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دریافت-7938/1/75:پذیرش 7931/2/93:

چکیده

پاسخبهپرسشدولتمدرنواسالم؛تعارضیاسازگاری؟کهخودبخشمهمیاز
مسئلهایفربهتریعنینسبتمیاناندیشۀمدرنیتهواسالماست،بهتوصیفحلّاقسادهاست؛
دولتاسالمی،باهرخوانشیکهازدولتمدرنارائهشود،ترکیبیممتنعوالبتهمتناقض
نماست .حلّاق با برگزیدن قرائت هابزی  -اشمیتی از دولت مدرن و توصیفی بیشتر
اسطورهایونهکامالًتاریخیازحکمرانیاسالمی،نتیجهایجزتعارضمیاندولتمدرنو
حکمرانیاسالمیراحاصلنمیکند.اینپژوهشباتوجهبهاهمیتایننظریه بنیادینو
ضرورتتبیینآندرادبیاتحقوقیکشورمان،خواهدکوشیدکهپارافراترازمرزهای
توصیفنظریهدولتممتنعبگذاردوباارائهقرائتینوکانتیازدولتمدرنبهعنوانبرداشت
رقیب دولت هابزی -اشمیتی ،نقدهایی را بر ادعاهای ظاهراً مطلقگرایانه حلّاق از دولت
مدرنواردآورد.درقرائتنوکانتیازدولتمدرن،همحاکمیتقانونجایگاهقابلتوجهو
هماحترامحقیقیبهحیثیتانسانخواهدداشت .
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 .1مقدمه
بخشمتنابهیازگفتماندینی،فلسفی،سیاسی،فقهیوحقوقیمعاصربهتبیینارتباطونسبت
سنجیمیانمدرنیتهواسالماختصاصیافتهاست.تحوالتچشمگیرطیقرونگذشتهزایشگر
مدرنیته بهعنوان گونهای از تفکر و شیوهای از زندگی در جهان معاصر است که در موجزترین
برداشت ،به مفهوم پذیرش تغییر در شیوههای معمول تفکر است .مواجه اندیشههای اسالمی در
جوامعمسلمان بابنیادهایگفتمانمدرن،پرسشیگشوده را فراروی اندیشمندانو روشنفکران
اسالمیوحتیغیرمسلمانقراردادهاست:آیامدرنیتهبااسالمسازگاراستویاایندودرتناقضبا
یکدیگرقراردارند؟اینپرسشدرطولسالیانمتمادیباپاسخهایمتفاوتومناقشهبرانگیز،آنهم
احتماالًبهدلیلگونهگونیبرداشتهاازمدرنیتهواسالمروبروشدهاست.صرفنظرازواکاوی
تحلیلها و پاسخهای مطروح در این زمینه که موضوع نوشتار دیگری است ،حوزه سیاست و
حکمرانیوبهطورکلینظریه دولت،جزءمهمیازنسبتسنجیمیانمدرنیتهواسالمرابهخود
اختصاص داده است .در این میان ،وائل بن حلّاق 7با ارائه توصیفی متفاوت از دولت مدرن و
حکمرانیاسالمیوباطرحایندیدگاهبنیادینمبنیبراینکهمدرنیتهودولتمدرنزاییدۀتاریخ
یچوخماروپاییانبودهوبدینلحاظنسبتیباتاریخزندگیمسلمانانندارد،بهتعارض
غامضوپرپ 
ذاتیدولتمدرنواسالماشارهمیکند.دراندیشهحلّاق،سنتاسالمیترکیبیاستازنظریههای
فلسفیباپدیدههایسیاسی،حقوقیواجتماعیکهازتاریخاسالم؛تاریخیمتشکلازاعتقاداتو
رویههایپارادایمیبرخاستهاست.ازنظرگاهحلّاق،حکمرانی اسالمیبنیانهایاخالقی،حقوقی،
سیاسی،اجتماعیومتافیزیکالمخصوصبهخودراداراستکهبهصورت چشمگیریازبنیانهای
مشابهدردولتمدرنمجزاومتفاوتاست.
اندیشههایحلّاقدرنظریهیدولتممتنعآنقدرپُراهمیتوحولمفاهیمبنیادینحقوقی،
سیاسیوفقهی،بهخصوص ازجهتبرداشتهایویازحکمرانیاسالمیودولتمدرناست
کهبررسیآنبرایهرکسیکهدرحوزهتفکردینی،فلسفی،حقوقیوسیاسیاندیشهورزیمی
کند،ضروریبهنظرمیرسد.براساسهمینضرورت،نوشتارحاضربهواکاوینظریه دولت
ممتنعپرداختهاست؛البتهاینبررسیبهتبیینصرفاندیشههایحلّاقنمیپردازد،بلکهسعیدارد
باخوانشانتقادیوتحلیلینظریهوی،وجوهیازآنرابرجستهکندکهبهنظرمبتنیبرقرائت-
هاییزیادهازحدمطلقبودهاست.درواقع،پرسشاصلیاینمقالهآناستکهخوانشحلّاقاز
1. Wael B. Hallaq.
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دولتمدرنباچهمناقشاتومحذوراتیروبرواست؟ومتناظربااینپرسش،پیشفرضاین
نوشتارآناستکهحلّاقروایتیازدولتمدرنبهعنوان حاکمبالمنازعارائهمیدهدکهبیشتر
رنگوبویهابزیاشمیتیداردوسایربرداشتهایانظریههایدولتازجمله خوانشنوکانتیاز
یگفتمانحقوقبشراهمیتدوچندانیافتهاست،مغفولمیگذارد؛

دولتمدرنراکهباتوسعه
تکانه فکری شگفتآور کانت در بنیانگذاری مبانی فلسفی حقوق بشر و تدارک اصول
پیشادولت کهبرتقییداخالقیدولتمدرنبهرعایتواحترامبهحقهایبشریوآزادیافراد
تأکیددارد،دیدگاهیاستکهمیتواندبهعنوان برداشتیرقیببرایخوانشهابزی-اشمیتیاز
دولتمدرنمحسوبگرددوبدینترتیببنیانهایاستداللحلّاقمبنیبرناسازگاریدولت
مدرنوحکمرانیاسالمیراکهبرقرائتاخیرازدولتمدرناستواربودهاست،متزلزلسازد.
بایدایننکتهرایادآورشدکهدرایننوشتارمقصودازخوانشنوکانتی،برجستهکردنوتأکید
براهمیتیاستکهفلسفه سیاسیواخالقیکانتواندیشههایاودرباره دولتدرجهانمعاصر
خاصه با توسعه روزافزون گفتمان حقوق بشر یافته است .بر این اساس ،استفاده از اصطالح
نوکانتیمنصرفاستازمعادلفلسفیآنکهعمدتاًاشاره بهطیفیازتفکراتانتقادیمبتنیبر
دفاع از سوبژکتیویته در برابر پوزیتیویسم دارد 7.بر این اساس شرح مکاتب موجود در فلسفه
نوکانتیدرچارچوبایننوشتارقرارنمیگیرد .البتهبایدمطمحنظرداشتکهادعاهاوتحلیلهای
حلّاقدرخصوصحکمرانیاسالمیوسایرجنبههایمربوطبهارتباطایننوعحکمرانیبادولت
مدرنکهدرتبیینوداوریدرخصوصنظریهیامتناعدولتمدرناسالمینقشکلیدیدارد،
نیزمستلزمبررسینقادانهوواکاویموشکافانهاستکهبحثتفصیلیدرخصوصآنرابهمقاله
دیگریوامینهیم 2.درنهایتبایداشارهکردباتوجهبهجدیدبودننظریهیدولتممتنعهنوز
.7برایتدقیقدرمفهوماخیرتفکرنوکانتی،ر.ک.آراتو،اندرو،)7958(،تفکرنوکانتی:حلقۀمفقودۀنظریۀانتقادی،ترجمه
امیدمهرگان،تهران:گامنو .
.2آنچهدراینزمینهبهطورمختصرمیتوانبداناشارهکردآناستکهتوصیفحلّاقازاسالموحکمرانیپیشااستعماریبه
میزانقابلتوجهیاسطورهایوافسانهایاستتااینکهتاریخنگارانهباشد.براینمونه،ویادعامیکنددراسالمپیشامدرنارادۀ
حکمراناسالمینقشیدراقتداربخشیبهقانوننداشتهاست.اینادعاتاحدیسادهانگارانهومطلقاست.توضیحآنکهدر
نظریهورویه مشروطه اسالمیمیاندوحوزه حکمرانییاسیاستوقلمروحقوقمذهبی(یاقواعدمذهبی)یعنیفقهتمایز
صورتمیگیرد.گرچهقلمرواخیر(فقه)حوزهانحصاریعلمایمذهبیاست،امابخشهایمهمیازحیاتعمومی،اجتماعی
واقتصادیوجودداردکهدرموردآنهاقواعدمذهبیخاصیمشاهدهنمیشود،اماحکمراناناسالمیقادرنددرچارچوب
یکمحدودیتاخالقیگستردهوتاجاییکهاقداماتشانبرایپیشبردرفاهاجتماعیمسلمانانیامصلحتآنانقابلتوجیه
است،عملکنند.نمونهعملیچنینادعاییبرایمثالدرسلسلهیعثمانیپیشازاستعمارقابلمشاهدهبود،حتیتاجاییکه
ارادهیسلطانعثمانیمنبعیبرایمشروعیتکدهایرسمیاعالمشده()kanunsتلقیمیشد؛البتهنبایدازایننکتهغفلت
فقهوسیاست،بهسادگیامکانپذیرنیست؛درواقعمشخصنیستچگونهبایدمیانحوزهای

ورزیدکهمرزگذاریمیاندوگانه
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هیچتحقیقیدرخصوصایننظریهوبررسیانتقادیآنانجامنشدهاست .


 .2چارچوب نظریه دولت ممتنع
ادعای حلّاق در نظریهی دولت ممتنع به گواه آغازین جمالت کتابش ،بسیار ساده است:
دولت اسالمی ،7با هر خوانشی که از دولت مدرن ارائه شود ،ترکیبی ممتنع و البته متناقض-
نماست .2توضیحآنکهبهنظروی تاپیشازاوایلقرننوزدهموبرایدوازدهقرنقبلازآن،
نظامحقوقیاخالقیاسالمیعنیشریعت،بهعنوانیکنیرویعالیالزامآورقانونیواخالقیدر
تنظیمجامعهوحکومتظاهرشدهاست.ایننظامحقوقیاخالقیبهعنوانیکپارادایمیاالگو،
عالیترینوعامترینهنجارهایحاکمبرجامعهواقتدارسیاسیراتعیینمیکرد.اینمنظومهی
اخالقی،موجدجامعهایبهسامانونظاممند(برگرفتهازادبیاتبهکارگرفتهشدهتوسطجانرالز)

بودهاست؛امادرآغازقرننوزدهموازطریقاستعماراروپایی،نظاماقتصادی،اجتماعیوسیاسی
سامانیافته توسط شریعتتضعیفو نظام حقوقی شریعتتهیگشتهو بهمرجعیغیرمنعطف
برای قانونگذاری وضعیتهای شخصی در دولت مدرن فروکاسته شده است .این همه ماجرا
نیست،بلکهشریعتمرجعیتوپایگاهاجتماعیخودرانیز به نفعدولتمدرن از دستداده
است.البتهبهنظروی،شریعتهمچناننقشخودرابرایمسلمانانبهعنوانمنبعاقتدارمذهبیو
اخالقیحفظکردهاست( .)Hallaq, 2013: ix
در اینوضعیت،متفکران واندیشمندان اسالمیدر سازشمیان دوواقعیت گرفتار آمدهاند:
واقعیتهستیشناختی9دولتووجودغیرقابلانکارآنوواقعیتاخالقیووظیفهشناختی4ضرورت
حکمرانیمبتنیبرشریعتاست.اینچالشزمانیشکلپیچیدهتریبهخودمیگیردکهبدانیم
کهحکمرانان،گرچهبااجازه علمایمذهبی،آزادیعملدارندباقلمروانحصاریعلمایدینیتمایزقائلشد؛البتهحلّاقدر
ایغافلشدهاست،حالآنکهدرکتابدیگرخودیعنی«شریعت:نظریه،عملودگردیسی»

نظریه دولتممتنعازچنیننکته
بدانتوجهداشتهاست.همچنینبهنظرمیرسدکهحلّاقبهتکثراخالقیدرجامعه مسلمینواختالفآناندرتعیینمحتوای
شریعتوبهتبعآنتعییننوعنظامسیاسیاخالقیتوجهینداشتهاست؛پرسشاساسیآناستکهکدامشریعتمالکاست؟

