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 پژوهشی: مقاله نوع

   پایداری: دولت  مدرن فرایافت شناسه  پنج در کندوکاوی
 ها چالش برابر  در

 ( 1397/ 14/07: تصویب تاریخ  ـ   10/11/1396: دریافت )تاریخ

   1برلیان   مرادی  مهدی

  2ازندیانی   گرجی  اکبر  علی

 چکیده 

  مدرن   دولت  از  خوانشی  ارائۀ   گیردمی  قرار  نظر  مطمح  نوشتار  این  در  چه  آن
  فرایافت   هیچ   هاآن  بدون   که   داند می  اساسی  پاره بُن  پنج   واجد   را   آن   که  است 
  حاکمیت،  دولت،   انتزاعی  شخصیت.  آمد  نخواهد   دست  به  دولت  از  مدرنی
  در   حاکمیتی   ارادۀ   بروز  و   مندی گستره  سرسپرده،  تبعۀ  آفرینش  و   مدرن   سوژگی 
  پژوهش   این   باری، .  هستند  مدرن  دولت  برسازنده   هایشالوده  قانون،   قالب
  این   بتواند  تا  دهد می  قرار   بررسی   مورد  مشخصی  هدف   با  را   پیشین   هایشناسه
  این  برای  گوناگون  هایچالش  پیدایی  وجود  با  که  برساند  اثبات  به  را  ادعا

.  فشرد  پای  مدرن  دولت  کانون  در  هاآن  پایداری  بر  توانمی  چنانهم  ها، شناسه
 علمی  گفتمان  در  آشفتگی  ایگونهبه  اشاره  با  تا  است   آن  بر  پیشِرو  متن   همچنین
  دولت  برای  شده  برشمرده  هایویژگی  برخی  که  یابد  دست  نکته  این  به  رایج، 
  و   دولت  مفاهیم   سازییکسان  خطای  از   ناشی  واقع  در  هاگفتمان  این  در  مدرن
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  کاربست  و  ایکتابخانه  منابع  از  استفاده  با  حاضر  پژوهش  هدف  .است  حکومت
 :است زیر هایپرسش به پاسخ  تحلیلی،  و توصیفی  روشی

  و دولت  آیا ـ 2 است؟  شده   برساخته هایی ویژگی چه  از   دولت مدرن  فرایافت ـ 1
  سازیاینهمان   پیامدهای  گرفت؟   نظر   در   یکسان  هایی پدیده  توان می  را   حکومت

  وجود  با  آیا  ـ3  است؟   بوده   چه  دولت   مدرن  فرایافت   برای   دو،  این  میان
  و   مدرنیسمپست  بشر،   حقوق  اروپایی،   اتحادیه  گیریشکل  همانند  هاییچالش
  و   مدرن  دولت   هایشناسه  ماندگاری  و  دوام  مدعی  چنانهم  توانمی  شدن جهانی
 شد؟   حاکمیت یعنی   آن گوهری  ویژگی خاصه

  سوژگی  حاکمیت،  انتزاعی، (  نهاد  /   موجودیت)  هستومند:  کلیدی  واژگان
 .قانون  مندی، گستره مدرن،
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 یی جُستارگشا

سرشت دولت بوده و    یین تب   یکوشش برا  یختار  یاگونهبه  یاسی س   یشۀ اند  یختار
چه  است. آن  یختار   ین ا  یادینِ گوهر بن   ۀکوشش، برسازند  ین مناقشات مربوط به ا

ناهمگون در باب دولت آموخت آن است    ینظر   یهافرازوفرود  یان توان از میم
ا خوانش  یچه   یده پد   ین که  با  و    یگانه  ی نظرگاه  یا گاه  است  نبوده  روبرو 
جنبه  یهاجدل به  آناگون  یهامربوط  ن  ، گون  انگارهادامه    یزهمچنان   یهادارد. 

شکل گرفته که    یاسی و س  یاجتماع  یایدههمچون پد  ،دولت  یرامونپ  یشماریب
  ینهم  یموجود است، ول   یاتواقع  یۀ ها بر پاره انگااز آن    یکاز هر  یگرچه بخش

توضدست  یاتواقع برداشت  یحاتخوش  م   ییهاو  همواره    یرندگیقرار  که 
ها  بر ارزش  یها خود مبتن برداشت  ینا 1اند. موارد متعارض  یشترگوناگون و در ب

باورها واقع  یایژهو  یو  برخالف  که  به  ینیع  یات هستند    یسادگمستقل، 
ارزینم مورد  نت   یابی توانند  گ   یا  ی )درست  یریگیجهو  قرار    این   بر .  یرند بطالن( 

گونه  ین ترمهم  شاید  شالوده،  از  همواره  »دولت«  که  باشد  آن    ۀ مناقش  یا نکته 
م  یگوهر مفهوم رنج  )و یدر  آن    این(.  73-74:  1371  ینسنت،برد  بر  نوشتار 
ن جُستارها   یستهدف  تکرار  به  دربار  یکه  با گستر  ۀ موجود  که  مدرن    ۀدولت 
فلسف  ی فراخ گفتمان  حقوق  یاسی س   ی، در  آن  یداست، پ  ی و  بلکه  در  بپردازد  چه 

  یناست که در ا   یبرداشت و خوانش  یواکاو  یرد،گ یقرار م  یژهنظر و محجا مطینا
نما مدرن  دولت  از  توضیم   یاندهپژوهش  نگارندگان،  آن  یحشود؛  نظرگاه  از  که 

برسازنده است که در کانون مفهومِ مدرنِ دولت    ۀپارپنج بُن   یدولت مدرن دارا
به دولت  دارند؛  انتزاع  یاهستومند    ۀ مثابقرار  جدا  ینهاد  اتباع؛    یو  و  حاکم  از 

تجل  ۀ تبع  ینشآفر   ی؛مندگستره  یت؛حاکم همچون  قانون  و    ۀاراد  یسرسپرده 

 
، 1392تهران: نشر آگه، چاپ هفـتم،  یی،فرهنگ رجا ۀترجم یاسی،س یهایهتوماس، فهم نظر یگنز،ر.ک.: اسپر  1

 .191ص 
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برم  را  مدرن  دولت  گوهر  چنیدولت،  به  یخوانش  ینسازند.    یبرداشت  ۀمثابنه 
هم   یل، اص تببلکه  هست  یادین بن  یهاشناسه  ۀدربار  یینی چون  دولت    ۀو  سخت 

نما را  خود  ا   یانمدرن  بر  با  ینخواهد ساخت؛  ارائه    ید اساس،  برداشت  دانست 
ا  در  مدرن  دولت  از  تعر ینشده  هر  همانند  رو   یفجا  تواند  ینم  یگرید  یکردو 

آن دسته از    ۀ گونه که آمد، دولت مدرن در زمرهمان.  ید وکاست به شمار آ کمیب
به  یمیمفاه که  نم  ی سادگاست  ا   یین تب   یافت فرا  1. ید آ یفراچنگ  در    ینشده 

ها سخت  داند که بدون آن یم  ی کانون  ۀپارچند بن  ینوشتار، دولت مدرن را دارا
ممکن    ین، شمار آورد؛ بنابرا مدرن به  یعنوان دولترا به  یاسیس  موجودیتیبتوان  

برداشت که  انگارهاست  و  شناسهگونه  یهاها  مدرن،  دولت  به  مربوط   ی هاگون 
بندِ متن    ین واپس  ین،مفهوم در نظر داشته باشند؛ با وجود ا  ینا   ی برا  یزن   یگرید
ایشِپ در  درنگ  با  آنشناسه  ینرو  که  داد  خواهد  نشان  در    یاها  ها  مندرج 

  یلغزش برخ  یل به دل   یا هستند و    جا ینبازشناخته شده در ا   ۀچارچوب پنج شناس
دولت    یها یژگیعنوان و دولت و حکومت، به  یِسازهمانینا   یسوبه  یکردهارو

مقاله اشاره    ینا   انتهایی   یهاگونه که در بخشهمان  یناند؛ همچن مدرن طرح شده
ها  دهند، چالشیم  یل دولت مدرن را تشک  ۀکه جوهر  یایژگیخواهد شد، پنج و

کوتاهِ   یینگان ضمن تب نگارند.  ینند بیخود م  یرا فرارو  یشماریب  یهاو بحران
همچالش  ینا که  کرد  خواهند  ادعا  مها،  معناداریچنان  و  دوام  بر    ینا   یتوان 
 فشرد.یها پایژگیو

 کننده گمراه یِهمانین: دولت و حکومت؛ ایادینانگاشت بنیشپ

پهن دو    یاسی،س   یهاپژوهش ۀدر  موضوعات   ۀ ربارد  یشگی اند   ساختار همواره 

 
 یـزچیچزمان هـو هم یستتر از سرشت دولت نیکانون  یزچیچه  یو اجتماع  یاسیس  ۀهلد، در انگار  یویدبه باور د  1.

 (Held, 1984, p.11. )یستن یزتر از آن نیزآمجدل
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رو دارد؛  وجود  دولت  خاصه  و  دوراند  یمبتن  یکردمختلف  و  »حزم    1« یشیبر 
بر کوشش غا  یعمدتاً  به پرسش  یتاستوار است که    ییهاها و دشوارهآن پاسخ 
در    ید نگاه را با  ین ا  ۀ اثرگذار است. جوهر  یاسیدر کارکرد س   یت است که در نها

معنا    یاکوشد نظم  یم  یاسیس  یۀنظر   یا. انگاره  یدکاو 2« یاسیس  ۀ »انگار  ۀواژدانش
ها  ها را از راه پردازش انگارهپژوهش  ۀ ، هم سانینبار کند. در ا   یدارهارا بر پد
انتظار آزما  یحی توض  یشنهادهایپ   یعنی  انجام میشکه در  بنابرایاند،    ین، دهند؛ 

س دانش  یاست دانش  اجتماع  یعیطب  یهامانند   3ی نظر  یاجزا  یگر،د  یو 
»فلسف   یاجستهبر مقابل،  در  اندازه 4« یاسیس   ۀ دارد.  تا  برایم  یارا    ی توان 

اند هرگونه  انتزاع  یدی تجر   یشۀ پوشاندن  جامعه   یاحقوق    یاست،س  ۀ دربار  ی و 
 (. 20-22: 1393 یود،کار برد )هبه

  ی فلسف  یکرداز رو   یشیبر حزم و دوراند   یدر ارتباط با پرسمان دولت، نگاه مبتن
د  یماهو لحاظ  به  چه از  رو  یزمتما  یشناختروش  یدگاهو چه  و    یکرداست.  حزم 

فعال  یشیدوراند  برسازند  یگوناگون   یهایتبر  دولت    یک  یاسی س   ی زندگ  ۀ که 
نهادها دست  به  عمدتاً  و  حکومتناگو  یبوده  گاه  یگون  (  یرحکومتیغ  ی )و 

ا  در .  است   متمرکز  شود، می  فراگرفته بررس   یمبتن   یکرد رو  ین واقع،    یبر 
صورت خواهند گرفت تا    یندهدر آ  یااند  رخ داده  یراست است که به  ییهایتفعال
رساند. در مقابل، نظرگاه    یاری  یو منابع ماد  یمنافع اجتماع  یع راه به توز  ین از ا
اند  یفلسف م   یشۀ به دولت،  را  ا آن  یح کاود. توضی»دولت«  طرز نگاه،    ینکه در 

ارائ  خط  یکندوکاو  ۀ هدف  فعال  یگذاریاستس   ی، مشاز  حکومت    ی هایتو 
بن  یست، ن کانون  موشکاف  یْبررس   یادینبلکه  نظر  یممفاه  یمتوجه  طرح    ی ایهو 

دوراند  ی مبتن  ۀ انگار  یجابه  یفلسف و  حزم  معنا  یاسی س  ۀ)انگار  یشی بر   یبه 

 
1. Prudential 
2. Political Theory 
3. Theoritical 
4. Political Philosophy 
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ا  به  دولت(    یزیک)متاف 1دولت«   یدۀ »ا   ۀهمان نگر  یعنی  یهنظر  یناخص( است. 
توص و   یفدنبال  دولت  ییها یژگیآن  م  یهااز  در  مشترک  که  است    یانخاص 

تعآن بوده و  بن   کننده یینها  ا از آن  یک هر  یادیسرشت    ینجا هاست. درواقع، در 
دولت   یشناخت یهست  یا  یزیکی متاف  ۀانگار  یک  ۀ ارائ  ، هدف    ۀانگاراست.   2از 
تا بن  یزیکیمتاف ما    یاسیس   یشگیکه اند  یمفهوم  یادهایدولت در کوشش است 

نها بنا  نوبر آن  مبان  یابیده شده است،  به  ی کند؛    یم از مفاه  یخود پژواک   ۀ نوبکه 
ب  و  چویرن   یتنهایاثرگذار  درباره  آدم  یشهاند   یستیمند  کردار    ید با  است.  یو 
گفته  یشپ  یزبا تما  یقوث  یوندیدر پ  4و »حکومت«  3»دولت«   یانم  یزدانست تما

فلسف  یاسیس   ۀ انگار  ۀدربار رو  یاسیس   ۀو  داد.  و    ی مبتن  یکرد قرار  حزم  بر 
که نگاه   ی گونه که گفته شد با »حکومت« سروکار دارد، در حالهمان یشی دوراند 
  سیاسی   گفتمان.  یابدی م  یوستگیبا مفهوم »دولت« پ  یزیکی، متاف   ۀانگار  یا  یفلسف

  دولت   واژۀ  از   ناسازگار  اساساً  و  ناهمسان  بسیار  شکل  دو   به  امروزین،   حقوقی   و
  یا  یسا، دولت و کل  یانم   یز از تما  یشمندان محققان و اند  کهی. هنگامیردگ می  بهره

و    ۀ مداخل  اقتصاد  م  یدولت   یسم ترور   یادولت در  معمولبه  گویند، یسخن    ، سان 
  یا  ینکاربرد، دولت به ماش  ین اند. در ا»دولت« را برابر با »حکومت« گرفته  ۀواژ

آ چن   ید شا  . یابدیم  یل تقل  یی فرمانروا  مندِ یینابزار  منشأ  که  گفت    ینبتوان 
برجست  ی برداشت نوشتار  به  دولت  وبر   5حرفه«   ۀمثاببه  یاست»س  ۀاز  ماکس  از 
چه  نوشتار ادعا کرده است که آن ین او در اWeber, 1964: 78). ) گرددیبازم

م نهادیباعث  بدان   یشود  دولت  ادار  یم،را  دستگاه  که  است  مسئوالن   یا )  ی آن 
ف  یزیآمموفقیت  صورت به  آن(  یادار زور  از  استفاده  انحصار    یزیکی خواهان 
نگهدار  یل تحم  یبرا ا   نظام  ی و  برابر  باشند.  خود  نظر  دولت    یف،تعر  ین مورد 

 
1. The Idea of the State 
2. Ontological or Metaphysical Theory of the State 
3. The State 
4. Government 
5. Politics as a Vocation 
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ادار  یکاساساً   انحصار   یدستگاه  حق  خواهان  که  بوده  که    ی)حکومت(  است 
 . شودیهمگان، به کار گرفته م یمحدود کردن آزاد یبرا یاًقو

سو هم   ، یگر د   یاز  دولت  ینچن محققان    یتالیایا  یا باستان    یونان  یشهرهااز 
استقالل  یهادولت  یا  یانهم  یهاسده پسا  یافته تازه  جهان  سخن    یاستعماردر 
ا یم در  نه    ینجارانند.  آنان  است  یکمقصود  جامعه  کل  بلکه    حکومت، 
(Steinberger, 2013, 771.)  ی اادعا کرده است که اگر جامعه  یرژوزف استر 
آن   یرز   یهایژگیو باشد،  داشته  است:  را  گرفته  شکل  دولت  در    یماندگارگاه 

  یاز ن  ۀتوافق داشتن دربار  یرشخصی؛غ  ینهادها  ینشآفر در مکان؛  یداری پا  زمان؛
  یشه اند   ینا   یرشداشته باشد و پذ  یقطع  یهایم که توان گرفتن تصم  یبه مرجع

  (. 37-41:  1395  یر، ه آن مرجع اقتدار وفادار باشند )استرب  ید که شهروندان با
ا ن  یندر  همسان  حکومت  و  دولت  به  یستند، کاربرد،  هم  بلکه  از  شدت 

چنانمتفاوت هم  کل  اند،  با  جز  دولت   تفاوتکه  هر  حکومت    یک   یدبا  یدارد. 
باشد، ول  با  یداشته  ا  یکاز    یش ب  یزیچ  یددولت  بر  باشد.  شالوده،    ینحکومت 

