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  مقدمه .1
 ايـن . كنـد  مـي  چـاپ  كانت حق آموزه از پيش و 1796 در را طبيعي حق بنياد كتاب فيشته
 در كانـت  1797 يعنـي  آينـده  سال در كه است كتابي با مشابهي مضامين داراي بسيار بكتا
 تحـت  تنها نه هردو كه است اين در قطعاً شباهتي چنين علت. كند مي چاپ حقآموزه  باب
 آزادي دغدغـه  درفيشـته هـم    بلكـه  هستند فرانسه روشنگري فلسفه و فرانسه انقالب تأثير
و هم در پذيرفتن مباني اساسي انديشه كانتي بـا   آلمان كشور در انسان بودن بند در و انسان

، بسـيار  بود شده خلق كانت فلسفه با كه جديدي انسان باب در اشتراك اين. او همراه است
 اند، نداشته اطالعي هيچ يكديگر آثار قابل توجه است؛ چون با وجود اينكه كانت و فيشته از

با  طبيعي حق بنياد فيشته با كتاب  .اند به تحرير درآورده اي مشابه با يكديگر اما متون سياسي
بر آمده است.  سياسي نظم اساسي اصول تأسيس جهت در استفاده از پرسپكتيو فلسفه كانتي

 موجـودات  ي همـه  هـا،  فرديـت  ي همه كه است قرار ازاين اثر اين در فيشته نظريه ترين مهم
 و اختياردارنـد  در را طبيعـي  حقـوق  از اي وعهمجم شان، اجتماعي طبقه از فارغ بالغ عقالني
 برابر در حقوق اين از حفاظت كنند، مي ايجاد كه قانونمندي سياسي نظم اصلي هدف اينكه

 هـر  حـق  امنيت درواقع. كنند مي ايجاد يكديگر براي ديگر هاي فرديت كه است تهديدهايي
 حـق  آموزه كتاب نهمچو) اوست آزادي عين و خيزد برمي انسان ذات از كه حقي( شخص
 را امنيـت  فيلسـوف  دو هـر  حـدودي  تـا  كه چرا. دارد قرار نيز فيشته توجه مركز در كانتي،
 و خـويش  آزادي بايستي هركسي شرايطي چنين در بنابراين ؛كنند مي قلمداد آزادي ي الزمه
 ديگـري  كه نحوي به كند محدود ديگري آزادي مفهوم طريق از را اش آزادانه اعمال ي حيطه

 گذشـته  سـناريوي  مانند چيز همه شرايطي چنين در. كند زندگي آزادانه صورت به بتواند يزن
 در را خـودش  طبيعـي  حقـوق  كـه  اسـت  آن دنبال به فرد هر اگر يعني ؛رفت خواهد پيش
 قـرارداد  تنهـا  كـه  چرا. دربيايد دولتي ذيل به قرارداد با بايستي ،دربياورد شده تضمين حالت
 سياسـي  انديشـه  سـناريوي  كليـت  اگرچه اما ؛كند مي ايجاد را ينيتضم چنين دولت تشكيل
 كه است متفاوت جزئيات در اما است كانت حتي و الك هابز، چون فيلسوفاني مانند فيشته

  .پردازم مي ها آن به ادامه در
شـرور   ذاتـاً انسـان را  كانـت و فيشـته   علت بازگشت به چنين سناريويي اين است كـه  

كنند  خارج مي حقوقيهرگاه بتوانند خودشان را از يوغ قانون اخالقي و  كه نوعي بهدانند  مي
. به همين دليل نيـاز بـه قـرارداد اجتمـاعي و     كنند اعتقاد فردي خويش عمل مي برحسبو 
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شناسي نوع  بنابراين همچون فلسفه سياسي گذشته انسان ؛بيروني است طور بهنظارت دولت 
در اين مقاله  دهد. قرار مي تأثير تحتمفهوم دولت را  ها از انديشه حقوقي، سياسي و فهم آن

پـردازد و نشـان    نگارنده به توضيح و نقد فلسفه سياسي و نظريه دولت كانت و فيشـته مـي  
متحقق دهد كه چرا اين دو نتوانستند آزادي و اراده عمومي را در انديشه سياسي خويش  مي
  ل آن سقوط كردند.به نظريه زور قدرت سياسي و تحمي نهايت درو  كنند

  
در انديشه سياسي  يا حوزه علم سياست و دولت حق عموميو نقد بررسي  .2

  كانت
  عمومي حق بهگذار از حق شخصي  1.2

بـه   تـدريج  بـه آورد  نظريه مالكيت را به ميان مـي  خصوصيدر بخش حق  ازآنكه پسكانت 
راد بدون گذار اف شود كه حق مي  لحاظ منطقي و همچنين به لحاظ واقعيت اجتماعي متوجه

بنـابراين   .برداري نيسـت  قابل بهره و تشكيل دولت ايجاد قانون اساسيبه ساحت اجتماعي، 
 اگـر  بنـابراين  ؛توان از حـق و تحقـق آن سـخن گفـت     تنها در جمعي سياسي است كه مي

تحقـق   غايـات  حكومـت  در كـه  اي اخالقي وضع در همچنين و طبيعي وضع در توان نمي
 بـه  بايسـتي  نكنند؛ ضايع را يكديگر حق كه كنيم كاري و كنيم ايجاد صلح افراد يافت ميان
 مـال  عنـوان  به خارج، در چيزي داشتن« است معتقد كانت چون شويم وارد مدني وضعيت

 مـدني  وضـعيت  در يعني عمومي، گذاري قانون اقتدار تحت حقوقي وضعيت در فقط خود،
 كـه  را انسـان  خـودآييني  بتواند اينكه رايب كانت بنابراين (Kant,1991:77-78). »است ممكن
 دهـد  قـرار  بحـث  مـورد  سياست در اش آزادي تمام با بوديم، داده قرار بررسي مورد پيشتر
 مـردم  آن در كـه  باشـد  اي گونـه  به بايستي حل راه اين. دهد نشان حلي راه اكنون هم بايستي
. باشـند  داشـته  اعتماد ديگريك به و كنند عمل دارند يكديگر به كه وظايفي به نسبت بتوانند
 در را مـا  حقوق ضمانت ساحت آن در و شود سياست وارد بايستي بحث اينجاي از كانت
 قـوانيني  از اي مجموعـه باب حق عمومي معتقد است كـه آن   در كانت .كند تضمين جامعه
. حقـوقي  وضـعيت  يك گرفتن شكل منظور به بسط يابد عمومي صورت به بايستي كه است
 در كـه  مـردم  از زيادي تعداد براي ملت، يك براي ها قانون از اي مجموعه يعموم حق پس

 آن، ي اراده تحـت  در را ها آن كه هستند اي حقوقي وضع مستلزم و يكديگر با متقابل روابط
 حـق  عنـوان  بـه  ازآنچـه  توانند مي آن تحت در كه اساسي قانون يك تشكيل يعني كند متحد
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 بـا  نسـبت  در ملـت  يـك  درون در هـا  فرديـت  وضـعيت  اين. ببرند بهره است گرفته شكل
 اعضاي به نسبت در حقوقي، وضعيت در افراد ي همه و شود گفته مي مدني وضع يكديگر،
 منـافع  طريـق  از همـه  آن توسـط  كـه  صـورتش  دليـل  بـه . شـوند  مي ناميده دولت خودشان

 ي حـوزه  معنـاي  بـه  حكومـت  يـك  دولت شوند مي متحد حقوقي وضعيت در مشتركشان
 اصطالح تحت كانت را مباحث اين تمام  (Kant,1991:311).شود مي ناميده عمومي مصلحت
 تـر  پـيش  كـه  سـناريويي  مانند حقوقي، وضعيت در. آورد مي سياست علم يا سياسي حقوق

 نيـز  كانت ،اند كاربرده به گروتيوس حتي و پوفندورف الك، هابز، چون اي سياسي فيلسوفان
 بـا  كـه  قـراردادي  بـا  توجـه  با بايد مردمكه  است معتقد اي اسيسي ساختار ها به آن همچون
 آن كسـب  جهـت  در دولتي به و سازند جدا را خود خودسرانه، آزادي از بندند، مي يكديگر
 ديگـري  خشـونت  كانـت  اعتقـاد  بـه  طبيعـي  وضع در. شوند وارد باالتر ساحتي در آزادي
 وضعيتي چنين در. داشت اطمينان كس هيچ سخن يا قرارداد به نتوان كه شود مي آن موجب

 و. نهد نمي وقعي هيچ ديگري كس نظر به و داند مي صحيح را خويش خودسرانه تصور فرد
 خويش خودسرانه تصور با هركسي غايات حكومت وضع در يا طبيعي حق وضع در چون
 تنهـا  حـالتي  چنـين  در شـود؛  نمـي  ايجـاد  اشخاص ميان اي سوژه بينا ي رابطه كند، مي رفتار
 اجتمـاعي  تشـكيل  بـه  آدميان كه است اي آشفتگي چنين در و. شد خواهد ايجاد ومرج هرج

  .يابد ضمانت مالكيتشان تا گذارند مي گام سياسي
 

  طبيعت آدمي و نسبت آن به گذار به وضع شهروندي 2.2
. شد سياسي وضع وارد باالجبار طبيعي وضع از عقل قانون اساس بر بايستي به اعتقاد كانت

 شرور از ما كه نيست تجربه طريق از كه است معتقد كانت كه است مهم جهت ازاين امر اين
 تعريـف  خير صفات با هرچقدر را افراد بلكه. داريم اطالع غيرحقوقي وضع در آدمي بودن
 افـراد،  حقـوقي،  شـرايط  تشكيل از پيش كه دارد وجود عقل در پيشين نحو به امر اين كنيم