ر.ک.
- F. March, A., (January 27, 2014), “What Can the Islamic Past Teach Us about Secular
Modernity? Review of Wael Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and
Modernity’s Moral Predicament (Columbia University Press, 2013) and Hussein Ali
Agrama, Questioning Secularism: Islam, Sovereignty, and the Rule of Law in Modern
Egypt (University of Chicago Press, 2012) ”, Available at: ssrn.com/abstract=2386075.
- al-Azami, U., (2014), “Book Reviews: The Impossible State: Islam, Politics, and
Modernity’s Moral Predicament”, The Muslim World, Volume 104, pp.220-222.
1. Islamic State.
2. Impossibility and a Contradictionin Terms.
3. Ontological Fact.
4. Deontological Fact.
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دولتهایاسالمیهرگزنتوانستهاندشکلقابلقبولیازیکحکمرانیواقعاًمبتنیبرشریعتارائه
دهند.ازنظرگاهحلّاق،نمونههایمصر،پاکستانوناکامیانقالباسالمیایرانبهعنوانیکبنیاد-
یاند 7.با وجود این ،دولت بهعنوان یک قالب
طرح سیاسی و حقوقی نشانههایی از این گرفتار 
مطلوبمسلمانانوروحانیونباقیماندهواعتقادآنهابرایناستکهدولتمدرنبااِعمالشریعت
ناسازگاری ندارد و سازوکار ،قواعد و مقررات دولت مدرن در صورت عدم تعارض با اصول
بنیادین اسالم ،مانع پیشرفت جامعه اسالمی نخواهد بود .پس از دولت مدرن انتظار میرود که
ارزشهایاسالمی،منافععمومی،حاکمیتقانون،آزادیوبرابریراارتقادهد؛ اماپیشفرض
حلّاقبااینادعاهاناسازگاراست؛اوبهتناقضذاتیودرونیدولتمدرناسالمیقائلاست.این
تعارضذاتیازنظراوریشهدرمخمصهاخالقیمدرنیتهدارد2.البتهویباطرحاینپرسشکهاگر
دولتواسالمباهمناسازگارند،پسچگونهمسلمانانطیسالیان،تمدنبزرگیراایجادونظامیاز
حکمرانیرابرپاکردندوچهشکلیازحکمرانیدرسرزمینهایاسالمیاعمالشدهاست؟به
بخشیازابهاماتذهنیمخاطبینخودپاسخمیگوید.حلّاقمینویسدمسلمانانبهشدتتحتتأثیر
تجربه استعماری حکمرانی قرار داشتند .درواقع ،نخبگان ناسیونالیست پسااستعماری ،ساختارهای
قدرتیراکهازخاللتجربهاستعماربهارثبردهبودند،حفظکردهوحتیبسیاریازسیاستهای
استعماریراکهسالهاعلیهآنمبارزهکردهبودند،پسازکسباستقالل،اتخاذکردند.سیاستها
ورویههایبرخاستهازاینتجربه،ساختارحکمرانیمسلمانانرادرقالبدولت-کشوریادولت-
.7ناکامیانقالباسالمیایراندرایجادنظامحکمرانیمبتنیبرشریعت،ادعاییاستکهصحتآننیازمندبررسیمفصلو
جداگانهاستکهدرنوشتارهایآتیوبهعنوانبخشمهمیازطرحفکرینگارندگاندرتبیینارتباطمیاندولتمدرنو
شریعتاسالمموردبررسیقرارخواهدگرفت.امادالیلیمیتوان هرچند اجمالیارائهکردکهنشاندهندۀعدمتقییدکامل
جمهوریاسالمیبهبنیادهایدولتمدرنازیکسو،وهمچنینالتزامناقصبهفقهوشریعتاسالمیبهدلیلضرورتهای
حکمرانیمدرنازسویدیگراست.اصل 81قانوناساسیباایجادمبانیدوگانهبرایحاکمیتوانعکاسآندرسایراصول
جستوجونیست،


هایمدرنکهجزدرارادۀمردمقابل
اینسند،تاحدزیادیازمبانی حاکمیتواقتدارسیاسیدردولت
فاصلهدارد.ازسویدیگراعتباربخشیدنبهقوانینمغایریاحداقلغیرمنطبقباموازیناسالمیتحتلوایمصلحتدولتو
حکومتکهخودازعناصرالزمحاکمیتدولتهایمدرناست،وجهعدمپایبندیکاملبهشریعترابیشترنمایانمیسازد.
مورداخیرخودمیتواندنشانههاییازویژگیدولتمدرنیباشدکهحلّاقتوصیفگرآناست.توجهبهسیاستگذاریهای
متعدددرجمهوریاسالمیایراندرحوزههایینظیررفاهوسالمتیعمومی،بوروکراسیگستردهوپیشرفتهایفنآورانهکه
ازمشخصههایدولمدرناست،اینادعاراتقویتمیکند .
 .2اشارهخواهدشدکههدفاولیهحلّاقازپرداختکتابش،معرفیبحرانیجهانیدراخالقیاتاستکهدولتمدرنو
لیبرالیسمآتشآنرابرافروختهاند.حلّاقادعاکردهاستکهپارادایمشریعتپیشامدرنوفلسفهواخالقیاتبرسازندۀآن،

منبعیمهموالبتهفراموششدهبراییادآوریاینبحرانهستند.ر.ک .
Tutt, D., (February 10, 2015), “Review of The Impossible State: Islam, Politics, and
Modernity’s Moral Predicament”, SCTIW Review, Available at: http://sctiw.org/
sctiwreviewarchives/archives/393. accessed 8 October 2016
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ملتشکلدادهاستدرحالیکهشرایطاجتماعیموجوددرجوامعمسلمینآمادگیپذیرشآنرا
نداشت .این ساختارحکمرانیدرقواره جهانمسلماناننبودو فیالمثلبا ظهور انقالباسالمی
ایران،هنجارهایحکمرانیشریعتدراینترکیبنامناسب،آنچنانازشکلخودخارجشدکه
هم آرمان حکمرانی اسالمی و هم ایجاد دولتی مدرن بهعنوان یک طرح سیاسی ،به شکست
انجامید 7.دولتهای اسالمی امروزه ،واقعاً تحت حاکمیت شریعت قرار ندارند ،بلکه نسخه خام
دستانهومعیوبدولتمدرنراارائهکردهاند؛آموزههایشریعتبهصورتناقصتنهادرقالبمواد
قانونمجازاتبهکارگرفتهشدهاند) .)Hallaq, 2013: x
برایناساس،تجربههایحکمرانیمدرنبرایمسلماناندستاوردمثبتیرابههمراهنداشتو
دولتاسالمیقادربهحلمسائلغامضحکمرانینشد.ایندرحالیاستکهدرچنینوضعیتی،
شریعتکههموارهبهعنوان یگانهمنبعیاحداقلیکیازمنابعنظامحقوقیوقانونتقدیسشده
است،بهلحاظنهادیحیاتخودراازدستدادهوموردسوءاستفادهقرارگرفتهاست.پسبه
نظراوشریعتدردولتهایاسالمیبهقتلگاه رفته ودولتمدرننیزآرمانیاستکهحاصل
نشدهاست.بدینترتیب،ویدرجستوجویشریعتبهعنوانپدیدۀپارادایمیِ(2الگووسرمشق)
دوران پیشااستعماری در جامعه مسلمانان است؛ شریعت در آن زمان بههیچروی قابلمقایسه و
ارزیابیبارویههاییکهامروزهباپشتیبانیقرائتهایشریعتمحورازدولتمدرناعمالمی-
شوند،نیست.ویقائلبهنوعیرجعتبهحکمرانیپیشااستعماریدرجامعهمسلمیناست.بهنظر
حلّاق،ریشهدرختدولتمدرندرخاکاروپاقراردادوبهدلیلنسبجغرافیایی،سیستماتیک
ومعرفتشناختی،دولتمدرنذاتاًنمیتوانداسالمیباشد.درواقع دولتمدرنوالبتهظرف آن
یعنی مدرنیته ویژگیهای جوهری و خاص خود را دارند؛ پارادایم فلسفی روشننگری،9
بهخصوصنظرگاهآننسبتبهطبیعتوجهان،مرزگذاریمیانواقعیتوارزش،اعتقادبهانسان
خودمختارومرجعیتعقلخودبنیادازجملهاینخصوصیاتهستندکهدولتمدرنومدرنیتهرا
.7اشارهشدکهاینادعایحلّاقنیازمندبررسیبیشتربودهوازچارچوبایننوشتارخارجاست .
2. Paradigmatic Phenomenon
3. Enlightenment
برایمطالعهدرخصوصروشننگریر.ک .بار،ارهاد(،گردآوری)،روشننگریچیست؟(،)7911نظریههاو تعریفها،
ترجمهسیروسآرینپور،تهران:مؤسسۀانتشاراتآگاه .
Kant, I., (2013), Answer the Question? What is Enlightenment, Translated by: Daniel Fidel
Ferrer, Available at: https://archive.org/details/Answer The Question WhatIs Enlightenment.
accessed 14 June 2015
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با حکمرانی اسالمی درموقعیتیناسازگار قرارمیدهند ) .)Abu-Odeh, 2013ازنظرگاه حلّاق،
مشکالت سیاسی ،حقوقی و فرهنگی مسلمانان ریشه در ناهماهنگی میان آرمانهای اخالقی و
ساختهوپرداخته مسلماناننیست؛

فرهنگیآنانباواقعیتهایجهانمدرندارد؛واقعیتهاییکه
اینادعاییاستکهحلّاقدرسراسرکتابشدرپیبهاثباترسانیدنآناست .

1

 .3پارادایم یا الگوی حکمرانی اسالمی
پسازچارچوببندینظریهدولتممتنع،دراینجابایدمقصودحلّاقازحکمرانیاسالمی 
2

راروشنساختتاازخاللآندریافتکهایننظامتمشیتِامورعمومیازچهویژگیهایی
برخورداراستکهویآنرادرتعارضبادولتمدرنیافتهاست.ازنظرگاهحلّاق،حکمرانی
اسالمی9بنیانهایاخالقی،حقوقی،سیاسی،اجتماعیومتافیزیکالمخصوصبهخودراداراست
کهبهصورتچشمگیریازبنیانهایمشابهدردولتمدرنمجزاومتفاوتاست.دراسالم،امت
جانشینملتدردولتمدرناست.درمیاناینامت،قواعدیکساناخالقیمجراست،یابهتر
یکهشریعتبهعنوانقانون
استبگوییمقواعداخالقیحقوقی،حاکمدرمیانامتاست؛بهطور 
پارادایمیاعمالمیگردد.برخالفآنچهدردولتمدرنمشاهدهمیشود،جامعهیاامتدر
حکمرانیاسالمیوسیلهایهستندبرایدستیابیبههدفیواال؛اینامرمتضمنآناستکهامت
خودشحاکمیتنداشتهواینکهاراده خودآئینحقوقیوسیاسیرادارانیست،چراکه حاکم
خداوندبودهواویگانهاست.امت،متشکلازمعتقدانیاستکهضمناشتراکدرارزشها،نزد
خداوندبا همبرابربودهوتفاوتیمیانآنهاوجودنداردومالکبرتریافرادنهرنگونژادو
مذهب،بلکهدرکیفیتاعتقاداتآنانوتقواست 4.دراینحکمرانی،خداوندحاکمیتمطلق
1. The Paradigm of Islamic Governance
پارادایمدرنظریۀحالقنظامیازدانشوعمل(رویهیاکنش)استکهحوزههایتشکیلدهندۀآنساختارویژهایازمفاهیمرا
کهبهطوربرجستهایمتمایزازنظامهایموجوددرطیفهایمشابهاست،ارائهمیدهد.ویبرایایضاحمفهومیپارادایم،از
مفهومقلمرومرکزی()Central Domainاشمیتبهرهبردهاست)Hallaq, 2013: 8-10) .بایداشارهکردکهبرابرواژۀ
فارسیپارادایمرامیتوانالگوینظریمسلطدرنظرگرفت.درایننوشتاربهدلیلمعادلمفهومیخاصپارادایم،ایناصطالح
بدونبرابرواژهبهکاررفتهاست 