م د ی»دولت«  بلکه  حکومت،  نه  مترادف  نظ  یگر تواند   / »همبودگاه  یرواژگان 
»1« یاسیس  ۀ جامع »باهمستان/2« ی مدن  اجتماع،  ،  3« یاسی س  ۀ جامع ، 

  باشد. 6« شهر /یویتاس»س  یا 5« ی، »جمهور4« المنافعمشترک / »جمهور/کشور
(Steinberger, 2013: 772). با پرسمان هسته  ینا   یوند پ متن    یاجستارها 

ایشِ پ بر  آن  یادبن   ین رو  که  است  تب استوار  در  سپس    یین چه  و  مدرن  دولت 
برابر چالش   یداریپا  یبررس دولت    یرد، گینظر قرار ممعاصر مطمح  یهاآن در 
به  ی و جدا  یانتزاع   یچون مفهومهم بُناز حکومت  است.    یانضمام  یاپارهمانند 
تواند در  یدولت و حکومت م   یزیآماست که درهم  یستهه بانکت  ین در ا  یزنگریت

 
1. Body Politic 
2. Civil Society 
3. Political Community 
4. Commonwealth 
5. Res publica 
6. Civitas 
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  ینهمراه داشته باشد. ابه  یناهمسان  یامدهایدولت مدرن، پ   ۀدربار  یپردازانگاره
بر آن است که دولت مدرن از و برخوردار است    یابرسازنده  یهایژگینوشتار 

م اساس  در  آرایکه  در  ساگون  یهایشتواند  چارچوب    یاسیگون  در  که 
جلوه  یهاحکومت م گوناگون  بازشناسیگر  مدرن    یک شود.    ی شود،  دولت 

...( را پذ  یرفاه  یبرالی، گون حکومت )لاگون  یهاتواند شکلیم اما    یرا و  باشد، 
دگرد  ینا واقع   یسیامر،  مفاهیژگیو  یوجود  یتدر  و  دولت    یمیها  را  که 

جا  دولت و حکومت تا آن   یانم  ی ، جداسازیآورد. بار یاند، به وجود نمبرساخته
  ین ا  کرد.  ییدولت مدرن شناسا  یبرا  یادینی بن   یهاپارهمدنظر است که بتوان بُن

و جوهر  ضرورتاًامر   داشتن سرشت  نظر  در  به  مدرن    یبرا  یگانه  ۀمنجر  دولت 
که بتوان    یستمفهوم مانع از آن ن   یا  یده پد   یک شود. درواقع، ذات نداشتن  ینم

شناسه  یبرا  یزناپذیرگر   ییهاشناسه داشت؛  نظر  در  آن  ییهاآن  بدون  ها که 
مفهوم   آن  از  سخن  همیب  یده پد   یااساساً  هرچند  خود  شناسه  ین معناست.  ها 

 شوند.  یرگوناگون تفس یهاتوانند بر اساس خوانشیم

 حاکم و اتباع   ی)نهاد( فرا 1دولت؛ هستومند 

زا  یاسیو س  یفلسف  یشگیاند  نظام  یرمس نو  از روزگار    ۀدور  یژهوبه  یش مدرن 
بزرگ    یشمنداناند  یادگارهایخود در    یگانۀ  ییتا هنگام شکوفا   یخواهیجمهور

اند  به  یشۀ آغاز دوران مدرن،  را  برتر از کسان  یتیسان شخصدولت  که   یجدا و 
پرورش داد.  نهند،  یاقتدار گردن م   ینکه بد   ی و آنان  یرندگی اقتدار آن را بکار م

انگار جدا از کارگزاران خود و    یاسیدولت همچون سامان س  ۀ تا آن هنگام که 
اند نشد،  زاده  ن   یشۀ شهروندان  مدرن  پهن   یزدولت  به  پ   یتی گ  ۀپا   یامدهای ننهاد. 

زا  یپنداشت   ینچن   یانضمام از    یاسیس   یساختار  یشاز دولت،  است که هرچند 
و    یمشخص  یهاپارهبُن حکومت  مشهرو  یامانند  برساخته  ول یندان  به    ی شود، 

 
1. Entity 
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معنادار آن  یشکل  تفکاز  )یم  یکها   & Morris, 1998:45گردد 

Runciman, 2003: 28 چن به سد  یفهم  ین(.  دولت،  م  ۀاز    یالدی شانزدهم 
»پگرددیبازم سد  یش.  اصطالح    ۀاز  نو  Statusشانزدهم،    یاسی س  یسندگانیرا 

  یکحاکم بر    یط ند: اوضاع و شرا بردیدو به کار م  یناز ا   یکیفقط در اشاره به  
احوال  و  اوضاع    یا ملت    یک   ی کل  یت وضع  یا (،  Status Principisفرمانروا )

مشخصاً   یدۀ بود، ا  یدا چه ناپکاربردها آن   ین در ا  (.Status Rengiکل مملکت )
نوع مقام  در  دولت  فرمان  یمدرن  و  فرمانروا  از  جدا  عام  و  قدرت  دو  هر  بر 

س  یلتشک تعر  یک درون    ی عال  یاسی اقتدار  )اسک  ین مع  ۀ شدیفقلمرو    ینر، بود« 
به دولت را که آغازگاه برداشت    ینگرش  ینبتوان چن  ید(. شا539-538:  1393

به است،  آن  از  اندمدرن  در  رسا  و  آراسته  سراغ    یشۀصورت  در  گرفتهابز   .
حاکم    یلو عا یگانه  یتمرجع یک یجادا  یاسیس یا  ی »اهداف جمع مدن ی و ۀانگار

که از آغاز آن    ی تنها از مردمکه قدرت آن نه  یتی کند. مرجعیم  یرناپذ را اجتناب
پد همچنآورده  یدرا  بلکه  حق  ین اند،  هر  در    یاز  مقام  صاحبان  شود  گفته  که 

متما هستند،  دارا  زمان  هر  در  آن  قدرت  از  )اسک  یزاستفاده  :  1381  ینر، است« 
همه    یمانموجب عهد و پشخص است که به  یک(. »دولت وحدت همگان در  41
م  یکدیگربا   جمعی محقق  آدم  یریکث  گردد.  مبه  یاناز    یکدیگر با    یثاق موجب 

که او بتواند  یناند تا ا بار و جواز اعمال او ساختهمرجع اعت   یکبهیکخودشان را  
هم  یتمام امکانات  و  چنانآن  ۀ قوا  را  مقتض ها  خود  حفظ    یبرا   یند، بیم  یکه 

امن  و  عموم  یت آرامش  حراست  )هابز،    یو  ببرد«  کار  در  192:  1381به   .)
ا  یاجامعه پدینکه  اراداراده یهمگ  یدبا  یدآ یم  یدگونه  به  موجود    یک  ۀها 
 یاتان (. »آن لو75:  1382  ی، منتقل شود )پوالد  یساختگ  یندگینما  یک  ی، صناع
شود، به کمک  ی( خوانده مCivitas  یندولت )به زبان الت  یاکه کشور    یمیعظ

انسان :  1381است« )هابز،    ی مصنوع  ی فن و صناعت ساخته شده است و صرفاً 
ا71 بر  به    یه، پا  ین(.  قدرت  انتقال  افراد    یگروه  یافرد    یکگرچه    یعنی از 

انتقال آن است که منجر به وحدت    ین ا ی اما اثر واقع یرد،پذیحکومت صورت م
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در    یاانبوهه افراد  عموم  یکشخص،    یکاز  )نهاد(  ایم 1ی هستومند    ینشود؛ 
عموم )نهاد(  ورا   یِهستومند  را    یحاکم  خود  اقتدار  جامعه  در  موجود  کسان 

انگار»گ (. پسNelson, 2006: 69کند )یاعمال م هابز آن است که    ۀ وهر 
گون نام  شخص   یخاص   ۀدولت،  اعتبار  یکاست؛    یت از  کامالً  و    یشخص 

)یمصنوع  »Skinner, 1999: 2 بد »برا  ینا   یبترت  ین(.  که  است   ی هابز 
بهیننخست بهروش  یاگونهبار،  منظم،  و  انتزاعمند  ناهماهنگ    ی طور  لحن  با  و 
 (.  52: 1381 ینر،راند« )اسکی دولت سخن م ۀپرداز مدرن دربارانگاره  یک

هم برا  ۀ هابز  را  خود  بهکامن  یادولت    ینشآفر  یکوشش  هستومند    ۀ مثابولث 
( که  یمدن  ۀ اقتدار( و محکومان )جامع  ۀکاربرنداز حاکم )به  یجدا  ی)نهاد( انتزاع

 Vanاند به کار بست )شان را بدان واگذار کردهخود حقوق  یاناز راه قرارداد م 

Creveld, 1999: 179توض در  آن  یح(.  هابز  چِبود  یاتانلوکه  از    یمشخصاً 
کامن م  یاولث  )سرشت(  سخن    سخن   اشخاص  دربارۀ  من»:  یدگویدولت 

به  یم، گونمی انتزاعبلکه  م   یاز کرس  ی طور  به  آورم« )هابز، یم  یانقدرت سخن 
اند67:  1381 چارچوب  در  اجتماع  ی، و  یشۀ(.  قرارداد  زاده    ی، با  شخص  دو 

پیم که  ا  یششوند  وضع  ین از  نداشتند؛    یعی طب   یتدر  شخص    یکوجود 
به  یانکه آدم  یمصنوع او    یشتن خو  یجااقتدار سخن گفتن و عمل کردن  به  را 

شود که ی م  یدهآفر   یهنگام  یگرنام دارد. شخص د  2شخص، حاکم   ین بخشند؛ ایم
شان، اراده  یندهمانند نمااد بهاز افر  ی گروه   یافرد    یک به    ی ها با اقتداربخشانسان

توافق    ینا   یولث است. »وقت کامن  یا  دولت   شخص،  این.  یابندیو سخن واحد م 
بپذ  تحقق  بد  یجماعت  یرد،صورت  م  یکدر    یوهش   ینکه    یابد،یشخص وحدت 

و   الت  یادولت  م  Civitas  ین به  ایخوانده  و  معن  ین شود  ا  ین تکو  ی به    یجادو 
لو م  یاو    یاتانهمان  غا192:  1381)هابز،    «یراستخداوند  که  صلح،    یت( 

 
1. Public Entity 
2. Sovereign 
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امن  و  پ   یت آرامش  ا  یردگی م  یرا  »حامل  م   ینو  که  ینقش، حاکم خوانده  شود 
م  شمار  به  حاکمه  قدرت  )هابز،  یصاحب  حال192:  1381رود«  در  که    ی(. 

خود    یاعضا  یر واحدِ کسان بر اثر زاد و م   ۀروند و انبوهی و م  یند آیحاکمان م
تحم  یا پا 1دولت   یتکند، شخص یم  ییرتغ را  تعهدات  فراو حق  یلبوده،  را    یها 

 -Skinner, 2009: 342) آوردیاز شهروندان خود به اجرا درم یک هر  یزندگ 

  ییتواند کارهاینم  ی راست است که به  ی ساختگ  یتی (. دولت شخص346 & 345
  ین تواند در چنیکه م  یباشد، بلکه تنها شخص  یراآن را پذ  یترا انجام و مسئول

اعتبار  یطیشرا شخص  کند،  مصنوع  یاقدام  آن    یِ و  نقش  که  است  حاکم 
ساختگ   یندگی نما  یا   ی بخشیتشخص شخصِ  )  یاز  است   ,Skinnerدولت 

هابز به    یۀ مدرن دولت در نظر   یشۀ فرگشت اند   یر(. کوتاه سخن، س347 :2009
و    ی انتزاع  یتی چون شخصرشت خود را همرسد و دولت سیخود م  ی کانون  ۀ نقط

از زمان   بودن دولت ی مصنوع یۀبود که نظر  یزبینت ید . البته بایابدی بازم ی ساختگ
با نظر  ی آن از سو  ۀبرجست   یانب بوده است. در    یبی رق   یهایههابز، هماره  همراه 
تواند  یگفته میشپ  یزات دولت نزد جان الک از نظرگاه تما ۀ باره خاصه انگار ین ا

  مناصب   و   دستگاه  میان  گرچه  وی،  اندیشگانی  سامانۀ   در.  یرد نظر قرار گمطمح
بندند،  می  بکار   را  حکومتی  قدرت   این  که  کسانی  طبیعی   شخصیت  و  حکومتی

م   یی جدا  اشخاصیافکنده  آنان  و  م  یعموم  یشود  قدرت  یپنداشته  که  شوند 
 یهااجتماع و قدرت  یهاقدرت  یانم  یزها واگذار شده است، اما تمابدان  یقانون

ا در  اند   ین دولت  )الک،    یگاهیجا  یشهساختار  بار269:  1392ندارد    ی،(. 
مصنوع  یانتزاع   یژگی و جداساز  یو  و  دولت  و  هم   یبودن  حاکم  از  آن  زمانِ 

شناسه  ، اتباع کانون  هست  یهادر  و  قرار    ینشالود  ۀبرسازنده  مدرن  دولت 
  فهمی  حکومت،   و  دولت  شخصیت  از  برداشتی  چنین   داشتن   بدون .  یردگیم

 
1. The Person of the State 
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  یی هاتواند پرسشیچه ماما آن 1. گرفت  نخواهد  شکل  مدرن  دولت   دربارۀ  بایسته
برانگ  حاکم  یزدرا  سرشت  که  است  به  یا  یتآن  واال    ۀپاربُن  یگرد   ۀ مثاباقتدار 

چ  مدرن  کدام شخص  یستدولت  آنِ  از  دولت،    یساختگ   یتاست؛ شخص  یت و 
و   ا   یا حاکم  به  پاسخ  بعد  یناتباع؟  بخش  وارد  را  ما  نوشتار    ینا   یپرسش، 

 کند. یم

 دولت مدرن دولتِ حاکم

مهم  یکی گمان  یب شا  یهاشناسه  ین تراز  و  مدرن  ها،  آن  ینتربرجسته  یددولت 
اند  یتحاکم  ۀانگار ا  یشۀ است.  با  مدرن  تنگاتنگ    یوندیپ  یتحاکم  یدۀدولت 

تار  و  خاستگاه  چراکه  هستا  یخدارد؛  با  حاکمین)تکو  یش آن  مفهوم    یت ( 
دولت مدرن که    یژگی و  ین ا  (.157:  1394شانه حرکت کرده است )هلد،  به شانه
د   ید با  ی راستبه سنت  یگر از  دوران    یاقدرت    ی اشکال  آغاز  در  جدا شود،  اقتدار 

اقتدار کل   یزمدرن و از خالل ست با    یلردها  یعنی  یداخل  یرقبا  و  یساپادشاهان 
( برآورد  سر  باMorris, 1998: 174فئودال  بر    ید(.  تمرکز  که  داشت  دقت 

به  یت حاکم  یشۀ اند خود  مدرن  مفهوم  اقتداردر  گستر  ی مانند  در  که    ۀواال 
ب   یی نها  یچون توافقهم  یدشود، نبایمشخص بکار گرفته م  ینیسرزم مناقشه  یو 

ا  گوهر  نگر  یندر  »حاکمی ب  شود.  یسته اقتدار  مبهم  یب  یمفهوم  یت گمان  اندازه 
از    یابهام برخ  ینکه ا  یاگونه( به (Kalmo & Skinner, 2010: 1است«
حدانگاره به  را  پ   یپردازان  که  است  کرده  حاکم  یشنهادآشفته  از    یتحذف  را 

 (.Maritain, 1951: 29اند )یدهکش یشبه پ  یاسی س ۀفلسف یشگانی نظام اند
را »قدرت مطلق    یتحاکم 2ی شش کتاب در جمهورژان بُدَن در    کهیآن هنگام

 
 یمو تنظـ یدهسـازمان  یـکاسـت،    یامر انتزاع  یامفهوم    یککه دولت    یمانلسون »ما امروز متوجه شده  یان. به ب1

 یـدهکه دولـت نام یامر انتزاع ینبه وجود حکومت است تا ا  یازو حدود اقتدار حاکم. ن  یگاهاز جا  یو ادراک  یمفهوم
 (Nelson, 2006: 7).و بالفعل اقتدار حاکم بدل شود«  یبه اعمال واقع شودیم

2. Les Six Livres de la République 
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مطلق    ی، عال   ی»اقتدار  یا( و  65:  1358اجتماع« )جونز،    یک حکومت    یایو پا
( در  440:  1393  ینر، ولث« )اسک کامن  یکبر شهروندان و اتباع در    یشگی و هم

