین یا چنان نکنم، مرا بکش  تواند چنین تعهد کند:داشته است فرد می
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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شما خواهید مرا بکشید، در برابر  ان ببندد که اگر چنین یا چنان نکنم، وقتی میسان پیمبدین
اگر چنددین یددا چنددان نکددنم، مددرا ست این فراز، مبنی بر /خ . عبارت ننخواهم کرد   ومتاقم

 بدداره  رد  دهوفلدد در مقالدده خددود مثددالی از    کوشر  بکشید  ناظر به اجازه است. برا  تبیین آن
 .  (879 ،)شروک، پیشین  زندمهمانی و خوردن ساالد می

 (خ)و بدده سددتند د  همالددک سدداال (د)و  (ج)، (ب)، (الدد )/دارد: هوفلددد بیددان مددی
توانی ساالد را بخور. شما اجازه ما را برا  این کار دار ؛ اما مددا موافقددت گویند: اگر میمی

دارد که امتیاز  برا  )خ( به وجود بیان می  دهوفلدر اینجا    1 . کنیم که مزاحم تو نشویمنمی
کرده سلب ندیگران  اگر )خ( موفق به خوردن ساالد شود، هیچ حقی از    ،آمده است؛ بنابراین

تر ساالد را بخددورد و )خ( نتوانسددت است و روشن است که اگر فرضا  )ال ( توانست سریع
سددت آنچدده مثددال معتقددد ابا ذکر این    شراکچیز  بخورد، حقی از )خ( ضایع نشده است.  

را دار  که این کددار را بکنددی و ایددن بددا   امتیاز د م یتکند آن است که تو این  بیان می  هوفلد
نمایددد و معتقددد می  هوفلد در جا  دیگر نیز مثددال دیگددر  مطددر    است.   تفاوت ادعا م/حق

را تهدید به حملدده و جددر  نمایددد و او را در معددرض صدددمه شدددید   (ب)،  (ال )است اگر
کاربردن میزان متناسبی از زور بددا او هاست که با ب  (ب)  امتیازو    انی قرار دهد، این حقجسم

له فق  یک امتیاز است و ندده بددیش از ن مسئای  ،جهنتیدر    . (26  ،1913،  2)هوفلد  مقابله کند
 :آن؛ برا  تبیین موضوع باید بیان داشت، هوفلد معتقد است حددق دارا  چهددار معنددا اسددت

 . (1913)هوفلد،   و حق/امتیاز  ؛ ؛ حق/قدرت نیتوحق/مص  ؛ حق/ادعا
ر موجود اسددت: حددق حفددظ حیددات کدده دمدافع  برا     در این مثال دفاع مشروع دو حق

و حق دفاع که در معنا  حق/امتیاز است. حددق   ؛ باشدمی  امعنا  حق/مصنونیت و حق/ادع
 (ب)گامی که بدده  ندعا و یا حق/قدرت استعمال نمود زیرا هعنا  حق/اتوان در منمی  دفاع را 
نددد و چددون ابلدده کآن مق  تواند بددامی  شود، این حق در معنا  امتیاز برا  اوست کهمی  حمله

توانددد /ادعددایی  نمی  (ب)،  ندارند  (ب)دفاع از    این امر هستند الزامی به  دیگرانی که شاهد
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 است: نموده مطر  زیر مشهور مقاله در هوفلد را  مثال این .1
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بلکدده عددا  دوجود دارد اما ماهیت آن نه حق/ا  حق، قطعا    ، اینبنابراین  . علیه آنان مطر  نماید
آن ل نخسددت در مثددا هوفلدددرسد ایراد اساسددی نظددر حال، به نظر میاینحق/امتیاز است. با

 ،)ج( و )د( مالددک سدداالدند؛ بنددابرایناست که )ال (، )ب(،    که مبنا  مثال و  ایناست  
افراد نسبت به   کهحالیدر  ؛ بار کرده استکنند را بر آن  توانند با آن هرچه  آثار مالکیت که می

ن بع قانوها تابیان داشت، انسان  هابزکه  ا  ندارند و چنانگونه رابطهنمات بدنی وارده ایدص
عقل کشدد  شددده اسددت و آدمددی را از انجددا    وسیله  حکمی که بهاند؛ یعنی قاعده یا  طبیعی

کند و ترک فعلددی او سلب میفعلی که مخرب زندگی اوست، یا وسایل صیانت زندگی را از  
در  . (79 ،1396)یکرنگددی،   کندددش بهترین راه حفظ آن اسددت، منددع مددیدکه به عقیده خو

ایراد صدمه   تواند اجازهت، نمیبه خود منع شده اس  از صدمهانسان    هنگامی که خودنتیجه،  
 باشد. می تربه خود را به دیگر  بدهد و بر این اساس عبارت دو  هوفلد صحیج

کردن اتباع م برا  مجازاتکوجو  حق حااس قسمت نخست جمله هابز، جستبر اس
 ضایت مجر  بددا حفددظ حددق  را به روان آن  تمی  توان با انتقال حق مجر  پیوند زد؛ بلکهرا نمی

 تددی بددرا  حدداکم ایجددادمعنا  امتیاز( مقابله بازگرداند. در واقددع، مجددر  در اینجددا مزی  ر  )د
گذارد. امددا می  قیاخالص را همچنان برا  خود بزات کند اما حق استنماید که او را مجامی