2. Islamic Governance
 .9استفادهازواژۀحکمرانیبرایپرهیزازکاربستواژۀدولتاست؛چراکهبهنظرحلّاقدولتاسالمیهرگزوجودنداشته
استوهمچنینمقصودنظامتمشیتِاموردردورانپیشااستعماریوپیشامدرناست .
.4ازنظرحلّاق تابعاندولتمدرن،عمیقاًازمنظرسیاسی ،اجتماعی،اخالقی،معرفتشناختیوحتیروانشناختی با تابعان
حکمرانیاسالمیتفاوتدارند.وظیفۀدولتمدرنایننیستکهازماانسانهایخوببسازد؛وظیفۀدولتمدرنساختن
شهروندانکارآمدومولدازطریقانجامصادقانهوحداکثریوظیفهخوددرخاللگفتمانملیآموزشاست.چنینشهروندی
تابعنظموقانونبودهوحاضراستجانخودرابرایدولتفداکند.ارزشهایشهرونددولتمدرندریکمفهوممادی،
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داردواوبرتریناهدافاستوقانونخداوند،شریعتاست.شریعتقانونیاخالقیاستکه
ارادۀ اخالقی خداوند را نمایندگی میکند .شریعت ،متشکل از نظامی هرمنوتیکال ،ادراکی،
نظریهای،عملی،آموزشیونهادیاستکهحقوقاسالمینامیدهمیشود).)Hallaq, 2013: 51
شریعتطرحیعظیمجهتایجادامپراتوریاخالقیحقوقیاستکههدفبنیادیوساختاری
آندریکتالشِبیپایانبرایکشفارادهاخالقیخداوندخالصهشدهاست.بایدتوجهداشت
کهازنظر حلّاق ،ریشهساختارمشروطهوحاکمیتقانون،ویژگیهایفقهوابزارآنیعنیاجتهاد
و البته حکمرانی اخالقی در شریعت را باید در قرآن جستوجو کرد.لذا باید گفت مشروطهی
اسالمی 7و یا حکمرانی مبتنی بر شریعت ریشههای خود را در قرآن مییابد؛ درواقع باید اذعان
داشتقرآنبرایخودچنینرسالتیقائلاست؛).(Hallaq, 2012: 1
دستآخرتابعشریعتهستند،
درچنینحکمرانی،همهنهادهایسیاسی،اقتصادیواجتماعی 
ازجمله قوایاجراییوقضاییوازسویدیگرشریعتخود،قوه قانونگذاریاست.برخالف
دولتمدرن ،شریعت حوزهایبیرقیباستبهطوریکه هیچقدرتی،صالحیتقانونگذاری
ندارد.نظارتقضاییدرحکمرانیاسالمیوجودنداشتهوقوهقضائیهنمیتوانددرقانونگذاری
مشارکتداشتهباشد.قوه مجریهباقیمومیتشریعتبهقاعدهگذاریدرحوزههاییمحدودو
مضیقمیپردازد؛ایناختیارفرعیواشتقاقیبودهودرمقایسهبااختیاراتوسیعقوه مجریهدر
دولتمدرن،حاشیهایاست.برایناساسچالشهایمربوطبهدکترینتفکیکقواکهکلسندر
ارتباطبادولتمدرنیادآورشدهبود،تاحدزیادیدرحکمرانیاسالمیوجودندارد.کلسن
متذکر شده است که تفکیک قوا در دولتهای مدرن با دموکراسی در تعارض افتاده است؛
چراکهمطابقآموزهیدموکراسی،تمامیاقتداراتبایددراختیارمردمباشدودرجوامعیکه
امکاناِعمالمستقیماقتدارعالیوجودندارد،بایدنهادیانتخابیمتشکلازنمایندگانمردمبه
اَعمالحاکمیتازجانبآنانبپردازدوسایرنهادهایحکومتیهمدرمقابلآنپاسخگوباشند؛
سیاسیوبهرهورانهاززندگیخالصهشدهاست.ایندرحالیاستکهحکمرانیاسالمیزایشگرتابعاناخالقیاستکه
باهمتایانمدرنشاننیزتفاوتدارد.درحالیکهمسلمانانبهدنبال

تعاملیمسئوالنهباجامعهونهادخانوادهدارند.آمالمسلمانان
بهبودوپیشرفتاخالقیهستند،شهرونداندولتمدرنبهدنبالعملیساختنارادهحاکمخواهندبود؛آنهانمایشگرنمایندگی
جعلیازارادۀسوژههستند،درحالیکهواقعاًارادهحاکمرانمایندگیمیکنند.شهروندانمدرنزادۀدولتمدرنهستندواین

دولتآنهاراواردیکجهانبیرحمرقابتاقتصادیکردهاست.اگرچهمسلماناننیزبهدنبالرفاهوسالمتیهستند،امااز
لحاظمادیوروانیهمچنانمتعهدبهمسئولیتاجتماعیباقیمیمانند.آنچهبرایمسلمانانازاهمیتبیشترینسبتبهبهرۀ
مادیبرخورداراست،افتخار،اعتبار،تقرببهخدا،وعشقواحترامبهخانوادهاستکهازطریقداشتنمسئولیتاخالقینسبت
بهجامعهتحققمییابند ) .)Hallaq, 2013: 160
.7مقصودنظامحکمرانیمحدودومقیدبهرعایتشریعتاستکهمنبعاصلیآندرقرآنیافتمیشود .

دولت ممتنع :خوانشانتقادینظریهامتناعدولتمدرناسالمیحلّاق  28

اماشکلوعملکردمبتنیبرتفکیکقوادردولتهایمدرن 7ضمنپذیرشمشارکتسایرقوا
درایجادقواعدعاموالزامآور 2،منجربهاعمالنظارتدادگاههابرقوانین مصوبپارلمانشده
است؛اینجاستکهدموکراسیبهخطرمیافتد.) .(kelsen, 1945: 191
حلّاقبااشارهبهدونهادمهمدرحکمرانیاسالمییعنیمفتی9وقاضی4بهنقشبرجستهآنان
در بهسامانی حکمرانی اسالمی اشاره میکند .مفتی نقش عظیمی در شکوفایی و سازگاری
شریعتدرطولقرنهادرنواحیمختلفجهانداشتهاست.ویژگیبارزمفتیبهعنوانیکعالم
حقوقاسالمی،مسئولیتاخالقیوحقوقیآندربرابرجامعهخودونهفرمانرواومنافعویبوده
است.مفتینقشکلیدیخودراازطریقصدورفتوادرپاسخبهپرسشهایارجاعیبهویایفا
میکرده است؛ پرسشهایی که از سوی مردم و یا قضات به مفتی ارجاع میشده است .در
حقیقت،مفتیقانونحاکمدریکموقعیتواقعیراتعیینمیکردواینامراقتدارعالیحقوقی
رابهویاعطاکردهبود.ازطریقفتاوایمفتی،بیشتراختالفاتدردادگاههاحلوفصلمیشد.
قانون یا موازین حقوقی که در حکمرانی اسالمی توسط قضات اعمال میشده ،محصول یک
پروژه هرمنوتیکیجمعیدرطولقرنهابودهکهتوسطفقهابهعنوان عضویازجامعهراهبری
شدهاست.اصولفقهمحصولهمینپروژهدرراستایتعیینشیوههایتفسیرقوانیناست.همین
شیوههایتفسیری،ابزاراجتهادراتشکیلدادهاست.قوه قضائیهدرنظامحکمرانیاسالمی،در
خدمتاعمالقوانینوضعشدهتوسطدولتیاحاکمبالمنازعنبوده،بلکهپاسدارشریعتبهعنوان
مقرراتمربوطبهزندگیاجتماعیواقتصادیبرمبنایبنیانهایاخالقی،بودهاست.البتهانتصاب
قضاتازطریقمشورتحاکمبافقهاوروحانیونومبتنیبررویهصدراسالمصورتمیگرفته
است.باوجوداین،بهنظرحلّاققوه قضائیهازقوه مجریهمنفکبودهوقاضیخودراملزمبه
اعمالشریعتمیدانستهونهفرامینسلطانیاشخصحاکم؛والبتهدرپارادایمحکمرانیاسالمی
ازنظرگاهحلّاق،خلیفهیاحاکمنماینده امتاستوعزلونصبقاضینیزچیزیجزایفای
کارکردنمایندگیازسویحاکمنیست ) .)qallaH, 2013: 60-61
بر این اساس ،در حکمرانی اسالمی ،شریعت بهعنوان مرجع مقتدر قانونگذاری و دستگاه
.7درقسمتهایآتیایننوشتاردرخصوصتفکیکقوادردولتمدرنصحبتخواهدشد .
.2امروزهدردولتهایمدرنتفکیکسنتیمیانقوامرزهایروشنخودراازدستدادهاستوقوایدیگرخاصهقوهمجریه
باداشتنصالحیتوضعقواعدعامدرقالبمقرراتدولتی،تاحدزیادیبهکارکردهایقانونگذارینزدیکشدهاند.این
مقرراتواجدآثاریمشابهباآنچهکههنجارهایایجادشدهتوسطقانونگذاردارند،هستند .
3. Mufti.
4. qāḍī.
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قضاییمجریاعمالقواعداخالقیحقوقیشریعتمطابقباارادهقانونگذاراست؛اماقوهمجریه
چهوضعیتیدراینبینداشتهاست؟پاسخاولیهآناستکهقوه مجریهطبقهایمتشکلازیک
حاکم دودمانی است که عمدتاً فرامین شریعت را اجرا میکند .در حقیقت قوه مجریه دارای
ماهیتیسلطانیبودهودردائرهالمعارفاسالمیعمدتاً اصطالحیکهبهجایحکومتدودمانی
بکاررفته،اصطالحالدوله7است.واژهایکهبهکلیتدولتمدرندراواخرقرننوزدهموپس
ازآننیزاشارهدارد.ایناصطالحمتضمنیکحکومتدودمانیِدارایِاقتداردربخشیازجهان
اعمازاسالمییاغیرآناست.اینحکومتروابطذاتی،ارگانیکودائمیباامتوشریعت
نداردوتنها،وسیلهایبرایرسیدنبههدفیدیگراست.دراینزمینهحلّاقازیکتمثیلبهرهبرده
است؛همچنانکهفردی،نظافتچییاسرایداریرابراینظافتوحفظونگهداریخانهمطابق
استانداردها،بکارمیگیرد،حکومتدودمانیوسلطانوسربازانآنهمانندخدمتکارانیهستند
که حفظ و حراست از جهان اجتماعیشرعی را از طرف امت و جامعه برعهده دارند .بر این
اساس،قدرتسیاسیحکومتدودمانیومشروعیتآندراینواقعیتنهفتهاستکهحکومت
خدمتکاری مؤثر و کارا و مجری شریعت و نُرمهای آن است .البته همانگونه که خدمتکار
قابلتغییراست،حکومتنیزتغییرمییابد.درواقع،قوهمجریهبندهومجریقواعدشریعتاست.

نکتهیحائزاهمیتدرشناختمفهومتفکیکقوادراسالمونظریه مشروطه سالمی،ایستاییو
پایاییشریعتوجامعهوامتدرمقابلویژگیتغییرپذیریدولتاست.) (Hallaq, 2013: 63
حلّاقازدوتفاوتعمدهدولتیاقوهمجریهدرحکمرانیاسالمیباقوهمجریهدردولتمدرن
یداردکهبهواسطه وجودآنهاقوه مجریهدراسالمتطابقحداکثریباقواعدشریعتو
پردهبرم 
یکهقوهمجریهدردموکراسیهایمعاصرتهدیدات
پارادایمحکمرانیاسالمیداشتهاست،درحال 
جدی را برای سنت مشروطه و پارادایم حکمرانی دولت مدرن به همراه داشته است .این دو
ویژگیازاینقراراستکهاوالً،شریعتقواعداداره سرزمینرادیکتهکردهواستانداردهای
گذاریدردموکراسیهای

مدیریتسیاسیقوهمجریهرامعیننمودهاست،درحالیکهقوایقانون
لیبرالازاختیاراتمحدودتریدراینزمینهبرخوردارهستندودوماینکهقوایاجراییواداری
درلیبرالدموکراسیهاازقدرتقاعدهگذاریبیشترینسبتبهقوه مجریه سلطانیدراسالم
برخوردارند.پسبهطورکلیقوه مجریهدرنظریهورویه حکمرانیاسالمی،کامالًمنفکازقوه
مقننهوحتیقوهقضائیهبودهودربسیاریجهاتتابعدستوراتآنهاست .
1. Dawla.
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شریعتمقررداشتهاستکهحاکم،7اموردنیویمسلمینرامدیریتوبهنمایندگیازپیامبر
جهانشرعیمسلمینراتقویتکند.وظیفهایقیمومیتیکهازطریقاجرایهنجارهای شریعت
انجاممیپذیرد.اینامربهنوبۀخودمستلزمآناستکهمنافعجامعهیابهلسانفقهیمصلحت
مسلمیندرنظرگرفتهشود.همهمسلمینوغیرمسلمانانساکندردارالسالمدریکپیونددائمی
قراردادیباخاندانحاکمقراردارند؛تضمینحقحیاتوزندگیوحمایتازاموالوداراییها
شروطاینقراردادهستند.نقضاینحقوق،معادلتجاوزبهجامعۀمسلمینوبهطورضمنیتجاوز
به تعهدیاست کهمطابقآن جامعهاستقراریافته است.بدین ترتیب قوه مجریه در حکمرانی
اسالمیدریکپیوندقراردادینسبتبهجامعهقراردارد،اماقراردادیکهبهصورت اساسیبه-
وسیلهشریعتومتخصصینآنونهافراددیگرتعریفشدهاست).(Hallaq, 2013: 67



