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Abstract
To protect human dignity, human rights, maintenance of justice, order, peace,
security and salvation, seeking the design of a legal and political well-organized
society has been always the axis of the intellectual and practical efforts of thinkers
throughout the course of history. The main purpose of the current research is
analysis of the foundations and constituent ingredients of legal-political utopia
regarding the previously mentioned approach. Synthesizing data in the field of the
philosophy of ethics, politics, law and utilizing a descriptive-analytic method, article
has addressed the role of the deontological ethics, neutral State approach and
democracy (structural approach) in realization of the Utopia. By producing the
motivations and behaviors emanating from the practical rationality and binding law,
essential deontological ethics initiates unified, harmonious and neutral treatments
among the citizens and governors. Subsequently, the manifestation of such State,
specifically in light of the neutral State approach and democratic mechanisms, can
be harbinger of the world politically, legally, ethically best system for guaranteeing
right and justice in utile governing. By designing such a paradigm for managing the
socio-political life, the legal-political Utopia in the field of human rights and public
law undoubtedly would be crystallized.
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بنیادها و مؤلفههای سازندة جامعة بسامان سیاسی-حقوقی
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حسن

خسروی*

چکیده
کاوش در طراحی نظام سیاسی و حقوقی بساااا  ،هماوار اواور تاششهاای فکاری و ممیای
اندیشمندا در طول تاریخ زندگی بشر جهت صیانت از کراات انسانی ،حقهای بشری ،برقراری
مدالت ،نظم ،صیح ،اانیت و سعادت بود است .هدف اساسی اقاله توییل بنیادها و اؤلفاههاای
سازندة جااعة بسااا سیاسی-حقوقی با نگرش اذکور است .با تیفیق داد هاا در حاوزة فیسافة
اخشق ،فیسفة سیاسی ،میم حقوق و بهار انادی از روش توصایفی-تویییای ،باه نقاخ اخاشق
وظیفهگرا (رویکرد ارزشی) ،اندیشة دولت بیطارف (رویکارد رویاهای) و اندیشاة ااردمساارری
(رویکرد ساختاری) در توقق این آراا شهر پرداخته شد است .یافتهها و نتایج پاووهخ نشاا
ایدهد که اخشق وظیفهگرایی با تولید انگیز و رفتارهای انبعث از مقل ممیی و قانو الزااای،
ضااروری و خدشااهناپااذیر و احتاارام و مماال بااه وظیفااه و تکییاام انسااانی ،اوج ا رفتارهااای
اتودالشکل ،همسو و بیطرفانه در شهروندا و حاکما اایشاود و باروز و ظهاور آ در پرتاو
رویة بیطرفی دولت و سازوکارهای داوکراتیک ،ایتواناد یکای از بهتارین نظاامهاای ارزشای،
اخشقی و حقوقی برای تضمین حق و مدالت در نظام سیاسی-حقوقی و زاااداری اطیوب تیقای
شود .با طراحی چنین الگویی برای ادیریت زندگی اجتمامی و سیاسی ،بی شک جااعة بساااا
یا آراا شهر سیاسی-حقوقی در حوزة حقوق بشر و حقوق مموای شکل ایگیرد.

کلیدواژگان
اخشق وظیفهگرایی ،جااعة بسااا  ،حقوق مموای ،دولت بیطرف ،اردمسارری.
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مقدمه
جااعة آراانی یا «اتوپیا» 1هموار اورد اطالبة اردم و ادماای حاکماا باود و در ایان زایناه
بهمیت تفاوت و تعارض در نگرشها و رویکردها ،تعااشت اردم با یکدیگر و با دولت ،با چالخهاا
و جدالهایی اواجه شد است .اوتوا و غایات جااعة آرااانی تاابعی از اباانی فکاری و ارزشای
جااعه و همسانی نگرش اردم با دولت است ،حال اگر این اشاترا ههنای و فکاری در جهات
اخالم هم حرکت کنند ،جااعه دچار تنخ و تعارضات اتناومی اایشاود و در نتیجاه جااعاة
«بسااا » 2اوقق نخواهد شد .در واقا ،،نظاامهاای حقاوقی و سیاسای ،بساترها ،ساازوکارها و
قال های اجتمامی برای تضمین جااعة بسااا اوسوب ایشوند و راهبردی برای همسو کرد
نگرش اردم با زااادارا بهانظور رسید به غایات جااعة آراانیاند .هستة اصیی اطالبات همة
جواا ،،رسید به صیح ،آرااخ ،نظم ،مدالت ،سعادت ،انسا دوستی ،حقاووری و غیر اسات،
ااا روش رسید به این آراا ها و تفاسیر در خصوص افاهیم و اوتوای آنها ،انشأ اختشفها و
تنخها و ماال دوری از غایات اصیل جااعاه اایشاود .از انظار حقاوق مماوای و باا رویکارد
ساااندهی کارااد قدرت در جهت تأاین و تضمین حقوق و آزادیهای شهروندا  ،توقق جااعاة
کارااد و اطیوب وابسته به تضامینات مادالت ،اخاشق و حقاوق بشار اسات کاه از طریاق ااار
زاااداری اطیوب و تعااشت ماقشنه و مادرنه دولت و اردم اوقق ایشود.
اسئیة اساسی اورد پووهخ در این خصوص ،تشریح و توییل بنیادها و اؤلفههاای ساازندة
آراا شهر یا جااعة بسااا و ارائة ابانی فکری و روشهایی است کاه ناومی اتوااد و اشاترا
ههنی به انظور توقق جااعة آراانی برای اردم و حاکما ایجاد کند تاا غایاات ایان جااعاه در
فضای صیحآایزی تأاین شود .در این زاینه ،هدف اساسی اقاله ،بررسای و ترسایم اؤلفاههاا و
بنیادهایی برای آراا شهر سیاسای -حقاوقی در بساتر حقاوق مماوای اسات تاا باا توسال باه
راهبردهای حقوقی و تضمینات اؤثر ،بشر به خوشبختی و سعادت دست یابد و زاینة هار گوناه
استبداد ،اقتدارگرایی و نقض حقوق بنیادین بشر برچید شود .اهمیت و ضارورت اوضاوا از آ
جهت است که هموار در برخی نظامهای سیاسی و حقوقی ،شاهد بایمادالتی ،ظیام ،تبعایض،
تضاد طبقاتی ،اقتدارگرایی ،نقض حقوق بنیادین بشر ،رفتارهای جانبدارانه و انفعتجویانة افراد
و حاکما هستیم ،ازاینرو ضروری است تا در پرتو دانخ حقوقی مماوای کاه در پای تضامین
حقها و انتظامبخشی اطیوب قدرت سیاسی است ،آراا شاهری باه انظاور برقاراری مادالت و
جااعة قانونمند ،اخشقی و اطیوب انسانی طراحی شود.
پرسخ بنیادین این است که توقق آراا شاهر سیاسای-حقاوقی از انظار حقاوق مماوای
وابسته به کدام بنیادها و اؤلفههای سازند است؟ در راستای پاسخدهی به پرسخ ،تشش بر این
1. Utopia
2. Well-Organized Society
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است این فرضیه اثبات شود :از انظر حقوق مموای ،پایهریزی جااعه بر بنیاد اخشق وظیفهگرای
کانت (رویکرد ارزشی) ،رفتار بیطرفاناة نهادیناهشادة ااردم و زاااادارا (رویکارد رویاهای) و
بهر اندی از سازوکارهای داوکراتیک در ااار زااااداری (رویکارد سااختاری) ،تضامینکننادة
آراا های جااعة سیاسی بسااا و ایجادکنندة آراا شهر سیاسی-حقوقی ایشاود .باهانظاور
توییل داد ها و پردازش اوضوا ،از روش توصیفی-تویییی و از افاهیم فیسافة اخاشق ،فیسافة
سیاسی ،فیسفة حقوق و دانخ میوم اجتمامی ،میوم سیاسی و حقوق استفاد شد است .در این
زاینه ،ابتدا افاهیم اخشق ،اخشق وظیفهگرا ،جااعة آراانی و بسااا  ،اندیشة دولت بایطارف و
سازوکارهای داوکراتیک ،سپس تعااشت آنها با هم از انظر حقوق مموای بررسی ایشود.