ــت ــا مل ــت و ه ــا دول ــز ه ــي هرگ ــد نم ــل در توانن ــونت مقاب ــديگر از خش ــان در يك  ام
 انسـان  قضـيه : «نويسد مي تنها عقل محدوده در دين كتاب در كانت .(Kant,1991:123)باشند
 آگـاه  اخالقي قانون از انسان اينكه جز گويد نمي چيزي الذكر فوق جمله مطابق است شرور
: 1398كانـت، (»اسـت  داده قرار خود رفتار اصل را قانون اين از انحراف وصف اين با است

 عمـومي  ي اراده بتوانـد  آن در كـه  دهد مي سوق وضعي به را انسان وضعيت اين پس). 67
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 صـورتي  بـه  را خـودش  اسـت  قـرار  حال درعين كه سازد متحد اجتماعي قالب در را مردم
 بيـاورد  دولتـي  اقتدار تحت را خود بايستي هدف، اين به رسيدن براي و كند حفظ ماندگار

.(Kant,1991:136) خـويش  بـراي  خـود  آدميـان  كـه  قـوانيني  اجراي براي از دولت كه چرا 
 از زيـادي  تعـداد  از اتحـادي  جـز  نيسـت  چيزي نيز دولت و.   شود مي تشكيل اند، گذارده
 در آدميان و  (Kant,1991;125)هستند حق قوانين تحت  در اخالقي آزادي داراي كه ها انسان
 ارتقـاء  شـهروند  مقـام  بـه  نيسـت  ها آن خود جز چيزي كه اي كننده متحد نيروي اين تحت
 متحـد  گـذاري  قـانون  بـراي  كـه  اجتماعي چنين اعضاي« گويد مي كانت كه چنان يا يابند مي
 كانت .(Kant,1991;125) »شوند مي محسوب دولت شهروندان - دولت اعضاي يعني اند شده
 بـه  شـهروند  - 1 گيـرد  مـي  دنظرم حق سه است ارتقاءيافته شهروند مقام به كه انساني براي
 را آن خـود  كـه  آن مگـر  كـرد  نخواهـد  تبعيـت  قانوني هيچ از يعني است آزاد قانوني لحاظ

 برتـر  و يكسـان  ميـزان  بـه  مردم ميان متقابل وابستگي يعني مدني تساوي - 2 باشد گذاشته
 او و باشـد  او مـدني  شخصـيت  قـيم  تواند نمي كسي يعني مدني استقالل - 3 ديگري نبودن
  . (Kant,1991:125)است انتخاب قدرت داراي خود

 شـهروند،  بـه  ها فرديت ارتقاءدادن دولت، گيري شكل تبع به همچنين و دولت يك ايجاد
 روي بـر  دولـت  اشـكال  تمام«: نويسد مي كانت آن باب در كه است اساسي قانوني مستلزم

 با كه اند شده گذاري هپاي) است جمهوريت سنخ از اي اساسي قانون كه( اساسي قانون ي ايده
 بـراي  اساسي قانون كه است واضح (Kant,d1989: 187). »است سازگار انسان طبيعي حقوق
 و ؛باشـد  تحـول  در آن سـوي  بـه  تـا  آدمـي  بـراي  اسـت  افقـي  داردكـه  را ايده حكم كانت

 از خـاص  نـوعي  ايجـاد  سـمت  بـه  را انسـان  طبيعت كه داديم توضيح تر پيش كه ازآنجايي
  .باشد محض جمهوريت بايستي دولتي هر اساسي قانون برد؛ مي قانون حكومت

  
دولـت كـانتي و نقـد آن: شـكاف ميـان اراده عمـومي،        اختياراتنظريه و  .3

  خصوصي و دولت
 از سـه  ايـن  است معتقد كه دارد مدنظر حكومت بخش در عمومي حق در را قوه سه كانت
 حكومـت  مفهـوم  از كـه  حكومـت  ي گانـه  سه قواي: «نويسد مي كانت. اند آمده دست به عقل

 نحو به عقل توسط مردم متحد ي اراده از كه هستند اي گانه سه هاي نسبت صرفاً اند برخاسته
 متحد اراده اين است مدعي كانت اينكه جودبا و (Kant,1991:147).»شوند مي استنتاج پيشيني
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 ضـعيف  شدت به ،هم به دو اين دادن نسبت در اما شود؛ مي قوا سه اين گيري شكل موجب
 بـه  قـوا  از يـك  هر مورد در. ندارد را كاري چنين قدرت اش سياسي فلسفه و كند مي عمل
 تـو،  حق و من حق تعين مورد در گذار قانون ي اراده:«گفت توان مي موقعيتشان و مقام لحاظ

 مخالفـت  غيرقابـل  حكومت، مقام ترين عالي شخص در مجريه ي قوه است، توبيخ غيرقابل
 زماني از يعني (Kant,1991:127). »است لغو غيرقابل حكومت، مقام ترين عالي محك و است؛

 ها آن تصميم و است منقطع كامالً ها آن با شهروند من نسبت شوند، مي ايجاد قوه سه اين كه
 قـوا  طريق از كه نهادهايي و من ميان گرايانه كل يا ارگانيكي نسبتي و باشد بايد من تصميم

 ادامـه  در كانـت . اسـت  عملكـرد  داراي زور تنها لحظه اين از ندارد دوجو است ايجادشده
  :نويسد مي

 داراي فقـط  خـود  اتبـاع  مقابل در حكومت سرور كه آيد مي دست به قضيه اين ازاينجا
 اعضـاي  از يكـي  اگـر  اين بر عالوه). باشد آن اداي به ملزم كه( تكليف نه و است حق

 اسـتخدام  و ماليـات  امـر  در مـثالً  شود ونقان خالف مرتكب نيز حاكم، يعني سروري،
 كنـد،  عمـل  عدالت برخالف حكومت وظايف تعين در قبيل اين از اموري و كارمندان
ــاع ــل در اتب ــن مقاب ــي اي ــدالتي ب ــا ع ــط ه ــكايت حــق فق ــد ش ــه دارن ــت ن  و مخالف

  .(Kant,1991:130)مقاومت

 نسـبتي  هـيچ  ها آن اراده و مردم قدرت كه است اين بيانگر كامالً ذكرشده پاراگراف اين
 كنـد  مي ايجاد را قدرت كه چيزي تنها كه باشد معتقد امر اين به كانت شايد. ندارد باقدرت

 همچـون  كـه  اي سياسـي  فلسـفه  چنـين  بـا  توانـد  نمـي  را مضمون اين اما است مردم اراده
 همچنـين  و آزادش بـااراده  فـرد،  ميـان  توانـد  نمـي  و ببرد پيش به است مكانيكي متقدمانش

 كانـت  بـاب  در انگيـزي  حيـرت  تحليل در مكامبر جان. كند برقرار نسبت خارجي هاينهاد
 در - ها آن مانند و نهادها و ها رسم ها، رانه تمايالت، - انساني حيات كثير محتواي: نويسد مي

 و غيراخالقـي  هـا  آن ي همـه  كـه  اسـت  تجربـي  تمايالت از اي مجموعه صرفاً گرايي كانت
 متعهـد  كانت اخالق، متافيزيك در كه زماني بنابراين...نيست ديگري از بدتر يا بهتر يك هيچ
 اصـل  ،)حـق  آمـوزه  در( شـود  مـي  جزئيـاتش  با اجتماعي و سياسي ساختارهاي تأسيس به

 آورد، روي ملمـوس  فضـايل  و فـردي  سطح به او وقتي. است كلي دوسويه اجبار برقراري
 بـه  كـه  داريم تمايل ها انسان ما. است الزم زوري يا اجبار چنين. است »اجباري خود« اصل
 عمل ما اعمال تعيين در اخالقي قانون خالف كه هايي گرايش باشيم، خود فردي سود دنبال



 7   )مصطفي عابدي جيقهو  باف محسن باقرزاده مشكي( ... و نقد نظريه دولت يبررس

 

 بـه  توجـه  بـا  ضـداجتماعي  تمايالت چنين با مخالفت مدني جامعه عملياتي اصل. كنند مي
 عمـل  اجبـار  ينقـوان  اساس بر قوياً كه اي جامعه...است شده تأسيس قانوني طور به نهادهاي

. شـود  تأييـد  تواند نمي فرد توسط اش اجتماعي ترتيبات و قوانين كه است اي جامعه كند مي
 بـراي  محـدوديتي ) گويـد  مـي  هگـل  كـه  طـور  همـان ( فـرد  آن بـراي  قـوانين  آن كـه  چرا

 فـردي  عقالنيـت  بـراي  كانـت  اخالقي نظريه در جايي هيچ بنابراين .است اش خودسرانگي
 آميـز  نبوغ دستيابي اينكه...كند تأييد را ها آن يا شود شناخته مناسباتي نينچ با تا ندارد وجود
 امري درستي به برسد اينجا به بايد محض انتزاعي گي بوده تهي براساس اخالق دريافتن كانت

 اهميتي هيچ خارجي عين كانت براي كه ازآنجايي (Mccumber,2014:170-172).است تراژيك
 تمـامي  كـه  چـرا  تواند ايجاد كند. نمي نيز ابژكتيو عوامل روي بر ميمه نظريه بنابراين ندارد
 خود تمايالت دنبال به تنها خارجي انسان بنابراين ؛اند غيراخالقي او اعتقاد به تجربي عوامل
 ايـن  چـون  و شـود  مي ايجاد دوسويه اجباري پس. است موارد اين مقابل نيز دولت و است
 تواند نمي نهادها كه است مشخص دارد نگه هم كنار را نآدميا بايستي اجبار صرف به جامعه

. نبـود  الزم ها آن از تبعيت براي زور بود گونه اين اگر. باشند داشته ارگانيكي نسبت آدميان با
 آن نتوانسـته  كانـت  چون بنابراين ؛نباشد نسبتي نهادها و مردم ميان كه است نياز زماني زور

 وارد اينجـا  در را حكـم  قوه نقد كتاب در همچنين و ياخالق هاي كتاب در خودآيينِ انسان
 اش سياسـي  فلسـفه  نتيجـه  بدهـد؛  شخصيت او به آزادش بااراده سياسي مناسبات در و كند