بدینترتیبدرحکمرانیاسالمی،شریعتتجلیارادهحاکمخداوندبرپایهنیایشپارادایمی
تحتعنوانالالهاالاهلل است.اینآموزهدرتاروپودزندگیمسلمانانازاخالقاجتماعی-سیاسی
گرفتهتاحکمرانیسیاسیریشهدوانیدهاست.مفهومحاکمیتخداونددریکپارادایمخاص
گذاریبهوسیله فقهایغیروابستهبهدولتکه

تفکیکقوابروزوظهوریافتهاست.قدرتقانون
درمیانامتوباآنهامیزیند،ادارهمیشود.فقهاوشریعتشانعامه مردمرادربرابرمرجع
عالی سیاسی بهسان نظام نمایندگی امروزین ،نمایندگی میکنند .قوه قضائیه تابع هنجارهای
شریعتونهفرامینحاکماستوحاکمنیزوسیلهایجزبرایاجرایقواعدشریعتنیست.در
اینساختارِتمشیتامورعمومی،حاکمیتشریعتتجلیدقیقتروعمیقتریازحاکمیتقانون
امروزین دارد؛ بر این اساس به نظر حالّق ،حاکمیت شریعت ،مفهومی فربه از آنچه که از
حاکمیتقانونفهمیدهمیشود،ارائهمیدهد.درواقع،حاکمیتقانونباهرمفهومیکهشناخته
شود،سطحعمیقترآندرحکمرانیاسالمیوازطریقحاکمیتقواعدشریعت،یافتمیشود.
پسبایدگفتکهازدیدگاهحلّاق،مشخصهپارادایمحکمرانیاسالمی،شریعتاست.شریعتاز
یکقانوناخالقیکهبرایحلّاقمنبعاخالقیبرایبهنقدکشیدنپروژه مدرنیتهاست،تشکیل
یافتهاست.وضعیتپارادایمیشریعتازآنجهتاستکهدرآن،قانوندرمفهوممدرنخود
ابزاریافنیاستدرخدمتاهدافاخالقی،بیآنکهفینفسهخودهدفباشد.امرحقوقیابزار
امراخالقیونهچیزیفراترازآناست.پسشریعت،حوزهیاقلمرومرکزیاستکهراهحل
مسائلغامضحوزههایپیرامونیرابایددرآنسراغکرد.ایجاد،توسعهوپاالیشزبان،علم
1. Ruler.
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زبانشناسی،هرمنوتیک،منطق،علمبدیعومعرفتشناختیدرقلمروشریعترخدادهاست.حتی
ریاضیات و نجوم که بعدها بهعنوان بنیان علوم مدرن در اروپا بهکار گرفته شد ،در پاسخ به
محرکهایشریعتبهدرجاتپیشرفتدستیافتند) . (Hallaq, 2013: 10

 .4دولت مدرن
پسازطرحمطالبپیشیندربابحکمرانیاسالمی،ضروریاستنظریبرروایتحلّاقاز
دولتمدرنافکندتاازاینطریق،بنیانهاینظریهویدربابناسازگاریحکمرانیاسالمیو
دولتمدرنآشکارگردد.ویادعامیکندکهدرتوصیفدولتمدرنقائلبهپذیرشتنهایک
خوانشازآننیست.بهنظرحلّاق،درفهمدولتمدرندیدگاهبوروکراسیوبر،نظریهمحض
حقوقی کلسن ،امر سیاسی اشمیت ،توصیف مارکسیستی از دولت و حتی چشماندازهای
هژمونیکگرامشیوفرهنگیفوکوازدولتمدرن،بهکارخواهندآمد.اواعتقادداردکهبرای
تبییننظریهاشمیتواندعناصریازهریکازدیدگاههایپیشگفتهرااتخاذکند،بیآنکهبه
تمامعناصریکنظریهوفاداربماند.برایوی،داشتنقرائتجامعازدولتمدرنمهمنیست،
بلکه توصیفی از ویژگیهای برسازندهی آن اهمیت دارد که برای تبیین ناسازگاری حکمرانی
اسالمیودولتمدرنضروریاست.البتهاو،میانشکلومحتوایدولتتمایزقائلمیشود؛
محتوارایکمتغیریامجموعهایازمتغیرهادرنظرمیگیردوشکلرامجموعهایازساختارهایا
ویژگیهایبنیادینمیپنداردکهدرعمل،دولتطیحداقلیکقرندارابودهاستوبدونآن
نمیتواندتحتعنوانیکدولتمدرندرکشود.همچنینبایدگفتکهدولتواقعی،موجود

وپارادایمی7معیارویدرتوصیفدولتونهدولتآرمانیومدینهفاضلهایاست.فایدهچنین
مرزگذاریازنظرحلّاقآناستکهمحتوایدولتقابلتغییراست؛براینمونه،دولتممکن
است توسط لیبرالها ،سوسیالیستها ،جامعهگرایان و یا سایر گروهها تحت کنترل درآید ،اما
هرگزنمیتواندونبایدشکلدولتتغییریابد.شکل،ضروریِوجوددولتاست.ویبهشدت
ضد دیدگاههاییاستکهدولتمدرنرانهبهعنوان پدیدهایتاریخی،بلکهبرآمدهازخألمی-
انگارند؛نظیرآنچهدرعلومسیاسیبیشتررخمینماید.ازنظرگاهاودولتبهشدت محصولی
تاریخیاست؛تاریخدولتفرآیندیاستکهازطریقآنمفهومانتزاعیورویههایدولتهویدا
میشود.درهمینراستا،حلّاقپنجویژگیشکلیرابرمیشمردکهدولتمدرنداراستیاباید
1. Real, Existing,and Paradigmatic State.
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داشتهباشدوبدونآنهانمیتوانازدولتمدرنسخنبهمیانآورد -7 7:تشکیلدولتمدرن
بهعنوانیکتجربهتاریخیکهتاحدزیادیخاصومکانمنداست؛-2حاکمیتدولتمدرن؛
 -9انحصارقانونگذاریومشروعیتکاربستخشونتیازورتوسطدولتمدرن؛ -4ماشین
بوروکراتیک دولت مدرن؛  -8هژمونی فرهنگی دولت مدرن که بر نظم اجتماعی اثرگذار
است ).)Hallaq, 2013: 23
تمامیاینویژگیهاماهیتاًوازلحاظ روششناختیونظریازیکدیگرجداناپذیربودهودر
یک پیوند دیالکتیکی قرار دارند .در توضیح این خصوصیات حلّاق با اصرار بر تاریخی بودن
دولتمدرن،معتقداستکهدولتمدرننمایانگرروندِشدنوفعلیتیافتنساختارفرهنگی-
سیاسیخاصاروپاییاناست.هیچبخشدیگریازاینجهانچنینسازماندهیخاصسیاسیرا
پدیدنیاوردهاست.درواقعاروپا،آزمونگاهتقریباًانحصاریایجاددولتمدرنوتحوالتبعدی
آنبودهاست.همچناننیزاروپاوالبتهآمریکا،بهعنوان مکانپارادایم دولتمدرنتلقیمی-
گردند.البتهازایننکتهنیزنبایدگذشتکهکشورهایمستعمرهاروپاییاندرسهاییراازتجربه-
هایسیاسیوحقوقیاستعمارگرانآموختند،اماچنینآموزههاییبهشدت وابستهبهتحوالت
پارادایمینظیرروشننگریکهدراروپایقرنهجدهمونوزدهمرخداد،هستند.روشننگری
نهتنها منجربهایجاددولتمدرنشده،بلکهتوجیهایدئولوژیکضروریبرایاینشکلجدید
نظامسیاسیدستوپاکردهاست.بدینترتیبدولتمدرنفراترازهرمحصولتاریخیمحتمل
است .این در حالی است که در بیشتر گفتمانهای علوم سیاسی ،دولت بهعنوان موضوعی
انتزاعی،جهانی،فرازمانیودربستریفراتاریخیمطمحنظرقرارگرفتهاست.کوتاهسخن آنکه
دولت،تاریخِدولتاست؛محصولیتاریخیاستکهازیکجغرافیاییخاصوفرهنگیویژه،
اروپا و آمریکای شمالی و نه آفریقا ،آسیا و آمریکای التین زاییده شده است .همانگونه که
اشمیتباقاطعیتگفتهاست(«:ایجاد)دولتتنهادرغربممکنشدهاست» (Hay, Lister and
)2005: 4-7

 .Marsh,مدرن در ترکیب دولت مدرن در نظریه حلّاق ،اشاره به مدرنیته بهعنوان

تجربه خاصومتمایزاروپاییدارد ودرمفهومیکدولتمعاصرورایجبکارنرفتهاست.در
حقیقت ،وی متکفل ارائه برداشتی تاریخی از دولت مدرن است .البته دستاوردهای این تجربه
.7برایمشاهدۀبحثیتفصیلیدرخصوصویژگیهایدولتمدرنودیدگاههایمختلفدربارهآنر.ک .
Pierson, C., (1996), The Modern State, Routledge
پیرسون برای دولت مدرن هشت ویژگی را برمیشمرد :انحصار ابزار خشونت ،حاکمیت ،سرزمین ،مشروطیت ،قدرت
غیرشخصی،بوروکراسیعمومی،مشروعیتوجمعیتیاشهروندی) .(Pierson, 1996: 6
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تاریخیزورمدارانهوبهموجباستعماربهسایرملتهانیزتحمیلشدهاست؛ملتهاییکهزمینه-
یتاریخیمدرنیتهرانداشتند .
صرفنظرازایرادیکهبهخوانشحلّاقازدولتمدرنوارد خواهدشدکهدرقسمتهای
آتیبرآنتمرکزمیشود،میتواناینپرسشرامطرحکردکهآیامدرنیتهودستاوردآنیعنی
دولتمدرنکهتنهادربسترتاریخیوفرهنگیاروپاشکلگرفته،تواناییفهمسایرسنتهاو
فرهنگهاراندارد؟یااینکهعلیرغمخمیرمایهبنیادیناروپایی،آغوشآنبررویسایرسنتها
وفرهنگهابازاست؟اینکهمفهومیدریکبسترتاریخیخاصشکلگرفتهاست،مانعازآن
نخواهدبودکهآثاروتبعاتآنجهانیبودهودرسایرسنتهانیزبهکارآید.مدرنیتهودولت
مدرنراگرچهبایدابتدادرغربواروپاجستوجوکرد،امااینتجربهاروپاییلزوماًنمیتواند
نقشیمنفعلبرایسایرتاریخهاوفرهنگهاقائلشود.آغوشمدرنیتهبازاستوبایدباشدتا
سایرجوامعوسنتهانیزخودرادربسترآنآزمودهودراینفرآیندبتوانندخوانشیبومیازآن
راارائهکنندکهبابسترهایتاریخیوفرهنگیآنهاسازگارباشد(میرسپاسی.)21:7934،این
مالحظات،بابچالشیدیگردرنظریاتحلّاقراخواهدگشود .
آنچهدرروایتحلّاقازدولتمدرنمهماستآنکهحلّاقعلیرغمتصریحبهعدمپایبندی
به قرائتی خاص از دولت مدرن و تأکید بر اتخاذ دیدگاهی منظرگرایانه که لزوماً نه به معنای
پذیرشقرائتیخاصازدولتمدرناستونهمنجربهقبولهمه مستلزماتنظریهایخاصدر
این زمینه خواهد بود ،در تبیین دولت مدرن و توصیف تاریخی آن و بهخصوص در بیان
ناسازگاریهای حکمرانی اسالمی با آن ،تمایل بیشتری به روایت هابزی -اشمیتی از دولت
مدرننشاندادهوخاصهبهنظرگاههایاشمیتبسیارتمسکجستهاست.درقسمتهایآتیو
درنقداندیشههایوی،بیشتربراینمسئلهتأکیدخواهدشد؛امابایداشارهکردکهجهانپساز
صلحوستفالیا،بهداممخلوقِآنصلحیعنیدولت-ملتهاگرفتارآمد.درمرزنوینملی،هیچ
نظمیباالترازدولتقرارنگرفتهاست.قانوناو،قانونسرزمیناستوهرگونهمقابلهباآن،پنجه
کشیدنبرایناقتدارعالیاست.قانون،منعکسکنندهارادهحاکماستواینارادهخالقسوژهها
والهامبخشآنانمطابقخواستخودخواهدبود.درواقع،نظامحقوقیمدرنوقوانینآنبر
اراده غیراخالقیومطلقدولتبنانهادهشدهاند .گوییجایگزینیبرایمفهومالهیحاکمیتو
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قادریتخداوندپدیدآمدهاست.همانگونهکهاشمیت7مفاهیممدرنازدولتراهمانآموزه-
هایالهیاتیدانستهاستکهاکنونبهزمینآمدهاند.اراده مطلقخداوندبهترجماناراده مطلق
دولتتندردادهاست.مطابقنظرحلّاق،دولت-ملتبهخاطرخودشوجودداردوپایهدفی
دیگردرمیاننیست.دولتهدفیدرمیانسایراهدافنیست،بلکهخودهدفیاستکهقربانی
کردنشهروندانبرایدستیابیبهآنرواست.بهقولاشمیتتصمیمدولتمیتواندتاحدیک
معجزه مذهبی محسوب گردد؛ دولت هیچ مرجع یا منشأیی جز واقعیت وجودی خود ندارد.
ارادهیشهروندانتماماًدرراستایارادهحاکمدولتاست.حلّاقمیگویدشهروند،نمونهاولیهو
کاملجلوهایثاربرایدولتاست؛چراکههیچچیزارزشمندترازادامهحیاتدولتوجودندارد.
وضعیت زندگی تحت لوای خدایی دیگر در اینجا متصور است .دولت خداوندگارِ خدایان
است،اراده حاکماوخدایجدیدیاستکهجزاوخدایینیست.بدینترتیب،اتخاذدیدگاه
غایت بودن دولت و ابزارانگاری شهروندان دولت مدرن ،خود وجه مهمی از برداشتهای
نوهابزیحلّاقرانمایانمیکند .