بددرا  کیفددر   حددق حدداکمشناختن  برا  به رسمیت    ،شودمی  چنانکه در بند آتی بیان  ،این امر
ر اینطور باشد هر شهروند دیگر  که مجر  بدده او اجددازه کیفددر دهددد که اگچرا    ؛ نیستکافی  

یکدیگر که شهروندان حق کیفر  معترف هستند  که همگان  حالیدر  ؛ باشدمی  کارش مشروع
باید حق خویش را از جایی دیگر اخذ نماید که در کنار این رضایت آن   ارند پس حاکمدرا ن

 بد.  عمال یاروعیت احق مش
جمله /اگددر چنددین یددا چنددان نکددنم، مددرا   از هابز شده است،  و تفسیر  کهبا این وص   

 مددرا بکشددید؛ ولددی تنهددا تددالش کنیددد  توانیدددبکشید  در واقع، بیان این است که /شما می
توانددد دارد کدده فددرد /نمیمددی  هابز بالفاصله پس از این جمله بیان  . (860  ،ینش، پیک)شرو
خواهید مرا بکشید، در برابر شما ی میچنان نکنم، وقته اگر چنین یا  ببندد کپیمان    سانبدین

فاع نیست، بلکه به مقاومت نخواهم کرد . در واقع، جمله نخست، اجازه مطلق بدون حق د
اگر شما گوید که  میکند و  تر میو در جمله دو ، این گفتمان را کاملا  . تسطلبیدن ا  مبارزه
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ا  این آزاد  به مجر  خواهم ایستاد. اعط  د، من در مقابل شمامن آمدی  کشتن  )حاکم( برا 
ارد تعهددد بدده که در مقابل حاکم در زمان مجازات بایستد به معنا  آن است کدده در ایددن مددو

مجر  است که تصمیم گیرد آیا پیددرو  از   قضاوت نیز شخص  پذیرد و مرجعمی  حاکم پایان
تواند برا  حفظ می  شخصبنابراین،    . (98  ،8819،  1ریان)  و یا عد  آن  قانون شایسته است

 . در واقددع ایددن حددق،(8  ،)اسریدهار، پیشین  مجاز از قانون سرپیچی کند  طوربهجان خود،  
توانیددد مددرا می یرا با عبددارت /شددمازهوفلد  تفسیر شود   تواند در معنا  حق/مصونیتنمی

یددن مصونیتی وجود ندارد. او    بکشید ، در واقع فرد اجازه مداخله حاکم را در حق خود داده
تمددا  حددق حدداکم در و، مبنا  تا لویاتانتوان با توجه به محتوا   نمینشان دیگر  است که  

وعیت اعمددال آن ربلکه رضایت مجر  تنها شرط مشدد  ؛ رضایت مجر  دانست  کیفررساندن را 
 آن جا  دیگر است.    أحقی است که منش

 نظددر هددابز ابددزارنجددا کدده خددرد از  آشددت، از  توان بیان دا می  با توجه به جمیع موارد فوق
( و محکومین همچنان حق مقابله بددا 92  ،1384)کدیور،    باشدمی  محاسبه برا  شهروندان

ال قددانون طبیعددی عمدد و بددرا  ار را که در وضعیت طبیعی به موجب حددق طبیعددی  اعمال زو
بتوانند از کیفر   اند و هرگاهز ورود به جامعه مدنی حفظ کردهاند، برا  حفظ خود پس اداشته
 که چنین کنند و در شددرایطی کدده بحددران پاندددمی کرونددا ایجددادند  نمایند این حق را دارفرار  
ات هددابز بددر پایدده ، بر اساس فلسفه مجدداز. بنابراینیابدمی  قدرت بیشتر  شود این حق،  می

ر داشته برا  حفظ جان خود حق فرا کرونا  گیر   همه  فلسفه سیاسی و ، زندانیان در شرای 
 اند با آنها مقابله نماید.  وتمی و البته که دولت

هنگامی کدده از   در گفتمان غالب فلسفی،  . نمایدمی  رو     نیزیک مشکل اساسی دیگر
د. اگر شخصی حق مالکیت دارد، دیگددران باشمی  شود، رو  دیگر آن تکلی می  حق بحث

وظیفه   گر محبوسین حق فرار دارد آیا دیگراناحترا  به آن را دارند. با لحاظ این امر، اتکلی   
زیرا اگرچدده در گفتمددان غالددب   ؛ پرسش منفی استپاسخ به ایناحترا  به این حق را دارند؟  

قد است حق دارا  چهددار معنددا بیان شد هوفلد معتچنانکه    اما  ،شودمی  حق با تکلی  معنا
زندان، نه در معنا  حق/ادعددا  اساس، چنانکه بیان شد، حق محبوس بر فرار ازاست. بر این  

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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معنا  امتیاز  است که فددرد بددرا  خددود از بلکه به  ،که طرف دیگر آن تکلی  دیگران است
داشت به همین جهت و  آزاد  برا  اعمال آن را خواهد  داشته است؛   وضعیت طبیعی نگاه

 تکلیفی بر دیگران بار نیست.   پس
اشد آن اسددت کدده آیددا حفددظ حددق بددرا   ک ب نا ا  که ممکن است در این مجال، شبهه نکته 

و یا در شددرای  دیگددر    ؟ خیزد می   پا حفظ حیات در مجر  زمانی است که دولت برا  کیفر او به 
  از یک وضددعیت طبیعددی   عبارتی، با توجه به آنکه شرای  پاندمی کرونا ناشی د دارد؟ به نیز وجو 