نخست  گرفت،  حاکم  یدایشپ  یهانشانه  یننظر  مدرنِ  گشت.    یدارپد   یتمفهوم 
  ی زندگ  یتوافق برا مورد    یانی قادر به فراهم آوردن بن  یگر که خدا د   ی در جهان»
اعطا کند    یت مورد نظرش را به حاکم  یهایژگیخواست وینبود، بُدَن م  یاسی س

جا در  را  آن  رو  یعنیخودش    یو  چارچوب    ینزم   یبر  در    ۀگستر  یکو 
)  ینیسرزم دهد«  قرار  شکل  Van Creveld, 1999: 177مشخص  در   .)
اقتدار    یاننما  یتمدرن حاکم  یشۀاند  یمترس  یبرا  یو  ۀکه نگر  یاجمال ساخت، 
غ   یکدر    یتی حاکم دولت    یهایژگیو   یرشخصیمفهوم  بازشناخت.  را  خود 
شود،  یم  یندگی حاکم نما  یاحکومت    یلۀ وسبُدَن، گرچه به  ۀ ولث( در انگار)کامن

ا  یول حاکم،    یاه  پادشا  ی از آن جداست؛ چراکه دولت ملک شخص  ین، با وجود 
بلکه سرشت آن برساخته    یست شد، نی مشاهده م  ی چه در دوران فئودالهمانند آن 

عموم قدرت  طر   یشگی هم  یاز  از  که  م  یقاست  گرفته  کار  به  شود...  یپادشاه 
اقتدار  مطمح  یزدولت از جامعه ن  ی جداپندار  ین، افزون بر ا بُدَن بوده است.  نظر 

فرا  موجودیتیچون  هم   یتی حاکم و  پنداشته    یورا  جامعه  در  موجود  هر شخص 
را   یت مفهوم از حاکم ین ا  ین نخست ۀ (. بُدَن شناس Nelson, 2006: 64شود )یم
  یرا دائم بودن آن است، ز  یت پندارد: »صفت نخست حاکمیبودن آن م  یشگی هم

توان آن را قدرت حاکمه  یشود، نم  یضتفو  ینی مدت مع  ی اگر قدرت فقط برا
  یانم  یزیتما  ی،بودگدائم  یژگی در اشاره به و   ی(. و65:  1358دانست« )جونز،  
حاکم و  م  یتحکومت  قویقائل  او  نظرگاه  از  حکومت    یفوظا  یی اجرا  ۀشود. 
اما    ، است، در برابر  یمدت محدود  ی است که کارکردش برا  یت برآمده از حاکم

زمان  یتحاکم نظر  همیب  ی از  و  )عنا  یشگیکران  اما  174:  1349  یت، است   .)
اچآن در  ب  ین ه  ومورد    یدبا  یشترباره  باشد،    یتحاکم  ی بودگمطلق  یژگیتوجه 

سازد. اقتدار  یدولت مطلقه را فراهم م  یک   یادهایبن  یو  ،آن  یق است که از طر 
ا در  است  مطلق  ا  ین حاکم  که  ه   ین مفهوم  بدون  مسئولیچاقتدار  و    یت گونه 
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مگر خداوند.    یست گو ن پاسخ  ی شخص  یچ واگذار شده است و به ه  ی به و  ی شرط
دستِ  یبترت  ینبد تعرحاکم  در  ا   یف، کم  از  است    یِگریستادهمصون  مشروع 

اسک  66:  1358)جونز،   نکت 543:  1393  ینر، و  آن  ۀ (.  توجه  ودرخور   ی که 
حاکم  یمدع پافشارقانون  ی سرشت  یت،است  بُدَن  دارد.  که  ی م   یگذار  کند 
مهم  ینتریادیبن حاکم  ینتر و  ق  یت، حقوق  وضع  قدرت  است  همان  انون 
»نخست 88:  1371  ینسنت،)و قوان  یار شهر  ۀ نشان  ین (.  وضع  قدرت    ینحاکم، 

  یمقام  یب و تصو   یت که به رضامردم است... بدون آن  یبرا  ی و خصوص   یعموم
(. البته به باور او، حاکم  66:  1358باشد« )جونز،    یازمندفروتر از خود ن   یابرتر  

که مربوط به   ینیکشور چه قوان  ۀ موضوع  یناز قوان   یرویبه پ  یبندیخود از هر پا
قوان  یشینیانپ چه  و  )اسک  ین است  است  معاف  (.  44:  1393  ینر،مصوب خود، 

  یتفشرده است که حاکم  ینکته پا  ینبر ا 1روش   بُدَن در کتاب  ین، افزون بر ا
 تواند به اشتراک گذارده شود. ینبوده و نم ی واگذارقابل 

ا از  نظر   ین، اما پس  دفا  یۀدر  اهابز  پینعِ  برجسته  یچیدهبار  انگاره  یاو   یهااز 
حاکممطلق و  دولت  خصوص  در  پذ  یتگرا   ی هابز  یهاانگاره.  یرفتصورت 
  یدهکاو  یبه کوتاه   یناز ا   یشآن پ  یستیدولت و چ  یریگشکل   یچگونگ   ۀدربار

آن باشد،  ا   ید چه  مطمح بیندر  واره  باشد  نظرگاه    یتحاکم  یهایژگینظر  از 
و با   یاشاره شد هابز از رهگذر قرارداد اجتماع  یناز ا   یشه پاوست. همانگونه ک

ساختگ  ینشآفر به  یشخص  حاکم  و  نمادولت  انگار  ینا   یندۀعنوان    ۀ شخص، 
پ به  را  ن   ینتر یچیدهمدرن دولت  بن  ینتر پروردهیکو  بر    یادشکل خود  گذاشت. 

مدرن است؛ در واقع،    یتِحاکم  ۀانگار  یزنزد او ن  یتحاکم  یشۀ شالوده، اند  ینهم
حاکم 2دولت   یتِحاکم نه  و    یت و  برسازند  یافرمانروا  مدرنِ    ۀ اتباع،  گوهر 
  یت بود که چون شخص یزبین ت  ید(. باNelson, 2006: 61نزد اوست ) یتحاکم

 
1. Methodus ad Facilem Historiarum Cognitionem 
2. Sovereign State 



 147  ... افتِیدر پنج شناسه فرا  یکندوکاو

 

  یتو از جمله کاربست حاکم  ی گرخود قادر به کنش  ،دولت   ی و انتزاع  ی ساختگ
شود. پس  ی به کار گرفته م  ینده اکمِ نمابه دست مقامِ ح  یتحاکم  ین بنابرا  یست،ن

و نظرگاه  حاکم  ینا   ی،از  ه   یتیقدرت  شخصیچبه  تماماً   یست؛ ن  ی وجه  قدرت 
موقع به  نما  یتِمتعلق  حاکمِ  )الگل   ینده »مقامِ  هابز،    -141:  1388  ین،است« 

آن 301:  1381 از  نما(.  رهگذر  از  دولت  که  اقدام    یعنی خود    یندۀ جا  حاکمْ 
پ  یت حاکم  ین بنابراکند،  یم به  بازم  یانم   یوند اساساً  اتباع  و    گرددیحاکم 

ا(. شکل ساده194:  1388  ین،)الگل بد  ین تر  است    یانب   قابل  یبترت  ین انگاره 
شخص مردم  برم  یتکه  را  می دولت  مجاز  را  او  و  رهگذر  یسازند  از  که  دارند 

اقتدار   یندۀ نما حاکم،  شخصِ  راستا  یخود،  در  را  صلح    یت من ا  ین تأم  یواال  و 
  یتی حاکم  یوند پ  یک اقتدار، حاکم و مردم را در    ین ها بکار ببندد. کاربست اآن

  یستیدر نزد هابز چ  یتکه حاکمیناز آن گذشت ا   یدکه نبا  یادهد. نکتهیقرار م
اتباع،    یتشد از رهگذر قرارداد و با رضا   یانگونه که بندارد، بلکه همان  یشخص

مقا به  بلکه  حاکم  شخصِ  به  حاکم نه  جمع  یک)چه   1مِ  چه  و  از    یشخص 
دولت واگذار    ی انتزاع  یتشخص  یندۀ نما  ۀ مثاب( به202:  1381اشخاص( )هابز،  
به    یتیبلکه قدرت حاکم  یستند، ن   یتنگاه، حاکمان مالک حاکم  ینشده است. از ا

شود و  یبه کار گرفته م   ینهاد  یبا مقام )و نه شخص( در چارچوب  یوندش پ   یلدل
هم حاکم  یانبن  ینبر  به  آن  )الگل یم  یاددولت    یتِاز  (.  188:  1388  ین، شود 

نبا  ینش ب  ینا   یشگرزا   یخوانش  ین چن بودن حاکم  یانم  ید است که  با    یتمطلق 
  یهابز  ۀشخصِ )و نه مقام( حاکم خلط کرد. انگار  یِ خواهیتو تمام  یاقتدارطلب 
ا کاربست  ب  یمشترک  وجهیچ( و ه 76:  1380  ی، است )پوالد  یگانهدوم ب  ۀ با گمان

 ( 188: 1388  ین، قدرت خودکامه ندارد )الگل
ا در  بایناما  رو  یدجا  که  کرد  اشاره  نکته  چند  به    ینا   یکردبه  نسبت  نوشتار 
تااندازه  یتحاکم م  یارا    یۀدو سو  یدارا  یتکه، حاکمکند؛ نخست آنیروشن 

 
 انداخته است. یی)مقام( حاکم جدا یعموم یتو شخص یعیطب یتشخص یانصراحت مجا بهین. هابز در ا1
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بُعد س   یاربس   یتدو چهره از حاکم  ینا   یمعنا 1. یحقوق  ۀ و جنب   یاسیمهم است: 
پار ب  ین ا  ینپس   ۀدر  اما آن  یحتوض  یشترنوشتار  باداده خواهد شد،     مطمح   یدچه 

  یبه درک یزی تما ین توان بدون در نظر داشتن چنیآن است که نم یرد نظر قرار گ 
حاکم از  فروکاستن  Simpson, 2008: 53-56)   یافتدست    یتژرف   .)

اقتدار    یت حاکم نماتیم  یقانون  یتصالح  یابه  از    یبدفهم  یاگونه  یانگر واند 
حاکم س  ۀ مثاببه  یت گوهر  امر  حاکم  یاسی کانون  به  توجه  هرچند،    یت باشد؛ 

شود بلکه   یت حاکم  یحقوق   یۀموجب کنار گذاردن سو  ید نبا  یرویچ به ه  یاسی س
به  یمبتن   ی بود که حکمران  یارهوش  یدبا قانون  قابل  بر  به   یتوجهصورت  وابسته 

ا  یاسیکاربست قدرت س  یسازوکارها بر  اقتدار( است.  نه  به    یدبا  ین، آئ   ین)و 
و    یته  یکرد. بدون قدرت، اقتدار امر   یژهو  ی قدرت و اقتدار توجه  یانم  یزتما
م  یهودهب چارچوبیمحسوب  اقتدار،  رسم  یقانون  یشود.  م  یو  شود،  یمحسوب 
س  یشههم  ی چارچوب  ین چن   یول قدرت  با  نسبت  و    یافته   یت موجود  اسی یدر 

م  اقتدار سرشتیدگرگون  اقتدار    ی شود.  که  معنا  بدان  دارد؛  وجود    یا نامشروط 
نشده است.    یاصادر شده و    یااست که    یچون مجوزندارد؛ اقتدار هم   یادارد و  
  یتو ظرف  یتصالح  یی،است که به توانا  یو نسب  ی ربط  ی که قدرت امر  یدر حال

مفهوم  ینکه دولت مدرن در ا (. دوم آنJackson, 2007: 15شود )یمربوط م
  ینیسرزم  ۀ قانون درون گستر  ینو فرجام  یدولتِ حاکم است که منبع انحصار 

خود را حفظ کرده    یمراجع قدرت در داخل برتر  یگر مشخص است و در برابر د 
برتر  ۀها در پهن دولت  یرو از سا به لحاظ    یجهان مستقل است.  تنها  و استقالل 

واحدِ    ۀ سک  یها »دو روواقع، آنشوند؛ دریم  یز متما  یکدیگر از    یلی و تحل  ینظر
حقوق  یاسی س )  ی و  حاکم، هJackson, 2007: 12هستند«    یچ (. سوم، دولتِ 

 
 ینگـاه، دارا ینباور دارد که مفهـوم دولـتِ حـاکم در نخسـت  یتدو جنبه از حاکم  ینبا اشاره به ا  یککورم. مک1

پلکد. البته یم یو امر حقوق یاسیامر س یاندولتِ حاکم در مرز م  ی،دو سر( است. از نگاه و  ی)خدا  یژانوس  یاچهره
 .(MacCormick, 1993: 11فروکاست ) یکدیگربه  یددو جنبه را نبا یناز ا یکیچه یک،کورممک یدگاهاز د
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گون  یداللت جمهور  یایژهو  ۀ بر  حکومت،  د  ی، دموکراس  ی، از  و    یگرسلطنت 
همگون قانون ااست که انواع ن  یو حقوق  یاسیس  یانی بن  یت، اشکال ندارد؛ حاکم

حکمران  یهاگونه  یا  یاساس مبنایم  یمختلف  بر  بگ  یتوانند  شکل    یرند؛آن 
  ینمحدود است؛ چنآخر مطلق و ناگفته دستِیش پ  یچهارم، دولتِ حاکم در معنا

ناد  یدنبا  یامر به  محدود  یدهمنجر  به  یگوناگون  یی هایتانگاشتن  که    یژهوشود 
اساس م  یقانون  وارد  دولت  بایبر  بلکه  چن   یدآورد،    ییهایتمحدود  یندانست 
طر  یین تع  یسازوکارها از  با    یق شده  نسبت  در  مؤسِّس  قدرت  گرفتن  کار  به 

 توانند با استثناء مواجه شوند. یکه همواره م یی هایتدولت است؛ محدود
به  دانست  یدبا مدرن  دولت  به  گستر  ۀمثابباور  با  حاکم  از    ی فراخ  ۀ دولتِ 

با وجود گون  یهاانگاره تفاوت  یاربس  یگونامتقابل روبرو شده است که   ی هاو 
م اویشب  ی ها، همگآن  یانبرجسته  اثبات  با هدف  ادعا که دولت مدرن،    ینکم 

  یتها در گفتمان حاکمانگاره  ین اند. دهشِ اشده   یانب   یست، دولتِ حاکم ن  یگرد
در    یت»حاکم 2در گذار«،   یت»حاکم 1متأخر«،   یتِمانند »حاکم  یمیبا طرح مفاه

 6، چندپاره«   یتِ»حاکم 5دولت«،   یورا  یت»حاکم 4، «یتحاکم»پسا 3بحران«، 
و   9شده«   یف تضع  یتِ »حاکم 8، «یافتهیلتقل   یتِ»حاکم 7منسوخ«،   یتِ»حاکم
ا  یموارد خودنما  ین از  ا یم  ییدست،  پنگره  ینکند.  در    یچالش  یش زا   ی ها 

با    یکانون  ۀ چون شناسهم   یتحاکم  یبرا  یادینبن و درواقع  دولت مدرن هستند 
بن گرفتن  به  یت،حاکم  ۀ پارنشانه  که  دارند  آن  از    یاگونهسرِ  را  مدرن  دولت 
ته خود  اله  یمفهوم  انتقام    هکرده،  آن  از  و  کشانده  برزخ  به  را  حاکم  دولتِ 

توانستهآن  آیا  که  است  آن  گشوده  پرسش  ولی.  یرند بگ اقتدار  ها  توانِ  از  اند 
 

1. Late Sovereignty 
2. Sovereignty in Transition 
3. Sovereignty in Crisis 
4. Post-Sovereignty 
5. Sovereignty beyond the state 
6. Fragmented Sovereignty 
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9. Weakened Sovereignty 
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هر چند    یدولت مدرن کاسته و آن را در تنگنا قرار دهند؟ کندوکاو  یتی حاکم
سان  که با هدف مناقشه در کانونِ دولت مدرن به  ییهانظرگاه  ین ترکوتاه در مهم

شده ارائه  حاکم  م دولتِ  دست یاند،  اندازهتواند  تا  اپاسخ    یبرا  یاکم    ینبه 
 پرسش سودمند باشد. 

