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چکیده
ــار  ــی اســت. آث ــوت و ضعــف فراوان ــم سیاســت دارای نقــاط ق ــوم انســانی و متعاقــب آن عل عل
ــش  ــاب پی ــد. کت ــدام نموده ان ــوزه اق ــن ح ــم ای ــث و مفاهی ــی مباح ــه آسیب شناس ــی ب فراوان
ــم سیاســت  ــرد در عل ــن مفاهیــم پُرکارب ــی تشــریح ضعــف ترجمــان برخــی از مهم تری رو در پ
ــه نســبت بیــن قــدرت حاکمیــت  تألیــف شده اســت و حــول مهم تریــن مفاهیــم ایــن رشــته ب
ــاب  ــن کت ــر در مباحــث مطرح شــده در ای ــن اث ــدرت سیاســت پرداخته اســت. نویســندة ای و ق
بــه واکاوی تحــوالت تئوریــک تاریــخ اندیشــة سیاســی و آراء اندیشــمندان ایــن حــوزه متمرکــز 
ــا و  ــن نیروه ــه بی ــد ک ــن حــوزه تشــریح نمای ــرای مخاطــب ای ــا ب ــالش دارد ت شده اســت؛ و ت
وضعیت هایــی کــه حاکمیــت و سیاســت را شــکل می بخشــد چــه نســبتی برقــرار اســت و ایــن 

ــد.  ــر خــود دیده ان ــی را ب مفاهیــم در گــذر تاریخــی چــه تحــوالت و تطورات

کلیدواژه ها: 
حاکمیت، سیاست، قدرت مؤسس، قدرت مستقر، ژان بُدن، کارل اشمیت.

مقدمه
یکــی از مهم تریــن ســؤاالتی کــه می تــوان علــم سیاســت را بــر مبنــای آن 
ــه پرســیده  ــان ک ــردد. آن چن ــی بازمی گ ــوع سرشــت آدم ــه ن ــرد ب ــدی ک صورت بن
می شــود »سرشــت انســان نیــک و پــاک اســت یــا شــریر و گنــاه کار؟«؛ بــا تســامح 
ــه  ــت ک ــروعی اس ــة ش ــؤال، نقط ــن س ــه ای ــخ ب ــه پاس ــت ک ــان داش ــوان بی می ت
ــم سیاســت را از یکدیگــر  ــب و نظریه هــای عل ــوان براســاس آن، تمامــی مکات می ت
ــن ســؤال  ــه ای ــرای پاســخ دادن ب ــالش ب تفکیــک و ســپس دســته بندی نمــود و ت
اســت کــه نظام هــای سیاســی تمامیت خــواه را از نظام هــای سیاســی بــاز و 

معضلی به نام قدرت مؤسس

 دکتر شهاب دلیلی
دانش آموخته دکتری اندیشه سیاسی

بررسی و نقد کتاب قدرت مؤسس: حاکمیت یا سیاست
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نقد آزاد

ــه  ــت ک ــؤال اس ــن س ــه ای ــخ ب ــن پاس ــد. همچنی ــک می نمای ــروطه خواه منف مش
ــر. ــا خی ــتند ی ــور هس ــت در رأس ام ــردم / مل ــا م ــه آی ــد ک ــان می ده نش

در دنیــای معاصــر کــه گفتمــان دموکراســی بــه گفتمــان غالــب بدل شده اســت؛ 
قالــب پاســخ ها بــه پرســش فــوق از پیــش تعییــن شده اســت؛ آن چنــان کــه توجــه 
بــه حاکمیــت مــردم مرکزیــت یافتــه و چــه در تحلیل هــای سیاســی نــزد نشــریات 
کثیراالنتشــار و چــه تحلیل هــای کارشناســان و حتــی کتــب درســی در دانشــگاه ها 

جانبــداری نمــودن از حــق حاکمیتــی کــه از آن مــردم اســت فراگیــر شده اســت. 
ــی در  ــوان نظام ــروطه خواهی به عن ــی مش ــة اصل ــه دغدغ ــب آن چ به این ترتی
ــی  ــند قانون ــک س ــن ی ــم و تدوی ــوة تنظی ــد نح ــی می باش ــل تمامیت خواه مقاب
ــوم در آن  ــم و محک ــوق حاک ــه حق ــوی ک ــت. به نح ــت اس ــدگان مل ــط نماین توس
مصــرح باشــد. امــا دقیقــاً ماجــرا از همین جــا آغــاز می شــود. چراکــه ایــن فراینــد 
ــان(.  ــر حاکم ــان«  )در براب ــه »محکوم ــردم« ب ــردن »م ــا تبدیل ک ــت ب ــراه اس هم
البتــه کــه تبدیــل دموکراســی مســتقیم بــه دموکراســی غیرمســتقیم نیــز نتوانســت 
ــردم  ــذا م ــد. ل ــران نمای ــناختی را جب ــل هستی ش ــل و تقلی ــن تبدی ــد الزم ای به ح

ــا نماینــدگان / حاکمــان را تغییــر و تعویــض نماینــد. ــه اعتــراض زده ت دســت ب
بــا جســتجویی ســاده می تــوان دریافــت کــه در حــوزة علــوم انســانی و به طــور 
ــوص  ــددی در خص ــدة متع ــی و ترجمه ش ــای تألیف ــت کتاب ه ــم سیاس ــاص عل خ
موضــوع فوق الذکــر منتشــر شده اســت؛ امــا در ایــن میــان کتــاب قــدرت مؤســس؛ 
حاکمیــت یــا سیاســت جدیدتریــن و موجزتریــن اثــری اســت کــه به قلــم فاطمــه 

صادقــی تألیــف شــده و در دســترس می باشــد.
ــرح و  ــزی ط ــئله ای مرک ــورت مس ــز به ص ــان نی ــاب ایش ــوق در کت ــوع ف موض
ــت  ــالب و حکوم ــت انق ــود: »غای ــان می ش ــه بی ــان ک ــت. آن چن ــری شده اس پیگی

■ صادقــی، فاطمــه  )1397(. قدرت مؤســس: 
حاکمیت یا سیاست، تهران، نگاه معاصر.

شابک:  978-622-6189-05-7 
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معضلی به نام قدرت مؤسس

ــون  ــک قان ــاد ی ــالب، ایج ــده از انق ــت برآم ــت حکوم ــا غای ــت؟ آی ــی چیس انقالب
ــه  ــا این ک ــان دهــد ی ــه ســلطه پای ــد و ب ــن کن ــه آزادی را تضمی اساســی اســت ک
انقــالب، بایــد دائمــی باشــد؟«  )ص. 79(؛ »اگــر اولــی هــدف باشــد به تعبیــر دیگــر 
شــاید بــا اصــالح هــم بشــود حکومــت را وادار کــرد کــه پاســخگو باشــد و آزادی هــا 
را تضمیــن کنــد. امــا اگــر هــدف، تأســیس حکومــت قانــون اساســی باشــد کــه بایــد 
آزادی هــا را تضمیــن کنــد؛ چــه کســی بایــد ایــن کار را انجــام دهــد؟«... »قــدرت 
مــردم به جهــت انقــالب آیــا تــوان اســتمرار و دائمی بــودن را دارد؟ به بیانــی 

ــرد؟«. ــر ب ــی به س ــت انقالب ــه در وضعی ــوان همیش ــا می ت ــن آی روش
در کتــاب قــدرت مؤســس؛ حاکمیــت یــا سیاســت بــه ایــن مــوارد و مــواردی 
بیشــتر پرداختــه شده اســت. در ادامــه ابتــدا بــه شــرحی اجمالــی از مباحــث کتــاب 

و ســپس به بررســی و نقــد وجــوه مهــم ایــن اثــر پرداختــه خواهــد شــد.