د؟ به دو دلیلی پاسخ به ایددن  رار دا وان کماکان این حق را به مجر  محبوس برا  ف ت ، آیا می است 
ها حق طبیعی را در تمددامی شددرای   از دیدگاه هابر، تمامی انسان  ، پرسش مثبت است. نخست 

  ، اراده   بددا ست تددا  است که انسان از آن برخوردار ا     ار ی و اخت     آزاد   ، شند و حق طبیعی با می   دارا 
و عقددل     طبددق داور را کدده    ع آن هرکددار و بدده تبدد گرفتدده  کار  به   رتش را برا  حفظ خویشتن قد 

  . ( 160  ، هابز، پیشددین )   انجا  دهد   ، است به آن هدف    دن ی رس     برا   له ی وس   ن تری خودش مناسب 
زنددد، اشددخاص  چون به نفس فرد صدمه مددی   ، که این شرای  را شرای  طبیعی بدانیم با فرض آن 

   شددرای ر این شرای  اضددطرار  اگرچدده  آن برا  عدول از قوانین بهره ببرند. دو ، د ارند از حق د 
عد  تدارک شرای  برا  مرخصی برخددی زندددانیان و  تدددابیر  اما    ، کرونا شرط الز  بوده   اپیدمی 

دلیل کمبددود منددابع یددا  )به هر دلیل خواه به   گذار  اجتماعی در زندان فاصله   بهداشتی همچون 
دولددت    ، اندددمی ، در ایددن پ بنددابراین فتادن جان زندانیان شده است.  لی برا  به خطر ا فضا(، دلی 

اسباب برا  تحقق خطر جان زندانیان نبوده و به همین دلیل، موارد بیددان شددده  از سلسله خارج 
 .  کند صدق می لسفه هابز بر این مورد نیز برا  حق فرار از زندان در ف 

ر  وجددود دارد، از نظددر متیاز بددرا  محبددوس فددرا دیگر آن است که اگر این حق/ا  مسئله
رف بماننددد و یددا ضددرور  اسددت طبددق قددرارداد طدد بی  ا دیگددران بایدددفلسفه سیاسی هابز، آی 

ایددن رسانند؟ هابز در اجتماعی به حاکم در مقابله با حق/امتیار بزهکار)فرار از زندان( یار   
  دارد:  می  بیان  صراحتبهخصوص  
دهدد و نده حدق دفداع از می   فداع از دیگدر  را از دسدتتأسیس دولت، هرکس حدق د با

داد اجتمداعی[ خدود را موظد  بده مسداعدت بده عنوان طدرف قدرار هخویشتن را. فرد ]ب
 . سازد، نه در امر مجازات خودشصاحبان حاکمیت در امر مجازات دیگر  می 
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عکس بزهکاران، حق مساعدت به مجددر  وانهدداده شددده  ر بزه، ب خصوص اشخاص ناکرده در 
د  اثددر خواهددد داشددت: اول، فددر وانهاندن حقوق در بستر قرارداد اجتماعی سدده  عبارتی، ست. به ا 

توانددد در  نمی و    دهددد می   از دسددت   آزاد  خود را در دفاع از دیگرانی که موضوع مجازات هستند 
شود که بدده حدداکم در مجددازات یددار   می   له به فرار زندانی بار  رساند. دو ، متعهد موضوع مقا 

ما این وانهادن حق به  . ا ( 116-118 ، )گرین، پیشین نهد دیگر  را وامی   سو ، حق کیفر و    ؛ رساند 
بددرا     زیرا عد  انجا  امر ، ایجدداد حددق کیفددر   ؛ ا  مبنا  حق کیفرحاکم بر مجازات نیست معن 

مانددد  می   این پرسش باقی   درنتیجه، شود.  از عد ، موجود حاصل نمی کند و دیگر )حاکم( نمی 
حق دارد  و از زندان فرار نمود، دولت بر چه مبنایی    از حق خود بهره برده که اگر مجر  و محبوس  

کدده  معنا بدین   ؟ ریشه در جدال مجر  و حاکم خواهد داشددت باز گرداند؟ آیا حق و   او را  مجدد 
مدددنی بدده    وضع طبیعی و پددیش از جامعدده    مثابه  خواهد نمود و به   تلقی   حاکم، شهروند را دشمن 

 بند آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت. د. این مورد در  ش واهد  خ مقابله با و  پرداخته  
 

 ابله با فرار زندانیانی حق حاکم در مقمبنا  .4
دانددد: نخسددت، مقابلدده بددا می دولت در هنگا  فرار زندانیان از زندان با خود را دارا  دو حق

نخست   و دو ، حق دستگیر  مجدد و به کیفر رساندن محبوسین فرار . حق  ؛ فرار زندانیان
داند؛ مین  مینی برا  فرار محبوسیأتبه انجا  اقدامات    دولت خود را محق  (  1  :دو قسم است

سددال  بددرا    کارگیر  ماننددد بدده  ،از ابددزار زوربددردن  بهره در  در هنگا  فرار، کارگزاران را  (  2و  
 باشئد.  می دولت دارا  دو حق در دو مرحله  ،داند. بنابراینمیحق  م ،ممانعت از فرار

شود اگددر ایددن مبنددا  می  ه از مبنا  حق بحث شود هنگامی ک می   با تدقیق در موضوع دانسته 
اعمددال  برا  اصل مقابله پس از فرار محبوسین اثبات شود، همبن مبنا برا  مقدددمات نیددز قابل 