بنیادهای اخالق وظیفهگرا

1

در اخشق وظیفهگرا ،بر هاتی بود خوبی و بدی رفتار انسا تأکید ایشود و نتیجه و آثار رفتاار
تأثیر ی در تغییر ااهیت خوبی و بدی ندارد؛ یعنی آثاار درساتی و نادرساتی رفتاار ،تاأثیری در
اخشقی کرد آ ندارد .در نگرش وظیفهگرایی «درستی یک ممل بهدلیل طبیعات خاود ممال
است ،نه چیزی ورای آ » (فرانکنا .)47 :1392 ،در پس رفتار اخشقی ،ارادة نیک و نیات انجاام
وظیفه وجود دارد و اراد اعطوف به نتایج رفتار نیست و ماری از هر گونه انطبامات حسی است.
بهطور اثال دروغ ،هاتاً بد است ،هرچند نتایج اطیوبی داشته باشد.
در اخشق وظیفهگرایی صرفاً بر درستی و نادرستی رفتار و گزار تأکید ایشود؛ یعنی زاانی
یک گزار اخشقی است که هاتاً درست باشد ،ازاین رو خاوبی یاا بادی نتاایج حاصایه ،رفتاار یاا
گزار ای را اخشقی یا غیراخشقی نمیکند .براساس چنین نگرشی ،اخشق وظیفاهگارا در اقابال
اخشق نتیجهگرا قرار ایگیرد که گزار های اخشقی را انوط باه نتاایج خاوب یاا باد اایکناد
( )Vaughn, 2014: 20-45; Wolff, 2017: 35-40باهانظاور فهام بنیادهاا و افااهیم اخاشق
وظیفهگرا ،ابتدا به افهوم وظیفهگرایی ،سپس به نظریة اخشقی وظیفهگرای کانت ایپردازیم.

 .1مفهوم وظیفهگرایی
وظیفهگرایی اعادل « »Deontologyاست که از ترکیا دو واةة یوناانی « »Deontoباه اعناای
«الزام و وظیفه» و « »Logosبه اعنای «شناخت» است که در اجموا «وظیفاهشناسای» اعناا
ایدهد (اتر  .)28 :1389 ،در وظیفهگرایی ،نومی الازام و تکییام وجاود دارد .باهمباارتی ،در
انجام یا مدم انجام فعیی ،انسا ایزم و اکیم است و انشاأ ایان الازام باه فعال ارادی تاومم باا
اشحظات و اواسبات مقشنی بازایگردد و فرد در اقام انجام فعل ارادی خود را اکیم ایداند.
1. Deontological Ethics
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وظیفه نقطة اقابل نتیجه است .در نتیجهگرایی اشحظات سودانگاری و انفعتجویانه وجود
دارد .در واق ،،نتایج یک رفتار ،ماال اصیی انجام یا مدم انجام فعل است .با غیبة ساود بار ضارر
است که فارد رفتااری را انجاام اایدهاد و آ را ااش درساتی و بادی اایداناد .در نگارش
وظیفهگرایی ،اش و اعیار « صواب و خوبی و بایستگی یک کار آ است که هماهنگ با وظیفه
باشد» (اصباحیزدی .)26 :1384 ،در این زاینه کانت ایگوید« :اگر دشمن یاک ایات از شاما
سؤالی بپرسد که با پاسخ درست امکن است بامث قتلمام آ ایت شوید شما حق ندارید دروغ
بگویید چراکه دروغ گفتن یک ممل ضداخشقی است و هیچ غایتی نمیتواند زشتی آ را از بین
ببرد .پس یک ممل یا قامدة اخشقی ایتواند صرفاً به دلیل واقعیت دیگاری کاه ارباوط باه آ
است یا بهدلیل طبیعت خودش درست یا الزاای باشد» (فرانکنا.)46-47 :1392 ،