  :نويسد مي ما نظر تأييد جهت در ادامه در كانت. است بار اسف

 يگذار قانون عالي مقام عليه مردم جانب از نيز باشد حق براساس كه مخالفتي همچنين
 طريـق  از فقـط  باشد حق بر مبتني كه شرايطي چنين تحقق زيرا ندارد؛ وجود حكومت
 وجود آشوبگري حق وجه هيچ به پس دارد امكان گذار قانون عام ي اراده از مردم اطاعت
 بـراي  مـرگ  حكـم  در نيز شهريار جان قصد به حمله و... طغيان حق به برسد چه ندارد

  .(Kant,1991:131)است كار خيانت

 در آدمـي  به حقي هيچ دادن دنبال به عنوان هيچ به و است كرده ايجاد انقطاع كامالً كانت
 را آن الك و هـابز  خـاص  شرايطي در كه مقاومتي حق حتي بنابراين ؛نيست عمومي حوزه
 را او تـوان  نمي كه باالبرده را حاكم قدرت قدري به و است گرفته انسان از دانستند، مي مجاز
 پادشاه بلكه نيست ما دستان در نيز موجود وضع در تغيير حتي بنابراين ؛اردادقر داوري مورد

  :نويسد مي كانت است؛ گيرنده تصميم
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 طريـق  از فقـط  ضـروري  مواقـع  در اسـت،  ايـراد  داراي كه اساسي قانون يك در تغيير
 ممكـن  مـردم  خـود  توسـط  يعني انقالب طريق از نه و پادشاه خود دست به و اصالح
ــت ــر... اس ــا دمم ــت تنه ــود مخالف ــق از را خ ــدگان طري ــود نماين ــد خ ــان باي  بي
   (Kant,1991:133).كنند

 او كه زمان هر. كند مي رها پادشاه ي خودسرانه ي اراده دستان در را آدميان كانت بنابراين
 اي ايجـابي  فعاليـت  هيچ مردم اگرنه داد خواهد رخ تغييري است الزم تغييري كند احساس
 كانـت . است شده شناخته رسميت به ها آن براي سلبي فعاليت تنها بلكه ندده انجام نبايستي

 موجـب  اسـت  معتقد آنكه دليل به كند مي تقبيح را مقاومت ازآنكه پس عمل و نظر مقاله در
 و است قلم آزادي آن و دهد مي آدمي به را آزادي يك تنها شود مي خودسرانگي وضع ايجاد
 باب در بيزر (Kant,e1989:85). كند مي بازشناسي مردم وقحق امنيت و ضامن عنوان به را آن

  :نويسد مي دارد ايجابي مقاومت با كانت كه مشكلي

 اگر. است آنارشي آمدن وجود به مشكل همه از اول. دارد وجود مقاومت در مشكل دو
 وضـع  بـه  مـا  بخشـيم؛  عموميت را داريم آشوب حق ما همه كه موضوعه اصل اين ما

 دليـل  بـه  نـه  كـرد  رد را امري چنين كانت اما ؛ايم داده اجازه قانوني بي يا كامل آنارشي
 تنـاقض  يا گري خودباطل چيزي چنين كرد مي فكر او آنكه دليل به بلكه اي نتيجه چنين
 بايستي كه گيرد مي شكل گونه اين آشوب حق باب در يافته عموميت اصل كه چرا. است
 كـه  ديگري مشكل - 2. باشد قانوني بي جاآن در خاص شرايط تحت در كه باشد قانوني

 حـق  مـردم  اگر. است حاكميت شدن تقسيم خيزد برمي آشوب حق بخشي عموميت از
 هـا  آن اگـر  امـا  ؛دارنـد  را حاكم كردن مجبور و كردن قضاوت حق ها آن دارند، انقالب
 تيقدر داراي مردم شرايطي چنين در. هستند او از برتر اقتداري ها آن دارند، حقي چنين
  .(Beiser,1992:45)است پوچ امري كه اند حاكم وراي

 در را عمـومي  اراده و شخصي اراده ميان نسبت نتوانسته كانت چون كه است مشخص
 خودسرانگي به كسي هيچ كه كند ايجاد انقطاعي چنين بايستي دهد توضيح سياسي مناسبات

 نـابودي  بلكه نيست حاصال اساسي، قانوني به شورش است معتقد كانت. نغلتد) حاكم جز(
 كانت. است نداده رخ انقالبي منظر اين از نيز فرانسه در او اعتقاد به بنابراين است، آن كامل
 نداده رخ فرانسه در انقالبي هيچ اساسي قانون گاه نظر از « :نويسد مي فرانسه انقالب باب در

 دليـل  بـه   كشور آن بانقال  كه است معتقد همچنين اين غيراز به (Kant,c1989:261). »است
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 پيشرفت روبه انساني نژاد آيا مقاله در كانت. نيست تقليد به جايز نيز است داشته كه اي هزينه
  نويسد مي است

 اسـت  ممكـن  يـا  شود پيروز تواند مي است داده رخ ما زمان در و ايم ديده ما كه انقالبي
 سـليمي  عقـل  رايدا انسـان  هـيچ  هـا  بدبختي و تبعات داشتن دليل به. بخورد شكست

 كـه  كند تصور اگر حتي. شد نخواهد اي هزينه چنين با يكساني تجربه مرتكب گاه هيچ
   (Kant,b1989:182). رفت خواهد پيش آميزي موفقيت طور به دوم اقدام در

 از  شـرايطي  هـر  تحـت  حكومـت  در او حق گرفتن نظر در و حاكم از اطاعت بنابراين
 بسـيار  حـق  چنـين  عجيـب  پـاراگرافي  در حتـي  كانت مثال عنوان به.  اوست فلسفه الزامات
  :دهد مي مخلوع پادشاه به اي ظالمانه

 قـبالً  كه اعمالي جرم به توان نمي) است برده در به سالم جان كه( را مخلوع پادشاه يك
 يـك  وضـعيت  بـه  آنكـه  شـرط  بـه  مجازات؛ به رسد چه تا كرد بازخواست داده انجام

ـ  و بـازگردد  معمولي شهروند  بـه  را صـلح  و دولـت،  و خـودش  آرامـش  تـأمين  رايب
 مخالفت او با توان نمي كند انتخاب را مردم با مبارزه راه اگر اما. دهد ترجيح ومرج هرج
  (Kant,1991:133). است بوده عدالت برخالف او عليه مردم طغيان چون كرد

 گـرفتن  حـق  سه: نويسد مي او. است قائل حاكم براي ديگر حق سه كانت آن بر عالوه
 در پلـيس  و دارايـي  دولتـي،  اقتصـاد  ي اداره و مردم از) زور به چه خودخواسته چه( ماليات
 قدرت حفظ براي كه چرا. است حاكم حقوق از تفتيش حق همچنين و مردم هدايت جهت
 در مشورت براي گردهمايي يا اجتماع هرگونه از كند جلوگيري بايستي تفتيش حق با خود
  .( Kant,1991:135-136)بداند صالح را اجتماعي چنين پليس ينكها مگر. جامعه بهبود
 نظريـه  در كـه  رسـاند  اثبـات  به را مورد اين نگارنده گذشت، كه بحثي از بخش اين در
 در خـويش  شخصـي  سـود  دنبـال  به تنها و شود مي ديده شرور چون انسان، كانت، سياسي
 در را او تـا  كـرد  انتخـاب  او بـراي  سـروري  بايسـتي  است غيراجتماعي و اجتماعي حالت
 اش آزادي از چـون  دارد اربـاب  بـه  نيـاز  انسـان . «كنـد  حفـظ  خـودش  حـدود  در اجتماع

 در كانـت  فلسـفه  خـودآيين  انسـان  آزاد ي اراده پس (Kant,a1989:46).»كند مي سوءاستفاده
اكنـون   هـم  كـه  اسـت  برخـوردار  زيـادي  بسيار داليل از امر اين كه شود نمي وارد سياست
  :كنم مي شروع آرنت از جمله اين با را خود تحليل. پرداخت خواهد آن توضيح به هنگارند
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 فلسـفه  بـا  را دولـت  دهـي  سـازمان  مسـئله  چگونـه : بود مسئله يك حل دنبال به كانت
 او كـه  بـود  ايـن  انگيـز  شـگفت  امـر  و دهـد  آشتي عملي عقل نقد با يعني اش اخالقي

 سازي اخالقي از او بنابراين كند؛ نمي كمكي اينجا در او به اش اخالقي فلسفه دانست مي
 كـه  كنـيم  مجبـور  را انسـان  چگونـه  كه است اين مشكل كه فهميد و كشيد كنار كردن

 يك اينكه و نيست خوبي شخص اخالقي لحاظ به او اگر حتي. باشد خوب شهروندي
 اخالقـي  شـرايط  برعكس، بلكه داشت انتظار اخالق از نبايستي را خوب اساسي قانون
 :Arendt,1992)شود واقع انتظار مورد خوب اساسي قانون يك تحت بايستي مردم بخو

16-17).  