 .5تفکیک قوا و نظریه حاکمیت قانون
حلّاقدربخشدیگریازنظریهاش،باطرحپرسشتفکیکقوا:حاکمیتقانونیاحاکمیت
دولت؟(2کهدردلخود،تمامدستاوردهاینظریه حاکمیتقانونرابهچالشمیکشد)سعیدر
برجستهسازی مسائل غامض مفهومی که نظریه و اعمال حاکمیت قانون و تفکیک قوا با آن
روبروست،دارد.هدفویاثباتاینادعااستکهحکمرانیپارادایمی(الگوییومثالی)اسالمی
درزمینهتفکیکقواازدولتمدرنچیزیفرانمیگیرد.درواقعبهنظرحلّاق،ماهیتتفکیکمیان
 .7ژرفکاویاشمیتدرحوزۀسیاست ،هستیشناختیمبتنی برآنتاگونیسممیاندوستودشمنراعنصریبنیادیبرای
واکاویدولتمدرنقلمدادمیکند.چراکهمفهومدولتبرمفهومامرسیاسیداللتدارد.ازنظرگاهاوتمامیترسیمگریهااز
دولت،تنهادرپرتوامرسیاسیقابلمشاهدههستند.دولتمدرنبربنیادانضمامیدوست_دشمناستواراستولباسهستیبر
کند.دولتیدراینبینتصویرمیشودکهمحتوایبنیادینشراتسلطکاملبرهویتبخشیبهاعضایخودوبازستانیآن

تنمی
تعیینمیکند.شهروندایندولت،برایکلیتیخودرافدامیکندکهباامکانهمارهموجودنزاعمیاندوستودشمنتعریف
شدهاست.خداوندگارِخدایان،تنهاهویتیسیاسیویکپارچهبرایحفظوحراستازدولتدرمقابلدشمن،بهمردماناعطا
کردهاستوهیچتمایزیخارجازاینهویتجمعیوجودندارد.دولت،تصمیممیگیردوتصمیمشمحدودبهتعییندوستان
ودشمناناستکهبدونآن،نهدولتیهستونهشهروندانی.سکوالریزهکردنمفاهیمالهیاتیوایجادحاکمیتیمطلقوفراگیر
برای دولت ،جوهرۀ طرحبنیاد اشمیت را تشکیل میدهد .ر.ک  .اشمیت ،کارل ،)7939( ،مفهوم امر سیاسی ،ترجمه یاشار
جیرانیورسولنمازی،چاپاول،تهران:انتشاراتققنوس .
وموفه،شانتال،)7937(،دربارهامرسیاسی،ترجمهمنصورانصاری،،چاپاول،تهران:نشررخدادنو .
?2. Separation of Powers: Rule of Law or Rule of the State
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قوایمختلفتقنینی،اجراییوقضاییدر اسالمتجلیدقیقتریازمعناوهدفچنینتفکیکیدر
پارادایمدولتمدرندارد.برداشتحلّاقازقانوندردولتمدرن،همدلیبسیاریباقرائتهای
هابزی-اشمیتیازآندارد.ازنظراوقانونباسیاستگرهخوردهاستوبنابراین،قانوننهدرخأل
تاریخیاعمالمیشودونه مستقل ازمنازعاتومناقشاتایدئولوژیکدر جامعه ،حیاتدارد.
گوییمنازعاتوبرآیندنهاییآنهادرجامعه سیاسی،خالقحاکمیتدولتمدرنوقوانینآن
هستند.پسقانون،بخشمهمیازیکچارچوببزرگسیاسیاست.قانوننمایندهارادهحاکمو
تعیینکنندهشیوهزندگیافرادوزیستنهادهایبرسازندهدولتاست .
ویمعتقداستباعطفتوجهدقیقبهمعنایحاکمیتقانوندرکناراینواقعیتکهفقهاو
قوانینشان بهعنوان محصوالتی اصیل ،از درون جامعه مدنی زمان بیرون آمده بودند ،نظام
حکمرانیاسالمیدرچشماندازیتطبیقیبادولتمدرن،تجلی عادالنهتریازحاکمیتمردمرا
بههمراهداردوبهمثابهحاکمیتمطلوبعدالتومردمظاهرمیشود.بدیهیاستچنینادعایی
ازنظرگاههرکسیکهباشریعتونظریهمشروطهجدیدآشناباشد،خواستهمسلمانانبرایایجاد
دولتمدرنبرمبنایاسالمراباچالشهایجدیروبرومیسازد.ازجملهدشواریهاییکهنظریه
تفکیکقوادردولتمدرنباآنروبروست،ادغامقدرتاجراییوتقنینیاستبهطوریکهدر
یاالتمتحده آمریکاچنینخلطیبهرویه ثابتسیاسیبدلشدهاست.بخشعظیمیاز

اروپاوا
ایجاد هنجارهای عام در قوه مجریه و حتی قوه قضائیه رخ مینماید ،حال آنکه این قوا ،قوه
قانونگذار نامیده نمیشوند .همچنین به نظر حلّاق ،ظهور اداره بهعنوان نهادی مستقل و مقتدر
دشواریهایی را در خصوص ایده حاکمیت قانون ایجاد کرده است .دولت اداری قدرت
مالحظهایرااعمالمیکند،اقتداریکهازطریقمقاماتغیرانتخابیاعمالمیشودوزندگی


قابل
مردمرادائماًتحتتأثیرخودقرارمیدهد.قوه قضائیهباداشتناختیارابطالقوانینمصوبقوه
مقننه به دلیل تعارض با قانون اساسی ،مداخلهای جدی در امر قانونگذاری دارد .همچنین از
قدرت ایجاد رویه قضایی دادگاهها نیز نباید غفلت ورزید؛ همه این موارد تخطی از دکترین
تفکیکقواست ) .)Hallaq, 2013: 39
بهنظرحلّاقهیچدولتمدرنیوجودنداردکهدرآنقدرتقانونگذاریوایجادهنجارهای
عامحقوقیدراختیارارگانیانهادواحدیباشد.هیچدولتمدرنیرانمیتوانسراغکردکهدر
آنقوایاجراییوقضاییازایجادچنینهنجارهاییممنوعشدهباشند.بااینتوضیحاتپرسش
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بنیادینآناستچگونهمیتوانگفتدردولتمدرنحاکمیتقانونوجوددارد،حالآنکه
قوای اجرایی و قضایی دارای صالحیت وضع قواعد حقوقی هستند و یگانه مرجع مظهر اراده
عمومی،یعنیقوهمقننهاقتدارانحصاریخودراازکفدادهاست؟ 
نهایتاًازنظرحلّاق،نظریهکلسنمبنیبراینکهدموکراسیمستلزمآناستکهقوهقانونگذاربر
ارگانهایاجراییوقضاییکنترلداشتهباشد،درحکمرانیاسالمیمحققشدهاست؛چراکهقوای
اجراییوقضاییدراسالم،تحتکنترلقوهقانونگذارهستند.برایناساس،برتریشریعتدراین
ساختاربهمعنایحاکمیتقانوناستکهدرموقعیتبرترینسبتبههمتایمدرنشقرارمیگیرد.
همتایمدرنحکمرانیاسالمی،نشاندهندهاقتداروحاکمیتدولتاستکهتنهادرراستایبقاو
منافعآنعملمیکند.درحالیکهشریعتدرخدمتحاکمیاهرشکلدیگراقتدارسیاسینیست.
شریعتدرخدمتتودهها،فقراودرراهماندگاناست.اگرمعیارحاکمیتقانون،تضمینحقهایی
مسلمبرایشهرونداندورازدسترسدولتباشد،شریعتبااعمالحاکمیتبردولت،اینمعیاررا
اجابتمیکند.جامعهبهسامانیکهجانرالزیادآورشدهاست،ساختارحکمرانیاسالمیآنرامهیا
میسازد.

7

درپایاناینفرازوپیشازورودبهنقدنظریهدولتممتنع،دالیل ناسازگاری دولت مدرن و
حکمرانی اسالمی از نظرگاه حلّاق میتواند بدیننحوبیانگرددکهدولت در زمینه تاریخی و
فرهنگی اروپا ظهور یافته است و بر این اساس نادرست خواهد بود که مفهوممدرن از دولت را فراتر
از زمینه تاریخی آن ،بهعنوان فهمی بیطرف و جهانی اعالم کنیم؛بنابراین،تحمیل دولت به جوامع
اسالمی بدون شناسایی ظرایف و دقایق حکمرانی اسالمی ،توالی فاسد خود را بههمراه خواهد
داشت؛ دولتبهعنوانیکنهادانسانمحور،متافیزیکمخصوصیراکهدرچارچوبمرزهای
خودبهعنواناراده حاکممحدوداست،ارائهمیدهد.اینمتافیزیکمفاهیمودیدگاههاییخاص

نسبت به جهان را با معیارهای خود ایجاد و با استانداردهای مخصوص به خود محدود میکند.
متافیزیکدولت،در«حقیقتاراده»2و«خواستقدرت»9خالصهمیشود.ایندرحالیاستکه
«استقاللاخالقی»4متافیزیکحکمرانیاسالمیراشکلمیدهد.اخالقدراینحکمرانی،حوزهای
مستقل است که بایدها و نبایدهای عمل اشخاص را مشخص میکند .بدین ترتیب حکمرانی
.پیشازایننیزذکرشدکهایندستتوصیفاتازحکمرانیاسالمی،بانادیدهگرقتنبسیاریازجنبههایتاریخی،برداشت-

7
هایآرمانگرایانهایازاینواقعیتهاارائهمیکنند.مجالاینبحثرابایددرپژوهشیدیگریافت .
2. Truth of Will.
3. Will to Power.
4. Autonomy of the Moral.
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اسالمی،به اصولی خارجاز خودمقیدوبهوسیله آنهامحدود شده استدرحالیکهدردولت
مدرن،هیچمعیاریخارجازارادهدولت،برایتقییدآنوجودندارد.توسعه دولت مدرن منجر به
الزام مسلمین به زندگی تحت لوای خدای دیگر (دولت)شده است؛دولت مدرن واضع قوانینی
است که بیانگر حاکمیت آنهستند و این قوانین تعیینکننده حدود اعمالخشونت از سوی دولت
و نه هیچ نهاد واسط و میانجی است؛ ارتباطمیان ارادهمطلق دولت ،قانون وکارکرد اعمال خشونت،
دولت را به خداوندگار خدایان بدل کرده است؛دستگاه یاماشین بوروکراسی دولت مدرن غربی،
جامعه مخصوص به خود را ایجاد کرده است ،اما چنینجامعهای موردپذیرش حکمرانی اسالمی
نخواهد بود(و از جانب آن ،مرتد شناخته میشود).جامعهخودمختار در حکمرانیاسالمیخارج از
قلمرو دولت مدیریت میشود و خالق شماری از ارزشهایاخالقی ضروری برای سالمتی سراسری
آناست.در دولت مدرن ،ارتباط دیالکتیکی پیچیده میان دولت و حوزه فرهنگی قادر به دور ماندن
از اراده مطلقدولت نبوده و بدین ترتیب هیچ استقاللی برای حوزه فرهنگی باقی نمیماند(هژمونی
فرهنگی) 7.