 .2اخالق وظیفهگرایی کانت
اخشق وظیفاه گرایای اغیا براسااس تفکارات و فیسافة اخاشق ایمانوئال کانات (1804ا)1724
پایهریزی شد است و ابنای اخشق در نظر وی به بنیادهاای مقال ممیای باازایگاردد .در واقا،،
کانت برای توجیه اخشقی بود یک گزار یا رفتار به آاوز های مقل ممیی و ااوراءالطبیعه اتوسل
ایشود .کانت فییسوفی اخشقگرا و مقلگراست و اعتقد است نظام سیاسای و حقاوقی بار بنیااد
اخشقی قرار دارد و انشأ تولید قانو  ،گزارة اخشقی است .ممد نظریات کانت در خصاوص اخاشق
در دو اثر اعروفخ تدوین شد است :کتاب بنیاد اابعدالطبیعه اخشق و کتاب نقد مقل میمی.
طرح کیی نظریة اخشق وظیفهگرای کانت بدین شرح است:
« .1توجه به نیت و انگیز فامل(حسن فامل) و دخالت داد آ در ارزش اخشقی ممل؛
 .2هاتی دانستن او صاف درستی و نادرستی برای اممال و دخیل ندانستن نتاایج در درساتی
یا نادرستی اممال؛
 .3مقل ممیی را زیربنای و بنیا قوامد اخشقی دانستن؛
 .4اشخص شد وظایم اخشقی با اراجعه به اار اطیق» (حاجتیشورکی و مارفی.)18 :1393 ،
قانو اخشقی ،ااری تجربی نیست ،بیکه اقدم بر تجربه بود و ااهیتی پیشینی دارد و «این
قانو ناشی از مقل است که در انطباقخ با ممل ،مقل ممیی خواند ایشاود و در هماه کسای
یکسا بود و اقدم بر هر گونه تجربه است .اگر انسا تنها و تنهاا اوجاودی ماقال اایباود ،از
قانو اخشقی که در نهاد وی افطور است با صرافت کاال تبعیت اایکارد ولای از آنجاایی کاه
انسا احساس هم دارد؛ یعنی توت تأثیر تمایشت قرار ایگیرد گا از پیروی از قاانو اخشقای
انورف ایشود» (فتوی .)2 :1393 ،کانت بر این باور است که هماا طورکاه در مقال نظاری
دستهای از احکام بدیهی وجود دارد ،در اودودة مقل ممیی هم دستهای از احکاام هساتند کاه
مقل انسا استقشً آنها را در ایکند .البته چنانکه خود کانت نیز تصریح ایکناد ،تنهاا یاک
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مقل داریم که از دو طریق با اتعیقات خود سروکار دارد؛ گا به اتعیق خاود تعاین اایبخشاد،
درحالیکه اتعیق ازبور در اصل از انشأ دیگری غیر از خود مقل ،ناشای شاد اسات و گاا باه
اتعیق خود واقعیت ایبخشد که اولی را مقل نظری و دوای را مقال ممیای اایناااد (فتوای،
3 :1393؛ کاپیستو  ،1393 ،ج .)319 :6
کانت تشش داشت که تولید قوامد اخشقی را فراتجربی و پیشینی کند ،از ایان جهات بنیااد
ااوراءالطبیعه برای آ ترسیم ایکند (کاپیستو  ،1393 ،ج  .)320 :6اابعدالطبیعه یعنای یاک
اار غیرتجربی و حقیقی که قبل از اراجعه به طبیعت انساا و هار اااری ارباوط باه طبیعات
انسانی اانند لذت ،سود و ااوری از این دست بتواند انشأ حکم اخشقی باشد .این اار غیرتجربی
به نظر کانت هما مقل ممیی است .گاهی گفته ایشود کاار کانات در اخاشق ،یاافتن ابناای
منصر پیشینی حکم اخشقی در خود مقل است (کاپیساتو  ،1393 ،ج  .)321 :6از نظار کانات،
دستور و الزام اخشقی ،خصیت «امر مطلق» 1دارد .اار اطیق در نظر وی یک قاانو ضاروری و
کیی و هاتاً درست است .اار اطیق ،در اقابل اار اشروط( 2وابسته به نتیجه یا غایت) قارار دارد.
یعنی گزار اخشقی اطیق ًا درست است و وابساته باه انطباماات حسای و نتاایج خیار و شار آ
نیست« .اار اطیق به اثابه آزاونی برای تطابق با تکییم ،یا آنچاه در واقا ،باه اعناای قانونیات
اممال است ،لواظ ایگردد ،نه آزااونی بارای اخشقیات امماال» (هوفاه161 :1392 ،؛ مابادی
شاهرودی .)25-55 :1395 ،اار اطیق کانت همچو قامادة طشیای اسات و ااش و اعیااری
برای تشخیص اخشقی و غیراخشقی بود یاک دساتور یاا الازام اسات و در واقا ،اااکزیمم یاا
دستوری ااهیت و وصم الزاای و تکییفی دارد که انبعاث از مقال ممیای باود و ااهیات ااار
اطیق را داشته باشد .ویوگی دیگری که کانت مشو بر اطابقت با اار اطیق هکار اایکناد ایان
است که تکییم صرفاً باید به نیات ادای وظیفاه صاورت پاذیرد و هایچ انگیازة دیگاری اانناد
اصیوت و نف ،شخصی و یا ایل طبیعی در توقق آ دخالت نداشته باشد و همین نکتاه اسات
که ارزش افعال را تعیین ایکند (کانت.)12-34 :1394 ،
3
این اار انبعث از اؤلفة دیگری در فیسفة اخشق کانت به ناام «ارادۀ نیک » اسات .ارادة
نیک ،اش و اعیاری است برای تشخیص گزارة اخشقی .ارادة نیک بهخودیخود و بادو هایچ
قیدوشرطی ،درست است ،هرچند نتایج اطیوب نداشته باشد .در تبیین ارادة نیاک کانات بیاا
ایدارد« :اراد ای که تنها برای تکییم ممل ایکند ارادة نیک است» (کاپیساتو  ،1393 ،ج :6
 .)324تنها چیزی که بهخودی خود ،خوب است ،صرفاً ارادة نیک است ،به این دلیل که ناشی از
افعال مقشنی و ارادی است ،نه به سب آثار و نتایجخ .ممل براساس ارادة نیاک ،ناومی وظیفاه
است .از نظر کانت وظیفه مبارت است از «ضرورت ممل کرد از سر احترام به قاانو » (کانات،
1. Categorical Imperative
2. Conditional Imperative
3. Good Will
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 .)24 :1394در ارادة نیک ،نومی تکییم نهفته شد است و الزام اخشقی ،از سر تکیام واقعیات
خارجی ای یابد .ارادة نیک ماری از هر گونه انطبامات حسای اسات و تمایال و انگیاز ای در آ
دخیل نیس ت و رفتار زاانی اخشقی است که صرفاً برای انجام تکییم انجام شد باشاد و در پای
کس نتایجی امم از خیر یا شر و تومم با احساس نظیر تنفر ،لذت ،تارس ،غارور ،خودساتایی و
غیر نباشد .کانت ارادة نیک را از سایر اراد ها و انگیز ها تفکیک کرد و افعال انسا را باه ساه
دسته تقسیم ایکند .1« :افعالی که از سود و اصایوت شخصای از انساا صاادر اایشاود.2 .
افعالی که از روی تمایل بیواسطه انجام ایشود .3 .افعالی که شخص صرفاً برای انجام تکییم و
بدو هیچ تماییی آنها را انجام ایدهد» (اومدرضایی .)54 :1389 ،در واق ،،امماال ناوا اول و
دوم اخشفی نیستند؛ چراکه نومی نتیجهگرایی است و وصم اشروط را داند و لاذت یاا دوری از
ضرر یا کس سود و انفعت در آ وجود دارد و از سر وظیفه نیست ،ازایانرو فقا ناوا ساوم
واجد ارزش اخشقی است.
کانت ادای تکییم را با قانو احترام تیفیق ایکند و ایگویاد« :ممال بارای ادای تکییام،
یعنی ممل بهخاطر احترام به قانو اخشقی تکییم ،لزوم ممل کرد ناشی از احتارام باه قاانو
است» (کاپیستو  ،1393 ،ج 326 :6؛ کانت )60 :1394 ،از انظر کانت به ایان دلیال بایاد باه
قانو اخشقی تکییم احترام گذارد که صرفاً قانو است و این قانو وصام کیای و غیراشاروط
دارد و در هیچ شرایطی قابل نقض نیست .چنین قانونی در فیسافة اخاشق کانات مناوا قاانو
طشیی «اار اطیق» دارد .تعبیر کییدی و بنیادی کانت در وصم قانو اار اطیق اینگونه است:
« تنها بر پایة آ آیینی رفتار کن که در مین حال بخواهی کاه آآ آیاینق قاانونی ماام باشاد»
(کانت .)60 :1394 ،قانو اار اطیق با تیفیق ارادة نیک ،اعیاری است برای تشخیص اینکه آیاا
یک دستور ههنی فرد اخشقی است یا غیراخشقی؛ یعنی چنانچه فرد بخواهاد دساتور ههنای را
اخشقی بداند یا خیر ،باید اینگونه فکر کند که به قانو مام جهانی تبدیل شاود و تمااای افاراد
چنین رفتاری را انجام دهند و دستوردهندة آ اولین نفری است که تاب ،ایان قاانو ماام قارار
ای گیرد .پس نباید رفتااری را انجاام دهایم کاه افاراد از آ اتضارر شاوند ،حتای خاود فارد
تولیدکنندة دستور .به طور اثال ،اگر شخصی امتقاد دارد که دزدی خاوب اسات ،پاس بایاد باه
قانو مام جهانی تبدیل شود و سایر افراد اجاز به دزدید ااوال چنین فردی هستند.
در نظر کانت ،اار اطیق ،ااری فرا تجربه و پیشینی بود و اؤید رفتار انسا تومم به کرااات
انسانی است ،بدو اینکه به سودانگاری انتج شود .در این زاینه ،کانت ایگوید« :چناا رفتاار
کن تا بشریت را چه در شخص خود و چه در شخص دیگری همیشه بهمنوا یک غایت بهشمار
آری ،و نااه هرگااز تنهااا همچااو وسااییهای» (کاناات .)74 :1394 ،ارائااة چنااین قااانو کیاای و
تعمیمپذیری برای اخشقی بود دستور یا رفتار ،بهدلیل بیتوجهی به انگیز ها ،انطبامات حسای
و نتایج خیر و شر حاصیه ،کانت را در زارة اندیشمندا نظریة اخشقی وظیفهگرا قرار اایدهاد.
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اصیوتاندیشی ،انفعت اووری ،سودانگاری و ضرورت انگاری ،از جمیه آسی های جادی بارای
اخشق وظیفهگارا اوساوب اایشاوند ،چراکاه اایتوانناد قاانو کیای و ضاروری و الزااای را
استثناپذیر کنند و اوجبات نقض قامدة طشیی و اار اطیق کانتی را فراهم سازند .بهطاور اثاال
قانو راستگویی و صداقت استثناناپذیر است و تاب ،هیچ قیدوشرطی نیست و در هر زااانی و در
هر اکانی دروغگویی امنوا است و اا در داشتن صداقت ،ایزم به احترام به قاانو کیای و ااار
اطیق هستیم و راستگویی از سر تکییم و انجام وظیفه است ،هرچند نتایج انفای بارای انساا
بههمرا داشته باشد.