معرفی اثر و نویسنده
کتــاب قــدرت مؤســس: حاکمیــت یــا سیاســت در ســال 1397 در چهــار گفتــار و 
ــار  ــار، نویســنده در گفت ــس از پیش گفت ــار منتشــر شده اســت. پ ــک پیش گفت ــراه ی به هم
ــه  ــا ک ــه از آن ج ــت و سیاســت پرداخته اســت. البت ــوم حاکمی اول به بررســی نســبت مفه
مفــروض اصلــی ایــن اثــر جدایــی حاکمیــت بــا رویکــرد حقوقــی از حاکمیــت بــا رویکــرد 
سیاســی اســت نویســنده در هــر کــدام از رویکردهــا ســؤاالت مرکــزی و مبنایــی ای را مطرح 
نمــوده و از پــی طــرح ایــن ســؤاالت بــه بازخوانــی انتقــادی حــدود و ثغــور حاکمیــت چه در 
وجــه تئوریــک، چــه در وجــه تاریخــی و چــه در وجــه مهم تــر کــه ترجمــة ایــن مفاهیــم در 
فارســی اســت، پرداخته اســت. ایــن مســیر عــالوه بــر مفهــوم حاکمیــت در خصــوص مفهوم 

»پولیتئیــا« و »قانــون اساســی« نیــز پیمــوده شده اســت.
ــنده  ــار نویس ــن گفت ــاص دارد. در ای ــت اختص ــاِت حاکمی ــه الهی ــار دوم ب گفت
ــب را  ــن نص ــای ای ــه و مبن ــم پرداخت ــب حاک ــی نص ــری ـ تاریخ ــة نظ ــه منازع ب
در ســه منشــأ حــق الهــی پــاپ، حــق الهــی پادشــاه و حاکمیــت مردمــی 
ــامدرن  ــوم از آراء پیش ــن مفه ــک ای ــی ـ تئوری ــة تاریخ ــد. دامن ــک می نماین تفکی
ــر  ــر ب ــن اث ــه ای ــد؛ البت ــدرن می باش ــا دوران م ــس ت ــطی و از آن پ ــرون وس ــا ق ت
اندیشــمندانی هم چــون ژان بُــدن به دلیــل تأثیرگــذار بــودن بــر مفهــوم حاکمیــت 
بیــش از دیگــران پرداخته اســت. هرچنــد کــه در انتهــای ایــن گفتــار و در بخــش 

تصمیم گرایــی، بــه آراء معتزلــه و اشــاعره نیــز نیم نگاهــی شده اســت.
ــن  ــث آغازی ــار دوم و مبح ــان گفت ــة پای ــوان نقط ــی به عن ــث تصمیم گرای مبح
گفتــار ســوم می باشــد. ایــن گفتــار به نوعــی در ادامــة گفتــار اول و دوم و در 
ــه کــه در ایــن گفتــار رویکــرد  پــی مفصل بنــدی دو گفتــار پیشــین اســت. آن گون
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ــا رویکــرد سیاســی در حاکمیــت بررســی تطبیقــی شــده  حقوقــی در حاکمیــت ب
ــن دو رویکــرد صــورت  ــی در ای ــی و تصمیم گرای ــر هنجارگرای و تمرکــز بیشــتری ب
ــا  ــتر ب ــار بیش ــن گفت ــری ای ــث نظ ــه مباح ــت ک ــه اس ــه توج ــت. الزم ب گرفته اس
ارجــاع بــه آراء کارل اشــمیت و... تنظیــم یافته اســت. لــذا می تــوان مفهــوم 
ــدن و  ــی، عرفی ش ــر سیاس ــتثنایی، ام ــت اس ــم، وضعی ــم، تصمی ــت، حاک حاکمی

ــود.  ــری نم ــن فصــل پیگی ــات سیاســی از اشــمیت را در ای الهی
در انتهــا و در گفتــار چهــارم نویســنده پیــرو تفکیــک صــورت گرفتــه در فصــول 
پیشــین بــه قــدرت مؤســس در تقابــل بــا قــدرت مســتقر پرداختــه و ایــن مفهــوم را 
در آراء هانــا آرنــت، آنتونیــو نگــری و جورجــو آگامبــن پیگیــری نمــوده و با مقایســة 
ــن  ــه در آخری ــت. البت ــان داشته اس ــا را بی ــباهت ها و تفاوت ه ــر، ش ــه منظ ــن س ای
بخــش از گفتــار چهــارم، بــا بخــش »سیاســت پســاحاکمیت« روبــرو هســتیم کــه 

به نوعــی می تــوان ایــن قســمت را ســخن پایانــی ایــن اثــر قلمــداد نمــود. 
ــم سیاســت  ــر یکــی از شــاخص ترین پژوهشــگران عرصــة عل ــن اث نویســندة ای
ــار متعــدد در حــوزة اندیشــة سیاســی،  و مطالعــات اجتماعــی اســت کــه دارای آث
ــه  ــوان ب ــان می ت ــی ایش ــار تألیف ــن آث ــد. از مهم تری ــان و... می باش ــات زن مطالع
ــت  ــدرت و مقاوم ــان، ق ــران  )1392(، زن ــدد در ای ــم و تج ــیت، ناسیونالیس جنس
در ایــران پــس از انقــالب  )1392(، کشــف حجــاب  )1392( و جنســیت در آرای 
ــه فارســی ترجمــه  ــاری را ب ــن آث ــی  )1392( اشــاره نمــود. ایشــان همچنی اخالق
کرده انــد کــه از آن جملــه می تــوان بــه راه هــای بدیــل  )1384(، نظریــه ای دربــاره 
مدرنیتــه  )1392(، نیــاکان مــا  )1392(، پرده نشــینان ســخن گوی  )1394(، 
رازورزی زنانــه  )1394(، بیــان آزاد و دموکراســی در آتــن باســتان  )1396( و زنــان 

و جنســیت در اســالم  )1396( مراجعــه نمــود.
ــترة  ــه گس ــراف ب ــه اش ــالوه ب ــان ع ــه ایش ــت ک ــوان دریاف ــب می ت به این ترتی
ــی داشــته و  ــة انباشته شــدة فراوان مطالعاتــی فــوق، در حــوزة ترجمــه و تألیــف، تجرب
بــه ایــن حــوزه مطالعاتــی اشــراف دوچندانــی دارنــد. همچنــان کــه بــا تکیه بر ســابقه و 
تســلطی کــه در امــر ترجمــه و برگــردان آثــار زبان هــای مبــدأ بــه زبــان فارســی دارنــد 
بخــش مهمــی از کتــاب پیــش رو را بــه آسیب شناســی فراینــد ترجمــة مفاهیــم علــم 

سیاســت اختصــاص داده انــد کــه بســیار قابــل تأمــل و توجــه اســت. 

بررسی و نقد شکلی اثر
ــون  ــواردی هم چ ــه م ــت ب ــر الزم اس ــک اث ــکلی ی ــد ش ــی و نق ــوص بررس درخص
تناســب حجــم بخش هــای یــک اثــر، مرتبــط بــودن طــرح جلــد بــا محتــوا، رعایــت 

ــود.  ــه ش ــی، پانوشــت ها و... توج ــت اصــول ارجاع ده ــتوری، رعای ــش دس ویرای
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ازآن جاکــه گفتــار اول 16، گفتــار دوم 30، گفتــار ســوم 24 و گفتــار چهــارم 26 
ــار  ــر تناســب حجــم هــر گفت ــن اث ــوان دریافــت کــه در ای صفحــه می باشــد، می ت

ــت. ــت شده اس رعای
در غالــب مــوارد در سراســر متــن ذکــر پانوشــت ها رعایــت شده اســت. آن گونــه 
کــه درخصــوص اســامی، اصطالحــات و... در صفحاتــی چــون 13، 23، 38، 48، 88، 
ــد  ــر می رس ــه به نظ ــت. البت ــت آمده اس ــارات در پانوش ــن عب ــتار ای 95، و... نوش
ــی  ــه بازبین ــاز ب ــی در پانوشــت نی ــان اصل ــه زب ــارات ب درخصــوص درج برخــی عب
احســاس می شــود؛ چــرا کــه مفاهیــم و اســامی به گونــه ای در بخش هایــی از 
ــه  ــرای نمون ــان اصلــی می باشــند. ب ــه زب ــام ب متــن آمده اســت کــه نیازمنــد درج ن
بنگریــد بــه »هوژمــان«  )27(، »شــورای َســنِهدرین«  )33(، »کنونیســت ها«  