 .6افول روایت هابزی -اشمیتی؛ در جستوجوی خوانشی متفاوت از دولت مدرن
دولت،آغازگاهشکلنوینیاززندگیاجتماعیوسیاسیابنایبشربودهاست.اینپدیده،آن-
چنانقضاوتهایمتضادیراپیرامونخودایجادکردهکهشناختماهیتآنرابامصائبفراوان
همراهساختهاست؛اگربهرغمنظربرخیاندیشورزاندولتراپدیدهایمتناقضنماندانیمکهالبته
وجه تناقض آن بسیار جدی است ،دستکم باید آن را برساختی پیچیده قلمداد کنیم که برای
.7ازنظرگاهحلّاق،تفکیکمیانهستوبایدوظهورامرحقوقیوامرسیاسیکهآخریبهبهترینشکلتوسطنوهابزی
معاصریعنیکارلاشمیتتبیینشدهاست،ازدیگرموانعودالیلناسازگاریدولتمدرنواسالماست.امرسیاسیوامر
کنند؛درحالیکهوجوداینجنبههایاخالقی

حقوقیبااسالمناسازگارند؛چراکهآنهاحتیکمترینوجوهاخالقیرانقضمی
درحکمرانیبرایاسالمینامیدنش،ضرورتدارد.پروژهمدرنیتهایجادگرتغییروتحولیبنیادینازدورۀاخالقیحقوقیبه
عصرامرسیاسیدرجامعۀمسلماناناست.درمدرنیته،سیاستوامرسیاسیهمهجاحضوردارندوحاکمبرزندگیشهروندان
هستند.ایندرحالیاستکهجهانمسلمانانواشکالدانشهایموجوددرآنتحتنفوذنسخههایاخالقیقرارداردکه
توسطشریعتتجویزمیگردند.مسلمانانمطابقآموزههایشریعت،براتحادمیانهستوبایداصراردارند؛چراکهشریعت
معتقد است واقعیت و ارزش یکساناند و همۀ عالم وجود ،یکی است ) .)Hallaq, 2013: 75-76حلّاق ادعای مطلق
اشخاصینظیرآستینمبنیبرتمایزمیانحقوقواخالقرابهچالشکشیدهومعتقداستاگرتلفیقودرآمیزشاخالقو
حقوقدراوایلقرننوزدهمدراروپاامریمطلقاًپوچویاوهبودهاست،بههمانصورتتحمیلاینتمایزبردورانوفرهنگی
کههرگزآنراازابتدادرکنکردهاست،بیهودهخواهدبود.اومیگویدجستوجویآنچهدقیقاًیابهشکلمضیققانونیا
اندازگستردۀجهاناخالقینهتنهامنجربهبرداشتنادرستازمحتوایقرآنمی-

حقوقاستومصوننگهداشتنآنازچشم
گردد،بلکهباعثازشکلدرآمدنساختارومعرفتشناختیشریعتدرکلمیشود.عناصرحقوقیوقانونیدرچارچوب
جهانبینیاخالقیقرآنفرعبریکنظماخالقیهستند ) .)Hallaq, 2009: 278
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شناختنش،نظریههایمتنوعوبعضاًمتضادیارائهشدهاست؛نظریاتیکهگرچهبرخیراضیکننده-
تر به نظر میرسند ،اما هنوز هم بهطور کامل از پسِ رمزگشایی ابهام دولت برنیامدهاند 7.شرح
لویاتانیازدولترابایداولینوالبتهیکیازمهمترینتالشهادرجهتتبیینماهیتدولتمدرنو
کارکردهایآنبهحسابآوریم.تامسهابزدرسنتقراردادگرایی،دولترابرساختیبرآمدهاز
شکافیعمیقدروضعیتطبیعیتوصیفمیکند.شرایطجنگهمهعلیههمهدروضعیتطبیعی
روایتی بدبینانهاززندگیانسانهاستکهدرآنوحدتوصلحمدنیبهعنوان آمالیدستنیافتنی،
ضرورتوجوددولتراتوجیهمیکند«.دولتوحدتهمگاندریکشخصاستکهبهموجب
عهد و پیمان همه با یکدیگر محقق میشود .جمع کثیری از آدمیان بهموجب میثاق با یکدیگر
خودشان را یکبهیک مرجع اعتبار و جواز اعمال او ساختهاند تا اینکه او بتواند تمامی قوا و
امکاناتهمهآنهاراچنانکهخودمقتضیمیبیند،برایحفظآرامشوامنیتوحراستعمومی
بهکارببرد»(هابز.)32:7957،وجهبرجسته دولتهابزیقادریتمطلقحاکمویادولتاست؛
حاکمیمیتواندصلحوامنیترابرقرارسازدکهآنچنانقاهرباشدکهدیگر،فردیاافرادنتوانند
قواعدطبیعترابرایدستیابیبهعدالتبهاجرادرآورند؛دولتیباداشتنهرگونهحقینسبتبه
اتباعش.تضمینصلحوامنیتبهبهایبهانقیادکشیدنشهروندان،تبیینقراردادگرایانه2ازدولترا
وارد مرحلهای جدید کرد .قراردادگرایی با گرایش به برتری آزادی افراد تبلور قابلتوجهی در
اندیشهیجانالکیافت.دولتالکیاگرچهباقرارداداجتماعیپابهعرصهوجودمینهد،امامقید
بهرعایتآزادیافرادوبهخصوصحقمالکیتآنهاست.حاکمیتدولتدرایناندیشهآنچنان
متزلزلاستکهحتیممکناستدرصورتدستیازیدنبهاعمالسرکشانه،شورششهروندان
رابهجانبخرد.گوییدراینجااقتدارسیاسیخادمآزادیافراداست.شکللیبرالیترایننوع
قراردادگراییراروبرتنوزیکارائهکردهاست.اودولتیکمینهراتصورمیکندکهوظایفشتنها
محدودبهحفاظتازفرددربرابرزور،دزدی،کالهبرداری،تنفیذقراردادهاوچیزهاییازاینقبیل
است.ویمعتقداستکههرچیزیفراترازدولتکمینه،حقوقطبیعیرانقضمیکند(.لسناف،
223:7958بهبعد)بدینسانقراردادگراییهابزیآزادیسیاسیرابرتردانستهوبرایناعتقاداست
که آزادی فردی تنها درجایی است که حاکم آن را مجاز بدارد .درحالیکه در اندیشۀ لیبرالی
قراردادگرایی،اولویتباآزادیافراداست .
.7برایمطالعهدرخصوصنظریههایدولتر.ک .
وینسنت،اندرو،)7932(،نظریههایدولت،ترجمهحسینبشیریه،چاپنهم،تهران:نشرنی .

2. Contractualism.
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اما همه داستاندولتبهاندیشه قراردادگراییمحدودنمیشود؛ذاتگرایی 7درتالشبرای
اتصالدولتبهاصلیفراترازارادهشهروندان،روایتیدیگرازدولتمدرنبهدستمیدهد.در
عبارتدیگر ،دولت

اندیشه سیاسی فریدریش هگل ،دولت واقعیت مسلم ایده اخالقی است؛ به
مرجعصالحیتدارتنظیمزندگانیمشترکانسانهابراساسمعنایغاییآناست.تنهادولت
استکههدفهاییهمآگاهانهوهمفراگیرداردوتنهااوستکهمیتواندآزادیعقالنیرا
عملیکند.بهعقیده هگلدولت،مثالیاایده روحدرتجلیبرونیاراده انسانوآزادیاوست.
دگرگونیهایتاریخیاساساًبادولتمرتبطاندومراحلمختلفآنهمچوناصولیگوناگون
در دولت متجلی میشوند (اوزر .)781-781 :7951 ،ماتریالیسم تاریخی کارل مارکس ،شکل
سازمانیافتهتر و البته پیچیدهتری از روایت ذاتگرایانه از دولت ارائه میدهد .تاریخ جهان از
نظرگاه او تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است .دولتِ ملعبهی دست طبقه بورژوا تاوان استثمار
اقتصادیطبقهیکارگررا بهبدتریننحوپسخواهدداد.دستِدولتپرولتاریاباالترازهمه
دستهاقرارخواهدگرفت؛دولتیکهمسیرخودشنیزمسیرنیستیونابودیاستتاجامعهای
بیطبقهوبیدولتآخرینسیرتحولتاریخیدولتراطلیعهدهد(سبزهای.)53:7951،اراده
فردی در برداشت ذاتگرایانه از دولت ظاهراً جایی ندارد؛ قداست الهی دولت در ارتباطی
ناسازگارباارادهیخودمختارافرادقرارخواهدگرفت .


 .6-1خوانش نوکانتی و حقوق بشری از دولت مدرن

پسازبیانروایتکوتاه2پیشینازدولتمدرن،براینقدخوانشهابزیازدولتمدرنکه
توسطحلّاقدرنظریهدولتممتنعاختیارشدهاست،بایدرجعتیدوبارهبهاندیشهقراردادگرایانه
ازدولتداشتواینبارتکانه فکریژرفکاوانه یکیازمهمترینوبرجستهترینفالسفه غربی
کهعمدتاًدرمتافیزیکاخالق 9صورتبندیشدهاسترایادآورشویم 4.کانتفلسفۀسیاسی
1. Essentialism.
گفتهدرخصوصدولتراتحتعنواننظریۀاندامواردولتونظریۀابزارییادآورشدهاند.ر.ک.

.2برخیدیدگاههایپیش
بشیریه،حسین،)7951(،آموزشدانشسیاسی،چاپهشتم،تهران:نشرنگاهمعاصر،ص37بهبعد .
.9فلسفۀاخالقیکانتدرایناثربنیاننهادهشدهاست.ویدرایناثراصلبریناخالقی،یعنیتنهابرپایهآیینیعملکنکه
درعینحالبخواهیاینآیینتوقانونیعامباشدرابنانهادهاست.ر.ک .

Kant, I., (2002), Groundwork for the Metaphysics of Morals, Translated by: Allen W.
Wood, Yale University Press.
هایعاقلهبهعنواناینکهدرخودغایتاند،

ایناصل،بهنحومضمون،حاویحاکمیتارادهاست؛چراکهاحترامبههمۀاراده
مؤدیبهاینمفهوممیشودکهارادۀهرموجودعاقلقانونکلیایجادمیکند.ر.ک.کاپلسون،فردریک،)7913(،کانت،
ترجمهمنوچهربزرگمهر،انتشاراتدانشگاهصنعتیشریف.صبهبعد 758
 .4برایتعمیقدراندیشههایسیاسیکانتر.ک .
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خودرادردفاعازروشننگریوبهطور خاصآزادیآنچنانمستحکمبنیان نهادکهعالوهبر
تنفستوأماندرفضایحقوقطبیعیوقرارداداجتماعی،زیربناییترینودکترینیتریناصول
پیشادولت و فلسفیترین مبانی حقوق بشر را طرحریزی کرد .7از نظرگاه کانت ،تنها آزادی
بهعنوان یکحقفطریومبناییبرایدولتوجوددارد.آزادیبهمفهومکانتیآنتنهاحق
اولیهایاستکهتازمانیکهباآزادیدیگراندرچارچوبیکقانونفراگیرسازگارباشد،به
انسانبهدلیلانسانبودنشتعلقمیگیرد.آننوعآزادیکهکانتدرفلسفهیسیاسیخودمتفطن
آنمیگردد،آزادیعملفردیاست.بااینوصف،کلیت آزادیسیاسیبا آزادیاستعالیی
پیوند دارد .ازآنجا که هرانسانی بهواسطهی عاقل بودناز آزادیاستعالییبرخورداراست،
آزادیانتخابیکصفتکلیبشریاست) .(Rauscher, 2007
این مفهوم بنیادین از آزادی ،نهتنها الزمه استقالل و برابری افراد ،بلکه پیشنیاز ضروری
تأسیسدولتیبرحقومشروعاست.همچنانکهقاعده بنیادینآزادیسازگارباآزادیدیگران
درچارچوبقانونیفراگیر،پیشهنجارتمامیهنجارهایحقوقبشریاست2.بدینترتیب،نهتنها
دولتواضعقاعدهآزادینیست،بلکههردولتیضرورتاًبایدمطابقآنتشکیلشود.پُرپیداست
دراینچارچوبفکری،تنهادولتازنوعحقوقبشریآن،مجالیبرایبودنمییابد.لذا،در
اینبرداشت،رعایتحقهاوآزادیهایشهروندانمبنایحقانیتدولتوشرطامکانآناست،
نهآنکهتضمینآنها،یکیازکارکرددولتباشد .
see also, Katrin, F., (2008), Kant and Modern Political Philosophy, Cambridge University
Press, CUP 2000 – paperback edition.
.7اینمطلب پوشیدهنیستکهاندیشههایجانالکخاصهدرارتباطبامفاهیمحقوآزادیوبهطورکلیحقوقبشربر
طوریکهمیتوانگفتکانتبررویشانههایالکایستادهاست،امابایداذعانداشت