است. به عبارتی، هنگامی که برا  واکنش شدید دولددت حقددی اثبددات شددود، بددرا  اقدددامات  
حاضر با نظر به هددر    ث در مقاله  موضوع بح باشد.  می   اعمال این حق قابل   ز مینی پیش از آن نی أ ت 

معتقددد    لویاتااان کدده و  در  د چنان   هابز قرارداد اجتماعی  دو  تمرکز دارد.    مرحله    دو مرحله، بر 
بندند که حقوقی را منتقل یا سددلب کننددد و  گونه است که افراد با یکدیگر قرارداد می این است د  

 کنند: م، واگذار می خود را به یک شخص یا مجمع، به عنوان حاک  ان همه قدرت و تو 



 

 علوم انسانی   در   ای رشته مطالعات میان 
 102 

 3،  شماره  12  دوره 
 1399  تابستان 

   47پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جتماع یا توافق است؛ یعندی در واقدع وحددت همگدان در یدک این خود چیز  بیش از ا
گدردد کده ا  انتخاب می شیوه همه با یکدیگر و بهپیمان  وشخص است که به موجب عهد 

خدود بده حکومدت بدر ق  گویدد: مدن حدگویی در عقد آن، هرکسی به دیگر  چندین می 
مدال او را گدذار  و همده اعیا این مجمع از اشدخاص وامدی خویشتن را به این شخص و  

نحو همدان  به  دانم؛ به این شرط که تو نیز حق خود را به او واگذار کنی وحق و جایز می بر
 .(192 ،)هابز، پیشین  حق و جایز بدانی اعمال و  را بر  تما 

رارداد /مرد  با واقع قرارداد /مرد  با مرد   است و نه ق  درپس قرارداد اجتماعی هابز ،  
 دارد:با عبارات روشن بیان می  لویاتاندر فصل هجدهم  هابزاین امر را   1حاکم . 

پیمان متقابدل آدمیدان بده کسدی کده ووجب عهدد مچون حق نماینددگی همگدان تنهدا بده
مانی میان شخص حداکم پیموجب  شود و نه بهگردد، واگذار می حاکمیت به و  اعطا می 

ت و در نتیجده ر نیسدان نقض پیمان از طرف شخص حداکم متصدو  امک ،و مرد ؛ بنابراین
 .(194  ،)همان  د ن نقض عهد از تابعیت او خارج شو ه  تواند به بهانیک از اتباع نمی هیچ

توان نتیجه گرفت که این افددراد )طددرفین قددرارداد اجتمدداعی( هسددتند کدده  بر این اساس، می 
اشخاص( چددون طددرف قددرارداد  گذارند و حاکم )یک شخص یا جمعی از  را وامی ود  حقوق خ 

کند و همه حقوقی را کدده در حالددت طبیعددی  ، حقی را به شخصی واگذار نمی اجتماعی نیست 
عنوان  به   هابز رسد  نظر می چیز  است که به ین همان ا   ؛ را خواهد بود دارد، در وضعیت مدنی دا 

  ، ین )شددروک، پیشدد   وهشتم معرفی کرده است   فصل بیست دو مبنا  حق مجازات در پاراگراف 
 دارد: در انتها  این پاراگراف بیان می و  ا     . ( 302  ، ؛ نوریه، پیشین 869-870

توانست هدر آنچده را و می پیش از تأسیس دولت، هرکسی نسبت به هرچیز  حق داشت  
ی را ر هرکسدبه آن منظدو  ،شمرد، انجا  دهد و از جملهصیانت از نفس خود می   که الزمه  

حدق مجدازات و همین مبنا     :یا به قتل برساند   که بخواهد به انقیاد بکشد، زخمی کند و
شود؛ زیدرا اتبداع، آن حدق را بده آن شدخص واگدذار ها اعمال می دولت  است که در همه  

اندد کده حدق خدویش را با وانهادن حق خود، به حاکم اختیدار داده  اند، بلکه صرفا  نکرده
و   ءپس آن حق اعطداکار ببرد؛  اند برا  صیانت از جان همگان بهمقتضی بد   ا  کهشیوه به

بلکه وانهاده و متروک گردید و تنها برا  حاکم باقی گذاشدته شدد؛ و است،  واگذار نشده  
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 شود.می محسوب حاکم با مرد  قرارداد ،الکی اجتماعی دادقرار عکس، به .1
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ا  که در بر حاکم وضع کرده است( به همان شیوه  این حق )جز حدود  که قانون طبیعی 
تما  وبود، تا   یش جار لیه همسایگان خوشرای  وضع طبیعی محض و جنگ همه بر ع

 1.(285 ،بز، پیشین)ها باقی مانده است

حق که و  در فصددل چهدداردهم  مختل  ترک   در کنار دوگونه    هابز تیجه، اگر این عبارت  در ن 
حددق را  توان به نتیجه مثبتی دست یافت. و  دوگوندده ترک ار دهیم، می بیان کرده است، قر   لویاتان 

د کدده  شددو پوشی می /انتقال حق . هنگامی از حق چشم   پوشی از حق  و چشم کند: / معرفی می 
و وقتددی بدده دیگددر    ؛ گردد ن را نداشته باشد که منافعش عاید چه کسی می صاحب آن پروا  آ / 