ــالونیکیان«  )70( و... .  ــا«  )56(، »تس ــا«  )49(، »اویدومونی )34(، »اویکونومی
ازآن جاکــه ارجاع دهــی مســتقیم و غیرمســتقیم بخشــی از فــرم و همچنیــن بخشــی از 
محتــوا را شــامل می شــود، مــورد بعــدی در یــک نقــد شــکلی، لــزوم توجــه بــه ارجاع دهــی 
و مأخذنویســی در یــک اثــر می باشــد؛ در ایــن اثــر پژوهشــی در غالــب مــوارد ایــن مــورد 
ــاس  ــورد احس ــد م ــی در چن ــزوم بازبین ــد ل ــر می رس ــه به نظ ــت. البت ــت شده اس رعای
می شــود. بــرای مثــال در مــواردی کــه یــک مطلــب یــا بخشــی از متــن در داخــل گیومــه 
ــوان  ــرار می گیــرد ذکــر منبــع مــورد اســتفاده احســاس می شــود. در این خصــوص می ت ق
ــه پاراگراف هــای داخــل گیومــه قــرار گرفتــه در صفحــات 32، 36، 44، 57، 60، 65، 72،  ب
73 مراجعــه نمــود کــه پــس از گیومــه منبعــی ذکــر نشده اســت. ایــن پاراگرف هــا به دلیــل 
ــن و  ــمیت، آگامب ــون اش ــمندانی هم چ ــی از آراء اندیش ــش مهم ــده بخ ــه بیان کنن آن ک
دیگــران هســتند و مــورد تأکیــد بحــث اصلــی کتــاب می باشــند از اهمیــت دوچندانــی در 

رونــد مباحــث ایــن اثــر برخــوردار اســت.
ــگارش  ــودن ن ــت. روان و صحیح ب ــن اس ــتوری مت ــش دس ــدی ویرای ــورد بع م
هــر جملــه و پاراگــراف از نقــاط قــوت یــک اثــر منتشرشــده اســت کــه اثــر مــورد 
ــد؛ هرچنــد کــه به نظــر  ــی را دارا می باش بررســی در غالــب مــوارد ایــن ویژگ
ــتوری  ــش دس ــی و ویرای ــزوم بازخوان ــا، ل ــالت پاراگراف ه ــی جم ــد در برخ می رس
احســاس می شــود. بــرای مثــال در خــط 3 و 4 از صفحــة 22 می خوانیــم: 
ــد«؛  ــز جــای خــود را قوانیــن می دهن ــی نی ــات الهیات ــن رو بســیاری از مباحث »ازای
ــش از  ــه پرس ــا را ب ــس م ــدرت مؤس ــای ق ــم: »معم ــة 23 می خوانی ــا در صفح و ی
خــود سیاســت رهنمــون می شــود« و همچنیــن در پاراگــراف دوم در صفحــة 103 
می خوانیــم: »... در غیــر ایــن صــورت خــروج از دور باطــل قــدرت قــدرت1 مؤســس 

1. این تکرار کلمه قدرت در متن اصلی آمده است و به سبب رعایت امانت داری متن این چنین در این جا 
درج شده است.
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مســتقر بــه ســادگی ممکــن نخواهــد بــود«؛ بــه احتمــال زیــاد قــدرت مؤســس و 
ــت.  ــر بوده اس ــتقر مدنظ ــدرت مس ق

ــال  ــرای مث ــی اســت. ب ــای امالی ــر دارای غلط ه ــن اث ــز ای ــوارد نی در برخــی م
»نلقــی« بــه جــای »تلقــی« در صفحــة 52 و یــا در جملــة »... بــه تدریــج از اواخــر 
ــاد دو عــدد انتهایــی  ــه احتمــال زی دهــه دوم 19 در کار او دیــده می شــود« کــه ب
در ســال مذکــور چــاپ نشده اســت؛ همچنیــن »جــر« بــه جــای »جــز« در صفحــة 

ــت.  ــاپ شده اس 73 چ
مــورد بعــدی رعایــت دســتور زبــان نوشــتاری در برابــر حالــت گفتــاری 
جمــالت می باشــد. درخصــوص ایــن اثــر به نظــر می رســد ازآن جاکــه ایــن 
مبحــث پیش تــر در سلســله کالس هــای مؤلــف اثــر تدریــس شــده و مــورد توجــه 
دانشــجویان ایشــان قــرار گرفتــه، مکتــوب و منتشــر شده اســت. امــا برخــی ســطور 
ــه پاراگــرف آخــر صفحــة 57  ــه می تــوان ب ــرای نمون نیازمنــد بازبینــی می باشــد. ب
ــراف اول  ــن پاراگ ــم. همچنی ــه نمایی ــة 58 مراجع ــراف اول صفح ــة پاراگ و در ادام
ــی  ــی الهیات ــه مبان ــل ب ــه قب ــم: »در جلس ــا می خوانی ــه در آن ج ــة 60 ک در صفح

ــردم«. ــاره ک ــی اش تصمیم گرای
البتــه واقفیــم کــه بــر مبنــای رویــة جــاری، تمامــی مــواردی از این دســت کــه 
شــامل ویرایــش دســتوری، حــذف غلط هــای امالئــی و... بــر عهــدة ناشــر اثــر بــوده 

و بــر ارزش محتــوای ایــن اثــر خدشــه ای وارد نمی کنــد. 
مــورد بعــدی درخصــوص تحلیــل و نقــد تصویــر روی جلــد اســت. آن چنــان کــه 
مشــاهده می شــود در ایــن تصویــر مــردی ثمیــن و فربــه را می بینیــم کــه بــر روی 
صندلــی لمیــده و رنــگ خاکســتری پس زمینــه را پوشانده اســت و تنهــا ســه رنــگ 

قرمــز، آبــی و ســفید در تصویــر روی جلــد مشــاهده می شــود.
ــه  ــود دارای س ــوب می ش ــم محس ــریر حاک ــی س ــه به نوع ــور ک ــی مزب صندل
ــاخته  ــی س ــی رنگ ــای آب ــش از خنجره ــه پایه های ــت. اول آن ک ــم اس ــی مه ویژگ
ــه  ــد. دوم آن ک ــان می ده ــم را نش ــریر حاک ــای س ــاس و مبن ــه اس ــت ک شده اس
ــدگان  ــه کشته ش ــاید ب ــی ش ــه به نوع ــت ک ــرخ اس ــم س ــتی حاک ــه گاه پش تکی
جابجایــی قــدرت پیشــین اشــاره دارد؛ در آخــر ســاعت ســفید حاکــم کــه از جیــب 
ــن و  ــده ای روش ــان و آین ــد زم ــر می رس ــه به نظ ــت ک ــه شده اس ــاس وی آویخت لب

ــد. ــد می ده ــفید را نوی س
ــی،  ــود پس زمینــة صندل ــت بــه آن توجــه ش در این میــان آن چــه الزم اس
ــود  ــاهده می ش ــق« مش ــی از »خل ــه انبوه ــت. در پس زمین ــا اس ــم و رنگ ه حاک
ــاال  ــت ها را ب ــی، دس ــکل انقالب ــاید ش ــراض و ش ــکل اعت ــا به ش ــب آن ه ــه غال ک
نگــه داشــته و بــه ردیــف ایســتاده اند؛ ایــن تصویــر در جلــد پشــتی کتــاب تکــرار 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

sb
r.

fa
sl

na
m

eh
.o

rg
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             6 / 16

http://hsbr.faslnameh.org/article-1-106-fa.html


35041

سال اول، شماره 1-2
بهار و تابستان 1397

معضلی به نام قدرت مؤسس

شده اســت، امــا دیگــر خبــری از آن صندلــی و آن حاکــم نشســته بــر ســریر قــدرت 
نیســت و هرچــه هســت خلــق اســت.