اندیشههایکانتاثرگذاردهاستبه
کهسنتکانتیمهمترینسنتفلسفیاستکهبرخالفسنتفکریالکمیتواندبرمبناییکقراردادعقالنیوالبتهنه
حقیقی،توجیهگرحقوقبشرباشد.قرارداداجتماعیازنظرالک،درحقیقتطرحتشکیلجامعۀمدنیوشکلگیریحکومتی
مشروعاستونهناظربهمبناینظریحقهاوآزادیهایبنیادینبشر،چراکهازنظرویاینحقها ریشهدرحقوقطبیعی
دارند .امتیازرویکردکانتیبررویکردحقوقطبیعیکهدرنهایتدرحوزه فرااخالقبامشکلمنطقیبین «هست»و «باید»
روبروست،باچنینمشکلیروبرونخواهدبود.چهاینکهنقطۀشروعایندیدگاه،گزارهایهنجاریکههمانا«اصلغایتبودن
انسان»است.برمبنایسنتکانتی،حقهاوآزادیهایبشردرچارچوبقراردادمبتنیبرانتخابانسانعاقلگزینشگر،تبیین
وتوجیهخواهدشدونهبرمبنایحقوقطبیعی(.قاریسیدفاطمی)794-799:7933،؛و(قاریسیدفاطمی .)741:7957،
بشرارائهمیکنند،دفاعکانتی


بشریدردفاعازحقوق

لبفیلسوفانحقوق
.مقتدرتریندفاعنظریازحقوقبشرکهامروزهغا

2
زند.عقلخودبنیادانسانی،همدرسطحجعلقاعدهها،بنیاد


استکهانسانیتانساناستعالییرابهعقلخودبنیادانسانیگرهمی
انسانازیکسوفاعلمختاراخالقی

گیریهایاخالقی،خاستگاهمسئولیتوآزادیاست.
ارزشاستوهمدرسطحتصمیم 

است،لذانسبتبهتصمیماتشمسئولاستوازسویدیگرهمینفاعلمختاراخالقیدرسطحفرااخالقمبناومنشأجعل
قاعدهوتقنینارزشهاست.
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نظریه سیاسی کانت در چارچوب قرارداد اجتماعی مطرح شده است و با داشتن پارهای
شباهتهابهقراردادگراییتامسهابز،باآنمتفاوتاست.وجهتشابهایندواندیشهآناستکه
ومتضمنمصوبهایتاریخینیست.درواقع

ازنظرآنها،قرارداداجتماعیسندیتاریخینبوده 
حتیجستجویتاریخبرایاینگونهتوجیهتجربیازقدرتدولتمیتواندبرایاستحکامدولت

خطرناک باشد .قرارداد اجتماعی توجیهی عقالنی برای قدرت دولت است ،نه نتیجه صورت
گرفتنپیمانیواقعیدرمیانافرادیامیانآنهاودولت(راوشر)97:7934،؛اماوجهتفاوتمهم
آن ابتدا در تصویری است که این دو از انسان ارائه میدهند؛ در بنیادطرح هابز ،آدمی طبعی
طلب،خودخواهوتمامتخواهدارد«.آدمیانباچنینطبعگرگصفتانهایدروضعطبیعی

خشونت
بهدلیلطبعدرندگیوشرورانهخودپیوستهدرحالتجنگاند.درنتیجهچنینتصویریازانسان،
یکنظامسیاسیوحقوقیناشیخواهدشدکهعمدهکارکردآنکنترلانساناست؛اماانسان
کانتی،اوالًاخالقی،ثانیاًطالبخیرمشترکوثالثاًهمهبهصورتبرابردارایشأنومنزلتانسانی
هستندکهاینشأنومنزلتدرعقلخودبنیادتجلیمییابد»(قاریسیدفاطمی.)91-91:7933،
حالآنکه اساس
تفاوتدیگرآنکهبنایاستداللهابزبرمنفعتفردیطرفینپیمانقراردارد ،
استداللکانتبرخودحقمبتنیاست؛حقبهمعنایآزادیبرایهمه اشخاصبهطورکلیو
نهفقطبرایمنفعتفردیایکههریکازطرفینقرارداددرآزادیخاصخودشانبهآندست
مییابند (راوشر .)92 :7934 ،باید توجه داشت آزادی اشخاص در توانایی آنان برای عمل
معطوفبهآیندهدردرونقیدوبندهایحکممطلقبهعنواناصلبریناخالقنهفتهاست.این
درکوبرداشتازآزادیدرمقامعاملیتخود-بازدارندهمتفاوتازدیدگاه هابزیاست،که
طبقآنآزادیفردیشامل«فقدانموانعخارجی»است:شخصآزاداستزمانیکههیچچیزو
مانعازآننشودکهفرددرمسیرعملدلخواهشبهپیش برود.در گزارشهابزیهیچ

یچکس 
ه 
انگارهیخود-بازدارندگیاخالقیتعبیهنشدهاست(فلیشکو .)81:7953،
بر این اساس ،درک درست از اندیشه کانت ما را به وجود دولتی رهنمون میسازد که
مشروعیتآناساساًبهرعایتآزادیافرادگرهخوردهاست.دولتکانتی،برخالفنوعهابزی
آن،شروطآزادیراتعییننمیکند،بلکهخودمشروطبهآزادیاست.دولتکانتیخداوندگار
خدایانودولتیامنیتیپلیسینیست،دولتیاستاخالقی 7کهشهروندانشغایتبالذاتونه
«.7دولتکانتیبرزمینۀاخالقوظیفهگرابنیادنهادهمیشودوبامصلحتگراییکهبهنتیجه وفرجامکارهامیاندیشدسر
سازگاریندارد.ازدیدگاهکانتیکنظامسیاسیحقیقی،بدونبزرگداشتاخالقوتکیهبرآن،نمیتواندبهمعنیدرست
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وسیله تحققاهدافدولتهستند.جوهره اندیشه سیاسیکانتهمانندفلسفه اخالقاوبههمین
غایتمندیانسانختممیشود.هدفدولتکانتی،نهبرقراریامنیت،بلکهایجادجامعهاخالقی
متشکلازافرادآزاداست7.دولتکانتیهدفنیست،بلکهابزارتحققآزادیوحقهایبشری
است.چنیندولتیتحتعنواندولتحقوقبشریترسیمشدهاستکهدولتآزادیاستو
آنگونهکهمیخواهند،بزیند.ایندولتبهشدت
هدفآنایجادجامعهایاستکهافراددرآن ،
نشئتگرفته ازاراده
مغایربادولتاستبدادیوحکومتقاهرانهاست.اقتداراخالقیایندولت 
آزادشهرونداناست.

2

باتوجهبهنکاتپیشگفتهوبادرکخصوصیاتنظریهینوکانتیوحقوقبشریدرخصوص
دولت ،درمجموع ،محذوراتی جدی پیشروی نظریه دولت ممتنع حلّاق قرار میگیرد .برداشت
نوکانتیوحقوقبشریازدولتمدرنخودمیتواندتاحدزیادیباواقعیتفعلیدولتهایمدرن
تطابقبیشتریداشتهباشد؛چهآنکهدستاوردهاینظریه مشروطهوحاکمیتقانونوبهطورکلی
حقوقبشربهعنوانیکنظاممعرفتیوپیشینیوالبتهمبتنیبرگفتمانکانتی،بهشکلقابلتوجهیبر
قدرتلجامگسیختهدولتمدرنآنگونهکهحلّاقازمنظرهابزواشمیتبداننظرافکنده،مهارزده
است؛حاکمیتدولتاکنونحاکمیتلویاتانینیست؛محدودیتهایمتعددواردبردولتمدرن
بهخصوصازحیثرعایتحقوقوآزادیهایبشر،اقتدارعالیآنراساییدهاست.بدینترتیب،
خودیخودهنریبغرنجاست،امابدوناخالق،بهزیورهیچهنریآراستهنمیشود.

کلمه،گامهاییقابلدفاعبردارد.سیاستبه
درفرآیندتصمیمگیری،گزینههایسیاسیبایدباآموزههایخردِعملیهمسازباشند»(محمودی .)1:7957،
آزادیهمۀاعضایجامعهبهمثابۀیکانسان؛-2برابریمدنیاعضایجامعه

.7دراینجامعهسهاصلعقالنیحاکماست-7:
دربرابرهمبهسانیکتبعه؛-9استقاللاعضایجامعهبهعنوانشهروند.برایناساس،شهروندازهیچقانونیجزآنچهخود

بدانرضایتدادهاست،اطاعتنمیکند؛استقاللشهروندنیزاوراازتبعیتازارادۀمستبدانۀافرادومقاماتخارجمیکند .
)(Hastie, 1891:34
.2نکتهایکهبایدمطمحنظرداشتایناستکهدرپرتوقرائتهایمختلفازاندیشۀکانت،روایتهابزیازآننیزبهچشم
خوردهاست.درواقعجداانگاریفلسفۀاخالقازسیاستدرنظامفکریکانت،برخیرابهایننتیجهرهنمونکردهاستکه
کانتبرخالففلسفۀاخالق،درسیاستنفعشخصیرامالکعملقرارمیدهدنهوظیفهشناسی.دراینصورتافراددرعالم
سیاستبهدلیلعملنکردنبراساسوظیفه،خودقانونگذارنبودهوبهحاکممطلقهابزیبرایقانونگذارینیازمندند.اوتفرید
هاارائهدادهاست.درحالیکهدرمقابلافرادیمثل

هوفهباآوردناستناداتیازنوشتههایکانت،نوعیخوانشهابزیازآن
گایرضمنپذیرشتمایزمیانفلسفهاخالقوسیاستدراندیشۀکانت،قائلبهابتنایسیاستبرنفعشخصینیستند.ر.ک.
(فلیشکو .)85:7953،
نکتهایکهبایدمطمحنظرداشتایناستکهاندیشهورزیکانتدرفلسفۀسیاسیهدفیفراترازدولتدرونمرزهایملیرا
دنبالمیکند.اودرپیایجادصلحیپایداردرجهانازطریقکاربستسهشرطاساسیبود:اول،برقراریحکومتجمهوری
درکشورها؛دوم،تأسیسفدراسیونیازدولتهایآزادوسوم،شناساییحقجهانشهری.ر.ک .

Kant, I., )1917(, Perpetual Peace: A Philosophical Essay, Translated by: M. Campbell
Smith, Third Edition, Macmillan.
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ادعایحلّاقمبنیبرارائهخوانشیازدولتمدرنمبتنیبرواقعیتوجودیآن،سختقابلمناقشه
است.امروزهشکلگیریگفتمانحقوقبشربرمبنایاندیشههایکانت،پیشفرضهایموجوددر
خصوصحاکمیتدولتهاوقدرقدرتیآنهارابهچالشکشیدهاست.گرچههنوززوداستکه
ادعاکنیمدولتحقوقبشریبهتغییریپارادایماتیکدرحاکمیتدولتهاوبهتبعآندرخوانش
هابزیازدولتمدرنمنجرشدهاست،امابهسانحلّاقنیزنمیتوانبرداشتیاقتدارگرایانهازدولت
مدرنراامروزهبهعنوانبرداشتیغالبارائهکرد.دراینزمینهتوجهبهدستاوردهایتعمیقوتوسعه
حقوقبشروشکلگیریقواعدیعامالشمولکهطیسازوکارهایمختلفدولتهارامتعهدبه
رعایت و تضمین حقهای بشری و در کل کرامت ذاتی انسانها کرده است و ایجاد نهادهایی
نظارتینظیردیواناروپاییحقوقبشر،باهمهمحدودیتهاییکهبرسرراهاینتوسعهوجوددارد،
بسیاردرسآموزخواهدبود.دولتدرایندستگاهمعرفتی،جایگاهیابزاریداشتهومطلوبیتذاتی
درواقع ازآنتضمینحقهاوآزادیهاستواساساًبرایتضمینهمینحقهاستکهآدمیانبر
مبناییک قرارداد اجتماعیدولت راآفریدهاند 7.این دولت راآندره توزلبهصورت موجزاما
زیباییوصفکردهاست«:دولتکانتیمیخواهدآخریناربابیاکسیباشدکهسلطهاربابیرابه
حاکمیتقانونیکهخواستشهروندانخودمختاراست،تبدیلکند»(بهنقلازاوزر .)294:7951،
بنابراین،درسامانهفکریحلّاقخألییاساسیمشاهدهمیشود:اوچگونهتأثیراتحقوقبشر
مبتنیبرفلسفهکانترابردولتهایمدرنامروزینادیدهگرفتهاست؟همچنینبایدبهاینمسئله
نیزاشارهکردکهحلّاقبهتبع توصیفخودازدولتمدرن،شهروندایندولتراهمانگونهکه
پیشازاینذکرکردیم،آنچنانخواروزبونترسیمکردهوآنراقربانیخدایزمینی(دولت)
درنظرگرفتهاستکهگوییآموزۀکرامتذاتیانسانهاوغایتمندیآنهاکهازنتایجدرخشان
اندیشههای کانت است ،اساساً وجود نداشته است .رعایت حیثیت برابر انسانها و عدماستفاده
ابزاریازآنهاازپیامدهایکرامتذاتیانسانهاست.دردستگاهفلسفیکانت،بشر،هدفنهایی
خلقت و رأس همه غایات محسوب میگردد .انسان به جهت بهرهمندی از عقل ،از سایر
موجوداتمتمایزگشتهوهستیاشفینفسههدفاست.بدینترتیبمیتوانادعاکردکهکانت
باجمعمیاناصلغایتبودنانسانوقانونوقاعدهفراگیر (براساسفرمانیعملکنکهمایلی
آنفرمان،قاعدهوقانونیفراگیرباشد)،مبناییعقالنیودرعینحالقراردادیبرایحقوقبشر
.7قاریسیدفاطمی،سیدمحمد،)7955(،حقوقبشردرجهانمعاصر،روزنامهاعتمادملی،شماره،353بازیابیشدهدرتاریخ:
7934/372/2.از . http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/5061/p0506109890151.pdf
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فراهمکردهاستکهمقتضایمنطقیآن،تصویربرابریانسانهادرحیثیتانسانیاست(بالوی،
 .)11:7933
گفتمانحقدردورانمعاصر،باپیروزیقدرتاجتماعیبرقدرتسیاسی،پیدایشبرداشت-
های فردگرایانهتر از جامعه و با شکلگیری نظام سیاسی بر بنیاد فرد صاحب حق مرتبط است.
گفتمانحقنیرویخودراازتغییریعمیقدربرداشتانسانازرابطهیسیاسیدولتوشهروند
دریافتمیکند .تمرکز سنتیاندیشه سیاسی بر حقوق حاکمووظایفاتباعوارونه شده است.
اکنونبرحقوقشهروندانوتعهداتحکومتتأکیدمیشود(الگلین.)282-287:7955،نظام
هنجاریحقوقبشرکهعمدتاًبربنیادهایفکریکانتاستواراست،ماهیتوستفالیاییدولترا
بهشدتتحتتأثیرقراردادهوبامحوریتبخشیدنبهفردصاحبحقدرمفهومدولتوتأکیدبر
حقوق افراد و تعهدات حکومت ،دولت تکلیفمدار یا تعهدبنیاد را میآفریند (قاری
سیدفاطمی.)89:7933،همچنینتحدیدحوزهصالحیتمقاماتحکومتیازدیگرآثارحقوقبشر
بردولتمدرنوحقوقبشریشدنآناست؛ازایندیدگاه،حفظوتضمینحقهاوآزادیهای
بنیادینافراد،کارویژهاصلیدولتبودهوصالحیتآنمحدودبهحدودبرآمدهازاینامربودهو
یتواندکارکردگستردهایبرایخودتعریفکند(بالوی.)52:7933،بدینترتیب،دولت
دولتنم 
نظمیحقوقیاستکهبرایحمایتازحقهایشخصیپایهگذاریشدهاست.همچنیناگربنیاد
نظامسیاسیدرقالبامرمطلقکانتفهمیدهشود،ربطمیاناخالقوسیاستبهآسانیمشخص
میشود(الگلین.)285:7955،بایدایننکتهرامدنظرداشتکهگفتمانحقوقبشربدینتوصیف،
حاکمیتقانون،تفکیکقواونظارتوپاسخگوییرااساساًبرآموزههاییاستوارمیسازد 7کهبا
برداشتهایحلّاقازاینمفاهیمدرخوانشهابزیتفاوتدارد .