    که منافع آن نصیب شددخص یددا اشخاصددی گددردد   شود که صاحب آن قصد کند انتقال داده می 
تواند  که بیان شد د نمی نان ان حقوقی، مجازات، چ کردن دیگر  د و به لس زخمی   . ( 162  ، )همان 

کردن دیگر  به حاکم منتقل نشددده اسددت؛  این حق مجازات   ، حق باشد؛ بنابراین براساس انتقال  
این حددق    هابز توان گفت از نظر  می وهشتم،  ها  پاراگراف دو  فصل بیست با توجه به عبارت اما 

واقددع، حددق تددرک شددده    شی قرار گرفته اسددت. در پو طرفین قرارداد اجتماعی مورد چشم   وسیله  به 
لیکن این    ؛ اقدامات واکنشی دردآور قرار ندهد فرد آخر  را مورد  است؛ که دیگر، هیچ شخص،  

، ایددن حددق را بددرا   نیسددت حاکم چون طرف قرارداد اجتماعی  حق به کسی منتقل نشده است؛  
را    حبس یا جددر  ق اعمال در این وضعیت، افراد  هستند که ح  ، خود حفظ کرده است؛ بنابراین 

عمال این ا  ندارند و فرد  است   ، این امددر مبنددا   هابز و از نظر    عمال را حفظ کرده است که حق ا 
 به عبارت دیگر:   باشد. حق مجازات حاکم می 

درختان از خود  سلب نمایم، دیگر آزاد نیسدتم در اگر من حقوقم را نسبت به سیب رو   
احمت کدنم. زمدانی کده مدن بر درختان ایجاد مز  ها  موجودحق دیگر  نسبت به سیب

در اعمدال حدق کسدی کده آن حدق را دارد، از ایجاد مداخله  د ،  حقوق خود  را سلب کر

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

 و دارد عددیطبی حقوق  در  ریشه  ،نمایدمی  وضع  حاکم  که  قواعد   و  مالاع  ،هابز  نظر  از  معتقدند  برخی  که  است  دلیلهمین  به  .1
 داند.می قانونگذار  و وظای  اعمال حق مبنا  را  حقوق این

 ،سددیتنن و آیراکسددینین) رنددد ندا حقی هیچ هابز /شهروندان که  است  نموده  ایجاد  را   تصور  این  هایز  عبارات  این  حال،  این  با
 حددد تددا را  خود حقوق انیا  ث و ؛اندداشته نگاه خویش برا  را  حیات حفظ حق  اوال    ،شد  بیان  کهچنان  کهحالیدر  (129  :1385

 داشت. نخواهد معنایی حق ونبد زندگی زیرا  اند.کرده منتقل یا و وانهاده امنیت ایجاد برا   لزو  
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اسدت ایدن امدر  تواند اعمال حقش را بکند[. هدابز معتقدد که او می حالی ممنوع شد  ]در
د )حدق بدر اعطا  حقی به دیگر  نیست؛ زیرا در حالت طبیعی هر فرد  هر حقی را دار

 .(70 ،2002،  1)کوران (چیزهمه

،  هددابز ها   بنابراین بر پایه استدالل /   دارد می ها  خود آشکارا بیان  ل در ادامه استدال   کورن 
و یا حداقل شددرای  اعمددال    سلب حق ایجاد حق جدید  برا  دیگر  نیست، بلکه تنها حق را 

اد اجتماعی )یعنددی  مه منعقدان قرارد در کیفر نیز ه   ، بنابراین   ؛ ( 70  ، )همان   دهد آن را تغییر می 
و این مسئله باعث تغییددر شددرای  اعمددال  کنند  را از خود سلب می  دادن دیگر  مرد ( حق کیفر 

توانددد  سددت، می که حق را برا  خود حفددظ کددرده ا  ، گردد. در شرای  جدید فق  حاکم حق می 
  ت استمرارا  حددق خواهددد داشدد   بلکه ا   ئ تنها ابتدا ، با این وص  حاکم نه بنابراین اعمال کیفر کند. 

دهد تددا فرارکنندددگان از زندددان را  تواند انجا   می   ود را مساعی خ   ما  پس ت بزهکار را کیفر دهد.  
بزه موظدد  بدده  رده که افراد ندداک است   گرداند و این حق حاکم و به زندان باز کرده  دستگیر    مجدد 

اکم ایددن  چددرا حدد نخسددت،    : د ده اساسی رو  می   اما در اینجا چند مسئله  احترا  به آن هستند.  
الزامی به تددرک حددق  ،  ین که حاکم طرف قرارداد نیست جدا از پاسخ پیش کند؟  حق را حفظ می 

می کدده از علددل،  هنگددا   هددابز   ایجاد حاکم و تشکیل حکومت اشاره کددرد.   باید به فلسفه    و   ندارد 
 دارد: کند، بیان می بحث می   لویاتان ایجاد و تعری  دولت در فصل هفدهم 

خودشدان ... دوراندیشدی است نهایی آدمیان ... از ایجاد محدودیت بر  ی یا خوهدف غای
تر  اسدت؛ یعندی بخشآن تأمین زندگی رضایتتبع حراست خویشتن و به  حفظ و  درباره  

بار  است که ... پیامدد ضدرور  امیدال از وضع محنت  آنکه هدف آنها رهانیدن خویش
وجود نداشته باشد تا ایشان   و مشهود طبیعی آدمیان در زمانی است که قدرت مشخص  

هدا  جازات، نسبت بده اجدرا  پیمانموجب ترس از مبیم قرار دهد و بهورا در حال ترس 
 .(179 ،ن)هابز، پیشی  انین طبیعی ... ملز  و متعهد کند خویش و رعایت قو