 او بـه  سياسـت  علـم  در اش اخـالق  فلسفه مباني داليلي به كه دانست مي كانت بنابراين
 كـه  ؛رود مي قانوني شرايط در خوب شهروندي ايجاد دنبال به بنابراين كند؛ تواندكمكي نمي
 فلسفه آزادي بنيه از كه اي سياسي فلسفه كه چرا بيند مي را كانت سقوط نگارنده جا همين در

 شـود،  گـرا  فايده فيلسوفان طلبانه، منفعت هاي انديشه اسير اينكه جز جداشده كانت نقادي
  :نويسد مي مورد اين باب در تيلور. ندارد ديگري ي چاره

 ،كنـد  آغـاز مـي   اخـالق  از نـوين  اي ريشه طور به برداشت با كانت كه هرچند بنابراين،
 جـايي  بـه  را مـا  نظريه اين. است متعارف كننده مأيوس طوري به اما او، سياسي ي نظريه
 اين در عمده ي مسئله كه است خاطر بدين اين و رساند نمي باوري فايده از فراتر بسيار
  .)151: 1379تيلور،( ماند مي باقي فردي هاي اراده كردن سازگار همان نظريه

 نگـاه  به او سقوط همچنين و را سياست در كانت موفقيت عدم دليل سطور اين نگارنده
 بـودن  انتزاعي در را قوايش تمام او فلسفه كه داند مي اين را حكومت به صرف گرايانه فايده
 نتوانسـته  درجايي انضمامي واقعيت و انتزاع اين ميان نسبتي چون و است كرده كسب كامل
 وارد و كنـد  مـي  بحـث  تجربـه  باب در كه زمان هر زند، پيوند را دو اين و كند ايجاد است

  .بيند مي بسته عميق آزادي آن از استفاده براي را خود دست پيش از شود مي انضماميت
  

  بررسي و نقد علم سياست و نظريه دولت در فلسفه سياسي فيشته .4
 آن شدن جاداي علت و كند مي روشن حقوقي وضع در را حكومت اهميت ازاينكه پس فيشته

 دولتـي  بـه  كـه  علمـي  آن:«نويسـد  مي حق از سياست جدايي مقام در كند مي تصريح نيز را
 اينكـه  بررسـي  بـه  و پـردازد  مـي  مشـروط  هاي خصيصه توسط متعين امري عنوان به خاص
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 ناميـده  سياسـت  يابـد،  تحقـق  مـذكور  دولت در نحو بهترين به تواند مي حق قانون چگونه
 بـر  را حـق  قـانون  سـازي  اجرا نحوه سياست، فيشته اعتقاد به (Fichte,2000:249). »شود مي

 حال درعين. خارج جهان در آن اجراي هم و است نظريه باب در هم امر اين كه دارد عهده
 سياسـت  امـا  اسـت  پيشـيني  حق علم فيشته ازنظر. داشت مدنظر بايستي را ديگري ي نكته

 گـويي  سياست كه ازآنجايي اما ؛نيست ربرخوردا پيشيني قوانين از و است تجربي موضوعي
. شـود  مـي  مربـوط  پيشـيني  و عقالنـي  و دروني امري به پس شود، مي محسوب حق خادم

 صـورت  هـر  كـه  اسـت  محـض  جمهـوري  كانت، همچون باز دارد مدنظر او كه حكومتي
 دفـاع  انسان عنوان به من حقوق از جمهوري اين. بزند آن محك به را خود بايستي حكومتي

 شـود  مي منتقل شهروند عنوان به من حقوق به حقوق اين حكومت، ايجاد از پس كه دكن مي
 ؛دهـد  مـي  رخ جمهوريـت  يـك  در فقـط  امـر  اين. «دارد وجود خارجي ضمانت كه جايي

ــابراين، ــارج بن ــور از خ ــاً جمه ــيچ مطلق ــتي ه ــراي كاربس ــق ب ــار ح ــان اجب ــذير امك  پ
 اسـت  سياسـي  حق هدف به رسيدن زني جمهور ايجاد از هدف). 176: 1398فيشته،(»نيست
: 1398فيشـته، ( باشـد  جمعـي  ي اراده جـز  چيـزي  نتواند روي هيچ به كه اي اراده يافتن يعني
  .شود ايجاد دولت و شود متعين بايستي جمهور در جمعي ي اراده همين). 178

  
تفاوت و تمايز ساحت فلسفه اخالق از فلسفه حق: نسبت ميان شـرارت   1.4

  سياسي فيشتهانساني با آموزه 
 قـانون  يـا  اخـالق  از حـق  كـه  اسـت  اين آن و اند موافق با هم مورد يك در فيشته و كانت

 داراي امـا  ؛گرداننـد  بـازمي  متفـاوتي  هـاي  بنيان به را اخالق و حق و شود نمي منتج اخالقي
 اخالق و حق كه كند مي تصور فيشته اينكه از است عبارت آن و هستند نيز عميقي اختالف

 فلسـفي  هاي نظام عنوان به كامل طور به همچنين بلكه هستند جدا يكديگر از مباني در اتنه نه
 نظـام  از جدا اي رساله يك طبيعي حق بنيان ديگر عبارتي به. شوند گرفته نظر در بايستي جدا

 دانـش  آمـوزه  دهـد  مـي  قـرار  يكديگر كنار را دو اين كه مشتركي امري تنها و است اخالق
 حق قوانين كه چرا كنند نمي ايجاد عملي فلسفه در اي يگانه نظام يكديگر اب دو آن اما ؛است

 و نسبت اساس بر كه يابد مي بنياد اجتماعي تأسيس جهت در اي خودسرانه انتخاب روي بر
 او فلسفه در اخالق و حق. است متفاوت موضوع كانت براي اما ؛باشد ايجادشده حق اصل
 دو ايـن  باوجوداينكـه . دهـد  مـي  شـكل  را اخالق يزيكمتاف يا عملي فلسفه واحد نظام يك
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 وام اخـالق  از را وظيفـه  اجـراي  بـه  الـزام  بحث او حق ي آموزه اما اند متفاوتي مباني داراي
 او نظر در بلكه نيست معتقد طوركلي به حقي الزام يا وظيفه گونه هيچ به فيشته اما ؛گيريد مي
. اسـت  برخـوردار  جايگـاه  از اخـالق  در تنهـا  وظيفه و دارد وجود اجبار تنها حق آموزه در

  :نويسد مي طبيعي حق بنياد كتاب در باسياست اخالق تفاوت باب در فيشته

 صوري ي جنبه اساساً اخالق قانون كه اند بوده توجه بي امر اين به عمدتاً اخالق معلمان
 بلكـه  رد،كـ  فراهم محتوايي آن براي توان نمي بازي شعبده با و است توخالي لذا و دارد
 من. بگويم بايستي خودم فلسفه به گذرا نگاهي در. كرد استنباط را آن دقت با بتوان بايد
 كـه  ديگـري  هـاي  انسـان  بـا  جامعه در ضرورت به كه كنم تلقي موجودي را خود بايد

 نيسـتم  كـاري  چنين انجام به قادر اما دارد؛ قرار است ساخته متحد ايشان با مرا طبيعت
 مـن  همچنـين  كـنم؛  تلقـي  ديگـري  آزادي ي وسيله به محدودشده را ام آزادي آنكه مگر

 صـورت  ايـن  غيـر  در كه چرا بكنم، هم كنش ضروري ي انديشه اين اساس بر بايستي
 شـوم؛  مي تضاد دچار خودم با بنابراين و شود مي ايجاد تضاد ام انديشه و من كنش ميان
 ملـزمم  باشـند،  وضـعي  چـه  در يـد با امور كه اين ي درباره دانشم راه از وجدان، در من

 نيسـت؛  اخالقـي  الـزام  اين سر بر سخن حق ي آموزه در اما و ؛كنم محدود را ام آزادي
 جامعـه  در زيستن به ي خودسرانه ي آزادانه تصميم صرفاً سازد مي ملزم را فرد هر آنچه
 را خـويش  ي آزادانـه  گـزينش  نخواهـد  وجـه  هيچ به كسي اگر و است ديگران با همراه
 كرد علم او عليه را ديگري چيز هيچ توان نمي حق ي آموزه قلمرو در آنگاه كند، دودمح
  .)27: 1398فيشته،(»گزيند دوري بشري ي جامعه هرگونه از بايد او اينكه جز

 مربـوط  اخالقـي  الـزام  بـه  حـق  آموزه كه نويسد مي صراحت به فيشته پاراگراف اين در
 تحـت  و شـود  مـي  وارد خـويش  ي خودسرانه هبااراد سياست و حق حوزه در فرد و نيست
 نيازي بنهد گردن خويش اخالقي الزام به فرد اگر فيشته اعتقاد به. گيرد مي قرار دولت اجبار

 پيـدا  نيـاز  حقـي  نظام چنين وجود به است شرور انسان كه ازآنجايي اما نيست حق آموزه به
  :نويسد مي فيشته. شود مي

. نـدارد  وجـود  حـق  قـانون  نام به چيزي يافته، كاملت اخالقي موجودات از نوعي براي
 بـراي  او كـه  چـرا  اسـت،  واضـح  پيشـاپيش  باشـد  نوعي چنين تواند نمي انسان كه اين

 اخالقي طبيعتش لحاظ به او زيرا دهد، تعليم را خود بايد و شود مي داده تعليم اخالقيت
 ســازد اخالقــي را خــود بايــد خــويش زحمــت و كــار طريــق از تــازه بلكــه نيســت؛

  ).176: 1398فيشته،(
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 وضـعي  ايجـاد  كـه  انـد  موافق هم با مورد اين در فيشته و كانت كه است دليل همين به
 كـردن  اجـرا  و كـردن  كامـل  ديگر عبارتي به يا دارد لزوم اخالقي فضيلت ايجاد براي قانوني
  :نويسد مي فيشته .بخشد مي ارتقاء را اخالق غايات حقيقت در حق قوانين

 كـرد،  تحميـل  بتـوان  بايد را حق. كند نمي ايفا نقشي خير ي اراده طبيعي قح قلمرو در
 كـه  اسـت  آن حـق  دانش هدف و نبود برخوردار خير ي  اراده از انساني هيچ اگر حتي

 چيزي نه و فيزيكي اقتدار قلمرو اين در. كند ريزي طرح را اشياء از نظامي چنين درست
  ).73: 1398فيشته،(كند مي اعطا حق به را حق تأييد آن، جز

 فراينـد  فيشـته،  چگونـه  كـه  هسـتيم  مطلـب  اين توضيح دنبال به بعد به اين از درنتيجه
 توضـيح  افـراد  ميان حقوقي نسبت گيري شكل توصيف در عقل ساحت در كه را اي انتزاعي