 .6-2دولت نوکانتی و حکمرانی اسالمی

قرائت نوکانتی از دولت مدرن وجوه اخالقی حکمرانی را که در گزارش حلّاق جایی در
یگرداند.دراینصورتآیانمیتواناین
سیاستورزیمدرنیتهندارد،بهساحتعملدولتبازم 
پرسش را مطرح کرد کهبرداشتی از حکمرانی اسالمیبادولتاخالقیو حقوقبشریکانت
قابلیتتطبیقدارد؟بهنظرمیرسدخوانشنوکانتیازدولتمدرناگرنگوییمقابلیتهمنشینیو
.7ر.ک.بالوی،مهدی«،)7933(،دولتمدرنوحقوقبشرباتأکیدبرنظامجمهوریاسالمیایران»،پایاننامهدکتری،تهران،
دانشکدهحقوقدانشگاهشهیدبهشتی،ص13بهبعد .
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سازگاری با خوانش انسانی و حقوق بشری از حکمرانی اسالمی را دارد ،اما میتواند نسبت
حکمرانیاسالمیودولتمدرنرااززوایاینووباپیشفرضهایمتفاوتبکاود.حاکمیتقانون
واحترامبهحیثیتوکرامتشهرونداندراینخوانشازدولتمدرنجایگاهقابلتوجهیرامی-
یابدبهطوریکهمطابقآن،دولتیمحدودشکلمیگیردکهدرآناساساًایجادجامعهایاخالقیو
شهروندانفضیلتمداروآزادهدفغاییاست.البتهبایدتوجهداشتکهنگارندگانبهدشواریها
وپیچیدگیهایمفهومیوعملیسازگارکردندولتنوکانتیوحقوقبشریباموازیناسالمی
واقفبوده،امادرعینحالنیزمعتقدندباتبیینمفاهیمونظریههایمرتبطوتحلیلآنهامیتوانبه
تحققآنامیدواربود.ازجمله دشواریهاییکهممکناستبیشوپیشازهمهبهمیانآیدآن
استکهمطابقاندیشههایکانت،یکعملاخالقیتنهاوقتیمتصفبهاینوصفاستکهاز
نیاتاخالقیبرآمدهباشدنهبراثرالزامواجباروترسازمجازات.لذا،فرضاخالقیبودندولت
نوکانتیودرنتیجهسازگاریحکمرانیاخالقیواسالمیباآن،دراساسباپیشفرضبنیادین
کانتدرخصوصفعلاخالقیدرتناقضیآشکارقرارمیگیرد(چراکه درصورتقائلشدنبه
وظیفه اخالقیبرایحکومت،آنگاهانجامافعالاخالقیبراثرالزامحکومتوازسویافرادبه
دلیلفقداننیتاخالقیازنقطهنظرکانتی،قاعدتاًاخالقیمحسوبنمیگردد)؛پاسختفصیلیبهاین
پرسشازحوصلهنوشتارحاضرخارجاست،امامختصراًبایدگفتکهباپرداختنظریهایکمال-
گرا7نظیرآنچهراسهریسونارائهدادهاستتاحدبسیاریمیتوانبرتناقضیادشدهفائقشد.او
کوشیدهاستمیانهدفترویجفضیلتوامرخوبازسویحکومتوحفظگوهرفعلاخالقی
کهآزادیارادهاست،ارتباطبرقرارنماید.ازنظرگاهوی،اگربهطریقیحکومت«،حکومتما»
باشد(ازطریقیکقرارداداجتماعییافرضی)ونهقدرتیبیگانهباالیسروعلیهما،میتوانیم
بگوییم که حکومت را برای بهتر ساختن خود بهکار میگیریم .در این صورت ،ما هم بهعنوان
شهروندیمنضبطازدستوراتدولتتبعیتمیکنیموهمچنیندرسطحتأملیاسطحباالمی-
توانیم،بهسبکاخالقکانتی،تأییدکاملداشتهباشیم؛بدینساناحترامبهقانوناخالقیداریم.
درواقع،ازنظراوماضمنآنکهازطرحوبرنامه دولتبرایرشدفضیلتواخالقمداریپیروی
میکنیم(موقعیتعمل)،دربارۀنیاتنهاییعملنیزتفکرمیکنیم(موقعیتتأمل)وایندوهرکدام
نقشخودراایفامیکنند(هریسون.)731-738:7951،
واضحاستکهتنهاهمدلیباقرائتنوکانتیازدولتمدرنبرایحصولبهدولتمدرن
1 Perfectionist
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اسالمیکافینخواهدبود،چراکه وجهدیگرایننسبتیعنیحکمرانیاسالمیویابهطورکلی
شریعت،مستلزمقرائتیاستکهآنراازتوصیفاتوتحلیلهایمطلقگرایانهواسطورهایخارج
ساختهوباتأکیدبیشتربرجنبه تاریخی،ضمنارائه برداشتیواقعیازحکمرانیاسالمیونظام
حقوقی اخالقی شریعت تا حد ممکن آن را با قرائت مذکور از دولت مدرن سازگار سازد.
بهخصوصدراینزمینهتوجهبهخوانشیانسانگرایانهازاسالموتبییننظرگاهآننسبتبهمقوله
آزادیبهعنوان اساساندیشههاینوکانتی،ضروریاست.مالحظه اخیربابپژوهشیدیگردر
نظریه دولتممتنعوامکانسنجیدولتمدرناسالمیراخواهدگشودکهدرنوشتارهایآتی
بایدبدانهمتگمارد .

 .7نتیجهگیری
نظریه دولتممتنعباطرحایده امتناعدولتمدرناسالمی،بستریرافراهمکردکهدرآن
بتوانپرسشازامکانیاعدمامکانتشکیلدولتمدرناسالمیراباردیگرمطرحواززوایاینو
بدانپاسخداد.وائلحلّاق همدالنهباهابزواشمیت،روایتیازدولتمدرنپیشِرویمخاطبین
نظریه خودقرارمیدهدکهباویژگیهایمخصوصبهخودشدرمنظومه فکریاوقابلیتهم-
نشینیباحکمرانیاسالمیراندارد.حلّاقدراینخوانشهابزی -اشمیتیازدولتمدرن،بر
حاکمیتمطلقدولتتأکیدکردهواساساًهرگونهحاکمیتقانونومحدودشدنایندولترا
بههرتمهیدازقبلپیشبینیشدهغیرممکنمیداند.اوتصویرگرخداییاستکههمهچیزدر
خدمتاوست؛هدفیاستکهاهدافدیگرتنهاابزارهاییبرایتحققآنهستند.ایندولت،
خالقسوژههاوالهامبخشآنانمطابقخواستخوداست.دولتمدرنبهاینتوصیف،ناقض
حتیکمترینوجوهاخالقیتمشیتامورعمومیاست.دراینساختار،برایحقوقبشرجایی
وجودندارد .
ژرفکاویهای قابلتوجه کانت که اساسیترین اصول تأسیس دولت و حقوق بشر را با
ترسیمانساناستعالییِرهاازتعلقاتعرضیومتکیبهعقلخودبنیادوبرخوردارازآزادیعمل
والبتهاخالقیوفضیلتمداربنیاننهاد،میتواندبهعنوان خوانشرقیببرایتوصیفهابزی- -
اشمیتیازدولتمدرنمحسوبگردد.غایتمداریانسانهاوآزادیعملآنهادرایناندیشه
فراترازدولتقرارمیگیردواساساًتنهادولتیمشروعاستکهشهروندانراغایتدانستهو
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آزادیآنهارامحترمشمرد؛یعنیدولتحقوقبشری.هدفایندولت،نهبرقراریامنیت،بلکه
ایجاد جامعه اخالقی متشکل از افراد آزاد است .دولت کانتی هدف نیست ،بلکه ابزار تحقق
آزادیوحقهایبشریاست.برایناساسایجادوتوسعهحقوقبشرکهازآبشخوراندیشههای
کانتسیرابمیگردد،نگاههابزیبهدولتمدرنوتأکیدبرغالببودنچنینتوصیفیازآنرا
باایجادمحدودیتهایمتعددبردولتهادرراستایرعایتحقوقوکرامتذاتیاشخاص تا
حدبسیاریباچالشمواجهکردهاست.ایننوشتارباتأکیدبرفلسفه اخالقیوسیاسیکانت،
اهمیتوصورتبندیمجددآن راکهتحتعنواناندیشههاینوکانتی،مبانیمستحکمیبرای
حقوقبشرفراهمآوردهوماهیتوکارکردهایدولتمدرنرادگرگونساختهاست،یادآور
میشود.اگرچهبسیارزودخواهدبودکهباقائلشدنبهخوانشنوکانتیودرنتیجهحقوقبشری
ازدولتمدرن،ایننتیجهراحاصلکنیمکهدولتمدرنباحکمرانیاسالمیسازگاراست،اما
کمترینبهره توجهبهچنینخوانشی،امکانمناقشهدرنتیجهایاستکهحلّاقبداندستیافته
گونهایتصویر
است؛یعنیامتناعدولتمدرناسالمی.پرسشآناستکهاگربتواندولترابه 
کرد که در آن ضمن پذیرش محدودیتهای قابلتوجه بر دولت ،هدف نهایی تشکیل جامعه
اخالقیباشهروندانیفضیلتمداروآزادوغایتمنداست(بادرنظرداشتنهمهتفاوتیکهمیان
اخالق کانتیواخالق دینی وجوددارد)،آنگاهنمیتوانبه درجاتیازامکان تشکیلدولت
مدرناسالمیامیدواربود؟آیانظماخالقینابساماندردولتمدرنیکهحلّاقبدانقائلاستو
اساساًبههمیندلیلبنیادینآنراباحکمرانیاسالمیناسازگارمیداند،ازطریقدولتحقوق
بشریواخالقیکانتبهساماننمیگردد؟پیداستکهپاسخمثبتبدینپرسشها،چالشیجدی
فراروینظریهدولتممتنعقرارخواهدداد.
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