 دهد:و  در همین فصل ادامه می
رو  توان تأمین امنیت آدمی هیچو به  اند ها بدون پشتوانه شمشیر، تنها حرف عهد و پیمان
اگر قدرت کافی تأسیس نشود تا امنیت ما را با وجود قوانین طبیعی ...    ،براینرا ندارند؛ بنا
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احتیاط در مقابل دیگدران بدر   تواند حقا  برا  رعایتدر آن صورت هرکس می   ،تأمین کند 
 .(189  ،)همان  ویش تکیه کند و چنین هم خواهد شد قدرت و مهار خ

اید خاص د حتی عقایددد و اصددول ، عقکه هر دو قرارداد باور بودند  ،مانند الک  از نظر او
تنهددا راه اجددرا  آن، تهدیددد افددراد بدده   ،تواند بر رو  افراد نوشته شود؛ بنابراینخالقی د نمیا

پس فلسفه ایجاد  دولت در نظر   ؛ (42  ،2002،  1)کریستمن  فر و اعمال آن استاجرا  کی
 او  و بدده گفتدده  ،  رآورا  قراردادها بوده است و بدون سال  رعددبپشتوانه برا  اج، ایجاد  هابز

آور  نیدداز دارد رعب  وسیله  دلیل، دولت بههمینتواند صورت گیرد. بهن مهم نمیای  ،شمشیر
وجددود  دولددت   نوعی بدده فلسددفه  توان بددهس مبنا  مجازات را مینامد؛ پکه او مجازات می

 ا  بددر وجددود اواختگی گرفته شددود، دیگددر فایدددهس لویاتانات از این بازگرداند که اگر مجاز
 مترتب نخواهد بود. 

وهشتم، از حددق مجددازات نددامی نبددرده در پاراگراف دو  فصل بیست  هابزه دو  آنکه  نکت
مبنددا  حددق کیفددر آن  ،عبارتیات  استفاده کرده اسددت. بدده/مبنا  حق مجاز  بلکه از  ؛ است

یددک مرحلدده پددیش از آن نیددز .  اننهاده استده لیکن حاکم آن را واست که دیگران آن را وانها
شود که دیگران ایددن می  است که اساسا  حق کیفر از کجا ناشی  از این  سؤالجود دارد و آن  و

پاسخ به ایددن مسددئله بایددد بدده وضددعیت طبیعددی برا   حق را وانهاده و حاکم واننهاده است؟
شددد، مرتکب میخطایی  یگر   نسبت به د   نظر  افکنده شود. در این وضعیت، هرگاه فرد 

قتددل، ضددرب یددا جددر  و حددبس را گرفتند و حددق اعمددال  ار میاین دو در وضعیت جنگی قر
د وارد افددرا   ،کننده بددود؛ بنددابراینداشتند. این وضعیت جنگ همه علیه همه، وضعیتی خسته

ا از جانب آنددان گونه که بیان شد، حاکم را نایب خود کردند تقرارداد اجتماعی شدند و همان
ان حددق طبیعددی عنوچیز  است که فرد بددهکند، در واقع  آنچه حاکم می  ،کند؛ بنابراین  عمل

توانست انجا  دهد. حال که افراد طرفین قرارداد اجتمدداعی برا  حفظ جان و نفس خود می
بند باشند؛ ولددی اگددر فددرد  ایددن مفدداد را نقددض کددرد، اگددر تند، باید به مفاد آن پا قرار گرف 

مدنی   لی حال در جامعه  توانستند او را بزنند یا بکشند؛ ومرد  می  ضعیت طبیعی بود، همهو
فق  یک شخص این حق را حفظ کرده و آن حاکم)دولت( است؛ پس اگر فرد  این قرارداد 
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حق طبیعددی را داراسددت و او  چون    ؛ کشتن و حبس و  را دارد را نقض کرد، دولت حق زدن،  
اینجاسددت کدده وضددعیتی ماننددد   ؛ را دارد   مقاومت در برابر مجازات  ، حقهابز  به گفته    ،مجر  

مدددنی و میددان مجددر  و حدداکم د   بددار در جامعدده   ایددند  جنگ در وضعیت طبیعددی  وضعیت  
آیددد و در نتیجدده شددمار میظاهر دشددمن جامعدده بهدرخواهد گرفت. در این حالت، مجر  به

 ساند. ن مجر  را به کیفر رتواند حقی که مبنایش را دارد، اعمال کند و ایحاکم می
رداد اجتمدداعی خددارج  شود که اگر مجر  از قرا در این حالت، یک پرسش اساسی مطر  می 

گردد، دیگر اعمال این رفتارها بر و  مجددازات نیسددت، بلکدده اعمددال  شود و دشمن تلقی می می 
هابز،  )   ها  مقررشده در قانون، برا  اتباع اسددت و ندده دشددمنان زیرا مجازات / خصمانه است:  

دنی است  م   شد، کیفر مختص جامعه  تر بیان  از سو  دیگر، با توجه به آنچه پیش   . ( 287  ، پیشین 
جویی یا اعمال خودسرانه  شود، عنوان کیفر ندارد، بلکه انتقا  و آنچه در حالت طبیعی انجا  می 

و فقدد  ایددن  اند  حال، اگر همه افراد حق اعمال این رفتار را طی قرارداد اجتماعی رها کرده   است. 
ست، حق کیفر  را  حاکم باقی مانده ا شود که آنچه ب کم باقی است، آنگاه نتیجه می حق برا  حا 