جامعة بسامان یا آرمانشهر
جااعة آراانی ،در اصطشح اتفکرا اسشای و اترجما فیسفة یونانی و آثار افشطاو « ،ادیناة
فاضیه» و در تعابیر جااعه شناسا  ،اترجما و پووهندگا فارسی« ،ناکجاآباد ،شهر بایاکاا و
بینام شهر» نااید شد است (خزایی و کاایار24 :1395 ،؛ اومادیآشانایی.)10-5 :1392 ،
طرح کیی جااعه که نمایانگر آراا اوجود در هر اکت اجتمامی است ،با توجاه باه زیربناای
فیسفی و امتقادی آ اکت است و براساس اصول بنیادین ،خواستهها و ارزشهای اوجاود در
هر اکت اطرح ایگردد ،ادینة فاضیه نااید ایشاود (ساادات .) 73 :1360 ،واةة اتوپیاا یاا
آراا شهر نخستینبار توس تااس اور در کتاب آراا شهر (یوتوپیا) در سال  1516اطرح شد
(اااور .)7 :1388 ،یوتوپیااا برگرفتااه از واةة یونااانی «توپااوس» 1بااه اعناای اکااا اساات کااه
نظریهپردازا با افزود نفی 2او از آ افهوم انفی ساخته که خوبستا  ،هیچستا و یا بهترین
اکا یا راکا  3اعنی ایدهد (اطیبی و نادری.)128 :1388 ،
افهوم آراا شهر در مرصه هاای اتخیام میاوم انساانی از جمیاه فیسافه ،حقاوق ،اخاشق،
سیاست ،میوم اجتمامی و دینی بوث ای شود و اندیشمندا هر کدام با رویکرد خاص خاود باه
آ اینگرند .بر این اساس ،آراا شهر ارادف با مناوینی چاو یوتوپیاا ،ادیناة فاضایه ،جااعاة
اطیوب ،نظام کارااد ،جااعة خوب و غیر بهکار ایرود .در اندیشة حقوق مموای آراا شهر باه
اعنای جااعة سیاسی بسااا و حکواتگری کارااد است .طرح جااعاة آرااانی در «دور هاایی
صورت گرفته که نظام های اجتمامی از مدم انعطاف بیشتری برخوردار بود و اندیشمندا خاود
را در برابر تأثیر گذاشتن بر نظام سیاسی-اجتمامی زاا خود ماجز دید اند و باه هماین دلیال
ایتوا تشش اندیشمندا در طرح ادینة فاضیه را نومی طرحریزی و برنااهریازی بارای ایجااد
اصشحات و تغییرات دانسات کاه اقصاد آ در ایان اندیشاههاا هماا ادیناة فاضایه اسات»
1. Topos
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3. Eutopos

 306فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،51شمارۀ  ،1بهار 1400

(ابراهیمپور .)94 :1388 ،اندیشة اتوپیا اغی در جهت نفی هستها و واقعیتهای اوجود بهکاار
ایرود یا در جهت اصشح هستها و از بایدها ،الزااات و آراانیهایی صوبت ایکند کاه بسایار
از واقعیتها به دور اس ت و در تشش است تا جااعه را اتوجه آ کند تاا در راساتای توقاق آ
تفکر کنند و در اقابل بیمدالتی و بیارزشیها حتی قیام کنند .اتوپیا اظهر انگیز و حرکت باه
سمت اید آل و خوبی هاست و اجال و جسارتی را بارای نقاد و ارزیاابی قاوانین اوجاود و ناوا
زاااداری و ارزشهای حاکم بر جااعه فراهم ایسازد.
اندیشمندا اتوپیا با اطرح کرد آراا ها و خوبیها و ارائة تصویری از جااعة اید آل ،اردم
را به سمت آ سوق ای دهند و با نقد و ارزیابی وض ،اوجود ،بنیادها و سااختارهای اطیاوب را
توجیه و تبیین ای کنناد .اااا اوتاوای آرااا هاا و روش رساید باه آنهاا در نظار اکاتا و
اندیشمندا اختیم ،اتفاوت است .بر این اساس ،اندیشة آراا شهر در دیدگا اتفکرا اکاتا
حقوق طبیعی ،حقوق پوزیتیویستی ،الهی ،ااورایی و زاینی اتفاوت است .همة آنهاا در ترسایم
جااعة اطیوبی که پیام آور مدالت ،احقاق حق ،سعادت ،خوشبختی ،صیح ،آرااخ و تکاال بارای
افراد است ،با هم اشتر اند ،ااا در خصوص اوتوای هریک و روش رسید به آنهاا باا هام باه
اختشف ای رسند و شاید اگر انشأ اصیی بیشتر جنگها و تنخها را بررسای کنایم ،باه هماین
تفاوت در نگرش و روش در توقق جااعة آراانی برسیم .بهطور اثال ،از انظر اندیشمند اذهبی
توقق ارادة خداوند با ممل به احکام الهی و در پرتو هدایتگری الهی ،اظهر جااعة آراانی اسات
و اجرای ارادة خداوند اظهر مدالت و خوشبختی و سعادت فرد و اجتماا اوسوب ایشاود و از
انظر اندیشمند غیراذهبی یا اادی گرا یا اواانیست ،تضمین اراد و استقشل انسا و نقخ ارادة
او در تولید و ایجاد قوانین حاکم بر خود ،اصداق سعادت و خوشبختی است.