 تحميـل  و زور كنـيم،  مـي  مشاهده باال پاراگراف در كه طور همان. كند اجرايي تواند مي داد،
 تاريخ از كامل جدايي در فيلسوف زمانكه هر طوركلي به درواقع. است كار چاره يشتهف براي

 در دهـد؛  شـكل  خويش عقل اساس بر انتزاعي اي نسخه سياست، و فرهنگ تاريخي فهم و
 مـورد،  ايـن  از فيشـته  حق آموزه. رساند خواهد ياري او به اجبار تنها آن، كردن پياده هنگام
 در طبيعـي  حـق  بنياد كتاب در سياست آموزه توضيح به ورود دوب در فيشته. نيست مستثني
 حق از اند عبارت دو آن. كند مي متمايز يكديگر از را حق نوع دو بخش اين توصيف جهت
  از است عبارت آغازين حق. اجبار حق و آغازين

 دليـل  همين به و است حاضر شخص هو ما به شخص مفهوم صرف در حقوق يا حق
 مفهـوم  محـض  بررسـي  طريق از آغازين حق ي آموزه. شود مي گفته نآغازي حق آن به

 ديگـري  آزادانـه  اعمال توسط مفهوم اين محتواي كه جايي تا گيرد مي شكل شخصيت
   (Fichte,2000:87 ). بگيرد قرار نقض مورد

 حـق  دو تنها فيشته اعتقاد به:«از اند عبارت دارد وجود آغازين حق درون در كه مواردي
 بـراي  حـق  و بـدن  مصونيت و مطلق آزادي متداوم وجود براي حق باشد، تواند مي آغازين
 كه را اول مورد (James,2011:26). »محسوس جهان تماميت در مان آزادانه تأثير متداوم وجود

 نيـز  بدن. اوست ذات عين انسان آزادي كه بود ارتباط دراين داديم توضيح نخست بخش در
 نشـان  را خويش كنش تواند نمي فرد آن از استفاده بدون هك است اهميت داراي جهت ازاين
 ايـن . اسـت  محسـوس  جهـان  تغيير جهت در مؤثر كنشگري به مربوط نيز درنهايت و دهد
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 امـري  و شـود  مـي  اسـتنتاج  شـخص  از و است فرد طبيعي حقوق جزء فيشته ازنظر حقوق
  .شود نمي محسوب شده داده

 شـرايطي  چه در كه است روشن شد، دهدا شخص حق ي درباره كه  توضيحي اساس بر
 در فيشـته  اكنون هم. آغازين حق يا طبيعي حقوق نقض هنگام: كند مي پيدا ظهور اجبار حق

 بخـش  ايـن  در تفكـر  گونـه  ايـن  اينكـه  دادن نشـان  و اخالقي تفكر با حساب تسويه جهت
 اجبـار  حـق  نتعي تواند نمي اخالق دهد نشان كه است آن دنبال به باشد ثمر مثمر تواند نمي
 مـورد  در او وعيـد  وعده طريق از نه او، پشيماني اظهار طريق از نه: «نويسد مي فيشته باشد؛

 بـه  پيشـنهاد  طريـق  از نـه  مرجعيت، از او ي داوطلبانه تابعيت طريق از نه آينده، در بهبودي
 وجـدان  درنتيجـه  (Fichte,2000:90).»نيست اش خلوص به باور براي دليلي يك هيچ جبران،
 اخـالق  حوزه از ما كه حالتي چنين در. باشد جايگاهي داراي علم اين در تواند نمي اخالقي
 سـادگي  به اساساً مردم كه ازآنجايي و روبروييم حق ساحت در ديگر افراد با و ايم شده خارج

 را افراد حق توان مي چگونه كه است اين شود پرسيده بايد كه پرسشي نهند نمي گردن حق به
 زمـين  به را هايشان سالح نبودند قادر طرفين[ اگر نويسد مي پاسخ در فيشته«] د؟كر تضمين
 هايشـان  سـالح  كـه  مجبورنـد  ها آن بنابراين ندارد اعتماد ديگري به يك هيچ كه چرا گذارند
 اعتمـاد  او بـه  دو هـر  كـه  بگذارنـد  سـومي  طـرف  دسـتان  در را خـويش  قدرت كل يعني
 اين به فيشته، توسط آن اجراي ي نحوه و حق به نگاهي ينچن علت (Fichte,2000:93).»دارند
 سـمت  بـه  بيشـتر  شرارت اين در و داند مي شرور را انسان كانت همچون او كه است دليل
 خيـر  ي اراده حكم به آدمي. كند تبعيت عقالني قانون از اينكه تا است خويش اميال به توجه

 تـوان  نمـي  او در كنـد  منحصـر  قانوني رام به را خويش ي اراده صرفاً اگر وظيفه حكم  به و
 او نيسـت؛  گونه اين انسان اما يافت غيرقانوني امر به اراده جهت در هوسي و ميل گونه هيچ
  .داشت خواهد غيرقانوني امر اراده جهت در دروني هوسي و ميل

 قـانون  بـه  چيـزي  باالصـطالح  ما كه است غيرقانوني امر به هوس اين طريق از فقط و
 چنـين  هرگـاه  بنـابراين  ؛سـازد  محـدودمان  و توقيف سازد مي قادر را آن كه مبخشي مي

 ملغـي  تمـامي  به اراده، منظر از و نيست اثرگذار اجبار قانون باشد نداشته وجود هوسي
 از پيشـاپيش  قانونيت يا مداري حق زيرا شود، نمي انگيزه به مبدل اجبار قانون شود؛ مي

 داده اي خـارجي  قـانون  هـيچ  عاقل يا مدار حق فرد هب. است آمده پديد اي انگيزه طريق
 آن از خـويش  خيـر  ي اراده طريـق  از و رهاسـت  قـانوني  چنين از كلي به او شود؛ نمي

  ).170: 1398فيشته،( است رهاشده
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 ايـن  و بينـد  مـي  عقـل  نـه  و تمـايالت  خدمت در را انسان فيشته كه شرايطي چنين در
 ؛نگـرد  مـي  هـا  آن به شر جهت در فقط بلكه دهد مين قرار سازنده جهت در نيز را تمايالت
 درواقـع . كنـد  ايجـاد  را قـانوني  وضع و زند كنار با زور را وضع اين تمامي بايستي بنابراين
 دنبال به تنها كه است سياسي عامالن از او تلقي نتيجه زور از فيشته تلقي است معتقد هگل
 فلسفه ديوار كه است كجي شتخ زور آموزه هگل، نظر از ولي هستند خود شخصي منافع

 ارگانيك امر به تواند نمي سياسي ي نظريه اين شرايطي چنين در. است شده بنا آن بر سياسي
 بلكه كند تبديل است، انسان درون تجسم كه اي اراده عنوان به را سياسي اجتماع و شود ختم
 سرتاسر در هرگز هفيشت كه است اين دليلش( شود مي دستاويز گذشته مكانيكي سناريوي به

 انسـان  اراده و سياسـي  نهادهـاي  ميـان  كـه  يابد دست موفقيت اين به است نتوانسته كتابش
 فيشـته  سياسـي  نگـاه  رد در فلسـفي  دسـتگاه  تفـاوت  كتـاب  در هگـل ). كند برقرار نسبت
  :نويسد مي

. دهـد  مـي  را زنده وجود كامل اسارت و فهم اربابي از تصويري ما به فيشته طبيعي حق
 كـه  چرا. كند مي رد را آن رو ازاين و ندارد سهمي هيچ عقل آن در كه است ارتيعم آن

 اش بذاتـه  دهي شكل در نحوي ترين روشن به را خودش كه است ملزم امر اين به عقل
. بيابـد  بدهـد  خـودش  بـه  تواند مي كه است سازماني ترين كامل كه ملت يك ي منزله به

 يـك  بلكه نيست سازمان يك اصوالً شود مي درك فهم توسط كه طور آن دولت چراكه
 از كثرتـي  بلكه نيستند غني زندگي و اجتماعي ارگانيك پيكره يك مردم و است ماشين
  ). (Hegel,1977:148هستند اتمي فقير زندگي

 فيشـته  نهايت در و شويم مي وارد اجتماعي قرارداد سناريوي به بعد به ازاينجا نتيجه در
 قضايي هاي سنت مانند فيشته طبيعي قانون« نويسد: لوكاچ مي .هدد مي تن سناريو اين به نيز
 در). 72: 1374 لوكاچ،(»بود مبتني اجتماعي قرارداد ي انديشه بر هجدهم، و هفدهم هاي قرن
 وضـع  در تضـميني  توان نمي چون حقوقي، وضعيت حفظ و ايجاد براي او نگرش در واقع

 بـا  كه جايي بگذاريم، گام سياسي وضعي هب بايستي كرد، كسب اخالقي، وضع در يا طبيعي
 نكنـيم  ايجاد را شرايطي چنين اگر. دهيم قرار خود حق كننده تضمين را آن حكومتي، ايجاد
 تحـت  آنكـه  جـز  داشـت،  نخواهـد  وجود نيز اي حقوقي نسبت گونه هيچ يا اي طبيعي حق

 ايـن  لح صدد در حكومت مفهوم با فيشته. بگيريم قرار موضوعه حقوق تحت و حكومت
 زندگي هم با كه اشخاص ميان در را حق بتواند كه بياوريم را قدرتي چگونه« كه بود اشكال
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 توانايي كند مي كه زوري اعمال با قدرت اين (Fichte,2000:133). »كند وارد اجبار به كنند مي
 در بـار اج راه از بايـد  شهروندان حال،: «نويسد مي فيشته ديگر عبارتي به يا. دارد امنيت ايجاد
 از را شـان  اراده بايـد  الوقوع قريب و معين مجازات نوعي و شوند داشته نگاه ها محدوده اين