نیست، بلکه حق اعمال انتقا  و اعمال خودسرانه است. این مسئله را چگونه باید حل کددرد؟ بدده  
منسددجم  عنوان یک کل  را به   هابز رسد برا  پاسخ به این مشکل اساسی، باید همه فلسفه  می نظر  

خود تصددور  نفعی برا     د اجتماعی باید گفت فرد مجر  هم از ورود به قراردا   ، ین نگریست؛ بنابرا 
تددر   تنها نفعددی نیسددت، بلکدده بدددبختی بزرگ گونه باشد، نه که اگر وضع به این حالی کند، در می 

ن بددا یددک  اگددر پددیش از ایددن قددرارداد بددا یددک فددرد طددرف بددود، اال   . 1جر  خواهد شددد نصیب م 
طالددب  ولت( طرف است؛ پددس نفددع و  در چیسددت؟ براسدداس م یاتان( به نا  حاکم)د غول)لو 

پددیش از اعمددال کیفددر، فرایندددهایی  امددا  باشد؛  حل نزاع است، اعمال کیفر می گفته، آنچه م پیش 
 له آن است.  وجود دارد که محاکمه منصفانه از جم 

بودن را از ده رغم نظر برخی که معتقدند مجر  به محض ارتکاب جر ، عنددوان شددهرونب
عدده را و  عنددوان شددهروند و تبرسددد  به نظددر می(،  180  ،2007،  2)برتشنیدر  هدددست می

حتی پس از ارتکاب جر  نیز حفظ خواهد کرد و از حق محاکمه عادالنه برخوردار خواهددد 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 دا   در  و  ایددمداده  نجددات  هاگربدده  دسددت  از  را   خددود  ما  حالت  این  در  که  است  مورد  همین  ،هابز  به  الک  اساسی  ایراد  کهچنان  .1
 اندازیم.می شیران
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قددانونی و  منددد  از محاکمدده  و  در ورود بدده قددرارداد اجتمدداعی، بهره نفددع  ،بددود؛ بنددابراین
ود نداشت. در این وضددعیت اگددر حدداکم خددالف ست که در وضعیت طبیعی وجطرفانه ابی
 شددود عمددل کنددد، و  ناعادالندده برخددورد نمددوده اسددتمی  د تلقددیین که شرای  قددرارداقوان

شددود، و  در مقابددل در میکه حکددم مجددازات او صددااما هنگامی  ؛ (48  ،2011،  1)شریدان
یددن دو دث شده، قدرت برتر میددان اگیرد و وضعیتی مانند وضعیت طبیعی حادولت قرار می

د بر اساس حکم دادگاه، او را کیفر توانمی  کند، دولتتواند فرار  پیروز خواهد شد. مجر  می
هددا  کردن مجر ، ضرورتی ندارد از مجازاتکند. مسئله دیگر آنکه در صورت دشمن فرض 

تددوان اعی است و میمقرر در قانون برا  و  استفاده کرد؛ زیرا دشمن خارج از قرارداد اجتم
گفتدده، ا  پیشر صددورت پددذیرش مبندد د  ،کددهحالیدر  ؛ هرگونه الز  است، برخورد کددرد با او  

 هابزاز همه تضمینات شهروند  بهره ببرد و از نظر    ،و باید  ،تواندمجر  شهروند است و می
دولت حق کشددتن مددتهم بدده قتددل را  ،آید؛ بنابرایناجرا حالت تعارض پیش می  فق  در زمان

بخشددی   حاکم چنین بکند؛ زیرا در این حالت، و  فقدد   ندارد؛ حتی اگر در جلو  چشمان
مند شود که داد اجتماعی خود با دیگران را نقض کرده است و باید از بقیه مفاد آن بهره از قرار

 ها  مقرر قانونی است.  ازاتاز آن جمله توافق سابق بر مج
امعدده ر وضعیت کرونا نیز این افراد دشددمن ج، در فرض فرار مجرمین از زندان دبنابراین

زندان مورد محاکمه عادالنه قرار گرفتدده و   فرار ازنبوده و در صورت دستگیر  باید به جهت  
عی صورتی کدده در فراینددد دسددتگیر ، نددواز همه مزایا  شهروند  برخوردار شود. آر ، در

ه اسددلحه بددرد کدده قددوا  معنا که فرار  دست بدد بدین ،جنگ بین دولت و فرد فرار  رو  داد
مجددر  در ایددن مددورد      دهنددد،بردن انجددااسلحهبهتوانستند اقدامی جز دستنمی  دولتی نیز

توانددد از نمی  تا زمانی کدده آن شددرای  بحرانددی وجددود دارد   ق نموده ومعل  قرارداد اجتماعی را  
 د.  بردن به اسلحه دارنضرورت حق دست  موران نیز در حد  أمو  برد بهره بمزایا  آن 

سددیار جددازات بم  درباره    هابز  گفته اگرچه فلسفه  موارد پیش  بر این اساس، با توجه به همه  
توان به بسددیار  از ایددن آمده میعملها  بهآید؛ ولی با بررسیپیچیده و به نظر متعارض می

، مبنا  حق کیفر حکومددت، ریشدده در حفددظ هابزداشت که در نظر  ایرادها پاسخ داد و بیان  
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را  عی ترک ننموده و دیگران )طرفین قددرارداد( آندارد که حاکم در بستر قرارداد اجتماحقوقی  
اند. در این حالت، پس از صدور حکم و در زمان اجرا، نوعی جنگ میان دولت و کرده  ترک 