ــر روی  ــورد تصوی ــوق در م ــراف ف ــه پاراگ ــام س ــوان تم ــد می ت ــر می رس به نظ
ــوح  ــدم وض ــر ع ــة دیگ ــم وزن آن در کف ــرار داد و ه ــرازو ق ــة ت ــک کف ــد را ی جل
چهــرة فــرد نشســته بــر صندلــی حاکمیــت را قــرار داد. نکتــه ای کــه شــاید در ایــن 
کتــاب بیــش از همــه بــه آن پرداختــه می شــود. چهــرة حاکــم حقوقــی، سیاســی 
ــن پرســش و پرســش هایی از این دســت  ــه ای ــن کتــاب ب ــا مردمــی اســت؟ در ای ی
ــت  ــوان دریاف ــاب می ت ــد پشــت کت ــه براســاس جل پاســخ داده می شــود. هرچندک

ــده شده اســت.  ــدام پاســخ برگزی ــه ک ک

بررسی و نقد محتوایی اثر
ــات  ــن موضوع ــروز از مهم تری ــه ام ــا ب ــر از گذشــته ت ــن اث ــورد بحــث ای گســترة م
ــاب  ــن کت ــی ای ــالت ابتدای ــه در جم ــه ک ــت و همان گون ــت بوده اس ــم سیاس عل
می خوانیــم: »حکمرانــی بــر چــه مبنایــی اســتوار اســت؟ منشــأ اطاعــت از حاکــم 
چیســت؟ آیــا سیاســت تنهــا در حاکمیــت خالصــه می شــود یــا ایــن تحــول خــود 
ــه  ــت؟«؛ س ــت شده اس ــث زوال سیاس ــه باع ــت چگون ــت؟ حاکمی ــخ اس دارای تاری
مفهــوم قــدرت، حاکمیــت و سیاســت پایه ای تریــن مفاهیــم علــم سیاســت و ایــن 

ــند. ــده( می باش ــر ش ــاب ذک ــن کت ــوان و مت ــه در عن ــور ک ــاب  )همان ط کت
ایــن اثــر در پــی تشــریح حــدود و ثغور حاکمیــت بیان مــی دارد که حاکمیــت دارای 
دو دســته تعریــف اســت کــه هــر بخــش ملزومــات خــاص خــود را دارد. به این ترتیــب 
یک ســو رویکــرد حقوقــی حاکمیــت و ســوی دیگــر رویکــرد سیاســی حاکمیــت قــرار 
دارد و هــر یــک از رویکردهــا نقطــة عظیمــت خــاص خویــش را دارنــد و بــه ســؤاالت 
خاصــی پاســخ می دهنــد. رویکــرد حقوقــی در پــی پاســخ بــه سلسله ســؤاالتی اســت 
کــه می تــوان در »حکومــت متعلــق بــه چــه کســی اســت؟«  )ص. 9( آن ســؤاالت را 
تحدیــد نمــود. رویکــرد سیاســی امــا بــا تفکیــک قائل شــدن میــان قــدرت مســتقر و 
ــوان  ــور می ت ــه »چط ــت ک ــئله اس ــن مس ــدن ای ــال روشن ش ــس به دنب ــدرت مؤس ق

ماشــین حکمرانــی را از کار انداخــت؟«  )ص. 11(.
ــک از دو  ــر ی ــه ه ــم ک ــر می خوانی ــن اث ــار دوم ای ــن اســاس و در گفت ــر همی ب
ــی  ــی و تصمیم گرای ــر هنجارگرای ــب ب ــرد سیاســی به ترتی ــی و رویک ــرد حقوق رویک
تکیــه می نماینــد. آن گونــه کــه رویکــرد حقوقــی بــا تأکیــد بــر قانــون اساســی بــر 
ــه  ــه این ک ــر ب ــا نظ ــی ب ــرد سیاس ــژه ای دارد و رویک ــر وی ــود نظ ــای موج هنجاره
ــدرت مؤســس   ــش ق ــر کن ــرد ب ــم می گی ــت اســتثناء تصمی ــاب وضعی ــم در ب حاک

)عامــة مــردم( تأکیــد دارد. 
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نقد آزاد

ــن  ــرد همچنی ــن دو رویک ــار دوم ای ــه در گفت ــک صورت گرفت ــاس تفکی براس
ــرو  ــی در قلم ــرد حقوق ــه رویک ــه ک ــند؛ آن گون ــاوت می باش ــرو متف دارای دو قلم
حقوقــیـ  اقتصــادی و به اصطــالح »قلمــرو ضــرورت« و رویکــرد سیاســی در »قلمــرو 
ســعادت« پایــه دارد. امــا شــاید ســؤال اصلــی پنهــان ایــن اثــر آن باشــد کــه چگونــه 
نســبتی میــان تمامــی دوگانه هــای فــوق برقــرار اســت؟ نســبت حقوقــی / سیاســی، 

مســتقر / مؤســس و... در مجمــوع حاکیمــت / سیاســت چگونــه اســت؟
ــاال تشــریح شــد( فاصلــه  اگــر کمــی از مبحــث اصلــی ایــن کتــاب  )کــه در ب
گرفتــه شــود می تــوان بــه مبحثــی دیگــر کــه در ایــن اثــر دنبــال می شــود توجــه 
ــی در  ــث دوم ــزی، مبح ــث مرک ــوازات بح ــاب و به م ــن کت ــر ای ــت. در سراس داش
جریــان اســت کــه هــر چنــد بــا موضــوع محــوری بحــث در ارتبــاط محتوایــی اســت 

ــی هــم قابلیــت بررســی و پیگیــری دارد. ــا به تنهای ام
ایــن جریــان موضوعــی دوم، فــراز و فــرود برگــردان مفاهیــم در مســیر ترجمــة 
آثــار از زبــان مبــدأ بــه زبــان فارســی اســت. بــرای نمونــه در بخــش اول از گفتــار 
ــالف  ــه و برخ ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــا م ــت / پولیتئی ــای سیاس ــت، معن نخس
برداشــت های جــاری و غالــب »... نــه در معنــای ســکونتگاه، بلکــه به معنــای 
اجتماعــی از انســان ها کــه در یــک شــیوة زیســت و حکومــت بــر خــود، راه انــدازی 
ــه در  ــود. درحالی ک ــی می ش ــریک اند«  )ص. 12( معرف ــح ش ــظ صل ــگ و حف جن
برگــردان غالــب متــون بــه فارســی بخــش اعظمــی از مفهــوم »سیاســت« تقلیــل 
داده شده اســت. ایــن تقلیــل در صفحــات 12 تــا 17 به روشــنی تشــریح شده اســت 
و مؤلــف در پــی آن اســت تــا نشــان دهــد برخــی از ایــن تقلیل هــای معرفتــی بــا 
ــه حاکمیــت و عــدم تفکیــک سیاســت و حاکمیــت  ــه رویکــرد حقوقــی ب توجــه ب

رخ داده اســت.
عــالوه بــر سیاســت، مفهــوم کانستیتوشــن1  )چیــزی بیشــتر از قانــون اساســی( 
نیــز ایــن تقلیــل را در فراینــد ترجمه شــدن تجربــه نموده اســت؛ و وجــه تأسیســی 
آن مغفــول گذاشــته شده اســت. بــه ایــن ترتیــب »... ســاختن جمعــی یــک شــهر 
در طــی زمــان«  )ص. 15( از معنــای مفهــوم کانستیتوشــن حــذف شده اســت. نکتــة 
مــورد توجــه آن اســت کــه نگارنــدة ایــن اثــر ایــن تقلیــل دادن معانــی مفاهیــم در 
ــرب  ــخ اندیشــة سیاســی غ ــان در تاری ــودن را هم زم ــی و ترجمه نم ــیر ارجاع ده س

و اســالم در ایــران پیگیــری نمــوده و مــورد مقایســة تطبیقــی قــرار داده اســت.
می شــود  ســبب  می آیــد  حاصــل  ناقــص  ترجمــة  ایــن  از  آن چــه  امــا 
ــت  ــی سیاس ــرد. »دگرگون ــورت گی ــی ص ــر سیاس ــی در ام ــی مهم ــه دگرگون ک
ــر  ــه ب ــر تأســیس، بلک ــه ب ــر ن ــا ســاس یســوس دیگ ــد ت ــث ش ــت، باع ــه حکوم ب

1. constitution 
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معضلی به نام قدرت مؤسس