اندیشة دولت بیطرف
بیطرفی در ادبیات سیاسی ،حقوقی و قضایی ایتواند ارادف با واة های اشابهی نظیار انصااف،
انصفانه و مادرنه باشد .در تعریم انصاف آاد است« :رفتار برابر و اطابق با قواماد و حقاوق باا
هر شخص یا طرف» و نیز به اعنای «اعقول و مادرنه یا اتناس باا شارای اسات» (فضاائیی،
 .)50 :1394در ادبیات قضایی ،این واة به اعنای داشتن وصم بایطرفای و درساتی ،آزادی از
تعص و جانبداری و نف ،شخصی ،مادرنه ،انصفانه ،غیرجانبدارانه و برابری ایا طرفین انازمه
بهکار ایرود (فضائیی .)50 :1394 ،اندیشة بی طرفی دولت اوصول دورا ادرنیتاه و تواورت
فکری در اشرومیت قدرت سیاسی و تثبیت اندیشة زاااداری ابتنی بر رضایت ااردم براسااس
ایدة قرارداد اجتمامی است .براساس اندیشة اردم سارری ،حاکمیت از آ ااردم اسات و دولات
انتج از ارادة اردم براساس اصل نمایندگی ،باید نمایندة اطالبات بنیادین همة اردم باشد و در
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ارائة خداات مموای ،باید رفتار بیطرفانه ای داشته باشد و هیچ گوناه تبعیضای را روا نادارد .در
واق ،،رفتار بیطرفانة دولت در قانو گذاری ،سیاستگذاری ،اجرایی ،قضایی و غیر  ،باه تضامین
اطالبات و خواستههای اساسی همة اردم به طور برابار انجار خواهاد شاد و بایشاک مادالت
اجتمامی اوقق خواهد شد.
رویکرد بیطرفی حاصل تعمیم اید مرفی گرایی بود و بر تفکیک ایا حق (اار درسات) و
خیر(اار خوب) بنا شد است (راسخ و رفیعی .)109 :1389 ،در واق ،،دولت در زاااداری صارفاً
باید بر تأاین و تضمین حق ها و مدالت تأکید داشته باشد و در اقام تأاین خیر یا اناف ،برخای
و یا تأاین سعادت ،براساس ایدئولوةی خاصی برنیاید و نسبت به تمام مقاید و اکات فکاری در
جااعه بیطرف باشد .اندیشة دولت بیطرف در اقابل دولات کماالگارا قارار اایگیارد .دولات
کمالگرا در پی پرورش فضییتها و شهروند خاوب اسات .ایان دولات ماشو بار تاأاین نظام و
نیازهای اادی اردم ،در حوز هایی چو دین ،اخشق ،هنر ،فرهنگ و تجربیات زیباشاناختی باا
ارائة الگوهای اطیوب خود از زندگی ،اردم را به دنبالهروی از خود بهصورت قهاری و غیرقهاری
وادار ایسازد .چنین دولت هایی با جایگزین کرد خیر با حق ،قرائت رسمی از فضییتها و خیر
مموای ارائه ایدهند و غایات این دولتها ،تأاین و حمایت از فضییتها و خیرات برتر است .ااا
دولات بایطاارف ،در اقاام دفاااا از حاق ،جادای از خیرهاساات .در رویکارد دولاات بایطاارف،
«هنجارآفرینی ،الگوسازی ،گسترش و تومیل برداشتی خاص از زندگی اطیوب توس حکواات
را رد کرد و بر اوور ادله ای چو احترام به خودآیینی شاهروندا و تکثار ارزشای اوجاود در
جواا ،ادر  ،بی طرفی حکوات در قبال دین ،اخشق ،فرهنگ ،هنر و تجربیاات زیباشاناختی را
تجویز ایکند» (رحمتالهی و شیرزاد.)13 :1396 ،
دولت بی طرف هرچند بیشتر با اندیشة رئیسیته ،سکورریزم و مرفی شد و تفکیک قیمارو
دولت از دین و آزادی اذه شهرت یافته است ،ااا در واق ،،بیانگر این است که دولت براسااس
اندیشة داوکراتیک و اصل نمایندگی ،صرفاً در اقام تأاین ااور مموای ،خداات اجتمامی ،رفاا
و سعادت مموای ،حقوق بنیادین بشر ،اانیت و نظم مموای اقدام کند و در اقام تارویج مقایاد
خاص ،دفاا از اندیشه ای خاص یا اقییتی ،برتری خیر و اناف ،مد ای بر سایرین بر نیاید .اندیشة
بی طرفی دولت ریشه در اندیشههای ر  ،دورکین ،کانات و رالاز دارد .اندیشاة اخاشق کاانتی،
طراحی اصول مدالت توزیعی رالز براساس قرارداد اجتمامی حاصل از ارادة بیطرفانه افراد اتاأثر
از اار «حجاب بیخبری» ،1اؤید بیطرفی دولت است« .انگیزة ممل مادرنه در اندیشة رالاز ناه
سود و فاید  ،بیکه اخشق و بیطرفی است» (بشیریه ،1376 ،ج 116 :2؛ اوسوی.)4 :1396 ،
در این اندیشه ،دولت در تماای ااور امم از سیاستگذاری ،قانو گاذاری ،قضاایی و اجرایای
باید در جهت توقق «اار درست» یا «نظام حق» ،اقدام کرد و تشخیص و تصمیم در خصاوص
1. Veil of Ignorance
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«اار خوب» یا «خیر» را به خود اردم و قیمرو خصوصی آنها واگذار کند .حرکت دولت در جهت
تأاین خیر ،به ر ویه و رفتار جانبدارانه انجر خواهد شد ،چراکه در تشخیص اار خوب باید تااب،
اید یا ایدئولوةی خاصی باشد که بیشک اناف ،و خیر حداقیی از افراد جااعاه را در بار خواهاد
گرفت و خودبه خود به اممال رفتار تبعیض آایز و برتری خیری بر سایر اااور خیار اایانجاااد.
ازاینرو اوجبات تنخ ،تناقضات ،نقض صیح و آرااخ و چالخ را در جااعه فاراهم اایساازد و
دولت را از ایدة آراا شهر حقوقی دور ایکند.

اندیشة مردمساالری و سازوکارهای دموکراتیک
اندیشة اردمسارری اوصول تششهای جااعة بشری در چندین قر بود و در نتیجة تواورت
فکری و اجتمامی ،سیاسی ،حقوقی ،میمی ،فیسفی ،دینی و غیر نهادینه شد است .ااروز نظام
داوکراتیک ،ساختار و ااهیت اغی کشورهاست و براسااس اصاول و ساازوکارهای داوکراتیاک
ادیریت ایشوند.

 .1اندیشة مردمساالری
نظام اردم سارر براساس ایدة آزادی ارادة اردم شکل گرفته است ،ازاینرو اتفاوت از نظاامهاای
سیاسی دیگر است ،زیرا این نظام در اقابل قدرت های استبدادی ،زورگویانه و خودکااه اساتقر
شد است ( )Kirrpatrik, 1982: 2نظام داوکراتیک ابتنی بر اندیشة داوکراتیک اسات ،یعنای
«در نظام داوکراتیک اردم در انتخابات و تغییر حکوات آزادی اراد دارناد» ( Shapiro, 2003:
 .)1-2این اندیشه که اقتدار و حاکمیت دولت باید از قدرت و ارادة آزاد اردم نشأت بگیرد ،ااورد
تأکید بسیاری از امشایههای استقشل کشورها ،حقوق بشری و تعهدات باینالمییای واقا ،شاد
است .در واق ،،نظاای داوکراتیک است که در آ « .1شهروندا اشارکت فعال ،اؤثر ،کاراااد و
آگاهانه در تشکیل ،ادار و نظارت بر حکوات را داشته باشاند؛  .2شاهروندا از یاک حاق رمی
برابر و مام برخوردار باشند؛  .3ااکا و فرصت برابر برای همة شهروندا در ادارة اااور مماوای
اوجود است؛  .4تصمیمات و اقدااات حکوات توات نظاارت ااردم و باا ساازوکار پاساخگویی
خودکار حاکما اتخاه شود؛  .5حقوق و آزادیهای شهروندا اورد شناسایی و اوافظت دولات
قرار گیرد ()Dahl, 2000: 37-38؛  .6حزب یا ائتشف حزبی انتخابشد بتواند حکوات کناد؛ .7
انتخابات دور ای؛  .8احزابی که برند نشد اند ،تشش نکنند حکوات را ساق کنند؛  .9حکوات،
فعالیت انتقدا و اخالفا را اودود نکند؛  .11حداقل دو حزب در انتخابات رقابت کنناد؛ .12
حزب یا اکثریت آرا بتوانند تا زاا انتخابات بعدی حکوات کنند» (.)Downs, 1967: 23-24
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 .2شاخصههای نظام دمکراتیک
مشو بر ارادة آزاد اردم ،شاخصههایی برای سنجخ و تشخیص داوکراتیک بود نظاام سیاسای
ایتوا ارائه کرد (بیتهام )260-269 :1383 ،که شاال اصادیق زیرند:

 .1 .2انتخابات آزاد و منصفانه
نظام انتخابات آزاد و انصفانه از جیاو هاای نظاام داوکراتیاک اسات ،زیارا ااردم از طریاق آ
ایتوانند نقخ تعیینکنند و اؤثری در شکلگیری ساختارها و نهادهای سیاسی و جهاتدهای
خ اشیها و قوانین در جااعه داشته باشند« .درست است که انتخاباات آزاد و انصافانه حاوزة
وسیعی را برای ارادة آزاد اردم جهت ایجاد و تغییار حکواات ایجااد اایکناد ،اااا باهتنهاایی
نمیتواند تضمینبخخ ایجاد نظام داوکراتیک باشد» ( .)Bjornlund, 2018: 4انتخاباات زااانی
آزاد و انصفانه خواهد بود که «ابتنی بر اشارکت مموم اردم و رقابت سالم» باشد ،باهگوناهای
که اردم از طریق آ بتوانند حق حاکمیت و تعیین سرنوشت خود را به واقعیت ممیای تبادیل
کنند و نتیجة انتخابات برایند اراد و خواست واقعی اردم باشد.