 یی اروپا یۀموردِ اتحاد ی؛المللینب یهاییهمگرا ـ الف 

به  ینا فزاادعا  واکاو  یایندهصورت  که  است  شده    یۀاتحاد  ۀنمون  یمطرح 
نمانه  یی اروپا به  دولت  متقابل  یوابستگ  ۀگسترد  یشرو  یانگرتنها    یکدیگر ها 

تأث بلکه  انگار  یشگرف  یربوده،  آفر  یتحاکم  یسنت   ۀ بر  راه    یسیدگرد  ینش از 
  . ( Kalmo & Skinner, 2010: 19گذاشته است ) یجاژرف در مفهوم آن به

پ  یلنِ اتحاد   ی موارد  یدایش والکر،  هم  یی اروپا  یۀهمانند  سازمان    یکچون  را 
دور  یبرا  یانشانه  ین نو 1یاسیِ س از  مرحل 2یت حاکم  یاییِوستفال  ۀگذار    ۀ به 

کرده 3یت حاکم  یاییِ وستفالپسا دور  قلمداد  »به   یایی وستفال  یتِ حاکم  ۀ است. 
ب آرام  یِهادولت  یالمللینسامان  که  دشوارحاکم  با  و  ناهموار  ی آرام   ی هایو 

بنا نهاده شد، اشاره    یالدیم   1648در سال    ی صلح وستفال  ۀ پس از معاهد  یاربس
ا حقوق   ی المللینب  ساختار   ین دارد.  مکمل  چارچوب  دو  قرار    یت حما   مورد   یبا 

اساسیم حقوق  حقوقبه  یگرفت؛  نظام  داخل  یعنوان  نظم  بر   ی هادولت  ی که 
حاکم را سامان   یهادولت یانالملل که ارتباط مینشد و حقوق ب یحاکم اعمال م

  یک  با  وستفالیایی  نظم  حقوقی،   دوگانۀ   ساختار  این  وجود  با  ولی.  یدبخشیم
حقوق  یکپارچهو    یبعدتک  موقعیت  یا  پیکره اقتدار  م 4ی از  شد«  یبازشناخته 

(Walker, 2003: 9).  یاسی س  یت، از ظرفیاوستفالدر برابر اما در دوران پسا  
ها آن  یانو از م   ین نو  یاسی س  یهایکرهو رشد پ   یش کارساز و کارآمد دولت با زا 
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درخور  ییاروپا  یۀ اتحاد شکل  به  یتوجهبه  است،  شده  ا  یا گونهکاسته    ینکه 
رقبابه 1دولت نا  یهاسازمان حقوق   یسان  س  ی اقتدار  نمود    یاسی و  مدرن  دولت 
گوناگون   یهاانتقاد  یری گنگره بر آن است که با اوج  یک راستا    ین اند. در ایافته

حاکم رس   ی ایهحاش  یامر  ۀمثاببه  یتاز  فرا  آن  نوبت  حشو،  از    یده و  که  است 
ا    2یت حاکممدافع پسا  ینتربرجسته  یککورممک .  یابیم   ییمفهوم رها  یندست 

»دگرگون است  کرده  قدرت  یجادا   یهایادعا  در  و    یداخل  ۀمشروط   یهاشده 
منجر    ییاروپا   یۀ عضو در رابطه با اتحاد  یهادولت   یاسی س  یهایتو قابل  ی خارج

رهاساز سنت  یت حاکم  یدی کل  یهایژگیو   یِبه  مفهوم  است    ی در  شده  آن 
(MacCormick, 1999: 125 ).  ا چن   ین با    یهاتحاد  آنکه یب  یامر  نیحال، 

در مفهوم   یت حاکم  یاگونهکه به  یابد دست    یی هایتها و ظرف به قدرت  یی اروپا
  .(MacCormick, 2010: 151-152شود، رخ داده است )یآن منجر م   یسنت 

پسا مفهوم  برابرِ  اند  یلن  یت، حاکمدر  بستر    یت حاکم  یشۀ والکر،  در  را  متأخر 
مشروطه   یی درواقع، تکثرگرا  4گرفته است.   یپ 3مشروطه«   ییگرا»تکثر  یاگونه

فراهم نظر  ۀ کنندکه  دست  یت حاکم  یشۀاند  ی چارچوب  و  است  به  متأخر  کم 
است که    یتی دارد، موقع   یپوشانهم  یحقوق  یها ییاز تکثرگرا   ی با برخ  یشکل کل

اقتدار مشروطه ن  یگر ها دبرابرِ آن دولت نون با  کاها  بلکه آن  یستند، تنها بودگاهِ 
شان  ینتراقتدار مشروطه که برجسته  ۀبالقو  یهایگاهپا  یابالفعل    یهابودگاه  یگرد
فرادولت  ییهاآن سطح  در  که  هستند.  شده   یابیجا   یهستند  مرتبط  بر  ا اند  فزون 

 
1. Non-State 
2. See, MacCormick, N., Questioning Sovereignty: Law, State and Practical Reason, 
Oxford University Press, 1999, MacCormick, N., “Beyond the Sovereign State”, 
Modern Law Review, Volume 56, Number 1, 1993, pp. 1–18 and MacCormick, N., 
“Sovereignty and after”, in Sovereignty in Fragments: The Past, Present and Future 
of a Contested Concept, Edited by Hent Kalmo and Quentin Skinner, Cambridge 
University Press, 2010, pp.151-168 
3. Constitutional pluralism 

  شده است: یانب یرمشروطه در اثر ز یی ثرگراتک یدۀا. 4
Walker, N., “The Idea of Constitutional Pluralism ”, Modern Law Review, Volume 
65, Number 3, 2002, pp.317-359 
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پ  ین،ا پا  یانم   یوند به  و  به  یردولتی غ  یهایگاهدولت  سلسلهنه    1ی مراتبصورت 
پرداختِ   ین شود. در قامتِ ا یسته نگر 2ی و افق  ی مراتبیرسلسلهشکل غ به ید بلکه با
حاکم  ی، نظر به  یت زبانِ  پسا  یت حاکم  یجامتأخر،  زبان    یت،حاکمو  همانند 
به  یتهمدرن پسا  یته مدرن   یجامتأخر  به  ی داریهسرما  یا و    یته مدرنو    یجامتأخر 
پسا  یداریهسرما م  ی، داریهسرماو  رخ  به  را  )یخود   :Walker, 2003کشد 

19). 
اصرف  ی، بار از  ه  یننظر  به  که  وینم  یرویچنکته  بر    یمبتن   یژگیتوان 

اتحاددولت بودن  داوطلبان   ییاروپا  یهمحور  توافق  زادولت  ۀ و  در  را  آن    یش ها 
م  یدهناد نظر  به  رو یانگاشت،  پ  یکردهاییرسد  هم   ین ا  یدایش که  را  چون  نهاد 

بر  آن در نظر گرفته  یتی حاکم  یدولتِ حاکم و ادعاها  ی برا  یبحران نه  اند، اگر 
گرا از  فروکاست  ی کم بر برداشتدستِ  دولت،   یتِحاکم  یستیِنادرست از چ   یفهم

شده استوار  باآن  دست   یادآور  ید اند؛  هرچند  که  برداشت  یابیشد  و  مفهوم    ی به 
  ید اما نبا(Kalmo & Skinner, 2010: 5).  است   یناشدن یتواحد از حاکم

  یک محدود کرد. از    ی کامالً حقوق  ی اصرف و نگره 3یتِ مفهوم را به صالح  ینا
به    یقدرت واگذار شده از سو  ۀ مثاببه  یت مهم، حاکم  یار انداز بسچشم اشخاص 

انتزاع )نهاد(  طر   یهستومند  از  که  نما  یق دولت  حاکمِ  گرفته    یندهِمقامِ  کار  به 
سیم سرشت  پشت  یابدیم  یاسیشود،  با  مؤسِّس   یبانیِکه  دولت  4قدرت  به   ،

ا  م  ین)حاکم(  را  تمامیامکان  تا  صالح  ینهاد  یسازوکارها  یدهد    یهایتو 
  ین معلق( سازد. بد یاها را دگرگون )و  آن یاجرا و حت  یین،کاربست اقتدار را تع

.  یاسیس  ۀ است و هم محصول رابط   یاز قدرت رسم  ی هم تجل  یت»حاکم  یبترت
 تصویری  عمومی،  و  نهادی  وجوه   بر  تمرکز   با(  یقدرت رسم  ی لتج  یعنی )   اولی

  نشانگر (  یاسی س  ۀمحصول رابط   یعنی )  دومی.  کندمی  ترسیم  حاکمیت  از   حقوقی
 

1. Hierarchical 
2. Heterarchical 
3. Competence 
4. Constituent power 
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س   ی حقوق  یهابرداشت.  است  سیاسی   تصویری نوبه خود به  یتاز حاکم  یاسی و 
«  است  -قدرت  واقتدار  -یتو ظرف  یتکننده توجه به دو موضوع صالحمنعکس
به صالح   یتحاکم  ی حقوق  یۀسو   .( 195-194:  1388  ین،)الگل مربوط    یتکه 

و یم با  پ   یگذارقانون  یژگی شود،  حال  یوند دولت  در  است،  جنب   ی خورده    ۀکه 
بن   یتحاکم  یاسیس دولت  یانم  یاسیس   ۀ رابط   یادبر  و  نمامردم  قدرت    یانگر، 

)الگل  است  حال  ینا   .(197-195:  1388  ین، مؤسِّس  بخش  یدر  که  از    یاست 
حاکم تک  یت گفتمانِ  مفهوم  یهبا  و   1شده ییزدا یاستس  یبر  اقتدار   ی برتر  یا از 
قانون،    یتو گسترش حاکم  یاسی س   یت در برابر حاکم  ی حقوق  یتدادن به حاکم

بن  یتحاکم از  ساخته  یاسیس   یانرا  برون  )خود   :Prokhovnik, 2007اند 

معنا  یدار پا  یسر    یاسی، س   یت »حاکم  ی ول  .(150 ساختِ    یتحاکم  یدر کانونِ 
  یتشرط مهم حاکم  یک   یبه افشا  یرا( زProkhovnik, 2007: 155)  است«

»امر    یعنیپردازد؛  یشده است م  ی پوشاز آن چشم   یاسی س  ۀکه در گفتمان انگار
  یگرداند، توان ی بازم  یتمربوط به حاکم  یهاکانون بحث   به  یگررا بار د  یاسیس

  ۀ توسع  ۀدربار   یاسی س  ۀ بخشد و آن را در مرکز پنداریم  یتتازه به مفهوم حاکم
ظرف  یاسی س   یۀ رو برا  یتو  معناپُر  ی آن  ساختن  دهد«  یم  ی جا  یاست،س  یبار 
(Prokhovnik, 2007: 159).  س  یاانگاره امر  مفهوم   یاسیکه  قلب  در  را 

  یسنت   یشۀ سازد تا از چارچوب اند یامکان را فراهم م  ین دهد، ا یقرار م  یت حاکم
خورده    یوندقانون پ  یتحاکم  ۀبا آموز  یاصورت برجستهکه به  یتدر باب حاکم

ا در  گذارد.  فراتر  را  پا  اند  ین است،  به   یحقوق  یکردرو   یشگانی، چارچوب 
در  یت؛حاکم را  مشکالت  چاره  هنجارها  ینشآفر  ضرورتاً  و   یقانون  یقواعد 
موجست آنیجو  حال  نگرکند  حاکم  یاسی س   ۀکه  به  در    یت،نسبت  را  چاره 
معنا  یت حاکم  یاسیس  یمعنا  یبرتر به  شناخت    یحقوق  ینسبت  و  آن  از 

ا  یچگونگ ماندن  کل  یقاز طر   یاسیس  یمعنا  ینپنهان  نظر گرفته    یدینقش  در 

 
1. Depoliticized 
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 . یابد یمندِ مدرن مدر سنت دولت قانون  یامر حقوق ی شده برا
رو هر  س  ید با  یدر  به سرشت  توجه  که  معنا  یت،حاکم  یاسی افزود    یده ناد  یبه 

نکته است که    ین بر ا  یفشارپا  ۀ مثاببلکه به  یست، آن ن   ی حقوق   یهاانگاشتن جنبه
دولت نهفته است خود بر قدرت    یهایتصالح  یین که در تع  یقانون  یی اقتدار نها

  ی، رو  یناست. از ا   ی مبتن  ییاستثنا  یتمؤسِّس در وضع  ۀقو  یاسی س   یریگ یمتصم
نم  مؤسِّس  در  ی»قدرت  ز  یل مستح  یادیبن  یهنجار  یکتواند  به    ینا  یراشود؛ 

دولت را فراهم   یانرژ ین تر یاست که اساس یا یاسیس  یایی انکار تداوم پو یمعنا
است؛ خلط قدرت مؤسِّس و قدرت مؤسَّس...    ییهنجارگرا  ۀ مغالط  ینآورد. ا یم

نم  را  مؤسِّس  بهیقدرت  حلتوان  هنجارها  در  کامل  قدرت  وطور  کرد...  جذب 
  ی بودن را به قانون اساس  یا و پو  ی باز، موقت  یها یژگیاست که و   ی مؤسِّس قدرت 

تغ یم به  نسبت  را  مپاسخ  یاجتماع  ییرات دهد، آن  نگه    ین ا   یادآوردارد و  یگو 
-249:  1388  ین، وابسته به استثناء است« )الگل  یت، نکته است که هنجار درنها

  یدهرا ناد  یت مفهوم از حاکم  ین کنند ایمشروطه که کوشش م  یهانظام  . (248
  ینخواهد بود، حت   یکنار رفتن  ی توانند درک کنند که استثنا از زندگینم  یرند، بگ

برا  ینظر  یطرح   یین تع  یق از طر  جاآ  یکه  ن  یگاهی ن  چن   یست، قائل    ینگرچه 
  یتوضع  آگامبن   یان گرفته باشد. به ب  ی جا  ی شکل  ی قانون اساس   یک در    ی طرح
  یادین بن  یمپارادا   ۀمثابدر قلب دولت قانون نهفته است و به  یشاپیش پ  یی،استثنا

امر بدان    ین اگرچه ا  . (29و    17:  1395شود )آگامبن،  ی م  یاننما  ی نظام حقوق
  ین،از قاعده است. با وجود ا   یشتر استثنا ب  یتکه در دولت مدرن اهم  یست معنا ن
قانون، بلکه    یبرا یمکمل ضرور یک یدۀ قانونِ مدرن به استثنا نه به د  یتِ»حاکم

  ی،از نظرگاه حقوق   .(Kahn, 2011: 41نگرد« )یشکست و نقض آن م   ۀ مثاببه
حقوق  یاقانون    یک  م  ی هنجار  قاعدتویتنها  از  باشد    یگر د   ۀاند  شده  استخراج 
  ی به هنجار  یاو   1یی شناسا  ۀبه قاعد  یا  یمراتب قواعد حقوقکه سلسله  یاگونهبه

 
 .167-199چاپ پنجم، صص  ی،محمد راسخ، تهران: نشر ن ۀ(، مفهوم قانون، ترجم1395هربرت، ). ن.ک.: هارت،  1
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م  یادیبن ول یختم  بن  یچه  یت، به حاکم  یاسیس  یکرددر رو   یشود.    یادینی هنجار 
از هنجار    یشپ  یمتصم  یعنی حاکم( وجود ندارد؛    یریگ یم)اقتدار تصم  یم جز تصم 
برا لحظ   یو  دارد؛  وجود  تصم  ۀ آن  )و  سازد  می  بنا   را   خرد (  یریگ یماراده 

  به  یمقانون، تصم  ۀ ندارد؛ در جهان زند  یاتح  یم که هنجار بدون تصم   یاگونه به
تصم  ۀانداز البته  است.  مهم  به  یمهنجار  که  معنا  تع  یک   یلۀ وسبدان    یین هنجار 
نینم به آن  نسبت  اما  نخودسرانه    یز شود،    تابع  تصمیم   گرچه .  یست و مستبدانه 

  هنگامۀ  در  پایه،  این   بر   است؛  پوچ   امری  نیز   بدان   ارجاع  بدون   اما  نیست،  هنجار
هنجار  یریِگ تصمیم کاربست  نم  یحاکم،  مشاهده  نظام  یخاص  کل  اما  شود، 
تصم  یحقوق است؛  اعمال  حال  به  یمدر  پس  حاکم  دارد؛  وجود  نظام  کل  خاطرِ 

ب  برا  یرونحاکم  اما  قانون،  تصم  ی از    از   فراتر   حاکم   قدرت .  یردگ یم  یم قانون 
  . (Kahn, 2011: 41کند )می  عمل  قانون  از   حمایت  و   آفرینش  برای  و  قانون
وابسته    یمبه تصم  یابد، ب  یتکه در عمل موجودآن  یبرا  ی»هر هنجار  یادبن  ینبر ا