حکمرانــی، حکومــت، و تدبیــر داللــت کنــد«  )ص. 17( و »ایــن تقلیــل و تبدیــل 
ــه پشــتوانه  ــی ک ــدان نیروی ــون در فق ــون، باعــث شــد قان ــه قان ــدرت مؤســس ب ق
قانــون باشــد، در نهایــت از تقییــد قــدرت، ناتــوان باشــد«  )ص. 17(. به این ترتیــب 
ــدن  ــول و ش ــد، تح ــر »فراین ــد و ب ــیس می ش ــامل تأس ــه ش ــس ک ــدرت مؤس ق
ــب، تثبیت شــده و  ــون می دهــد کــه متصل ــه قان ــد، جــای خــود را ب ــت می کن دالل

مســتقر اســت و در آن زمان منــدی دخالــت نــدارد«  )ص. 19(. 
ــت  ــنی وضعی ــده به روش ــدد، نگارن ــای متع ــریح مثال ه ــس از تش ــا و پ در انته
ــه  ــش ترجم ــه کن ــص کالم این ک ــد: »مخل ــریح می دارن ــه تش ــر را این گون فوق الذک
ــون  ــه قان ــذاری constitution ب ــت. در نامگ ــی نیس ــش خنث ــک کن ــذاری ی و نامگ
اساســی و ترجمــه constitutionalism بــه مشــروطه خواهی نــه تنهــا همــه 
مضامیــن سیاســی ایــن واژه از دســت رفتــه اســت، بلکــه constitution بــار حقوقــی 

ــه کل از آن حــذف شــد«  )ص. 20(. ــت و سیاســت ب تکنیکــی محــض گرف
در ادامــه ایــن کتــاب بــا ذکــر خطایــی کــه در جریــان ترجمــة مفاهیــم صــورت 
می گیــرد در گفتــار دوم بــه پیگیــری مبحــث اصلــی کــه همــان نســبت حاکمیــت 

و سیاســت اســت بازمی گــردد. 
همان گونــه کــه در ایــن اثــر می خوانیــم حاکمیــت مــدرن در ایــن تقلیــل تأثیــر 
به ســزایی داشته اســت  )ص. 22(. به بیــان نویســنده حاکمیــت مــدرن از دو منبــع 
ــه  ــه ک ــد؛ همان گون ــذ می کن ــود را اخ ــروعیت خ ــی مش ــا زمین ــتعالیی و ی ــا اس ی
ــذا  ــه منتــج شده اســت. ل بخــش اعظمــی از تاریــخ اندیشــة سیاســی از ایــن دوگان
تاریــخ اندیشــة سیاســی شــامل حــق الهــی پــاپ، حــق الهــی پادشــاه و همچنیــن 

ــت می باشــد. ــردم جهــت حاکم شــدن و حاکمی حــق م
به بیــان نویســندة ایــن اثــر »امــروز حکومــت و حاکمیــت امــوری چنــان طبیعــی 
ــد«  )ص. 25(.  ــل کرده ان ــود منح ــی در خ ــت را به تمام ــه سیاس ــوند ک ــی می ش تلق
درحالی کــه در قــرون وســطی این گونــه نبوده اســت. در آن دوران حاکمیــت گاه متأثــر 
ــطویی  ــان ارس ــود و گاه به بی ــیر می ش ــتین( تفس ــبک آگوس ــه س ــه  )ب ــاه اولی از گن
پدیــده ای طبیعــی اســت. در آن دوران ایــن منازعــه کــه چــه کســی حــق نصــب حاکم 
را دارد بــه مناقشــه برانگیزترین منازعــه تبدیــل شــد. »آیــا ایــن شــاه اســت کــه اقتــدار 
عالیــه را دارد یــا پــاپ. بــه تعبیــری دیگــر آیــا اقتــدار معنــوی دســت بــاال را دارد یــا 
قــدرت مــادی«  )ص. 29(. ایــن منازعــه در پــی آن بــود تــا دریابــد چــه کســی قــرار 

اســت حکــم کنــد؟ به بیــان دیگــر »قضــاوت عالیــه« از آن کیســت؟
ــی  ــای ایجــاد ســلطة قانون ــه / قاضــی القضــات به معن ــد قضــاوت عالی ــر چن ه
ــه  ــاوت عالی ــرن 17 قض ــد از ق ــج و بع ــا به تدری ــود ام ــا ب ــر قض ــر ام ــلط ب و تس
ــا  ــالح آن ه ــة اص ــه روی ــان ب ــازات محکوم ــة مج ــد و روی ــود دی ــی را به خ تحوالت
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ــد؛  ــر ش ــه منج ــت یکپارچ ــق حاکمی ــه ح ــی ب ــی قضای ــن هژمون ــد؛ ای ــل ش تبدی
هرچنــد تفاوتــی جزئــی میــان منبــع قوانیــن  )الهــی یــا عرفــی( برقــرار بــود امــا 

ــود.  ــاس نمی ش ــی احس ــه تفاوت ــدار عالی ــه و اقت ــاوت عالی ــان قض ــر می دیگ
ــت در  ــن رضای ــی دکتری ــای تاریخ ــک و رویداده ــث تئوری ــواره در مباح هم
ــر همــگان  ــه »آنچــه ب ــای آن اســت ک ــرار دارد و به معن ــوق ق ــار دو رویکــرد ف کن
تأثیرگــذار اســت، همــگان بایــد در مــوردش تصمیــم بگیرنــد... و هــر کــس کــه بــر 
ــن  ــه دســت همــه انتخــاب شــود«  )ص. 36(. ای ــد ب ــد، بای همــه حکومــت می کن
ــال  ــود و به دنب ــناخته می ش ــی ش ــیلیو پادوآ1«ی ــام »مارس ــا ن ــتر ب ــه بیش ــر ک نظ
حــل منازعــة حاکمیــت میــان پــاپ و امپرلطــور مطــرح شــد در دوره هــای متمــادی 
تاریخــی مــورد ارجــاع و اســتناد قــرار می گرفــت. در ایــن نظریــه کنــش تأسیســی 
ــه  ــس ب ــدرت مؤس ــزد ق ــی ن ــش تأسیس ــدم دارد؛ و کن ــی تق ــش فروانروای ــر کن ب
کنــش انقالبــی و حرکت هایــی هم چــون خیــزش، جنبــش و عباراتــی چــون 

ــود. ــم می ش ــال خت ــت فع ــت و مقاوم مقاوم
ــم، وی  ــدن می خوانی ــش ژان بُ ــار دوم و در بخ ــه در گفت ــور ک ــه همان ط البت
به کلــی مفهــوم رضایــت را از حاکمیــت می ســتاند و بــر مطلق بــودن قــدرت حاکــم 
ــر ایــن اســاس »اتبــاع نــه حــق شــورش و اعتــراض دارنــد، نــه  تأکیــد می کنــد. ب
ــد اطاعــت کننــد«  )ص.  ــت در امــور. آنهــا فقــط بای ــه حــق دخال قانونگــذاری و ن
43(؛ و می افزایــد: »هــر چیــزی بــر آنارشــی و فقــدان دولــت ترجیــح دارد«  )ص. 
ــای ایــن  ــوع انسان شناســی او منتــج می شــود کــه گوی 43(. ایــن حکــم بُــدن از ن
ایــده اســت کــه دولــت بایــد باشــد چــون نــوع انســان موجــود ضعیــف و شــروری 
ــا  ــب ب ــت. به این ترتی ــت اس ــن وضعی ــز در ای ــن چی ــات مهم تری ــذا ثب ــت. ل اس
پیاده ســازی ایــدة بُــدن، از قلمــرو ســعادت و سیاســت بــه وادی حقــوق و اقتصــاد 

ــویم. ــاب می ش پرت
بــه ســیاق تفکیــک حاکمیــت بــه دو رویکــرد حقوقــی و سیاســی، کنــش ایــن دو 
رویکــرد نیــز متفــاوت اســت. در یک ســو رویکــرد تصمیم گــرا قــرار دارد کــه »قوانیــن 
را نــه برخاســته از هنجارهایــی در بیــرون، بلکــه برآمــده از تصمیــم شــارع یــا حاکــم 
می دانــد«  )ص. 53(؛ و در ســوی دیگــر موضــع هنجارگرایان قرار دارد کــه بیان می دارند 
 »هنجارهایــی وجــود دارنــد کــه قانــون تجســم آن هــا اســت یــا بایــد باشــد«  )ص. 53(. 