  ).31: 1398 فيشته،(»دارد باز ها محدوده اين از فرارفتن جهت گيري تصميم
  
نسبت ميان اراده شخصي با اراده عمـومي: اختيـارات دولـت در نظريـه      2.4

  سياسي فيشته
 كـه  اسـت  قرار ازاين هدف اين و دارد مدنظر را عمده هدف يك تحكوم تشكيل از فيشته

 امـا  ؛كنـد  ايمـن  ديگران تجاوز از اجتماع در را افراد حقوق كه دارد را آن قدرت حكومت،
 باشـند  قوانيني بايستي شود مي وضع كه قوانين تمامي كه انتظار اين. دارد وجود نيز انتظاري

 موضوعه قوانين تمامي ديگر عبارتي به). خودسرانه ننيقوا نه( است من نظر و انتظار مورد كه
 هـا  آن تمـامي  كـه  اسـت  اين دوم شرط و. شوند تشكيل طبيعي قوانين حدود تحت بايستي
 آن بـا  داشـت  گـذاري  قـانون  قصـد  عاقلي انسان هر اگر كه شوند گذاشته اي گونه به بايستي
 اي اراده هسـتيم  آن پي در ما كه يا اراده. باشد نيامده دست به خودسرانگي از و باشد مطابق
 اعمـالش  بـراي  قـانون،  وضـع  بـا  مماس حال درعين و كند وضع را قانون بايستي كه است
 برخـوردار  قـدرت  از بايد زماني تنها اي اراده چنين بهتر عبارتي به يا. باشد داشته نيز قدرت
 نبايـد  و تاس خودسرانگي صورت اين غير در باشد گذاشته حق اساس بر قانوني كه باشد
 در تنهـا  بلكـه  كنـد  نمـي  يافت آزاد اي اراده در را اراده اين فيشته. داد را قانون قدرت آن به

 از اتحادي به فيشته را قدرت اين. باشد شده تبديل صرف قانون به كه بيند مي را آن اي اراده
 و حقـوق  أنشـ م بنابراين). 131- 130: 1398فيشته،(سپارد  مي مشترك اي اراده در آزاد مردان
 از مـا  اي سياسي اجتماع هرگونه از پيش. است خودمان درون از بلكه نيست دولت تكليف

  .گردد برنمي دولت ايجاد از پس به و برخورداريم آن
 كـه  زمـاني . شـود  ايجـاد  دولـت  و شود متعين بايستي جمهور در جمعي ي اراده همين

 كـرده  واگـذار  آن بـه  را وميعم ي اراده تفسير و خويش داوري حق آدمي شد ايجاد دولت
  :نويسد مي فيشته. است

 كنند؛ واگذار را عمومي قدرت بر نظارت يا مديريت ي وظيفه بايد مردم ي عامه بنابراين
 همـه  اين با كه اشخاصي كنند، منتقل بخصوص شخص چند يا يك به را آن بايد ها آن
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. بـود  خواهـد  وپاسخگ مردم ي عامه مقابل در عمومي قدرت آن كاربست خصوص در
 خودكامگي نوعي نباشد، گو پاسخ عمومي قدرت ناظر يا مدير آن در كه اي سياسي نظام
  ).187: 1398فيشته،(است

 تـابع  مـردم  كـه  است بعد به آنجا از دادند، انتقال دولت به را سياسي قدرت مردم وقتي
 وجـود  لكـ  عنوان به كه چيزي آن چون نيست دولت ها آن اجتماع ديگر و اند دولت قدرت
 كانت برخالف را گذاري قانون ي قوه و مجريه قوه فيشته. است شده واگذار اكنون هم داشت

 در نكتـه  ايـن  مـورد  در. كند مي واگذار مردم به تنها را نظارت ي قوه و سپارد مي نفر يك به
 ي اراده حكـم  بايـد  كسـي  چـه  كـه  پرسـش  اين به پاسخ در فيشته مهم نهايت بي پاراگرافي
 حقـوق  از كـه  كسـي  مجـازات  خصوص در چه و افراد حقوق خصوص در چه ار جمعي
  :نويسد مي كند؟ اعالم كند مي تخطي خويش

 بـا  كـه  چـرا . اسـت  مـردم  ي توده به نسبت بيشتري صالحيت داراي مجريه قوه رئيس
 كـار  ايـن  بنـابراين  شـود  نمـي  كسب راستين جمعي ي اراده ي نتيجه فردي آراء تركيب
 زير را كل اين نيازهاي  كليه و كل پيوسته كه كس آن جز باشد كسي هب متعلق تواند نمي
 جـز  كسي به يعني باشد؛ فرما حكم وقفه بدون حق اكيدترين دارد مسئوليت و دارد نظر
 و شرايط و عقل ي وسيله به خود كه را قانون محتواي او.ندارد تعلق مجريه قدرت مدير

 نيـروي  يعنـي  قـانون،  صـورت  امـا  كنـد؛  يمـ  فـراهم  شود، مي داده او به دولت اوضاع
 بـراي  مشخصـاً  نـه  آورد، مي حاصل فرد موافقت طريق از تنها را افراد براي آورش الزام
 معنا، اين در و داليل اين به بنا. باشد متحد دولت اين با اينكه براي بل معين، قانون اين
 نبايد مجريه ي قوه و نيمد گذاري قانون در مقننه، ي قوه كه است ادعاشده ما ي نظريه در

 ي اراده طبيعـي  مفسـر  مجريـه  ي قوه مدير. بمانند متحد بالضروره بايد بلكه شوند، جدا
 كه اي اراده مفسر دقيقاً نه است، دولت در يكديگر با افراد ي رابطه خصوص در جمعي
 كنار در شدبا قرار اگر باشند داشته بايد ها آن كه اي اراده مفسر بلكه دارند، راستي به افراد

  ؛)32- 31: 1398فيشته،( برند سر به يكديگر

 اوليه جمع از پس و بخشد مي فرد به را اصالت درنهايت فيشته كه است روشن بنابراين
 و گردنـد  بازمي خويش فرديت به دوباره دولت به سياسي حق واگذاري و قرارداد ايجاد در
 كامـل  طـور  به فيشته. است جريهم قوه دارد قرار رأس در امور جريان در كه كسي اكنون هم

  :نويسد مي و كند مي واگذار دولت به را قدرت
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 امنيـت  و حـق  قبـال  در را خـود  قرارداد اين در عمومي اقتدار مدير ازآنجاكه - عالوه به
 خود براي را عمومي اقتدار از آزادانه ي استفاده و قدرت بالضروره بايد داند، مي مسئول
 يـا  دارد نيـاز  آن به غايت اين حصول براي او رسد مي ظرن به كه قدرتي بدارد، محفوظ
 ايـن . بگيرد قرار او اختيار در بايد قدرتي چنين و: رسيد خواهد نظر به موردنياز روزي
 پيشـبرد  در سـهمي  چـه  بايسـت  مي شخص هر كند تعيين كه شود داده او به بايد حق

 اسـاس  بر كلي به قدرت اين اب كه شود داده او به بايد نيز حق اين و باشد داشته دولت
 بـدون  بايـد  دولتي قدرت بنابراين ؛بزند عمل به دست خويش ي عقيده و دانش بهترين
 مفهـوم  از پيشاپيش كه همچنان گيرد، قرار او ي آزادانه اختيار تحت محدوديت هرگونه
  .)193: 1398فيشته،( آيد مي الزم چيزي چنين دولتي اقتدار

 - 1. كنـد  مـي  واگـذار  حاكمه هيئت يا حاكم به را اختيارات ناي باال پاراگراف در فيشته
 دارد تعلـق  دولـت  به آزادانه طور به اقتدار - 2.است افراد امنيت و حق مسئول عمومي اقتدار

 عقيـده  بهتـرين  بـا  را قدرت بايد - 4 اوست با تنها افراد كردن منصوب يا گماشتن حق - 3
 بـا . اوست دستان در محدوديتي هيچ ونبد دولت قدرت - 5 دهد قرار مورداستفاده خويش

 عمـومي  ي اراده عمالً كه رسيد نتيجه اين به توان مي دهد مي دولت به فيشته كه حقي 5 اين
 بـه  آدميـان  و اسـت  واگذارشـده  دولت به قدرت و است رفته بين از كامل فعال جمعيت و

 اجتمـاعي  قرارداد رد را خود تكين افراد اين چون و ؛اند برگشته سابق اتميستي حالت همان
 .كـرد  اي خـواهي  فرجـام  گونه هيچ توان نمي او از دارد قضاوت حق او و اند كرده دولت تابع
 مـورد  بسـيار  فيشته از پس فلسفه تاريخ طول در كه دهد مي دولت به فيشته كه ديگري حق
 و دممـر  ميان ارتباطي لينك فيشته. است فيشته پليس نظريه با ارتباط در است شده واقع نقد

 سخن آن از كه است حقي همان پليس و ؛داند مي پليس ،غيره و قوانين رعايت در را دولت
 اي آموزه و است دولتي هر ضروري مطلقاً اقتضائات از يكي پليس: «نويسد مي فيشته. گفتيم
 طريـق  از). 325: 1398فيشـته، (»است متعلق محض طبيعي حق به طوركلي به پليس ي درباره
 كنـد  مـي  تبديل كامل استبداد به را خود سياسي فلسفه فيشته نگارنده اعتقاد هب پليس، نظريه

: نويسـد  مـي  فيشـته . يافت آن در فاشيستي حكومت از هايي نشانه حتي توان مي كه طوري به
 بايـد  را شهروندي هر: است قرار اين از ضرورتاً ساختاري خوش پليس هر اصلي ي ضابطه«

 بخصـوص،  شـخص  آن يـا  ايـن  عنـوان  بـه  فـوراً  است، يضرور كه درجايي جا، همه بتوان
 نظـر  بـه ). 328: 1398فيشـته، (»بماند ناشناس پليس افسران براي نبايد كس هيچ: بازشناخت

 بهتر چيزي به توانست نمي زند مي مقر خويش سياسي فلسفه در فيشته كه شرايطي رسد مي
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 خـود  مـردم  بـر  را امـل ك نظارت پليس طريق از دولت اكنون هم. شود ختم درنهايت اين از
  .دارد