 .2 .2زمامداری شفاف و پاسخگو
شفافیت و پاسخگویی ،ویوگی دولتی است که در آ فرایند تصمیمات حکواتی بهطور روشان و
براساس قانو اتخاه شود و «اقااات و نهادهای سیاسی پاسخگوی وظایم ،تکالیم و تصمیمات
خود در ادارة ااور مموای به اردم باشند و با ارائة دریل و ابانی تصمیمات خود به اردم ،نظاام
سیاسی به طور خودکار پاسخگوست و با جمی ،سایر شاخصاههاا ،جنباه داوکراتیاک باه خاود
ایگیرد» (.)Mainwaring & Welna, 2003: 7

 .3 .2حقوق بشر
در ن ظام داوکراتیک هر شهروندی از حقوق بنیادین برخوردار اسات و ایان حاقهاا ،ابازاری در
خدات کراات و حرات انسانیاند تا بشر از طریق آنها بتواند هویات و اصاالت خاود را باه اجارا
بگذارد و وظیفة پاسداری و حفاظت از آنها به مهدة دولات اسات .ازایانرو دولات ضامن وضا،
قوانین حقوق بشری به انظور شناسایی و به رسمیت شناختن این حقها ،از طرق اختیام و باا
سازوکارهای اتعدد و اقتضی باید حافظ آنها باشد .در واق ،،حقوق بشر ،اجموا حقهایی اسات
که به امتبار طبیعت و خصایص بشری ،اتعیق به انسا است و «تأکیاد بار واةة «بشکر» از آ
جهت است کاه او دارنادة حاق اسات» (Orend, 2002: 15؛ شاهابی و براتای.)10-30 :1397 ،
حقوق و آزادی های بنیادین بشر در واق ،همچو ساد اوکمای اسات در برابار قادرت اطیقاة
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حاکمه و نماد اودودیت قدرت سیاسی در رواب دولت با شاهروندا تیقای اایشاود .ازایانرو
دولت اکیم به امتراف ،شناسایی و تضمین آنهاست.

 .4 .2جامعة مدنی
در نظام داوکراتیک صرفاً دولت و اردم وجود ندارد ،بیکه ایتوا شاهد وجود نهادهای ارداای
بود که نقخ اؤثری در توکیم ،توسعه و پاسخگو کرد نظام داوکراتیک دارند .افهاوم جااعاة
ادنی نشا دهندة این واقعیت است که برای حفظ داوکراسی ،جااعاه بایاد دارای تشاکلهاای
گوناگونی باشد که بدو اتکا به دولت ادار شوند؛ تنهاا در ایان صاورت قادرت دولات اوادود
ایشود« .افکار مموای به جای اینکه از بار سازاا یابد ،از پایین به گوش دولتمردا ایرسد و
جااعه به امتمادبه نفسی که رزاة اقاوات در برابر خودکااگی است ،دست اییاباد» (بیتهاام و
بویل .)55 :1379 ،وجود جواا ،ادنی در نظام سیاسی نشا دهند و تجییبخخ نقخ کییادی
شهروندا در ادارة داوکراتیک نظام سیاسی است.

 .5 .2حاکمیت قانون
اندیشة قانو اداری ،اؤید تضامین حقاوق بشار و راهباردی بارای زااااداری قانونمناد اسات.
حاکمیت قانو تعادلبخخ دو نگرانی ممد است :از یک سو اختیارات امطایی به حکوات بایاد
به نووی باشد که به ساختارها و اقااات حکواتی ااکا دهد که کشور را ادار کنند و از ساوی
دیگر ،رزم است از فراگیری قادرت حکواات و تودیاد آزادیهاای اساسای شاهروندا توسا
ممیکردهای اقتدارگرایانه آ جیوگیری شود .حاکمیت قانو تعادل و تواز این دو نیااز جااعاة
سالم و دارای سااا را تأاین ای کند .کارکردهای اصیی حاکمیت قانو  ،کنترل قدرت سیاسی،
انتظامبخشی ادارة ااور مموای ،تضمین حقوق و آزادیهای شهروندا است .بیشک ،اگار نظاام
سیاسی براساس قانو شکل گیرد و اطابق قانو اممال شود ،ااکا خودکااگی و بروز و ظهاور
حکوات های استبدادی و دیکتاتوری کمتر است .در واقا ،،افهاوم واحاد و اشاتر حاکمیات
قانو یا «هستة حاکمیت قانو اتشکل از ارزشهای پایدار نظم و اودودیت است که در شاعار
حکوات قوانین نه حکوات شخص اتجیی شد است» (ارکز االمیری.)31 :1394 ،

 .6 .2نظارت همگانی
در نظام شایسته ،اردم نقخ اولیه و نهایی تعیینکنندة تماای تصامیمگیاریهاای حکاواتی را
خواهند داشت که این نقخ در دو اصل کیی «برابری در اشارکت سیاسای و نظاارت همگاانی»
(بیتهام )18 :1383 ،خشصه شد است .بهمبارتی ،اردم در فرایند شکلگیری حکوات با نگرش
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ارزش برابر ،اشارکت ایکنند و هم بر اممال قدرت از سوی حاکما انتخا ااردم ،اشاارکت
نظارتی دارند؛ در حقیقت این نظارت ،اکمل شرط برابری ارزشی در توقاق نظاام داوکراتیاک
است .نتیجة چنین شروطی این اسات کاه حکواات انتخا ااردم ،هماوار در اقابال ااردم
پاسخگوی اممال و تصمیماتخ خواهد بود.

 .7 .2تفکیک قوا
اندیشة تفکیک قوا گاای اؤثر در جهت اودود کرد یاا کااهخ قادرتهاای اساتبدادی و حرکتای
سازند در اسیر تثبیت نظام اردمسارر بود است .در واق ،،هستة اصیی این اصال ،تادبیری اساسای
برای جیوگیری از تمرکز قدرت سیاسای در دسات یاک فارد یاا گروهای از فراانروایاا و پرهیاز از
خودکااگی و حفظ و پاسداری از حقوق و آزادیهای شهروندا است .آنچه در این اصل تعبیاه شاد
است ،اینکه «وظایم حکواتی در دست شخص یا گرو خاصی اتمرکز نگاردد ،هار کادام از وظاایم
حکواتی توس نهاد خاصی انجام شود ،وظایم توزی ،و تقسیم گردد ،هر کدام از قوای حاکم وظاایم
خود را بهطور استقل و در ارتباط و هماهنگ با یکدیگر انجام دهند و بار کاار هام نظاارتهاایی باه
انظور حفظ تعادل و تواز انجام وظایم ،داشته باشند» (جعفریندوشن.)35-36 :1383 ،

 .8 .2کنترل قضایی
کنترل قضایی شکیی از رسیدگی دادگا است که در آ قضات به خشف قانو بود تصامیمات
یا اممال اتخاهی اقااات و نهادهای مموای رسیدگی ایکنناد ( .)Farber, 2004: 4باهمباارتی،
وظیفة دادگا بررسی قانونیت یا ممل رسمی اأاورا و نمایندگا دولت از نظر انطباق با قوانین
یا تجاوز از اصول بنیادین مدالت است .در واق« ،،تأکید بر افهوم کنترل قضاایی باهاثاباة یاک
افهوم ،یک نظریه و یک وسییه برای تطابق اممال اصاوبات قاوای حکاواتی باا «قاانو برتار»
است» (زارمی و ارکزاالمیری.)152 :1384 ،