این موضع هنجارگرا در حاکمیت، به قانون گرایی ترجمه شده است. 
ــز مشــاهده می شــود  ــاب نی ــی مباحــث کت ــه در الباق ــای دوگان ــن تفکیک ه ای
امــا می تــوان بــه تســامح مهم تریــن مــوارد آن را در نــکات ذکــر شــده در 

پاراگراف هــای بــاال دانســت.

1. Marsilius of Padua
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معضلی به نام قدرت مؤسس

ارزیابی نهایی
ــد، شــامل وجــوه  ــادی چن ــه ابع ــوان ب ــر می ت ــن اث ــی ای ــی نهای درخصــوص ارزیاب

ــاب اشــاره داشــت.  ــن کت ــی ای شــکلی و محتوای
امــا پیــش از ارزیابــی نهایــی نیــاز اســت تــا بــه ایــدة مرکــزی ایــن اثــر به عنــوان 

یکــی از نقــاط قــوت ایــن کتاب اشــاره ای داشــته باشــیم. 
نویســندة ایــن اثــر به روشــنی بیــان مــی دارد کــه در ترجمــة مفاهیــم مهمــی 
چــون سیاســت، قانــون اساســی و... تقلیل گرایــی صــورت گرفته اســت. ایــن تقلیــل 
ــت از  ــان برداش ــی زم ــه( در ط ــورت گرفت ــای ص ــم در ترجمه ه ــی  )مفاهی معنای
مفاهیــم مهمــی چــون سیاســت، حاکمیــت، قــدرت مؤســس و... را دگرگــون نمــوده 
ــد.  و متعاقــب آن کنش هــای اجتماعــی و سیاســی نیــز تحــت تأثیــر قــرار گرفته ان
نویســنده به درســتی بــه مبحثــی اشــاره دارد کــه در کمتــر اثــری در علــوم انســانی 
ــت اشــاره شده اســت. به این ترتیــب نقــص در  ــن دق ــه ای ــه آن ب ــم سیاســت ب و عل
ــا  ــم و کارویژه ه ــه شــناخت از آن مفاهی ــی ب ــزان فراوان ترجمــه در بلندمــدت به می
ــن  ــی از ای ــت رهای ــازد؛ و به جه ــه وارد می س ــه آن ضرب ــوط ب ــازوکارهای مرب و س

وضعیــت نیــاز اســت تــا بــه رویکــرد پســاحاکمیت روی برگردانیــم.
امــا الزم اســت در مســیر مطالعــة ایــن اثــر به برخــی از ســؤاالت انتقــادی توجــه 

ویــژه ای داشــته باشــیم کــه در ادامــه مطــرح می شــوند:
ــن  ــل ای ــوان در داخ ــاب را می ت ــن کت ــدف ای ــه ه ــد ک ــر می رس اول؛ به نظ
پرســش جســتجو کــرد؛ »آیــا بــا حاکمیت زادیــی از سیاســت، تأویــل سیاســت بــه 
ــارة  ــد دوب ــد پیون تأســیس و به رسمیت شــناختن قــدرت مؤســس، سیاســت می توان
ــدف  ــن ه ــدن ای ــت روشن ش ــد؟«  )ص. 23(. جه ــاز یاب ــتگاری را ب ــا رس ــود ب خ
ــه دو پرســش دیگــر پاســخ داده شــود. اول آن کــه ایــن  ــا در ابتــدا ب نیــاز اســت ت
ــردی الزم اســت صــورت بگیــرد؟  ــا ف »به رسمیت شــناختن« از ســوی چــه نهــاد ی
ــا  ــد ی ــمیت بشناس ــی را به رس ــرد سیاس ــا رویک ــت ب ــد حاکیم ــتقر بای ــدرت مس ق
ــؤال دوم  ــد؟ س ــمیت بشناس ــودش را به رس ــا خ ــت ت ــاز اس ــس نی ــدرت مؤس ق
آن کــه در ایــن بازگشــت بــه رســتگاری و ســعادت، ایــن مفاهیــم چگونــه تعریــف 
ــات  ــی و جریان ــای سیاس ــروز نظام ه ــه تابه ام ــان ک ــوند؟ آن چن ــد می ش و تحدی
ــة انســانی  ــک جامع ــد ی ــون ســاختن« و پیون ــال »رهنم ــی به دنب ــی فراوان اجتماع
ــش  ــه کم وبی ــه ک ــد و همان گون ــرح نموده ان ــارات را مط ــن عب ــتگاری، ای ــا رس ب

ــده اند. ــرو نش ــاعدی روب ــاع مس ــا اوض ــس از آن ب ــم پ می دانی
همچنیــن پــس از پرداختــن بــه ایــن دو پرســش الزم اســت پاســخ های ارائه شــده 
ــن  ــم. در ای ــرار دهی ــادی ق ــی انتق ــورد بازخوان ــر م ــؤاالت زی ــا س ــاب را ب ــن کت در ای
ــی کــه مطــرح شــده، صــورت  ــه ســؤال اصل ــرای پاســخ ب ــی ب ــاب چــه تالش های کت
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ــؤاالت در  ــن س ــه ای ــخ ب ــت پاس ــه در جه ــای صورت گرفت ــت؟ و تالش ه گرفته اس
ــه ای  ــة نظری ــرای ارائ ــالش ب ــت: ت ــرار داشته اس ــش رو ق ــای پی ــک از فرمت ه کدام ی
ــة  ــدی و ارائ ــر جمع بن ــن اث ــاً در ای ــه صرف ــا این ک ــین ی ــات پیش ــد نظری ــد، نق جدی

ــت؟ ــث بوده اس ــورد بح ــوع م ــات، موض ــوص ادبی ــی درخص گزارش
دوم؛ دوگانــة بلندباالیــی در سراســر ایــن اثــر پیــش روی خواننــده قــرار 
می گیــرد کــه اهــم آن هــا را می تــوان در دوگانه هــای زیــر خالصــه وار بیــان 
ــس،  ــدرت مؤس ــتقر / ق ــدرت مس ــی، ق ــرد سیاس ــی / رویک ــرد حقوق ــود. رویک نم
هنجارگرایــی / تصمیم گرایــی، حکــم / تصمیــم، قلمــرو ضــرورت / قلمــرو ســعادت، 
ــردم، مســیر رای دادن  ــت / م ــی، مل ــش تأسیســی ـ انقالب ــی / کن ــش فرمانروای کن
ــاب  ــم در ب ــم حاک ــه حک ــه ب ــون اساســی / مراجع ــر قان ــه ب ــالب، تکی / مســیر انق
وضعیــت اســتثنایی، زیســتن / زندگــی، زحمــت / کنــش و بســیاری از این دســت 

ــت.  ــیم نموده اس ــم تقس ــه دو نی ــی ب ــا خط کش ــی را ب ــوم اجتماع ــه عل ک
ــگ، روی  ــر تری ــی، راج ــان ف ــون برای ــمندان هم چ ــی از اندیش ــم برخ به زع
ــی  ــات مفهوم ــانی و متعلق ــوم انس ــوزة عل ــوان ح ــی نمی ت ــکار و... به این راحت باس
ـ مصداقــی آن را بــه دوگانه هایــی متقابــل و تاحــدودی متعــارض تفکیــک و 

ــود. ــز ب ــل نی ــال راه ح ــی آن به دنب ــود و در پ ــته بندی نم دس
ــاید در  ــد: »ش ــر می ده ــوم تذک ــار س ــنده در گفت ــه نویس ــور ک ــه همان ط البت
عالــم واقــع، هیــچ نــوع نظــام قضایــی را نتــوان یافــت کــه به طــور کامــل و مطلــق 
ــی از  ــع همــواره ترکیب ــن ســه رویکــرد اســتوار باشــد. در واق براســاس یکــی از ای
این هــا هســتند کــه رویکردهــای قضایــی را تشــکیل می دهنــد«  )ص. 59(. 
همچنیــن در جایــی دیگــر بیــان می دارنــد: »اندیشــه قضایــی قــرون 19 ترکیبــی 
ــوان  ــورد می ت ــن م ــه ای ــود«  )ص. 66(. ب ــرا ب ــاری و تصمیم گ ــت هنج از حاکیم