 واگذار دولتي قدرت به را اقتصاد و كند مي رفتار گونه همين نيز اقتصادي نظريه در فيشته
 دولـت  توسط كه اقتصادي اما دهد مي پيشنهاد را بازار اقتصاد فيشته: «نويسد مي وود. كند مي

ـ  شـود  انـدازي  راه دولـت  خـود  توسـط  بايستي خارجي تجارت. شود مي كنترل  توسـط  هن
. (Wood,2016: 184)»است فيشته بسته تجاري دولت كتاب معناي اين. خصوصي شهروندان

 سهمي هيچ اش، حق ي آموزه كتاب همچون فيشته، بسته، تجاري دولت كتاب در اينكه يعني
 كند مي واگذار دولت به را مناسبات تمامي بلكه نيست قائل طوركلي به مدني ي جامعه براي

 دسـت  و بـود  كـرده  واگذار دولت شهروند به اسكاتلند روشنگري كه اديآز ي حوزه آن و
 قرار دولت دستان در فيشته، فلسفه با ديگر بار بود، كرده كوتاه جامعه، نظام اين از را دولت
  :نويسد مي اقتصادي مناسبات باب در فيشته نظر توضيح در مرل. گيرد مي

 در كـه  كالسـيك  اتوپيـا  يـك  نـه  آن يسـت در به. نيست اتوپيا يك فيشته اقتصادي مدل
 كـه  چـرا  اسـت  شده واقع آينده در كه مدرن توپيايا يك نه و است شده واقع ناكجاآباد

 اقتـدار  روي بـر  بلكـه  اسـت  نگرفتـه  قرار فضيلت روي بر آن كالسيك اتوپياي رغم به
 تاس قانون حقوق به وابسته كه قانوني وظايف دادن انجام براي اجباري تا است دولت
  (Merle,2016:199).  كند وارد

  
  فيشته براي خلع دولت كار راهنظارت و انقالب: دو  3.4
 ي قـوه  ايجـاد  هـم  آن و دارد حـل  راه يـك  تنها فيشته دولت، نظارت براي وضعي چنين در

 قـانون  آيا كه دارد را امر اين تشخيص صالحيت قوه اين و ؛است مردم رأي توسط نظارت
 چگـونگي  مـداوم  طـور  بـه  بايسـتي  فيشـته  اعتقاد به قوه اين. رخي يا كند مي طبيعت حق از

 فيشـته  بنـابراين .  (Fichte,2000:151)دهـد  قـرار  مـداوم  موردبررسي را نظارت قوه مديريت
 بـا  بتواند تا كند مي محول گروه اين شخصي امنيت و مطلق آزادي به را حكومت كل امنيت

  .كند پيگري را خودش كار كامل جسارت
 كنند اجتماع دوباره توانند مي باشند حق به كه شرايطي در مردم نظارت، ي قوه ازيرغ به اما

 مجريـه  ي قـوه  ميـان  ايـن  در. كشـند  زيـر  به را اند داده قرار رأس در خودشان كه قدرتي و
 عامـه  وقتي كه است معتقد طوركلي به فيشته بنابراين. دهد انجام نبايد مقاومتي ترين كوچك
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. اسـت  كـرده  سـقوط  دولـت  گـذاري  قـانون  و اجرايي ي قوه عمال ندآي درمي هم گرد مردم
 در را مـورد  ايـن  ما و بود نپذيرفته را مقاومت نظريه تر پيش كانت بوديم گفته كه طور همان
 انجام كاري چنين شود مي است معتقد فيشته اما ؛داديم توضيح كانت انديشه به مربوط فصل
. كـار  خيانت نه و شود محسوب بايد شورشي نه دزن مي امري چنين به دست كه ملتي و داد

  :نويسد مي فيشته

 ي درباره كه شورش تعبير و نيستند شورشي هرگز مردم - داشت توجه نيز اين به بايد و
 در مردم زيرا است؛ آمده زبان به اساساً كه است مهملي ترين بزرگ رود، مي كار به مردم
 مـردم  نيسـت؛  ديگـري  اقتدار هيچ آن قفو كه اقتدارند ترين عالي حق براساس و عمل

 گرد راه از. نيستند گو پاسخ خدا برابر در جز و هستند ديگري اقتدار هرگونه سرچشمه
. دهـد  مي دست از حق براساس و عمل در را خود قدرت مجريه ي قوه مردم، آمدن هم

 رت عالي چيزي چه زمين روي بر اما ؛گيرد مي صورت عالي قدرتي برابر در فقط شورش
 فقط. است مهملي امر كه كنند شورش خويش عليه توانند مي فقط مردم است، مردم از

 خـويش  حـاكم  عليـه  مـردم  اگـر : گفت توان مي بنابراين است؛ مردم فوق كه خداست
 چه كه چيزي خداست يك حاكم كه گذاشت آن بر را فرض بايد باشند؛ كرده شورش

  .)210 :1398فيشته،( باشد دشوار بسيار اثباتش بسا

 اقتـدار  طريق از ديگري اقتدار هرگونه كه داند مي اقتدار ترين عالي داراي را مردم فيشته،
 نـدارد،  وجود جامعه در مردم قدرت از باالتر قدرتي هيچ چون بنابراين ؛شود مي ايجاد آنان
 دارد وجود همواره ها آن براي شورش حق وبنابراين. شوند قلمداد شورشيتوانند  نمي مردم

  .است باالتر مردم ي عامه از او تنها كه چرا باشد خداوند حاكم اينكه گرم
  
  نقد نظريه دولت در انديشه سياسي فيشته 4.4
 فيشـته  كه است اين دارد مدنظر فيشته عملي فلسفه نقد جهت در نگارنده كه نكاتي از يكي
 اتفـاقي  تمـاعي اج اددرقرا در. است نگاشته اجتماعي قرارداد بر مبتني را خود سياسي فلسفه

 در بسـيار  اقتداري دولت و شود مي ايجاد فاصله دولت و مردم ميان كه است اين افتد مي كه
 مـردم  بـا  كه قراردادي طريق از را خويش اقتدار اين تماميت و كند مي خود آن از مناسبات

 دولـت  بـه  را عمـومي  ي اراده قدرت فيشته اجتماعي، قرارداد در. كند مي كسب است بسته
 چـون  امـا  داشـتند  وجـود  هـا  اتـم  همچون افراد تنها اراده، اين گيري شكل از پيش. دهد يم
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 خـود  بـين  مشـترك  اي اراده برآمدند، خويش حقوقي مناسبات براي تضميني ايجاد درصدد
 در فرد، مقام در دوباره خود اكنون هم و كردند واگذار دولت نظارت به را آن و كردند ايجاد
 مناسـبات  و اجتمـاعي  مناسـبات  خـود  خـودي  بـه  دولـت  حال. دندداقرار دولت همين ذيل

 مـدخل  ذي ديگـر  فـرد  كـه  اي گونـه  بـه  كنـد  مي تعيين را افراد سياسي مناسبات و اقتصادي
  .دهد مي انجام را كاري چنين مستقل صورتي به دولت و ؛نيست مناسباتي چنين گيري شكل
 اسـتنتاج  را دولت آن، اساس بر تهيشف كه اي انتزاعي عقل قانون اساس بر دولت، اگر اما
 اعتقـاد  بـه . است نظارت قوه فيشته دستاويزتنها  افتد؟ مي اتفاقي چه نكند عمل است، كرده

 كـه  چرا. است فيشته سياسي انديشه ضعف نشانگر و دفعي بسيار دستاويزي چنين نگارنده
 نظـارت  وهقـ  خصوصـي  اراده محـك  بـه  عمومي ي اراده عنوان به را خودش گاه هيچ دولت

 قـوه  اين نقد در نيز هگل. شد خواهد سركوب دولت توسط راحتي به قوه اين و زد نخواهد
  :نويسد مي حق فلسفه مباني در آن بودن سطحي و

 آنكه شرط به است مناسب و درست ها شكل اين ي همه: گويد مي طبيعي حق در فيشته
 كـرده  تدبير قوه باالترين راببر در پارسنگي همچون را آن فيشته كه نهادي( نظارت نهاد
. كنـد  حفاظـت  آن از و بـرد  پـيش  را همگـاني  حـق  بتواند و باشد داشته وجود) است

 كـه  اسـت  دولـت  از سطحي درك آن محصول نظارت نهاد مانند دست ازاين ديدگاهي
  .)330: 1394هگل،( شد اشاره بدان ازاين پيش

 در اشـخاص  جزئي ي اراده به ت،وق حكومت كه باشد داشته انتظار نبايد فيشته بنابراين 
 كه اختياراتي ميزان آن با شرايطي هر تحت قطعاً دولت بلكه باشد فرمان به گوش نظارت قوه

 فيشـته  سياسـي  فلسـفه  در دولت نقش باب در بريزيل. كرد خواهد غلبه است كرده كسب
 بهـره  رقهـ  و اجبـار  از كـه  است آن اول درجه در فيشته نظام در دولت عملكرد« :نويسد مي

 برخي دادن قرار انجام بر مبتني به خود ميثاق به قرارداد هاي طرف كه كند تضمين تا بجويد
 اگر. است فيشته دولت كار زور و اجبار ايجاد پس). 64: 1394بريزيل،(»مانند مي پايبند امور
 نخواهد ومرج هرج جز چيزي نتيجه بپردازند، شورش به مردم و بخورد شكست نظارت قوه
 عمل عمومي ي اراده موافق دولت اگر كه كرد ادعايي چنين توان مي طرف ازيك بنابراين ؛دبو