تحلیل تعامل مؤلفههای سازندة جامعة بسامان در حقوق عمومی
ترسیم و تصور جااعة بسااا و آراا شهر در قیمرو حقوق مموای ،اساتیزم برقاراری تعااال و
همسویی مناصر و اؤلفههایی است .توقق آراا شهر حقوق مموای در پرتو هماهنگی ،انساجام
و همسویی مناصر سازندة جااعة بسااا به شرح هیل ااکا پذیر است:
 .1رفتار اخشقی وظیفهگرا و بیطرفی هر شهروند و حاکما ؛
 .2اندیشة دولت بیطرف؛
 .3اندیشه و سازوکارهای داوکراتیک.
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تصور آراا شهر در حوزة حقوق مموای ،به تضمین مناصر اذکور در جااعهای ااردمساارر
وابسته است .اخشق وظیفهگرایی بیانگر نقخ بنیادینی در دانخ حقوق مموای است و همسویی
خاصی با اوضومات بنیادین آ یعنی نظام حق و نهاد قدرت سیاسای دارد .در حقاوق مماوای
تشش بر این است تا حقهای بشری اوجاهساازی ،تاأاین و تضامین شاوند و قادرت سیاسای
توجیه ،سازااندهی و اجرایی شود .چنین غایاتی استیزم ناومی انساجام اجتماامی و زااااداری
سیاسی و حقوقی است که در پرتو اخشق وظیفهگرا و اید و سازوکارهای داوکراتیک و اندیشاة
بیطرفی شهروند و دولت حاصل ایشود.
در توییل و اثبات چنین ادمایی ایتوا گفت که اخشق وظیفهگرای کاانتی ارائاهدهناد و
نهادینه کنندة نومی از اخشق و رفتار اتودالشکل و همسا در بیشاتر شاهروندا اسات کاه در
خصوص گزار های اخشقی و رفتار درست ،قضاوت یکسانی براساس وظیفه و ممال همگاانی باه
تکییم را خواهند داشت .اقتضای ممل به تکییم ،تضمین اصل بایطرفای در انگیاز و رفتاار را
به همرا دارد ،چراکه ممل از سر وظیفه و براساس قانو اار اطیاق ،در ممال ،هماة رفتارهاا و
انگیز ها بهطور بیطرفانه بروز و ظهور خواهد کارد .اصال بایطرفای حیقاة افقاود در بیشاتر
اناقشات ،تعارضاات و تانخهاای اجتماامی و سیاسای و مادم آ زایناهسااز باروز تعصابات،
جانبداریها ،تبعیضها و جنگها در مرضه داخیی و بینالمییی است.
قوامد اخشق وظیفهگرا ،با اممال و تجویز رفتار ابتنی بر وظیفاه و تکییام انساانی ،اوجا
تولید رفتارهاای بایطرف اناه و باه دور از هار گوناه رفتاار و ممیکارد تعصا آایاز ،جانبداراناه،
تبعیضآایز ،سودجویانه ،انفعتطیبی ،لذتانگاری و شخصی اایشاود و انگیازة درونای فارد و
رفتار بیرونی انسا  ،بدو توجه به آثار و نتایج ،اایتواناد تضامینبخاخ حقاوق و آزادیهاای
دیگرا باشد .با چنین رفتاری است که انسا  ،سایرین را همچو خاود اایپنادارد و براسااس
قانو اار اطیق و قانو جهانی کانتی ،اکیم به انجام فعیی ای شود که تضامینکننادة حقاوق
همگانی افراد از جمیه فامل رفتار ایشود .اخشق وظیفهگرای کانتی ،بهدلیل اساتخراج از مقال
ممیای ،ارادة نیاک و ااار اطیااق و همااهنگی و انطبااق باا فطاارت و طبیعات بشار ،اایتوانااد
ایجادکنندة رفتارهای اخشقی اتودالشکیی در مرصة اجتماا شود و وجود انگیز ها و رفتارهاای
یکسا  ،ناخودآگا در اشترکی از رفتارهای اخشقی اجتمامی در مرصة مموای ایجاد ایکند.
ازاین رو چنین رفتارهای اتودالشکیی به رمایت حقوق همة انساا هاا ،نظام ،اانیات و صایح و
آرااخ انجر ایشود .رفتار وظیفهگرایانة انسانی ،تولیدکنندة نگرشهای انسا دوستی ،گذشت،
همکاری ،وفاداری ،بخشخ ،نوادوساتی و اوباتآایاز اایشاود و مااال اهمای در صایانت و
پاسداشت از حقوق بنیادین بشر اسات ،چراکاه هماا در اشاتر ناشای از رفتاار اخشقای
همگانی ،تضمینی برای احترام به حقوق بشر و ایجادکنندة حق های اشتر و یکسا اوسوب
ای شود .در واق ،،امتقاد و پذیرش مقیی (ابتنی بر وظیفه) چنین حقهاایی ،تضامینی طبیعای
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برای رمایت حقوق بشر در جااعه ای شود .همچنین قانو کراات انسانی و احترام به قانو کیی
و خدشه ناپذیر کانتی و لزوم و ضرورت ممل به تکییم اخشقی و احترام باه هماه باه رفتارهاای
فطری و طبیعی همة انسا ها تبدیل ایشود که در هیچ شرایطی قابل نقاض نیسات و هماوار
تماای شهروندا تاب ،چنین قانو الزاایاند .بر این اساس ،رشاد فاامش اخشقای در جااعاه و
نهادینه شد رفتار ابتنی بر وظیفهگرایی کانتی ،بیم هر گونه سوء استفاد  ،ظیم ،ستم ،تضایی،
حااق و ماادالت ،جنااگ و جاادال ،خیاناات ،جنایاات ،خودکااااگی ،اقتاادارگرایی ،بهاار کشاای،
انفعتجویی ،لذتطیبی و هر گونه رفتار اغایر کراات انسانی را از بین ایبرد.
اخشق وظیفهگرا ،تأثیر شگرفی در تضمین بیطرفی هر شهروند دارد و سب ایشود انااف،
هر فردی در همسویی با اناف ،سایرین تفسیر شود و همه در بهار انادی از انااف ،مماوای از
اوقعیت برابری برخوردارند ،ازاین رو هار گوناه تبعیضای امناوا اسات و در اساتفاد از ثاروت،
قدرت ،اناف ،و حقها ،نومی «مدالت تاوزیعی» برقارار اایشاود .همچناین انااف ،و اطالباات
بنیادین تماای افراد بهصورت اساوی نگریسته ایشود و هیچ فاردی «ااتیااز و حاق ویاو ای»
ندارد .بنابراین ،اطالبات بنیادین هر شخصی همچو سایر افراد باید اهم تیقی ایشوند .نتیجاة
نهادینه شد اخشق وظیفه گرا در هر فردی ،ایجاد نومی کنترل درونی در وجود همة افراد است
که در ممل اخشق وظیفهگرایی اوج تضمین کنترل فرد بر اراد و رفتار خود براساس وظیفاه
ایشود .رفتار وظیفهگرایی انتج به کنترل اخشقی بر اراد و رفتار فرد در اجتماا در برابر ساایر
افراد ای شود و رمایت اناف ،مموای و حقوق دیگرا را تأاین ایکند و در این خصوص وظیفه
و تکییم درونی وجود دارد .به طور اثال ،فرد در تولید ااواد بهداشاتی اکیام باه رمایات حاق
سشات خود و دیگرا است و در این زاینه با انگیزة خدات به سشات انسا اکیام باه تولیاد
باکیفیتترین کار ای شود .چنین رفتاری در جهات رمایات کرااات انساانی خاود و دیگارا و
بهنومی بی طرفانه است و هنگاام تولیاد کاار ،حا و بغاض ،لاذت ،انفعات ،ساود و اصایوت
هیچکس حتای خاود را درنظار نمای گیارد و فقا باه انجاام وظیفاه ،یعنای تولیاد بهتارین و
باکیفیتترین کار ،به انظور تضمین حق سشات بشر فکر ایکند ،حال تفاوتی ندارد که سود یا
زیا االی برای خود بهوجود آورد .در واق ،چنین رفتاری ،دارای اوصااف مادم جانباداری ،نفای
تبعیض ،اصل برابری و حقاووری در نظام حقوق مماوای و حقاوق بشار اسات کاه اایتواناد
توققبخخ آراا شهر و سعادتمندی بشر شود.
برای توقق جااعة بسااا در حقوق مماوای ،صارف اخاشق وظیفاهگارای کاانتی و رفتاار
بیطرفانة تک تک شهروندا کافی نخواهد بود؛ چراکه صیح ،آرااخ و اانیات در جااعاه زااانی
برقرار خواهد شد که تضمینی برای فعل اخشقی شهروندا بهمنوا کنترل درونی وجود داشاته
باشد؛ ازاینرو به منصر و اؤلفة دیگری به نام «اندیشة دولت بیطرف» نیاز است .با اندکی تعمق
در رفتار حکوات هاای اقتادارگرا ،دیکتااتوری ،اساتبدانه و ظالماناه ،هماوار حاکماا چناین
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نظامهایی ،در تشش بود اند تا خیر گرو حاداقیی یاا انااف ،شخصای خاود را در قالا انااف،
مموای اوجه سازی کرد و حقوق بنیادین ساایر افاراد جااعاه را نقاض کارد و باا اساتفاد از
ابزارهاای قادرت و اقتادار ،دیگارا را در تارس و وحشات قارار داد و باا اغیا اجاازاتهاا و
خشونت ها ،افراد را وادار به تبعیت از تصمیمات خود کرد اند ،ااا بهدلیل نداشاتن اشارومیت و
مدم پایبندی به اؤلفههای آراا شهر حقوقی در نهایت از بین رفتهاند .البته برای تضمین رویاه
و رفتار بیطرفانة دولت باید سازوکارهای کنترلی در نظام حقوقی و سیاسی ساااندهی کارد کاه
سازوکارهای داوکراتیک براساس ایدة اردمسارری ایتواند بهمناوا مااال «کنتارل بیرونای»
همرا با «کنترل درونی» ایجادشد از اخشق وظیفاهگارا ،زایناة آرااا شاهر در حاوزة حقاوق
مموا ی را فراهم سازد .در نظام داوکراتیک ،اخشق با ایدة داوکراسی و سازوکارهای داوکراتیک
پیوند ممیقی برقرار ایکند ،چراکه اشرومیت دولت در تأسیس و ادیریت آ به نظر و رضاایت
اردم وابسته است .براساس اندیشة قرارداد اجتمامی و پایهگذاری حکواات توسا ارادة ااردم،
قامدتاً دولت برآاد از رضایت اردم ،نمایندة ارادة مموای اوساوب اایشاود و باهتبا ،،ااردم
براساس اخشق وظیفه گرا ،ایزم و اکیم به تبعیت از قوانین هستند و با اجرای اقررات مماوای
و نظااات اجتمامی ،اخشقاً پایبندی به تصمیمات نمایندگا را به نمایخ ایگذارند.
پایبندی اخشقی همة شهروندا به قرارداد اولیه و لزوم تبعیت از قدرت قانونی ،اار نظارت و
کنترلی قدرت و اشارکت در پاسخگویی دولت ،از لوازم اخشق وظیفهگرایی کانتی و تکمیة رفتار
شهروند اخشقی است و هر شهروند باید نسبت به نقض قانو  ،رفتار ظالمانه و تبعیضآایز دولت
واکنخ نشا دهد .چهبسا دولتمردا از قوامد اخشقی مدول کنند ،ازاینرو رفتار نظاارتگوناه و
اسئورنة شهروندا  ،تضامینی در جهات زااااداری و حقاوق بنیاادین بشاری اسات و اسایر
آراا شهر حقوقی را تسهیل ایکند .سازوکارهای اردمسارر امام از اشاارکت همگاانی ااردم،
انتخابات آزاد و انصفانه ،اوادودیت قادرت ،حاکمیات قاانو  ،حقاوق شاهروندی ،شافافیت و
پاسخگویی ،تفکیک و توزی ،قدرت ،دادرسای انصافانه ،باهمناوا ابزارهاا و ساازوکارهای ااؤثر
بیرونی ،اوج کنترل رفتار حاکما ای شاوند تاا در اسایر برقاراری مادالت و تاأاین حقاوق
بنیادین بشر و خداات مموای و در کل ،اهداف غایی جااعه حرکت کنند .اصورً زاانیکه رفتاار
بی طرفانه و اخشقی هار شاهروند باهمناوا کنتارل درونای و اندیشاة زااااداری بایطرفاناه و
سازوکارهای داوکراتیک به منوا کنترل بیرونای باا همادیگر تیفیاق ،ساازگار و همساو شاوند،
ایتوا شاهد تشکیل جااعة سیاسی بسااا یا آراا شهر در حقوق مموای بود.