هنجارها نظام  کل  به-است.  نماد  ۀ مثابدولت  تصم  -یننظم    یمِ تصمیعنی    یم، به 
 . (Kahn, 2011: 52حاکم وابسته است« )

حاکم  ی نگرش  ین چن  یامد پ با    ین ا  ۀبرسازند  یت به  ارتباط  در  که  ادعاست 
همچنان در    یناقتدار فرجام  یی، اروپا  یۀ اتحاد  ۀاز گون  یالمللینب  ییهاییگرا هم

نهادستان   ه  یعنی   ییداور  دارد.  قرار  آن شود  ینم  یزیچیچ دولت  از  مانع  تواند 
دولت حاکمکه  ب  ۀ خفت  یتها  را  جوهر  یدارخود  و  بن   ۀسازند    یۀ اتحاد  یاد توافق 

همچنان استثنا    یز ن  ینهزم  ین رسد در ایبه نظر م 1شوند.   یادآوررا بدان    یی اروپا

 
 یامانند نشانهتواند بهی شود، می ( از آن نام برده مBrexit)  یگزیتکه تحت عنوان بر  یی اروپا  یهاز اتحاد  یتانیا. خارج شدن بر1

ــ با شرکت در همــه  یتانیارشناخته شود. مردم ب  ی جهان  یهایی محور همگرااز سرشت دولت  ۀ، در قامـت قـو2016ســال    ی پرس
 یخطـا ۀافشـاکنند یاواقعـه ینگذاردند. چن یشبه نما یانضمام یتیرا در موقع  یمل  یتحاکم  یاسیس  یهمؤسِّس سو

 کـهینحاکم به سر آمده است و ا  یمل  یهاکه دوران دولت  یشهاند  ینا  یعنیاست؛    ییاروپا  یهاتحاد  ۀبرسازند  ینظر
( یتانیادر بر یتحاکم  یادینبن  ۀپارلمان )آموز  یتنشان داد که حاکم  یگزیتشود. بر  یمتسه  یدتواند و بایم  یتحاکم
 ۀرا وارد جامع یتانیامردم بر یندۀعنوان نماسازش قرار نگرفته بود؛ چرا که کنش پارلمان بهها موردسال این در  هرگز
 ۀتـر دربـاریـقگونه هم شد.کندوکاو دقینمواجه شود که هم  یتوانست با بازنگریکه همواره م  یامر  کرد،  ییاروپا
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ارائه شد بر سرشتِ    ین از ا   یش که پ  یایکه بنا بر واکاو  آن   یتیِ در مفهوم اشم 
را   یزچ( همهSchmitt, 2008: 125-136مؤسِّس استوار است، ) ۀقو  یندگیِنما
ایم  یینتع در  قدرت  کاربست  و    یمبتن   یامر  یت، وضع  ینکند.  است  اراده  بر 

ماه و  حق   ی جدا  یتی خرد  ا  یوجود  یقت از  ندارد؛  چارچوب    ین خود  در  قدرت 
م  یمیتصم در  یابدینمود  انتزاع  یانضمام  یتیموقع  که  نه  م  ی و  شود  یاتخاذ 
(Kahn, 2011: 41-42).   م  یامر  ین چن برونینشان  که گرچه  از  دهد  رفت 

مبتن  یک  همگرا   ی سازوکار  هز یم  یی بر  ول ینه تواند  باشد،  هز  ی زا    -ینهبرآورد 
مقهور کنشِ اراد  یدهفا تواند  یاست. در ضمن، گرچه استثنا م  یانضمام  یِکامالً 
  یامانند گونهبه  یاسیسازمان س   یکاساس    ، شود که در آن  یفتعر  یسانِ امربه
م  یکاز   قرار  خطر  در  با  یرد، گ ینظام،  چ  یداما  استثنا  که    یستن   یزیدانست 

مشخص مفهوم  و    یبتوان  کرد  ارائه  آن  شرا   یاانبوهه  یااز  برگز  یط از  که    یدرا 
آ در  باستثنا  معنا  است   1یانه گراهستی  و  وجودی  مفهومی  همواره  استثنا.  یابدن 

(Kahn, 2011: 45).  ۀ دولت، ادام  یکنظر    شالوده، ممکن است از   ینبر هم  
آن    یاسیِس   یتموجود  یبرا  یچون چالشهم  یالمللینب  یهادر سازمان  یهمکار

نما  ی چون دولتهم بد   ییاستثنا  یتی وضع  یانگرحاکم و  گفت    یدبا  ین آئ  ینباشد. 
است که    یرو  ینمؤسِّس نهفته است؛ هم از ا  ۀقو  ییدر قدرت نها  یقاًدق   یتحاکم

آلمان در    یکه دادگاه قانون اساس   یاگونه ماند، بهیم  ی چنان حاکم باقدولت هم 
دربار  یم تصم خود  نظرگاه    یان ب 2یی اروپا   یۀاتحاد  ۀ معاهد  ۀ مشهور  از  داشت. 
.  یست ن یت بر حاکم یتی محدود  یی حقوق اروپا یز،ن 3فرانسه  ی قانون اساس یشورا

 
 :یابدنوشته ب ینرا در ا ییاروپا یهو اتحاد یمل یتحاکم یگزیت،ارتباط بر

Auer, S., “Brexit, Sovereignty and the End of an Ever Closer Uniun”, in Brexit: 
Sociological Responses, Edited by William Outhwaite, Anthem Press, 2017, pp. 41-
53. 
1. Existential. 
2. Brunner v. the European Union treaty [1994] 1 C.M.L.R. 57.  
3. Constitutional Council, Decision 2004–505 DC, Treaty establishing a 
Constitution for Europe 

 یگـاهاز جا یگـربـار د 2009در سال   یسبونل  ۀمعاهد  ۀخود دربار  یآلمان در رأ  یدادگاه قانون اساس  ین،افزون بر ا
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آموزه    ینا  یاست. حت   یی بر حقوق اروپا  یتی محدود   یمل  یت بلکه در برابر، حاکم
  یت سازگار با حاکمتواند نایدارد، نم  یبرتر  یبر حقوق داخل  ییکه حقوق اروپا

دق  یمل شود،  ا  یقاًقلمداد  ا  یلدل  ین به  قوان  یبرتر  ینکه  بر  سرانجام    ین خود 
حاکم    یادولت  یاد، بن  ین بر ا .(Troper, 2010: 142استوار است ) ی مل یاساس
ن   یا است   حاکم  یست،حاکم  آن ینم   یتشاما  شود؛  محدود  طرتواند  از    یقچه 

دولت است،    یتشود، صالحیمحدود م  ییاروپا  یهمربوط به اتحاد  یسازوکارها
درنها  یامر حاکم  یتکه  قو  یاسیس  یتبه  توان  است    ۀو  وابسته  مؤسِّس 
(Loughlin, 2003: 83).   یک در    یت الملل حاکمینحقوق ب  یدگاهپس »از د  

ن نهفته  مؤسَّس(  )قدرت  مشروطه  مشخص  در    یست،نظم  قدرت    یکبلکه 
گرفته است«    یرد کند، جا  یا  یرد تواند آن نظم را بپذیاش م برسازنده که اراده

(Roth, 2004: 1024).  ت  یدبا دولت  یعهداتدانست  معاهدات  که  برابرِ  ها 
م  یالمللینب بهدست   یرند،گی برعهده  ادعاها  یاگونه  ۀمثابآخر  ظهور  و   ی بروز 

گسترآن  یتی حاکم در  م  یالملل ینب  ۀ ها   :Bartelson, 2006شود )یمحسوب 

465.) 

 حقوق بشر ـ ب

برخ  نظرگاه  ن  ۀ توسع   یکردها، رو   یاز  امروز  جهان  در  بشر  حقوق    یزگفتمان 
  یِ دولت مدرن جلوه کرده و اقتدار واال یتی حاکم یدر برابر ادعاها یهمچون مانع

که هر    ییادعا  ینمربوط به چن   یهااستدالل  ی شرح و واکاو 1است.   ییده آن را سا

 
 ۀدربـار یامـدیپ یسـبونل ۀ»معاهـد یمتصـم یـنا 150است. برابر با بنـد  یستهنگر  ییاروپا  یۀدولت حاکم به اتحاد

فـدرال آلمـان نـدارد.   یدولـت بـودن جمهـور  یفیـتِک  یا  یتتوان ساختن وضعکم  یادولت واحد و    یک  ینشآفر
 آزادانـۀ  حـق[  ینـیبیششـود. پپـینم  یمنته  یایجهنت  ینبه چن  یزن  ییاروپا  یهاتحاد  یبرا  یحقوق  یتشخص  ییشناسا
چنـان عضو هـم یهادولت است. دولت  یتحاکم  یچنان پابرجاهم  یتموجود  ییدبر تأ  یلیرفت پاز معاهده[ دلبرون

 خود یتمشخص ساختن حدود صالح یتصالح یاخود  یتصالح یتِصالحمانند و هرگز یم  یباق  "ارباب معاهدات"
 کنند...« یاعطا نم ییاروپا یهرا به اتحاد

BVerfG 2 Bv E 2/08, 30 June 2009. 
1. See for example, Clunan, A. L., “Redefining Sovereignty: Humanitarianism’s 
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اند   یگونگونه  یهاجنبه  یابرداشت    یک  به  یشهاز  و  بشر  مفهوم   یژهوحقوق 
چه در  نوشتار خارج است؛ آن  ین ا  ۀ اند، از گسترنظر قرار دادهمطمح  را   یت حاکم

استوار است    یتواقع  ینبر ا  به طرحِ هرچند کوتاه آن همت گمارد  ید جا باینا
ها در برابر حقوق  دولت  یت حاکم  یشبر فرسا  ی مبتن  یهایکرداز رو   یاریکه بس

تضم  آوردن  فراهم  در  حاکم  دولتِ  نقش  برا  یهاینبشر    یی، شناسا  ی الزم 
اند؛  انگاشته  یده بشر را ناد  یهایها و آزادساختن حق  ییو اجرا  یدن بخش  یت رسم
حما  ید با  یول که  حق  یتدانست  به  یهااز  ظرفبشر  به  وابسته    یت شدت 

مسئول  یهادولت و  است؛    یهاحکومت  یتحاکم    یگزینجا  یچ»ه  یعنیآنان 
ب و  ب  یتحاکم  یبرا  ییوچراچونیمسلم    ی بندسازمان   یاگونه  ۀ مثابهدولت 

حقوق  یاسی س بهتر  ی و  آوردن  فراهم  آزاد  ین تضم  ین جهت  امن  ی کرامت،    یتو 
( ندارد«  وجود  شا  .(Jackson, 2007: 122بشر  گرچه  از    ید درواقع،  بتوان 

جدا  یهاحق  ی، نظر  یایهسو را  حاکم  یبشر  استدالل    یتاز  و  پنداشت  دولت 
گرفته    انسان بودن به همگان تعلق  یژگی و  یلتنها به دل  ییهاحق  ینکرد که چن 

ارتباط و  و   ی است  بهآن  یژگیبا  دولت  ۀمثابها  عمل،    شهروند  در  اما  ندارد 
بهتر است گفته شود که حقوق بشر به   یااند،  و حقوق بشر به هم وابسته   یتحاکم
است؛   یتحاکم ب 1وابسته  دارا  یها»حق  یگرد  یانیبه    یعمل  یتاهم  یبشر 

 
Challenge to Sovereign Immunity”, in Negotiating Sovereignty and Human Rights: 
Actors and Issues in Contemporary Human Rights Politics, Edited by Noha Shawki 
and Michaelene Cox, Ashgate Publishing Limited, pp. 7-25, Reisman, W. M., 
“Sovereignty and Human Rights in Contemporary International Law”, American 

Journal of International Law, Volume 84, 1990, pp.866-876.  
آشـکار وجـود  یارادوکسکرده است: »در نفسِ »حقوق بشر« پ  یبندصورت  ینادعا را چن  ینا  یاهلل فلسفیتهدا  .1

 ییهـا. »حقوق بشر« اساسـاً ترجمـان مـالکیاسیمالک سدهد، هم از یخبر م یمتعال  یهاارزشهم از    یرادارد، ز
-کـرده ییآراصف یدولت یهاسیاست خصوصاً ،«یاستها درست مقابل »سمالک این.  یاستس  ۀاز حوز  یروناست ب

بـر  یحد  ید،حقوق را فهم  ینتوان ایکه با آن م  یاست و روش  یافتهچه اصطالحاً به »حقوق بشر« شهرت  اند. اما آن
حقوق بشـر را واجـد  یآخر واست.« دستِ یاستبه اجرا گذاشت، کارِ س یتاًکرد و نها یبندآن گذاشت، آن را طبقه

 یدرآمـدپـیش ،«یاستبشر: جدال حق و س اهلل، »حقوقهدایت فلسفی،. است دانسته «یاسیس یرناپذدرمان  یعت»طب
هـا و از حـق یلیتحل ییحقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم، جستارها(، 1395) یدمحمد،س ی،فاطمیدس  یبر: قار
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آن چراکه  طرهستند،  از  داخل  ینقوان   یق ها  حقوق  در  چه  در    ی موضوعه  چه  و 
ب موردینحقوق  گرفته  ییشناسا  الملل  جاقرار  تا  اجرا  ییاند.  به  مربوط    یکه 

م بشر  ا یحقوق  مسئول   ی )اجرا  ینشود،  بشر(  ابتدا   ی اصل  یت حقوق    ییو 
  یدهها آفرآن دولت  یاست که از سو  یالمللین ب  یهاحاکم و سازمان  یهادولت
بشده دولت  یرون اند.  نظام  ه  یهااز  وجود    ی برا  ینی تضم  یچ حاکم  بشر  حقوق 

  ی برا  یستهاقتدار با  ی دارا  ی و چه خصوص   یچه عموم  یگریسازمان د  یچ ندارد؛ ه
ا  .(Roth, 2004: 1034« )یستها نحق  ینا  یاجرا بر   یفشارپا  یاد، بن  ینبر 
  ی، اخالق   ی ایفهچون وظها هم احترام بدان  یبشر و ادعا  یهاحق  ی اخالق  یهاجنبه
گذار    ید نبا  یت واقع   ین . از ایستها ن آن  یو مؤثر برا  ی واقع  ین تضم  ۀکنندفراهم

س  امر  که  حاکم  یاسیکرد  کانون  جا  یتدر  مدرن  سرشت    یدولت  و  داشته 
امر    یدانست که فرا  ییبشر را ادعاها  یهاحق  نباید .  یاندنمایآن را بازم  ین راست 
تحد   یردگی م  قرار  یاسیس را  آن  )الگلیم  یدو  نگرش    .( 200:  1388  ین، کند 
در    یتیقدرت حاکم  یقبشر از طر   یهادهد که حقینشان م  یتبه حاکم  یاسیس

قوان مورد   ین چارچوب  مقررات  حما  ییشناسا  و  و  گرفته  شوند.  یم  یت قرار 
کنند  یرا فراهم م  ی مل  یهاحق  نظام   یجادامکان ا   یدار اپ  یتِ با حاکم  یها»دولت
  یار مانند. بسیم  یباق  یبشر  یهاحق  یبانپشت  ینترمهم  ۀمثابها بهراه آن  ینو از ا 
  یاز ما ن  یم؛دولت باش  یتحاکم  ی فرا  ی دوران  ی خواهد بود که در پ  یانهگراآرمان
حاکمآن  یجابه  یم دار به  یت که  را  بپندار   ی اصل  ۀمثابدولت    یم، منسوخ 

حاکمسپاس جا   یتگزار  تا  پا  ییدولت  ب  یبرا  یایهکه  و    ی المللین نظم  است 
بهتر  یمل  ۀمشروط  یهانظام  ین چنهم فراهم    یهاحق  ین تضم  ین که  را  بشر 
باشیم ) یمکنند،   »Ignatieff, 2000: 302).  موضوعه و  حق  یسازالبته  ها 

)دآن  یاجرا  ینتضم حقوقها  نظام  داخلین ب  یر  حقوق  نظام  و    همواره(  ی الملل 
وضع   یریگ تصمیم  قدرت  مثابۀ به  حاکمیت  گوهر  شمول  تحت   ییاستثنا  یت در 

 
 .25، تهران: انتشارات شهر دانش، چاپ سوم، ص هایآزاد
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امر ر  یاست؛  خود  پو  یشهکه  س   یایی در  با    یاسی قدرت  برخورد  اثر  در 
دارد. یشپ   یهاضرورت ب   ید با 1آمده  حقوق  چارچوب  در  الملل،  یندانست 
اروپا  ینی بیشپ  نهادهای دادگاه  همانند  بشر    یی شده  بر    ی مبتن   تماماًحقوق 
داوطلبان  یگرکنش و  مدولت  ۀآزادانه  آن  هر  و  بوده  مبنایها  بر    یتواند 
اثربخش    یی دولت، کارآ   یتیقدرتِ حاکم  یاسیس  یستی برخاسته از چ   یاتمقتض

 2خود را از دست دهد. 