ــزود. ــوق را اف ــای ف ــر دوگانه ه دیگ
ســوم؛ آرنــت در خصــوص نسبت ســنجی قــدرت مؤســس و کنــش تأسیســی، 
ســوژة انقالبــی را از کنــش تأسیســی جــدا می دانــد و امــر تأســیس را بــه مجلــس 
ــه  ــه این ک ــه ب ــا توج ــاس و ب ــن اس ــر ای ــد  )ص. 84(؛ ب ــذار می کن ــان واگ مؤسس
ــون اساســی  ــذا نمی توانســت قان ــود و ل ــی ب ــس مؤسســان فرانســه غیرقانون »مجل
ــون  ــه قان ــک کشــور ک ــروز و در ی ــد ام ــروض بگیری ــد...«  )ص. 86(. مف وضــع کن
اساســی دارد و مجلســی و حاکمیتــی برقــرار اســت، ســخن از مجلــس مؤسســان و 
نــگارش قانــون اساســی دیگــری و حاکمیتــی دیگرگونــه مطــرح شــود، چــه وضعیتی 

ــد؟ ــش می آی پی
ــة  ــاس اســپریگنز به نظــر می رســد زمین ــت توم ــر رهیاف ــه ب ــا تکی ــارم؛ ب چه
ــه  ــه ای ک ــده دارد. به گون ــف آن ای ــر کم وکی ــزایی ب ــر به س ــه تأثی ــک نظری ــة ی ارائ
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ــه در  ــد ک ــکل می بخش ــاص را ش ــه ای خ ــاص نظری ــئلة دوره ای خ ــکل و مس مش
پاســخ بــه آن وضعیــت اســت. لــذا هابــز و بُــدن به دنبــال ثبــات، اشــمیت در پــی 
ــی و...  ــون اساس ــریح قان ــی تش ــی در پ ــم، فروغ ــی حاک ــا تمامیت خواه ــه ب مقابل
هســتند. در ایــن اثــر نیــز آن جــا کــه درخصــوص وضعیــت اســتثنایی و مــادة 48 
ــن  ــود ای ــم: »وج ــت می خوانی ــرحی آمده اس ــار ش ــوری وایم ــی جمه ــون اساس قان
ــت«  )ص. 69(.  ــود داش ــان وج ــه در آلم ــود ک ــی ب ــرایط وخیم ــل ش ــاده به دلی م
مســئلة امروزیــن یــک کشــور در مشــکالت روزمــرة شــهروندان آن کشــور نمایــان 
ــره  ــی روزم ــردم در زندگ ــی م ــگ اجتماع ــاید در فرهن ــد ش ــر می رس ــت. به نظ اس

بایــد بــه دنبــال ایــن مســئله بگردیــم.
ــر  ــه »ه ــود ک ــوان آرزو نم ــری می ت ــاس آراء نگ ــع و براس ــا به واق ــم؛ آی پنج
ــد،  ــن کن ــدی تدوی ــی جدی ــون اساس ــلد و قان ــته بگس ــد از گذش ــلی می توان نس
ــد«  )ص. 93(.  ــد باش ــی جدی ــون اساس ــک قان ــد دارای ی ــز می توان ــا نی ــل م نس
ــانی در  ــار انس ــی رفت ــدی اجتماع ــی و وضعیت من ــدی تاریخ ــه زمینه من درحالی ک

ــازد. ــرو می س ــی روب ــا محدودیت های ــده را ب ــن ای ــره اش، ای ــی روزم زندگ
همچنیــن در جوامعــی نظیــر جوامــع خاورمیانــه ای کــه بنیادهــای نهــادیـ  مدنــی  
)نظیــر تشــکل ها، ســازمان های مردم نهــاد و...( از اســاس بــرای حیات یافتــن بــا 
مشــکالت ســرکوب و حــذف و... مواجــه اســت، چگونــه نظریــات نگــری می توانــد بــه 
برون رفــت از ایــن وضعیــت در خصــوص خلــق قانــون اساســی نــو بــه مــا کمــک کنــد؟

ششــم؛ یکــی از ایده هــای اصلــی ایــن اثــر آن اســت کــه »پولیــس جایــی بــود 
ــد.  ــه می کردن ــی شــهر مداخل ــت و ســعادت عموم ــه فضیل ــل ب ــه همــگان در نی ک
ــود و شــهر قلمــرو پیگیــری ســعادت  ــة معیشــتی ب ــواده قلمــرو نیازهــای اولی خان
ــی  ــر زندگ ــزون ب ــرد، اف ــر ف ــه ه ــس ب ــذا پولی ــد«  )ص. 49(. ل ــوب می ش محس
خصوصــی وی، زندگــی دومــی اعطــا می کــرد کــه زندگــی سیاســی نامیــده 
ــت  ــؤال آن جاس ــا س ــاخت. ام ــون می س ــعادت رهنم ــوی س ــد و وی را به س می ش
کــه مگــر در دوران پیشــامدرن چنــد منطقــة ســکونت گاه اجتماعــات انســانی  )بــا 
ــار و آراء  ــر آث ــه ب ــا تکی ــد؟ ب ــی بوده ان ــام حاکمیت ــن نظ ــوان( دارای چنی ــر عن ه
ــامدرن  ــگاران، در دوران پیش ــتندات تاریخ ن ــاس مس ــن براس ــوفان و همچنی فیلس
به غیــر از چنــد شــهر، الباقــی ســاختارهای حاکمیتــی الگویــی غیــر از الگــوی مذکور 
ــت.  ــازی شده اس ــواردی پیاده س ــدود م ــا در مع ــس به این معن ــته اند و پولی را داش
ــگان  ــه هم ــود ک ــی ب ــس جای ــه »پولی ــح اســت ک ــزاره صحی ــن گ ــب ای به این ترتی
ــر از  ــر غی ــا مگ ــد«  )ص. 49(؛ ام ــت و ســعادت بودن ــه فضیل ــی دســت یابی ب در پ
آتــن کــه ایــن شــیوه برقــرار بــود، جــای دیگــری هــم هســت کــه بتوانیــم بــه کل 

ــم. ــم بدهی آن دوران تعمی
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ــه  ــد ک ــر می رس ــوفان به نظ ــمندان و فیلس ــر آراء اندیش ــه ب ــا تکی ــم؛ ب هفت
ایــن ایــده کــه »حــق حاکمیــت از آن مــردم اســت« ایــده ای خلق شــده در دوران 
مــدرن اســت و در قــرون وســطی و یــا یونــان باســتان و امپراطــوری رم کمتــر مــورد 
توجــه قــرار می گیــرد. اگــر هــم در آثــار اندیشــمندان بــه آن پرداختــه می شــد یــا 
ــه  ــود ک ــبب نمی ش ــد س ــازی می ش ــن پیاده س ــون آت ــک چ ــدوده ای کوچ در مح

ایــدة حاکمیــت مــردم را بــه دورة پیشــامدرن منصــوب نماییــم. 
ــا  ــالب ب ــری انق ــرای نگ ــم: »ب ــر می خوانی ــن اث ــه در ای ــور ک ــتم؛ همان ط هش
ــوم  ــا مفه ــی »ب ــدرت حت ــن ق ــورد«  )ص. 88(؛ ای ــد می خ ــس پیون ــدرت مؤس ق
نمایندگــی نیــز میانــه ای نــدارد«  )ص. 90(. بــر ایــن اســاس نگــری معتقــد 
ــدرت  ــر... و مطلقیــت در ق اســت کــه »مطلقیــت در حاکمیــت یــک مفهــوم توتالیت
ــن  ــر ای ــت«  )ص. 91(. اگ ــک اس ــت دموکراتی ــت حکوم ــای مطلقی ــس به معن مؤس
ایــن  را در کنــار  آن  انقالبی بــودن  و مطلقیــت  قــدرت مؤســس  انقالبی بــودن 
ویژگــی قــدرت مؤســس قــرار دهیــد کــه »دمــوس در آثــار ارســطو بــه معنــای فقــرا 
ــق اســت کــه نگــری  ــا انبــوه خل اســت... و مارســیلیو آنهــا را عوام النــاس نامیــد... ی
ــد«  )ص. 91(. در نتیجــة  ــه آن پرداخته ان ــوان، ب ــن عن ــا همی ــی ب ــارت در کتاب و ه
ــی از  ــا بخش ــرا تنه ــن فق ــود ای ــا خ ــد: آی ــش می آی ــؤال پی ــینی دو س ــن هم نش ای
ــود؟  ــوب نمی ش ــاص محس ــه ای خ ــه طبق ــردم ب ــل م ــتند؟ و تقلی ــگان1« نیس »هم
ســؤال دوم آن کــه مطلق بــودن  )و بــا اســتفاده از زبــان نگــری(، مطلقیــت یــک فــرد، 
یــک گــروه و یــا یــک بخــش از جامعــة انســانی چــه تفاوتــی بــا یکدیگــر دارد؟ آیــا 
خــود ایــن »مطلــق بــودن« نیســت کــه سلسله مشــکالت را بــرای نــوع بشــر فراهــم 
ــت؟ ــوم2« اس ــالح عم ــه »ص ــت ب ــن وضعی ــیلیو ای ــان مارس ــا به بی ــت؟ آی نموده اس