 نظريـه  در فيشـته  ضـعف  بـاب  در جيمـز . را ومرج هرجيا بايد استبداد را پذيرفت يا  نكند،
 تعيـين  در كـه  اسـت  شده متهم امر اين به هايش نوشته سرتاسر در فيشته: «نويسد مي دولت
 امـر  ايـن  بـه  مكـرراً  او كـه  چرا است خورده شكست دولت قدرت و اقتدار حقوقي حدود
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 تنها نه يعني (Games,2015:118).»شود متعالي تواند مي اخالقي لحاظ به دولت كه گردد بازمي
 و اسـتبداد  ي ورطـه  در را آن و خـورد  مـي  شكست خويش دولت نظريه توضيح در فيشته
. دهـد  الهي اقتداري دولت اين به كه درو مي آن سمت به گاهي بلكه كند مي رها ومرج هرج
 خواهـد  تر وقيح قطعاً شمردنش اخالقي با است نشده داده آن براي خوبي تعريف كه دولتي
 كه. است مشكل دچار اش سياسي نظريه بنيان نظريه و نتايج فهم باب در فيشته بنابراين. شد
 فيشـته  معناي در تزاعيان حق كه چرا شود مي ناشي او حق آموزه از نخست مشكل اين البته
 كـه  است صورتي در اين. نكند سقوط تواند نمي سياسي فلسفه مقام در دولتي چنين به جز

 نابود امري را آن بلكه كند تعريف خواهد نمي ابدي امري عنوان به را دولت طوركلي به فيشته
 زيسـت  و نـد كنن تكيـه  خود تمايالت بر ديگر افراد اگر. داند مي نامعلوم اي آينده در شدني
 زنـدگي : «نويسد مي وود. نيست نيازي دولت به فيشته انديشه در ديگر باشند داشته اخالقي

 جامعـه  ايجـاد  بـراي  اي وسـيله  دولت. نيست انساني جامعه مطلق اهداف از يكي دولت در
 را دولت كه است اين ها دولت تمامي هدف دارد، را خود نابودي قصد دولت... است كامل
 دولـت  باب در اي نظريه منتظر بايد بنابراين (Wood,2016:2016).»كند اضافي ريام به تبديل
 خصايص  يعني خود اثرمحبوب دو در فيشته. كند نزديك شدن تر اخالقي به را ما كه باشيم
 بنيـادين  امـر  دو بـه  ،)1806(آمرزيـده  زندگي سوي به هدايت ،)1804(حاضر عصر بنيادين
 فيشته كه است اين دومي و ؛است دين يافته افزايش اهميت آن نتري دراماتيك. كند مي اشاره

 پيش عصر در كه انديشد مي همچنين بلكه كند مي ستايش را آلماني فرهنگ گرايي ملي تنها نه
 مرحلـه  در اساسي نقش دولت. بود خواهد انسان اخالقي پيشرفت اصلي وسيله دولت رو،

 حركت سمت اين به فيشته دولت اما (Wood,2016:252). دارد انسان اخالقي پيشرفت بعدي
 باشـد  داشته امري چنين ادعاي فيشته اينكه مگر ندارد را آن توضيح قدرت الاقل يا كند نمي
 فلسـفه  در امـري  چنـين  كه كنم مي مأنوس بااخالق را مردم تدريج به اجبار و زور با من كه
 ايـرادات  داراي بسـيار  مرد،ش مي آزادي فيلسوف را خويش كه فيلسوفي و آلماني  آليسم ايده

  .است اساسي
 افـراد  طـرف  يك در. است مدني جامعه ي نظريه فاقد كانت همچون فيشته سياسي نظريه

 ايـن  كـه  ؛دارد را مردم بر نظارت ي وظيفه دولت و ؛دولت ديگر طرف در و قراردارند كثير
ـ ر انديشـه ك د كـه  اسـت  مـوردي  حتـي  از حـادتر  بسيار فيشته فلسفه در نظارت ت رقـم  ان

 فيشـته  بـا  شـود  داده مي تقليل گرايان فايده نظريات به را كانت سياسي فلسفه اگر. خورد مي
 اقتدار اين. دارد عجيب اقتداري فيشته نظام در دولت كه چرا. كرد شود نمي هم را كار همين
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 ؛باشـند  داشـته  را مـدني  ي جامعـه  مناسـبات  ايجاد قدرت پايين از مردم كه دهد نمي اجازه
 منتظر بايستي فيشته سياسي فلسفه در. ندارند وجود دولت و مردم ميان در ها واسطه رايناببن

 انديشـه  اساسـي  ضعف باب در مهم اي جمله در لوكاچ. ومرج هرج منتظر يا باشيم سركوب
 و منجمد مجموعه بين فيشته و كانت فلسفه در: « نويسد مي درستي به فيشته و كانت سياسي
 نـوعي  ديگـر  سـوي  از اخالقي انسان تهي ميان و انتزاعي درونيت و سو يك از نهادها بيجان

 سوبژكتيويته يا انسان آزاد درون ميان اينكه يعني). 374: 1374 لوكاچ،(»دارد وجود دوپارگي
 اخـالق  فلسـفه  و دانـش  آموزه در خودآييني با و كانت اخالق فلسفه در خودآييني با كه او

 گسسـت  حقوقي حتي و اقتصادي سياسي؛ اعم اجتماعي هايادنه با شديم آشنا آن با فيشته
 فيلسـوف  دو هـر  سياسـي  فلسـفه  كـه  است گسست همين دليل به واقع در و ؛است كامل

  . داريم سراغ ها آن نظري فلسفه در كه است اي خودآييني و آزادي فاقد مذكور،
  

  گيري . نتيجه5
، انديشـه سياسـي را بـر اسـاس     لـه رسد هر دو فيلسوف مورد نظر ما در ايـن مقا  به نظر مي

هـا ميـان    اند. بـر ايـن اسـاس هـر دوي آن     شناسي خويش دارند، نوشته اي كه از انسان تلقي
شـوند و در ايـن تمـايز     ساحت اخالق و سياست به دليل شرارت انسـان تمـايز قائـل مـي    

بودنـد از او سـلب     تمامي قدرتي كه به انسان در سـاحت اخالقـي بخشـيده    خود خودي به
ميـل اصـلي انسـان بـه دليـل دوري از       عنوان بهپس از به اثبات رساندن شرارت  و ؛كنند يم

امـا   ؛كننـد  به دنبال تشكيل وضعي مدني در جهت ايجاد دولتي مقتدر حركت مي ومرج هرج
به اراده عمـومي براسـاس اراده آزاد افـراد تكـين در      ،در ايجاد تعين عيني ،هر دو فيلسوف

دولـت را تجسـم اراده    باوجوداينكـه . خورنـد  برمـي الت جدي شكبه منظريه سياسي خود 
توانند توضيح ارگانيكي از اين اراده عمومي بدهند بلكه پس از  نمي تنها نهدانند اما  انساني مي

 كشـند  ميبه تصوير  زور بهاصلي مقتدر و متكي  عنوان بهدولت را  سرعت بهشكل گرفتن آن 
مند كردن آدميان را محيا سازد. در چنين شـرايطي   قكه قرار است شرايط آزادسازي و اخال

بنابراين  ؛هر دو فيلسوف به دنبال تعين دادن به نظريه حق خود از طريق اقتدار دولت هستند
تواند مدعي شد كه با وجود جدايي ميان مباني اخالق و حق در انديشه هر دو فيلسوف،  مي

بلكـه بـراي بهبـود اخالقـي او شـكل       و از ضعف اخالقي انسان تنها نهها  فلسفه سياسي آن
  گيرد. مي
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چون كانت نتوانسته ميان اراده شـخص خـودآيين در انديشـه فلسـفي خـود       بين دراين 
اش نسبتي ارگانيكي ايجـاد كنـد مجبـور بـه تـن دادن بـه        عمومي در انديشه سياسي بااراده
نـين شـرايطي   چ . دردر دهدشود كه كسي جز حاكم نتواند به خودسرانگي تن  اي مي نظريه

اش  تواند ميان آزادي استعاليي انسان اخالقي بـا نظريـه سياسـي    كانت كه فهميده است نمي
به ايجاد شهروندي خوب كه به قانون اساسـي   اي در خارج ايجاد كند نسبت عيني گونه هيچ

در بـاب   اش بنابراين انديشه سياسي او در گسست از مباني فلسفي ؛دهد كند تن مي عمل مي
گيرد. بـه همـين فلسـفه سياسـي او بـه نظريـات سياسـي         شكل مي استعاليي انساني آزاد
اقتداري بيرونـي در جهـت    عنوان بهو دولت را  كند سقوط مي در نهايت گران انگليسي فايده

  .فهمد حفاظت از حقوق افراد مي
شود.  مي حاكم)( تكينر خودسرانگي فرد يدر نسبتي موازي انديشه سياسي فيشته نيز اس

 درصـدد كنـد   قدرت سياسي و قدرت دولت را به اقتدار حاكم واگذار مـي  ازآنكه پسشته في
دادن حق آشوب  - 2 نظارتگيري قوه  شكل - 1كند.  دو مبنا اضافه مي مطلق مهار اين اقتدار

اول در متن مقاله نشان داديم كه چگونه قوه نظارت به دليل تعين شخصي  موردبه مردم. در 
 ومـرج  هـرج شود و مورد دوم نيـز موجـب    يف اقتدار عمومي حاكم نميحر عمالً ،اراده آن

ه بـه تعـين عينـي اراده    تاگر دولت در انديشـه سياسـي فيشـ    ديگر عبارتي بهشود.  سياسي مي
عمومي مردم تبديل نشود، آينده انديشـه سياسـي او را يـا بايـد در خودسـرانگي حـاكم و       

ايـن   ؛دهد بـه نظـاره نشسـت    م رخ ميردكه با شورش م ومرجي هرجپذيرش آن ديد يا در 
شـورش را بـه مـردم     مورد در فلسفه سياسي كامت نيز صحيح است به همين دليل او حـق 

كند. در چنين شرايطي هر دو به تعريف دولتي مقدر، بيرونـي و متكـي بـه زور     واگذار نمي
  يابند. دست مي
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