 شدن یو جهان یسممدرنپسا ـ پ

مفهومبه  یدبا اشاره کرد که در چارچوب   3گرا یانبنپسا  یشۀ اند  یِصورت کوتاه 
  . (Lipping, 2010: 186-204) است یده مفهوم دولتِ حاکم به چالش کش  یزن

کانون   ۀ مثاببه  یاسی با آماج قرار دادن مفهوم امر س  ی انگره  ین رسد چنیبه نظر م
پ  یتحاکم در  مدرن،  بازکاو  یشیبازاند   یدولت  حاکمسر  یو  در    یتشت 

  یتحاکم  یان م  یوند گسست پ   یه،پا   ین خارج از دولت مدرن است. بر ا  ی چارچوب
بازساز ا  یتحاکم  یو دولت مدرن و  برا  یسنت  ۀگستر  ینخارج از    یتنها چاره 

حاکم مفهوم  برداشت   یت حفظ  است    یدر  شده  پنداشته   ,Lipping)معنادار 

س   یکردیرو   ینچن   .186 :2010) امر  داشتن  نظر  در  مفهوم  یاسیبا   ی همچون 
غ  یدارا نامعلوم،  غ   بینیپیشیرقابلابعاد  چ  یرقطعیو  ناقص،    یستیکه ضرورتاً 
سازد و کاربست  یرا آشکار م  یاجتماع  یساختارها  ۀ هم  یز انگو مناقشه  یدارناپا
پ   ییگرا یانپسابن  یاسی س  یشهاند   یمبان گرفتن  پرسش  به  اشکال    یاپیهمچون 

 
 یتپـژواک اسـتدالل اشـم یکـا،آمر متحدهیاالتدر ا 2001سپتامبر سال  یازده ۀبا رخداد حادث ی،از نظرگاه برخ.  1

 .(Roth, 2004: 1022)رسد یبه گوش م یاضطرار یطدر شرا یاسیگسترده از قدرت س یریتفس  ۀدربار
دولت در اثر حقوق بشـر، امـا بـا اسـتفاده از  یتوارد بر کاربست حاکم یهایتمحدود یرشضمن پذ  یگناتیفا.  2
دولـت قـرار گرفتـه  یتاز حاکم یتبر حما یالمللینفرضِ نظم بیشپ  یماتادعا کرده است که »تنظجالب    یریتعب

 .(Ignatieff, 2000: 297است« )
 

3. Post-foundational Conceptual Framework 
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کل  -شالوده  کالِیزی متاف جهان  ییگراعام  یت،همانند  اساس  ی، شمولو  ،  -چبود، 
(Marchart, 2007: 2به پرورش دهش هانا آرنت و کارل اشم )ۀدربار  یت  

س امر  مفهومبه  یاسیمفهوم  دربردارند  یسانِ  همگان  ۀکه  گشودگ  یتعناصر    یو 
پ  1)عموم(  و  پرداخته  چن   یشنهاداست،  که  است  را    ییهاسرنخ   ینشیب  ینکرده 
به گوناگون  ۀدربار س  یاجتماع  یوندهایپ   یتوجه  از گستر  یاسی و  دولت    ۀفراتر 
مرجعِ    ۀ»سرشت و گستر  یاسی امر س  ین،دهد؛ بنابرایقرار م  یاردر اخت  ینی سرزم

 یچون »نام( و همLipping, 2010: 191))موضوع( مخصوص به خود ندارد«
  یزیهر چ   یان پایامکان ب  یعنی   ییبازنمایرقابل  غ   ۀابژ  یک آن    یسواست که آن

دارد«؛   اLipping, 2010: 192)وجود  بر  س  ین،آئ  ین(  چنگ    یاسی »امر  از 
شده« خارج  »(Lipping, 2010: 194  دولت  در  و    یادینبن   ی گشودگ  یک ( 

 یادیِ بنپسا  ی»فضا  یعنی  (Lipping, 2010: 200)  «یعموم  یاز فضا  ینیمع
خود را از    یهامختصات و داللت  ]یتجمله حاکم  از[  یم مفاه  یاسی، امر س  یِربط

شوند که  یم  یننو  یچارچوب مفهوم  یک  یبه عناصر افتراق   یلدست داده و تبد 
فهم    روشن و درخور  ی به افق  یاسی ( ساختار سیگرا)مطلق  یشیندر آن کانون پ

  آگاه خود،   هویت به که -اشمیتی  برداشت در  مرزی مفهوم یک به -یابدیم  تغییر
 .((Lipping, 2010: 200 کند«می تضمین را  سیاسی   جامعۀ  انسجام و  شده

از    یاسی، س   یتحاکم  ین،و بنابرا  یاسیزوال امر س  یبا ادعا  یزن  یکردهارو   یبرخ
و    ی نِگر  یواند. آنتونآورده  یان دولت حاکم سخن به م  ۀمثابدولت مدرن به  یانپا
اند   یکلما به  گسترده  ارجاع  با  دربار  یشلم  یهایشههارت    یست ز   ۀ فوکو 

حکمران 2قدرت،  انضباط 3ی هنر  قدرت  به  یجهان  یامپراتور  یدۀا 4ی، و  سان را 
تار  یامر در  آن  به  »گذار  م   یتحاکم  روشنیک  که  صورت    « یردپذ یمدرن 
(Hardt & Negri, 2000: xiiتوص ) آنان، »شکل  کرده  یف نظرگاه  از  اند. 

 
1. Publicity or Openness (Öffentlichkeit) 
2. bio-power 
3. Governmentality 
4. Disciplinary Power 
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منطق    یراموناست که پ  ی ملو فرا  یمل  یهاوارهاز اندام  یاانبوهه  یتحاکم  ینون
بر   یامپراتور .(Hardt & Negri, 2000: xiiاند« )گردآمده یی واحد فرمانروا

  ی، که در آن امر اقتصاد  یاجتماع  یخود زندگ   ید، تول1یاسی س یستیز  ید تول  یۀپا
فرهنگ  س  یامر  امر  گسترده  یاسی و  شکل  همبا    یابه  و  یکدیگر  بوده  پوشان 

 & Hardt & Negri, 2000: xiiiکند )ی عمل م گیرند، یرا در برم یگر دهم

ب41 به  ا  یگر،د  یانی(    یت مفهومِ حاکم  یاسیِ س یستیز   یسیِ برداشت، دگرد  ین در 
فوکو نظرگاه  »همانمطمح  ییاز  است:  گرفته  قرار  ما  توجه  به  فوکو  که  گونه 

ا باآموخته  اند   یدست،  به  و  یی زا یشدوباره  بپرداز   یژگی کردن    یم، حکومت 
و    ینقوان  ید تول  ینۀحاکم از زم  یهاکنش  ۀکه مالحظات خود را دربار  یاگونه به

زم به  تغنظام  یاهنجارها    یدتول  ینۀ مقررات  از   یاگونه  امر،   این.  یمده  ییرها 
بافت  نظام  ین نو  یایی پو در  که  م   یاجتماع  یت واقع  یگانۀهاست  و  یرخنه  کند 

  یبه دستگاه کنترل و حکمران  ی انضباط  ینماش  یکقانون از    یسیمنجر به دگرد 
)یم جامع  .( Negri, 2010: 205شود«  از  گذار  جامع 2ی انضباط  ۀ پس    ۀ به 

مبتن 3ی کنترل  ز  ی که  سرشت  است،    ین نو  یم پارادا  یاسی سیستیبر  قدرت 
-Hardt & Negri, 2000: 22است )  یامپراتور   یت مفهوم حاکم  ۀبرسازند

امپراتور  ینبر هم  .(27 ب   یرمتمرکزغ   ییدستگاه فرمانروا   ی، اساس،    ین سرزمیو 
هو که  است  سلسله  یهایتمشخص  و    یر پذانعطاف  یهامراتبچندتباره، 
کند  یم  یدهسلطه سازمان  یهاشبکه  یلو تعد   یم تنظ   یقمبادالت متکثر را از طر

  ی اجتماع  یست ز  یامپراتور  ی»موضوع حکمران  .( 27:  1391و هارت،    ی)نگر
قدرت است«  یست وارِ زرو نمودارِ شکل نمونهیناست و از هم  یش خو   یتدر کل
هارت،    ی)نگر ا   . (30:  1391و  و  ین از  و  پسا  ۀجامع  یژگی نگاه،  مدرن 

ا  یاسیشدن امر س  یف نح  یایی امپراتور بر    یگر د   یاستاساس، مکان س  ین است؛ 

 
1. Biopolitical 
2. Disciplinary Society. 
3. Society of Control. 
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بر    . (271:  1391و هارت،    ی خود را از دست داده است )نگر  یت و واقع   یت فعل
فضا  یاد،بن  ینا قدرت  یچه   ی، امپراتور  یالس   ی»در  ندارد  یمکان    -وجود 

  ی راستبه  یا آباد  کجانا  یک   امپراتوری.  یستجا ن یچجا هست و ه همه  یامپراتور
)نا  یک است«  س  یدشا  .(Hardt & Negri, 2000: 190مکان    یمایبتوان 
نگر   یتحاکم  یننو توسط  که  به  یرا  هارت  حاکم  ۀمثابو  مدرن    یتهماورد 

معرف  حاکم(  ا   ی)دولت  به  اشاره  با  است  بازشناخت:  یژگیو   ینشده  بهتر  ها 
بازنماهم  یامپراتور  یتحاکم س  یاقتصاد  یهاقدرت  یزشآم  ییچون    یاسی و 
و امر    یمر عموما  ۀ دوگان  ؛(Hardt & Negri, 2000: 354شود )یم  یدارپد

  یوندپ ؛Hardt & Negri, 2000: 188-189)) داردیبرم یانرا از م  یخصوص
گستر  یت حاکم مشناخته  ینی سرزم  ۀ با  را   ,Hardt & Negri)گسلد  یشده 

2000: xii)  پا از  جهان  یافتن  یانو  عصر  در  مدرن  حکومت    شدنیدولت  و 
نهادهاشرکت م  ین زم  یبر رو   یفرامل  یها و   ,Hardt & Negri)دهد  یخبر 

2000: 324.) 
ازجملهپسا  یکردهایرو   ی، واکاویبار و  که    هارتو    ینگر  یهایشهاند   مدرن 
گون است،  گونه  یهاها و انگارهیدهاز ا  یزشیتوجه و آمدرخور  یگستردگ   یدارا
  بدان توجه داشت آن  ید چه باآن 1کند؛ یتر را طلب مافزون  یو توان  یگر د  یمجال

از است   حاکم  ین ا  یدگاه د  که  مدرن  چارچوب  هم  هنوز  کانون    یت مقاله،  در 
کنون دولت  یجهان  همچنان  دارد؛  به  یهاقرار    ،حاکم  یها دولت  ۀمنزلمدرن 
باز دن   یقواعد  تع  یامروز  یایدر  دگرد  2کنند. یم  یینرا   قابل   یها یسیگرچه 

 
 یاسی،امر س ۀدربار(، 1391)ن.ک: موفه، شانتال،  ی،هارت و نگر یامپراتور یدۀاز ا یرومندن ینقد ۀمشاهد  یبرا  .1

 .110-118داد نو، چاپ اول، صص تهران: نشر رخ ی،منصور انصار ۀترجم
جهـان  یـکهـا از متشـکل از دولـت یجهان یدایشجهان، پ یختار  یاسیِبزرگ س  یتواقع  یر،پانصد سال اخ  »در.  2

از زبان   یشب  یی،گراملی  از  بیشتر  دموکراسی،  گسترش  از  بیشتر  بسیار  -یتیواقع  ینهاست. چنیمرکب از امپراتور
-یمـ یینتع یم،کنمی زندگی آن در ما که را سیاسی  جهان  سرشت  اساساً  -شدنیاز جهان  یشترب  یاربس  یها و حتحق

 .(Armitage, 2005: 1کند« )



 يفصلنامه دولت پژوه  164

 

جهان  یتوجه هم   ی المللبین  پهنۀ   در (  شدنی)ازجمله  که  است  نموده  چون  رخ 
دولتِ  نا  یگرانرخدادها و باز   ین اما ا 1اند، دولت حاکم نمودار گشته  ی برا  یچالش

  یاتیح یهانقش یفایحاکم در ا   یهادولت یگزینتوانند جایها نمبرخاسته از آن
بهآن و  دقت  ی برا  یت امن   ین تأم  یژه وها  باشند.  پد شهروندان  در    ییهایدهنظر 

ترور دولت  یی استثنا  یت وضع  یک مانند  به  م یس همچون  اقدامات  براو    ی ها 
سو   یارویی رو آن،  حاکم  ی کنندگیینتع  یۀبا  بهآن  یتی قدرت  را  نشان   یخوبها 
دولتیم جهان  امپراتور  ی هادهد.  به  نشده    یلتبد   یجهان  یونفدراس   یا  یحاکم 

س  »جهان  بههم  یاسیاست.  کشورها   یانهناساالرگرا   نظامی  ۀ مثابچنان   ی از 
دولت است.  شده  برساخته  اخودساالر  در  هستند  حاکم  هنوز  که   ین ها  معنا 

  یچنان داراها هم هاست. آنآن  یاقتدار انحصار  ۀ شان، گسترینیسرزم  یمرزها
 یروهای و کنترل ن  یسازمانده   ین،وضع قوان   ی استقالل مشروطه هستند که آزاد

  یینخود، تع  ینظام پول  یریت دو م   ینشآفر  یات،مال  یآورجمع  یس، و پل  ینظام
خارج  یداخل   یهایاستس برقراریو  د   یشان،  حکومت  یپلماتیک روابط   ی ها با 
پ   یدهسازمان  یگانه، ب سازمان  یوستنو  بر   یالمللینب  یهابه  حکومت  خالصه  و 

 ,Jacksonکند« )یها اعطا م خودشان را به آن یهاها، منافع و ارزشیدهاساس ا 

پد  یستۀبا  .(149 :2007 که  است  نظام    شدن،یجهان  ۀانگاشتیشقت  وجود 
برا  فضایی  ی، دولت  ساختارهاست.  دولت و    یدگشای م  یملفرا  یگرکنش   یرا 
-ینرا در سطح ب  ییوستدهااست که امکان انجام داد  نظام  ینکند. ایم  ینتضم
  یساختار  ین دولت درون چننا  یهاگران و سازمانسازد. کنش یفراهم م  یالملل

که دولت    یتیصلح و امن   یها در فضاپردازند؛ آنیو نه خارج از آن به کوشش م
 :Jackson, 2007رسانند )یخود را به انجام م  یکرده است، کارکردها  ینتأم

154). 