ــی دارد  ــان م ــه بی ــری در ادام ــه نگ ــت ک ــت نیس ــن مطلقی ــاس ای ــا براس آی
ــوری  ــت؛ جمه ــد نیس ــن جدی ــی کانستیتوش ــس نوع ــوری مؤس ــن جمه »بنابرای
ــر  ــاید دیگ ــی و ش ــه پولی بیوس ــطویی و ن ــه ارس ــت ن ــی اس ــه افالطون ــس ن مؤس
ــد  ــت می آی ــی وار هــم نباشــد. بلکــه جمهــوری ای اســت کــه پیــش از دول ماکیاول
و بیــرون از دولــت اســت«  )ص. 92(. ایــن ایــده به عنــوان راه کار نهایــی ایــن اثــر 
در آخریــن بخــش از آخریــن گفتــار تحــت عنــوان »سیاســت پســاحاکمیت«  )ص. 
ــا  ــه انته ــز ب ــیس هرگ ــد تأس ــده »فراین ــن ای ــاس ای ــود. براس ــرح می ش 101( ط
ــار  ــا چه ــه ت ــس از س ــاید پ ــال ش ــرای مث ــه ب ــه ک ــد«  )ص. 92(. آن گون نمی رس
دهــه هــم همچنــان در وضعیــت انقالبــی قــرار داشــته باشــیم زیــرا تنهــا در ایــن 

1. بنگریــد بــه ایــن عبــارت »آنچــه بــر همــگان تأثیرگــذار اســت، همــگان بایــد در مــوردش تصمیــم 
بگیرنــد... و هــر کــس کــه بــر همــه حکومــت می کنــد، بایــد به دســت همــه انتخــاب شــود«  )ص. 36(.

2. در خصوص این شرط به بخش انتهایی جمله ای از مارسیلیو در صفحة 37 همین کتاب بنگرید. 
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وضعیــت اســت کــه »شــاهد آزادی همگانــی«  )ص. 83( هســتیم. آیــا غیــر از ایــن 
اســت کــه تنهــا در ایــن وضعیــت اســت کــه می تــوان بیــان داشــت کــه »دشــمن 

هســت پــس مــن حاکــم ام«.
ــدرن  ــات م ــه انقالب ــم؛ »تجرب ــی مجــدد نمایی ــارات توجه ــن عب ــه ای ــم؛ ب نه
نشــان می دهــد کــه حاکمیــت به محــض اســتقرار، انقــالب را رام و آن را در بهتریــن 
ــذا  ــه فرایندهــای تدویــن قانــون اساســی و نمایندگــی تقلیــل می دهــد. ل حالــت ب
قــدرت مؤســس کــه در ابتــدا بــا مــردم در مقــام ســوژه های انقالبــی یکــی اســت، 
ــن تحــول، قــدرت مؤســس  ــه قــدرت مســتقر گــره می خــورد. طــی ای ــج ب به تدری
ــورت  ــی رود و گاه به ص ــت م ــی از دس ــود و به کل ــل می ش ــت مضمح گاه در حاکمی
ــدوم حضــور پیــدا می کنــد«   ــا رفران ــب نمایندگــی ی کمرنــگ و تقلیل یافتــه در قال

)ص. 101(.
برخــی عبــارات در داخــل متــن دارای ســوگیری ارزش مدارانــه هســتند. آن چنان 
ــط  ــس توس ــدرت مؤس ــردن ق ــم: »...رام ک ــی می خوانی ــه در جای ــرای نمون ــه ب ک
ــاوت  ــردن تف ــا رام ک ــت ب ــارت تربی ــه عب ــدر ک ــدرت مســتقر«  )ص. 20(. همانق ق
ــردن و  ــان رام ک ــادی می ــوس و متض ــاط معک ــزان ارتب ــان می ــی دارد به هم معنای
وحشــی بودن برقــرار اســت. بــه ایــن ترتیــب حتــی اگــر نگاهــی همدالنــه بــه ایــن 
ــده داشــته باشــیم، معنــای ایــن را می دهــد کــه  ــه ایــن ای ــر از آن ب ــه و فرات جمل
قــدرت مؤســس غیــر رام اســت. ایــن مطلــب از آن جهــت بیــان شــد کــه نشــان 
ــن  ــر ای ــتند. ب ــار ارزش داوری هس ــث دارای ب ــیر بح ــارات در س ــی عب ــد برخ ده

ــه »اظمحــالل ســوژه سیاســی«  )ص. 21(.  ــد ب اســاس بنگری
در انتهــا الزم اســت تــا پرســیده شــود کــه ایــن »کنــش انقــالب تــا چــه میــزان 
ــل ســنجش اســت؟« انقــالب در خــوردن، پوشــیدن،  ــی قاب و براســاس چــه میزان
ــی  ــار جمع ــالق و رفت ــالب در اخ ــوع انق ــردن و در مجم ــردن، رانندگی ک صحبت ک
ــدرت  ــوی ق ــی از س ــی تأسیس ــون کنش ــه چ ــا فی نفس ــت ی ــرار اس ــردی برق و ف
ــا  ــن تر آی ــی روش ــت. به بیان ــان کرده اس ــت را نش ــاً حاکمی ــت، صرف ــس اس مؤس
ایــن کنــش انقالبــی از ســوی قــدرت مؤســس صرفــاً در پــی بازتأســیس حاکمیــت 
ــه  ــی دارد؟ و دوم آن ک ــر انقالب ــم نظ ــی ه ــر زندگ ــای دیگ ــه حوزه ه ــا ب ــت ی اس
ــم  ــد ه ــه می توان ــت ک ــونتی اس ــد خش ــس واج ــدرت مؤس ــه »ق ــم ک ــر بپذیری اگ
ــت  ــس الزم اس ــون«  )ص. 76(؛ پ ــنده قان ــر کش ــه زی ــم ب ــد و ه ــاز باش قانون س
ــن  ــت و ای ــون اس ــندة قان ــر کش ــه زی ــس ب ــدرت مؤس ــی از ق ــه بخش ــم ک بپذیری
»بــه زیــر کشــیدن«دگی لزومــاً شــامل هــر قانونــی می شــود؛ حــال بــر ایــن مــورد 
ــی  ــد »کنش ــدرت واج ــن ق ــه ای ــم ک ــس را بیفزایی ــدرت مؤس ــر از ق ــی دیگ وجه
ــالب  ــش انق ــت کن ــواره در وضعی ــوان هم ــه می ت ــا ک ــه این معن ــت؛ ب ــی« اس دائم
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ــرو هســتیم  ــا کنش گــری روب ــا ب ــرار داشــت؛ نتیجــه آن می شــود کــه م دائمــی ق
کــه به طــور دائمــی در وضعیــت بــه زیــر کشــیدن قانــون قــرار دارد و در ایــن »بــه 
ــؤال  ــود دارد. س ــراه خ ــز به هم ــی را نی ــونت دائم ــی از خش ــیدن«، وجه ــر کش زی
نهایــی و آخــر ایــن نقــد ایــن اســت کــه »بــا وجــه خشــونت دائمــی ایــن کنش گــر 

ــه بایــد مواجــه شــد؟«. انقالبــی چگون
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