نتیجهگیری
جااعة بسااا یا آراا شهر در بستر نظام سیاسای و حقاوقی ،باهمناوا آرااا اندیشامندا و
ابارزا را آزادی ،مدالت و صیح استیزم اؤلفهها و مناصر چندگانهای است .بهمبارتی ،با تیفیق
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اجمومهای از اؤلفههای ارزشی ،رویهای و ساختاری است که ایتوا در حوزة حقاوق مماوای
به توقق جااعة بسااا اایدوار بود .در چنین جااعهای ،اانیات ،صایح ،آراااخ ،ناوادوساتی،
همبستگی ،حقوق بشر بیشتر و بهتر تاأاین و تضامین اایشاود ،چراکاه اؤلفاههاای ساازندة
آراا شهر سیاسی-حقوقی در همسویی و هماهنگی هم ممل ایکنند و اوجبات توقق جااعاة
انسا اوور و به دور از هر گونه ظیم و استبداد را فراهم ایسازد .در تشریح یافتههاای پاووهخ
بر بنیادهای جااعة بسااا سیاسی-حقوقی باید گفت که اخشق وظیفهگرای کانتی انساا هاا را
از هر گونه رفتار و اقدام انفعتجویانه و شخصی دور ایسازد و دیگراندیشی و انسا دوساتی را
جایگزین بهر کشی ،ستمگری و نقض کراات انسانی ایکند و نومی از کنترل درونی باهانظاور
تضمین رفتار بشردوستانه را در فرد نهادینه ایکند .اخشق وظیفهگرا اتصم باه اندیشاة رفتاار
بیطرفانة شهروند و زااادارا با بهر اندی از سازوکارهای داوکراتیاک و تفکار ااردمساارری،
گ اای اؤثر در راستای توقق غایات جااعة آراانی است و چنین الگویی برای ادیریت سیاسی و
اجتمامی جااعه ،نومی کنترل بیرونی در قیمرو زاااداری و تعااشت حکمرانا باا ااردم ایجااد
ایکند .در واق ،،اتواد کنترل درونی (رویکرد ارزشی) و کنترل بیرونی (رویکرد ساختاری) تاومم
با رفتار و رویة بیطرفانة اردم و حاکما (رویکرد رویهای) ایتواناد ساازندة جااعاة بساااا و
آراانی در حقوق مموای شود .چنین طرح نظری از جااعة بسااا  ،با بوایساازی اایتواناد در
بسیاری از نظامهای سیاسی و حقوقی اجرایی شود.
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