 
 پندارد، ن.ک.:یرو به زوال م شدنیها را در عصر جهاندولت یتکه حاکم یابا انگاره ییآشنا یبرا. 1

Sassen, S., (1996), Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization, 
Columbia University Press. 
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)نهاد( حاکمِ گستره1دولتِ حاکم   یِمندگستره است   2مند دولت مدرن هستومندِ 

(Pierson, 2004: 9)معن  ینا  ؛ درون    است  ی بدان  افراد  گستره    یککه 
  ین،دولت هستند. سرزم  یتحاکم  ۀ( مشخص و نه فراتر از آن، سرسپردین)سرزم
حاکم  یی فضا آن  در  که  م  یت است  گرفته    ۀ محدود  ین »سرزم  یعنی شود  یبکار 
حاکم  یت حاکم 3ییِ فضا پس  سرزم   یتاست؛  فراز  م   ینبر  شود« یاعمال 
(Elden, 2013: 329).  ا حاکم  ین، آئ  ینبر  مدرن    یت کاربست  روزگار  در 

سگستره جوامع  است؛  دارا  یاسیمند  تعر  یهاینسرزم  یمدرن  و    یفمشخص 
  ییو آشنا  یژه مدرن مفهوم و  یهاها و خطوط مندرج در نقشهشده هستند. رنگ

ا  آن  و  مرزهایندارند  چارچوب  در  حکمران  یکه  واحد  دستگاه  وجود    یدولت، 
دولت    ینیسرزم  یکه درون مرزها  یافراد  ۀ هم  کم نسبت به ویشدارد و اقتدار ب
مستلزم کاربست قانون    ینیسرزم  یحکمران  یب، ترت  ینشود. بد یهستند، اعمال م

افراد ا   یبر  م  یناست که درون  ا   یند؛زیمرزها    ینینو  یتاهم  یاجا جغراف یندر 
م  نقشیبدست  آن  و  گستره  یآورد  در  که  )سرزم است  ساختن ینمند   4محور( 
 .(Morris, 2004: 157کند )یاجرا م  یاسیاجبار س
پهمان که  ا   یش گونه  جُستار  یناز  در  حاکم  و  به  برخ   یت مربوط  شد،    یاشاره 
همانند    یالملل ینب  یهاییگرا داده در جهان معاصر و ازجمله همرخ  یهایسیدگرد
  ینیزمسر یادعاها  ۀرا دربار یگونگونه یهابحث  شدنیو جهان 5یی اروپا یهاتحاد

م به  مدرن  چن آورده  یان دولت  درواقع،  بس  ییهاپرسمان  یناند.  شکل    یاربه 
انحصار   یمندگستره  یاینده فزا و  مدرن  چالش    ینی سرزم  یتدولت  به  را  آن 

 
1. Territoriality of Sovereign State 
2. Territorial  
3.  Spatial Extent 
4. Territorialization 

 ن.ک.: ییاروپا یهدولت و اتحاد یمندگستره  ۀجامع دربار یامطالعه یبرا. 5
State Territoriality and European Integration, Edited by Michael Burgess and Hans 
Vollaard, New York, Routledge, 2006 
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و با    یایی وستفالپسا  نظامگفته شد که والکر، در    یشین پ  یهادر پاره 1اند. یدهکش
سازمان  یاری بس  یدایی پ ترد   یاسی س  یهااز  و  ی جد  یدی نادولت،    یژگیبر 

بر آن است که در    ی محور دولت روا داشته است. وگستره  یادعاها  یانحصار
اند. از  شده  یچیدهو پ   یف ظر  یشترمرزها هر چه ب  یایی،وستفالپسا  یِجهان چندبُعد

نه والکر  منظرگاه  ب دولت  یانتنها  بلکه  سازماندولت  ینها،  و    یاسی س  یهاها 
  یی اروپا یه اتحاد ین ب ی ها و حتسازمان دست  ین مختلف ا یهانهگو  یاندولت، منا

  یۀاز سو  . (Walker, 2003: 25وجود دارد )  یی عضو آن، مرزها  یهاو دولت
مال  یهایژگیو اقتصاد   یعمدتاً  که    ین ا  یز ن  یو  است  شده  طرح  استدالل 

است.    یمند اصل گستره  یدولت بر مبنا  یتی حاکم  یادعاها  یندۀفرسا  شدنیجهان
آن جهاندرواقع،  که  را  »گستره   یرو  یشِ پ   شدنیچه  نهاده    ی ادعاها  2یی زداما 

  ید؛نوپد   یداد رو  ینا  .(Helleiner, 1999: 150بر اقتدار دولت است« )  یمبتن 
  یدهرا به چالش کش  یهمرز، کشور، قلمرو و ناح   ین،مربوط به سرزم  یهایافتفرا

  یازین   .(55:  1393راد،  یانیومرزهاست )کا  یش و فرسا  یی زدا گستره  ی و مدع
استدالل  یستن فضا  یشینپ  یهاکه  که  شود  تکرار  برا  یجادا  یدوباره    ی شده 

  یمبتن   یهمگ  یفرادولت  یهارشد کنش  یطمح  ین چنو هم  یالمللین ب  یهاییهمگرا
پ  یدولت   چارچوب  یکبر   چن   یشاز  که  هستند  فراهم    یی هاامکان  ینموجود  را 

گستره هم  هنوز  است.  ادعاهادولت  یمندکرده  و  اهم   ینیسرزم  یها  از    یت آن 
 برخوردار است.  ییبسزا

 سرسپرده ۀتبعمدرن و  یسوژگ

مدرن  اتباعینشآفر  ، دولت  وفادار  یگر  خواستار  همواره  که  و    یاست 
در    .(Morris, 1998: 45)است    یشخو  یتی آنان به اقتدار حاکم  یسرسپردگ 

 
 :یابدب یرو دولتِ حاکم را در اثر ز ینسرزم یانگسست م ۀگسترده دربار یاستدالل .1

Murray, W.E., (2006), Geographies of Globalization, London and New York: 
Routledge. 
2. Deterritorialization 
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  یامر  ۀ مثاببه 2، کردن اتباعیاسیس   یا 1ی دولت مدرن، سوژگ  یریگکل ش  یندفرآ
پ است   در  م  یانم  یوندکه  افراد رخ  و  و    یدنمایدولت  به گروه واحد  را  آنان  و 
س   یهمگن اتباع  سرسپردیم   یلتبد   یاسیاز  که  دولت    یانتزاع  یتشخص   ۀکند 
دولت مدرن به   ۀ برجست  یژگی چون و هم  ، (de Carvalho, 2016: 58 ) هستند 

نخست، تابعان   ۀاز نظرگاه دولت، افراد در درج  یاد،بن  ین شمار آمده است. بر ا
را    یمفهوم سوژگ  ینگمارر   یک ار  .(Poggi, 2003: 39)  یند آیآن به شمار م 

  یش انسان دوران نو زا   ییبر توانا  یسخت  یکرده است: »تنگناها  یینگونه تبینا
بخش  یبرا خو  یدن شکل  وجو  یشتن به  دولتخود  نه  و  افراد  نه  داشت،  در  د  ها 

نم آنیعمل  هر  متوانستند  بهی چه  دهند.  انجام  که    یزودخواهند  آشکار گشت 
گرفت، محدود  یکه دولت بر آن بکار م  یقدرت  یقشدت از طرهر فرد به  یآزاد

ن  دولت  هر  قدرت  و  است  به  ۀ نوببه  یز شده  د  ۀواسطخود  ها  دولت  یگر قدرت 
بن به شا  یادینصورت  است.  شده  بتوان   ید محدود  و    ییم بگو  یم ما  انسان  سرشت 

انسان فرمانبردار    -شکل گرفته است  یسوژگ  یندفرآ  یکدولت هر دو از خالل  
از   و  شده  تبع  یشخو  یکپارچگیدولت  تکن  یت هنگام  قدرت    یهایکاز 
تابع بدل شده و از    یک به    یز دست دولت، آگاه است و دولت نبکارگرفته شده به

  یافته  یهاست، آگاهدولت  یگر قدرت د   یهایک تابع تکن  کهیهنگام  وحدت خود
اتباعِ وفادار    ینش البته سازوکار آفر  .(Ringmar, 1996: 444-445است« )
تار  بوده است؛    یار و بس  یجی دولت مدرن، تدر   یداییپ  یخدر    یراستر درازآهنگ 

  یوفادار  ییجادولت جابه  یی آزمون شناسا  ینتر و مبهم  ینتر باور دارد که »مهم
ا  ینی سازمان د  یا  ی محل  ۀاز خانواده، جامع اقتدار  ینبه دولت است و  که دولت 

نهادبه  ی اخالق ساختار  تا  آورد  انگار  یدست  پشتیحقوق  یبرتر  ۀو  را    یبانی اش 
پا  ا   یند، فرآ   ینا   یانکند. در  م  یشهاند   یناتباع  با  یرند پذ ی را    یدکه منافع دولت 

 
1. Subjectification 
2. Politicization of Subjects 
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حفظ   و  شود  عالغالب  ا  یاجتماع  یرخ  ینتریدولت  اما  معموالً   ییرتغ  یناست؛ 
به  یجیتدر   یاربس فرآ   کهیطوراست  کردن  است.    یاربس  یندمستند  دشوار 

عرض و  هم  یباً بود. تقر  ی و احساس بهتر  یت به دولت در درجه اول اهم   یوفادار
صلح  انسجام،  اجتماعات کم  یگربا د  یسهبود ... دولت، در مقا  یدوستدرجه انسان

امن م   یزندگ   یبرا  یشتریب  یهایتو موقع   یشترب  یتو  کرد؛ پس  یخوب فراهم 
نکته اشاره    ین به ا  ید با  . (41-40:  1395  یر، بود« )استر   یاز آن ضرور  یت حما

  ی از سرسپردگ  ی گردانیافراد به دولت، فزون بر رو  ی وفادار  یداری کرد که پد 
خانواده   پ   ینی، د  ینهادها  یابه  فرگشت    یط   یزن   یگرید   یشینیگامِ  آن  و  کرده 

دولت بوده است. درواقع،    ی به هستومند )نهاد( انتزاع  یار شهر  یا از پادشاه    یت تبع
شخص اندک  ی اتباع  زمرپادشاه  در  قرار  ۀاندک  دولت  تابع اتباع  و    یت گرفتند 

 :de Carvalho, 2016را که امروزه داراست، به دست آورد )  یتیاهم  یاسیس

58).   

 یهابز  یهانشان داده شد که انگاره  یت،حاکم  ۀدر بحث از شناسو    ین از ا  یش پ
اتباع در    ی وچرا  چون یب  ی به سرسپردگ  یتوجه  قابل   یزان دولت به م  یِو نوهابز

از    یری گبا بهره  یز ن   یتدارند. اشم  یش دولت( گرا   ی برابر حاکم )هستومند انتزاع
وفادار  یهایشهاند بر  ازا  یهابز  در  دولت  به  و    یشهروندان  آنان  از  حفاظت 

از نظم   یصورت  یچ »ه یفشرد. از نظرگاه ویم یپا یستگیفراهم آوردن صلح و پا
ه وجود  ینم  یا یمندقانون  یا  یتمشروع  یچو  اطاعت  و  محافظت  بدون  تواند 

)اشم باشد«   .(41-40)ب(:  1393  یت،اشم  -58)الف(:  1393  یت، داشته 
کاهن ن  یتینواشم  پائول  و  یزمعاصر  به  اشاره  در    یقربان  یژگیبا  شهروند  شدن 

شناس  ی راستا دولت،  سپردگ   یاست س  ۀ برسازند  ۀاهداف  در  را  محض    یمدرن 
باور دارد که »اگر ما نقش خشونت دولت را    ی کند. ویاتباع به دولت سراغ م 

س به سرشت  نمود  ندان  یاسیعنوان  قانون  از  باآن  یم،کمتر  خود    یبرا  یدگاه 
آن   ی ازاندچشم از  انگارمتفاوت  فراهم  یم   یشکشپ   یبرال ل   یاسی س  ۀچه  کند، 
  که   دلیل  بدان  دهیم،  قرار   مدنظر   را   سیاسی  الهیات   فرایافت   باید   ما.  یم ساز
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  یزچنان ن شدن بدل شده و هم  یو قربان  یفشاناز جان  یاگونهبه  سیاسی   خشونت
متداول ما    یاسیبلکه در گفتمان س   یست ن  یپنهان   یز چ  ی، امر  یناست. چن  یدارپا

صورت  آن به  یبرا  یفشانقرار گرفته است: خدمت به دولت و جان  یشستا  مورد
به  نها  یقربان  ۀ مثابمعمول  م  یی شدن  از    .( (Kahn, 2011: 7شود«ی شناخته 

غا  یو  یدگاهد ارزش  همچون  را  خود  مدرن  فرجام  ییدولت  برابر    ینو  در 
متجل ا یم  یشهروندان  از  و  قربان  یرو  ینسازد  زندگ  یخواستار  آنان    یشدن 

م  یی هادهش  ینچن   .( (Kahn, 2005: 12است گونهیگرچه  از    یاتوانند 
را دربار  ی هاینشب آورند،    ۀ ژرف  ارمغان  به  افراد  با  آن  ارتباط  و  گوهر دولت 
که چبودِ شهروندان    دهایی یکررو   یاز سو  یا یندهصورت فزا به  ینبا وجود ا   یول

از وضع متما  یتِتبع  یترا  موردیم  یز کامل  واقع شده  سازند،  ا انتقاد  بر    ین اند. 
-یم  یزصرف متما 1یت که آن را از تابع  یمعرفِ شهروند  یدیکل  یژگی»ویاد،  بن

منفعالنه بلکه   یت موقع  یک نه    یاخالق مشارکت است. شهروند  یککند، وجود  
است.  یتموقع  یک شهروندبه  فعاالنه  خالصه  است،    یطور  ناسازگار  سلطه  با 

و هر    یگروه قوم  یسا، خواه منشأ سلطه دولت، خانواده و شوهر باشد و خواه کل
به  یگرید  یروین را  ما  ادارکه  به  قادر  و  مستقل  فرد  به  ۀعنوان    یت رسمخود 
)فالکس،  ینم انگاره14-13:  1381شناسد«  و    ۀ دربار  یبرالل  یها(.  افراد 

که به اشخاص استقالل و    یفرد  یهااز حق  یابر مجموعه  یبا پافشار  ی، شهروند
به گسترش    یدهد بدون وجود هرگونه دخالت ی اعطا کرده و اجازه م  یخودمختار
پ  و  تبع  یگیری منافع  خواستار  نه  بپردازند،  خود  از    یتاهداف  اشخاص  محض 

 است.  نهاد ن ی ا  ۀها در برابر قدرت گسترددولت بلکه حافظ آن
باآن  ی، بار نکته  یدچه  ا  یاساس  یاهمچون  گ  مورد  ینجادر  قرار    آن   یرداشاره 

نگره که  به  ی مبتن  یهااست  افراد  پنداشت  نگره  ۀ منزلبر  دولت،    ییهاتابعان 
را با افراد مورد کندوکاو قرار    یانتزاع  یتی مانند شخصدولت به  یوند هستند که پ 

 
1. Subjecthood 
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  یۀ بر پا  ی، به شهروند  یتمربوط به گذار از تبع  یکردهایکه رو  ی اند. درحالداده
م  یهمانینا شده  یاننادرست  استوار  حکومت  و  در دولت  ل  اند.    یبرالیسم واقع، 

انگاره  یاگونه به  ۀ دربار  یپردازاز  اجراحکومت  سازوکار    یت حاکم  یی عنوان 
ل اگر  است.  حق  یبرالیسمدولت  سرشت  تأکبر  شهروند  در  ی م  ید محور  ورزد، 

-یژهو  ۀ گونرا فراهم سازد که در آن اقتدار دولت به  یخواهد چارچوبیم   یقتحق
ابزار   یاگونهچون را هم یبرالیسم ل  توانیمیم»  ین،آئ ین به کار گرفته شود. بر ا یا

بگ  نظر    یاانگاره  لیبرالیسم.  است   این  از  بیش  چیزی  لیبرالیسم   البته.  یریمدر 
مطلوب  ینا  ۀدربار که  است  حک  ینترامر  براشکل  چ  یومت  از    یستدولت  و 

انبوههینا دربردارنده  استدالل  یارو  درباراز  بر    یمبتن   یهایتمحدود   ۀها 
  یهایدگاهاساس، د   ینبر ا  .(Steinberger, 2004: 187)  است«  یلیخودتحم

جوهرینم   یبرال، ل سرسپردگ  ۀتواند  و  دولت  اقتدار  بودن  را    ی مطلق  شهروندان 
ا   یش گونه که پدگرگون سازد. همان کم در عمل، تحقق  اشاره شد، دست   یناز 

شهروند حقوق  و  بشر  پ   ی حقوق  تدارک  به حق  ی مبتن  یوندی و  احترام  و  بر  ها 
ادعا    یدرستبه  یپوج  اند. پس  شهروندان، به اقتدار دولتِ حاکم وابسته  یهایآزاد

  یت تبع   یژگیو  یحالت منجر به ارتقا  یندر بهتر  یکرده است که صفت شهروند
اساس  در  دولت  چراکه  است؛  رو  نظامی  ، شده  و  سازوکارها  قواعد،    یی هایهاز 

طر  از  که  چ   یق است  جامعه  بر  م  یرگی آن  بکار  را  ا  یردگ یخود  در  باره    ینو 
  یمبدان  یصفت شهروند  ی جامعه را دارا  ۀدهندیلندارد که اشخاص تشک  یتفاوت
  یا  یبرالیسماسم است و ل   یکدولت    ی، به باور و  .(Poggi, 2003: 39)  یرخ  یا

م  یهاصفت  یساالرمردم ازصفت  ین شوند. ایآن شمرده  مهم  ها  او  اما  نظر  اند، 
رخداد پوج   ی سراسر  هستند.  مشروط  حت  ی و  که  دارد  نظام    یکدر    ی باور 