شود و مجر  قدرت برتر پیروز می  واسطه  کم بهگیرد که در این حالت، اغلب حامجر  درمی
 است.   هابزنظریه نماید و این جنگ مجوز اعمال کیفر در تواند کیفر را می
 

 گیری نتیجه.  5
معدده جهددانی و پاندددمی آن در ظددرف تنهددا سدده مدداه در دنیددا و آمارهددا  جا  ظهور کرونددا در

ترساند. می  و معمولی را کننده از کشندگی آن، هر انسان معقول  آور و خبرها  نگراندهشت
خصددوص ایددن خصوصددی درهددا   و در گروه   جمعددیها   خبرهایی که هددر روزه در رسددانه

آنهددا نگددران از مددراوده بددا یکدددیگر و  ید وشد، به زندانیان نیددز رسدد روس کشنده منتشر میوی 
بسته، از بیم جان خویش خروشیدند و فرار را بر حفظ قانون حکومتی ها   حضور در سالن

هددا  متفدداوتی در گر  زندانیان در برابر این ویددروس، بددا واکددنشدادند. این واکنش  ترجیج
مواد قانونی برخی بددر به    السفه مواجه شد. حقوقدانان هر یک با استناددانان و فسطج حقوق

ا  مجاز بودن این رفتار و برخی بددر غیرقددانونی بددودن آن سددخن راندنددد. امددا حقددوق رشددته
خصددوص کددارایی قددانون ممکددن نا  آن مشخص نباشد، قضدداوت درروبنایی است که تا مب

زندانیان مشخص شد. نوشتار حاضر ، ضرورت تحلیل مبنایی و فلسفی فرار  راینبنابنیست.  
آیا زندانیان در زمان شیوع کرونا حقی بر فرار دارند، بددا رویکددرد که  پرسش  این  ا  در مواجهه ب

راردادباوراندده هددابز ، مجددرمین حقددی نتیجه رسید که در فلسددفه قفلسفه سیاسی هابز، بدین
 را  کیفددر خددودبلکدده نددوعی اجددازه بدده دولددت بدد  ؛ کنندددنتقل نمیشدن به دولت مبرا  کیفر

 ق خود برا  مقاومت در برابر کیفر را بددرا  خویشددتن حفددظح دهند. در این معنا، مجر  می
جددان زندددانیان را  که، توان فرار زندانیان در شرای  کرونامی نماید و در این راستا است کهمی

 ایددن حددق،امددا توجیه دانست. یعی اشخاص، قابلدهد، مستند به حقوق طبمی  در خطر قرار
اجرا او  تواند از دیگران بخواهد آن را برا   نمی  ر  که مجمعنادر معنا  حق/ادعا نیست. بدان

  وظدد  طور بددود، نهادهددا  عدددالت کیفددر  منمایند و مزاحم اعمال آن نشوند؛ زیرا اگر این
کدده نادرسددتی ایددن امددر بدددیهی حالیدر  ؛ بودند به فرار مجر  احترا  گذارده و مانع او نشوند
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عبارتی، این امتیاز  است که مجددر    به  ؛ این حق در معنا  هوفلد  حق/امتیاز استاست.  
 تواند آن را اعمال کند. دارد و میمی  برا  خویشتن نگاه
توانددد اقدددا  خصددمانه را بدده مجددازات یم  اگرچه رضایت مجر  بر کیفددراز سو  دیگر،  

ارداد اجتماعی جست کدده ا مبنا  حق دولت در کیفر را باید در بستر قرمشروع تبدیل کند ام
 ؛ کندددمی  ارداد اجتمدداعی نیسددت، ایددن حددق را بددرا  خددود حفددظف قددردر آن حاکم که طر

تواند این حق یم  تنها حاکمپس  نهند.  که منعقدان قرارداد اجتماعی این حق را وامیحالیدر
ریشدده در حددق طبیعددی حدداکم دارد کدده در قددرارداد مبنا  این حددق    ،را اعمال کند. در نتیجه

ایت منعقدددان قددرارداد اجتمدداعی دارد. در رضدد تماعی وانهاده و اعمال مشددروع آن ریشدده  اج
 رغم امتیاز  که زندانیان فرار  برا  فرار در فلسفه هابز  دارند،بنابراین، دولت حق دارد به
ق مجر  بددر فددرار، حددق در معنددا  عکس حبه  ،و این حقدازد  ب ربه تعقیب و دستگیر  آنها  

 قدرت است. 
انددد، ظاهر نقض نمودهتماعی را بهرارداد اجتی از قماگرچه زندانیان فرار  قس  ،تدر نهای

بیددان داشددت، از آنجددا کدده از امتیدداز خددویش بهددره توان  میسیاسی هابز    با تحلیل فلسفه  اما  
حاکم)دولت( حددق ندددارد بددا آنددان اند و  کل از قرارداد اجتماعی خارج نشده  طوربه،  اندبرده

ه او را حدداکم کدد   ،اجتمدداعیید و ضرور  است طبق همان قددرارداد  چون دشمن برخورد نما
با این افراد مطابق شرای  قرارداد یعنی قوانین مصوب برخورد نموده و محاکمه   ،نموده است

 فراهم نماید.   ،هرچند زندانی فرار   ،عادالنه را برا  این افراد
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