که    یانهگوشود. به یبکار گرفته م  یت جمع  یکاقتدار بر    یز ن  یبرال ل  ۀساالرانمردم
س م  ییهاآن  یانم   یدیکل  یاسیارتباط  فرمان  آنانیکه  و  تبع  یدهند    یت که 

شهروندان هر چه    یز ن  ینظام  ین چن  یک سبب، در    ینماند. به همیم  ی کنند، باقیم
گسترده  یشترب پاو  تحت  با  یش تر  و  هستند  دولت  مراقبت  تبع   ید و  آن    یتاز 
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 . (Poggi, 2003: 40) کنند
 دولتِ حاکم  ۀنمودگاهِ اراد؛ قانون

است که    ی مشخص  ینیسرزم  ۀحاکم در گستر  یِاگر دولت مدرن هستومندِ انتزاع
  ییادعا کرد که قانون، بازنما  ید گاه باشود، آنی شهروندان را خواستار م  یت تبع

حاکم در  یتیاقتدار  است.  حاکم  دولت  نمود   یتواقع،  قانون  در  مدرن  دولت 
کاربرد    یابد یم راه  از  پشتو  )یم  یبانی خشونت،    .(Mann, 1984: 189شود 

اقتدار خود را از طر  م  یق »دولت  خود    یکند و دولت مدرن غربیقانون اعمال 
قانون  یککامالً   حت  یساختار  گونه  یاست؛  جا  یننخست  یهادر  که    ییدولت، 

حاکم  یانبن و  به  ی سنت   یاو    ی شخص  یت اقتدار  قانونآن  یجااست  باشد،    یکه 
  یزیشود. هرچند ممکن است قانون چیقانون صادر م  یۀدولت بر پا   یهافرمان

از عرف ا   ی هافراتر  با وجود  اما  نباشد،    یعنی هنوز هم قانون است؛    ین،موجود 
بر    .(Nelson, 2006: 8« )شوندیم  یبانی اقتدار حاکم پشت   یق ها از طرفرمان

به  ین، آئ  ینا دولت    شکل  ینتر یشرفتهپ  ۀ مثابقانون  در  اقتدار  کاربست  و  سلطه 
  یاآن است که در گستره  یستۀ( و با 165:  1377  ی،شود )پوج یمدرن نمودار م

اراد  ین، مع اراده  ۀ تابع  بود؛  دولت  قانون  ی اواحد  در  انحصار  با  و    یگذارکه 
برا اجبار  سو  ینتضم  یکاربست  است    یرشخصیغ  یایهآن،  گرفته  خود  به 

)63:  1392  ی، محمد)گل  )Dunleavy & Brendan,1987: 2 ).    پس
دولت است.    یایزبان گو  یاگونهو به  یاسیبر قدرت س  ی مبتن  یهاقانون، فرمان

ع حاکم  ینیشکل  پد  یتیاقتدار  قانون  چارچوب  در  مدرن  شود.  یم  یدار دولت 
(Poggi, 1990: 6, 28-29  )  دولت مدرن »قانون، استاندارد  بر  مبتنی   نظامدر

:  1377  ی، اوست« )پوج    یهایتفعال  یاصل   ۀ دولت، زبانِ او و واسط   یانب  ۀو نحو
164) . 

حاکم دولتِ  به  مربوط  جُستار  گستردهویشب  یزانمبه  ،در  حاکم  ی اکم    یت از 
 یان سخن به م  یریگ یمو قدرت و از استثناء و تصم  یتاز ظرف  یاسی، و س   یحقوق

 صورت کوتاه مورد و البته به  یگر بار د  ید با  یزجا ن ین ها در ابحث  ین آورده شد. ا 
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را    یمبتن  یژگیتوان وینم  یرو  یچهبه.  یرندتوجه قرار گ قانون دولت مدرن  بر 
در فراهم آوردن    یلبد یب  یکم گرفت. قانون نقشدستِ  یحت  یاانگاشت و    یدهناد

مقتدرانه و    ۀکند. ارادیم  یدولت باز  یتیِچارچوب مناسب کاربست اقتدار حاکم
بستر   ، دولت  یتیحاکم در  ترت  یامروزه  و  سازوکارها  پ   یقانون   یباتاز    یشاز 

رفتار دولت را فراهم    ینی ب یشامر امکان پ   ینشود و هم یبازشناخته بکار گرفته م
-ی م  ینشهروندان را در برابر آن مع   یفها و تکالحق  یگر،د  یسازد و از سویم

که   یمببند یقت حق ین بر ا که چشمان خود را  یست روا ن  ین،با وجود ا  ی،کند. بار
آخر  دولت دست یدولتِ حاکم است. قواعد وضع شده از سو ۀ اراد یند قانون، برآ 

اراد  یهایشهر در  را  بازم  یاسیس  ۀخود    و  قوانین  منشأ  درواقع، .  یابندیآن 
) می  آفریده  دولت  سوی  از  که  مقرراتی است  دولت  خودِ   ,Morrisشوند، 

به  .(41 :1998 دولت  اقتدار  پشتِ  قانون  ۀ مثابپسِ  رسم  ی چارچوب    یو 
س  قدرت  خشونت،  سا  یاسی کاربست  آن  بر  و  هم  یهنهفته  بر  است.    ینافکنده 

  یبندصورت  ی اساس »هرگاه مسائل مربوط به منافع دولت در قالب مواد حقوق
  -یمقامات حقوق ی تمام یفۀ و وظ  -فراموش کرد که کارکرد قانون ید شود، نبایم
شالوده،   ینبر ا  . (208: 1388 ین،« )الگلباشد دولت  حاکمیت   تقویت  و  ابقا د بای 

-یشپ  یقانون  یهایتصالح  یقخود را از طر  یتگرچه دولت مدرن عمدتاً حاکم
م  ینی ب بکار  ایشده  اما  درنها  ین بندد،  شده  مشخص  قانوناً    یسرشت  یت حدودِ 
است    یرو  ینمطلق بودن است و هم از ا   یژگیحاکم واجد و  ۀدارند. اراد  یاسیس

نم محدود یکه  آن  بر  چن   یتیتوان  کرد؛  م   یتیواقع  ینبار  ایرا  از  جا  ین توان 
  یعنیقانون برتر    ی شده و حت  ینیبیشپ  یقانون  یسازوکارها  یکه تمام  یافت در

اساس دگرد  یزن   یقانون  معرض  )پوج   یق تعل  یاو    یسیدر  :  1377  ی،هستند 
واژگان  یاتیح   ر یابس  ینشب   ینا   .(169 چارچوب  همان  تکان  ی در  در  و  دهنده 
ن سو  یرومند سان  »وقت   ین الگل  یاز  است:  ا   یت حاکم  ی ارائه شده  صورت    ینبه 

سازوکارها چارچوب  بر  ینم   یگر د  یرد،گ می  شکل [  ی حقوق  یِنهاد  یپدر  توان 
محدود  یتصالح ا   یلتحم  یقانون  یتی آن  به  و  م  ینکرد  گفت  یمعنا  توان 
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ه  ی فرا  یت حاکم است...  قانونیچ قانون  حد  نم  ی گونه  تحمیرا  آن  بر    یل توان 
ز قابل  ینهاد  یهاشکل  یراکرد،  همواره  )الگل   ییر تغمستقر  :  1388  ین،است« 
م   ینا   .(210 که  یامر  باشد  معنا  بدان  آزادحقتواند  و  و    یهایها  شهروندان 
-ینم  یکنند، ولی را محدود م  یحکمران  یهاکنش   ۀگسترهرچند    یاساس   ینقوان

محدود اقتدار  یتی توانند  به  یتیحاکم  بر  آ دولت  ا   یند؛شمار  به    که  یل دل  ین تنها 
-صورت  زده تا به  یهها تکهستند که دولت خود بر آن  ی عمل  ییها راهبردهاآن

ابزار    یکارساز ببرد.    ی حکمراناز  پابهره  در    ین ا  یشین، پ   یهابحث  یۀبر  ادعا 
حق  یت واقع گوهر  بودن  هممشروط  امکان  و  ساختن    یشهها  محدود    یاموجود 
و    یقانون اساس   یق دولت از طر  یتی خودمحدود  ین چندولت و هم  ی از سو  یق تعل
اساس  یینتع  چارچوب  یت تبع قانون  در  اراد  ی شده  است   ۀاز  نهفته    دولت 
(Steinberger, 2004: 183). امر  شد،   یانب  یناز ا  یشچه پمطابق آن ینبنابرا
حقوق  یاسیس نظام  کانون  اساس  یدر  قانون  م  یو   ,Schmitt)  یردگ یقرار 

 ی هایآورد تا با توجه به دگرگونیدولت فراهم م  یامکان را برا  ین ( و ا 2008
به    یآن، فراتر از نظام حقوق  یریتمد   یو برا  یاسیس   ۀ داده در چارچوب جامعرخ

با  ی گرکنش از    یشد که فرارَو  یادآور  ید بپردازد.  قانون   ی حقوق   نظامدولت  و 
  یل دل  ین. به همباید یخود را م   یموجود در نسبت با قدرت مؤسس معنا  یاساس

رسم اقتدار  »اگرچه  که  نهادها  با  یاست  پد   یوجود    ی ول  ید، آ یم  ید حکومت 
نوع روابط س   ۀگستر به  بسته  اقتدار، درواقع،  م  یاسیآن  آن ساختار    یانموجود 
در    یاسیحس وحدت س   یعنی  یاسی، نظام س  یدگاه د  یندم است. از ا با مر  ینهاد
با  یک  یانم بر نظام حقوق  یدملت،  باشد« )الگل  یک مندرج در    یمقدم    ین،متن 

1388 :133) . 

 گیرینتیجه

پنج    ینوشتار دولت مدرن دارا  ینآشکار ساخت که از نظرگاه ا   یشین مطالب پ 
نم  یاسی هستومند )نهاد( س   یچها هبرسازنده است که بدون آن   یژگی و توان یرا 
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دولت هم هم  یچون  بر  آورد.  شمار  به  م  ینمدرن  فرایشالوده  مدرن    یافتِتوان 
چن  را  »  یندولت  هستومند  انگاشت:  مدرن  انتزاع   یادولت   یورا  یِنهاد 

به قانون  کاربست  با  که  است  شهروندان  و  ارا  ۀمثابحکومت   ۀ دنمودگاه 
گستر  یتیحاکم درون  سرزم  ۀخود  را   یسرسپردگ  ینی،مشخص  اتباع 

م د  . «شودیخواستار  چن  ین ا   یدگاه از  به    ی برا  یافتی فرا  ین نوشتار،  بُردن  راه 
چون هر  نگرش به دولت مدرن هم   ین ا  ی، گوهر دولت مدرن سودمند است. بار

پهن   یگرید  یفتعر در  انسان  ینظر  یهابحث   ۀ که  علوم  م  یو  ،  شودیارائه 
ا  یزانگ تواند بحثینم بار  ین نباشد. در  ن  یشیاند یک راستا  نکته  است؛    یازدر دو 

هر   و   یک نخست،  برا  یهایژگیاز  چالش  یبرشمرده  مدرن  در    ییهادولت  را 
از سو  یی دولت و جدا   یانتزاع  یت اند: شخص یافتهبرابر خود   از حکومت،    یآن 

انگاره  یاریبس دربار   یهااز  مورد  ۀموجود  مدرن  و    یرش پذ   دولت  نگرفته  قرار 
و   یش جز دستگاه حکومت پنداشته نشده است؛ از فرسا  یزیاساساً دولت مدرن چ

سخن رانده شده است؛    یایندهفزا  یارصورت بسدولت به  یتمرگ حاکم  یحت   یا
  یفرامل  یهاقدرت   یدایشو پ   ینیسرزم  یرنگ شدن مرزهاشالوده، کم   ینبر هم
  ۀعنوان سرسپردقرار گرفته است؛ شهروند نه    ید تأک  م موردحاک   یهادولت  یورا

به بلکه  در   ۀ دارند  ۀ منزل دولت  و  شده  پنداشته  هم   یت، نها  حق  امرقانون   ی چون 
نظر قرار گرفته  دولت مدرن مطمح  یتیحاکم  ۀ اراد  یبرتر از دولت و نه چنان تجل 

روبرو    ییهاپاسخنوشتار با  این  گفته در  یشاز مناقشات پ   یک است. گرچه هر  
ا با  مین  شدند،  نظر  به  انگارهیحال  هرگونه  مدرن    یپردازرسد  دولت  باب  در 

بینم آنها  به  نسبت  نیتواند  دوم،  باشد.  نگرش   ی نگاهیمتفاوت  حاضر    یهابه 
نما  ۀدربار مدرن  و  یانگردولت  که  است    درآن    یبرا   یز ن   یگرید   یهایژگیآن 
-یگذشت، م  یدگانکه از د   یها را در متن شناسه  ین. نبود ا است  شده  گرفته  نظر

دسته دو  با  آن  یبندتوان  توج از  دسته  یهها  و   یبندکرد؛  در    ییهایژگیاول،  را 
بُنیبردارد که م   در.  یرندگ   یفصل جا  ینشده در ا  یلتحل  یها پارهتوانند درون 
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مدرن   1مشروع   خشونت  انحصاری  کاربست  ویژگی  راستا،   این دولت  توسط 
موردیم گ  تواند  قرار  ب  یردتوجه  پ  یشترکه  وبر  یرویبه  ماکس    یبندصورت  از 

برا است.  انحصار    ی شده  چارچوب  در  خشونت  که  است  آشکار  نگارندگان 
خشونت مشروع در قانون است. از    ی واقع، تجل  رود. در یکار م به  ی گذارقانون
کندوکاو قرار    مورد   یناز ا   یش پ که    یتیحاکم  ۀ نسبت قانون و اراد  یگر، د  یسو

-یم  یفتعر   یت حاکم  ۀکاربست خشونت مشروع را در گستر  ی روشنگرفت، به
بنابرا حاکم  ینکند؛  به  اشاره  به  یتبا  قانون  کاربست  و  آن،  نمودگاه  عنوان 

چه  با توجه به آن  یننظر قرار گرفته است. افزون بر ا مطمح  یز خشونت مشروع ن
ا ب  یندر  ترس  یانفصل  به  می شد،  مدرن  انتزاع  ۀ مثابدولت  )نهاد(    ی،هستومند 
  ین است؛ بر ا  یدهرا آفر  یت و حدود حاکم  یگاهاز جا  یژه و  ی از سازمانده  یاگونه

حاکم هم   یتِاساس،  مدرن  بُندولت  س  یاپارهچون  قدرت  آن  گوهر    یاسیکه 
مردم   با  نسبت  را    یت مؤسِّس مشروع  ۀقو  یااست، در  اقتدار  یافته خود  به    ی و 

م  یقانون بایبدل  قانون  یدشود.  اقتدار  که  تابع  یدانست  ارتباط    ی همواره  از 
 ایدئولوژی   ین، آئ  یناست. بر ا   یاسیامر س  یجهمردم و دولت و در نت   یانم  یاسیس

دوم، شامل    ی بنددسته  ؛شودیبا مردم نمودار م  یونددولت مدرن در پ  یتمشروع
د  یی هایژگیو   یبرخ هرچند  مورداست که  به دولت مدرن  مربوط  -  ر گفتمان 

دولت    یانکننده م گمراه  یهمانینا   یدر اساس بر مبنا  ی اند، ولگرفته  اشاره قرار 
  یحت   یت، مشروط  ی،ساالریواند   یهایژگینمونه، و  یاند. براشده  یانو حکومت ب
  یهازمره قرار داد. توجه به استدالل  ین توان در ایرا م   یشهروند  یاو    یدموکراس

ا  در  به  ینطرح شده  نما  ینا   یخوبنوشتار  را  ا یم  یانامر  ها  یژگیو  ینسازد که 
  ی دولتِ حاکم برا  یکار گرفته شده از سوبه  یعنوان سازوکارهاتوانند بهیتنها م

  یدموکراس  یا  یتمشروط  ی، ساالریوانخود در نظر گرفته شوند. د  ۀکاربست اراد
مدرن )و نه دولت مدرن( هستند؛    یهااز حکومت  یاگونه  یهایژگیآخر و دستِ

 
1. Monopoly of the Legitimate Use of Physical Force 
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دولت    یاز سو  یز ن  ی اصورت گستردهامروزه به  ی اشکال حکومت  ین هرچند که ا 
 باشند.  کار رفتهمدرن به
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