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Abstract 
 

The political and modern public law are two theories that have an 
important and controversial place in political philosophy and public law. So 
far, many writings and articles have been written in the analysis of these two 
concepts, especially about the Political, and its nature and quiddity. 
However, the fact is that there is no clear reference to establishing and 
explaining the relationship between these two concepts, and due to different 
and conflicting perceptions of these concepts in the theoretical and practical 
fields, no research has been conducted in this way and with this content. In 
present study, in terms of concepts and theoretical framework in a general 
approach, efforts are made to make necessary analyses and studies in this 
field with more knowledge and understanding of common backgrounds, 
political natures, the impact of governance and attention to fundamental 
principles and values. In addition, the relationship between political and 
modern public law has been established and examined. In this study, the 
feeling of bridging the gaps and shortcomings in the prevailing political 
views, promoting political understanding, providing a correct understanding 
of the concepts of the political and modern public law and its need more 
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than ever adds to the importance and necessity of this research. This study 
seeks to achieve the truth, control and generation of violence, organize a 
more pragmatic political system and modern political logic and present a 
modern hybrid theory, which is one of the findings to be achieved in this 
study.  
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  نسبت امر سياسي و حقوق عمومي مدرن
 
 

  24/9/1400: تاريخ دريافت           1جهانبخش ابراهيمي
 7/12/1400: تاريخ پذيرش          2محمدحسين زارعي

  3عرفان شمس

  
  چكيده

اي هستند كه در فلسفه سياسي و حقوق  امر سياسي و حقوق عمومي مدرن دو نظريه
تاكنون نوشته ها و مقاالت زيادي در . زي برخوردارندعمومي از جايگاه مهم و بحث برانگي

اما . تحليل اين دو مفهوم، به ويژه درباره امر سياسي، ماهيت و چيستي آن به نگارش درآمد
اي نشد و به  واقعيت اين است كه به برقراري و تبيين نسبت اين دو مفهوم به روشني اشاره

 تحقيقير حوزه نظري و عملي، در اين باره، هاي متفاوت و متعارض از مفاهيم د سبب برداشت
در اين مقاله از نظر مفاهيم و چارچوب . بدين نحو و محتوي مورد بررسي قرار نگرفته است

هاي  شود با شناخت بيشتر و معرفت از پيشينه نظري و از حيث رويكرد كلي، سعي و تالش مي
هاي  جه به اصول و ارزشهاي سياسي و تأثر از عمل حكمراني و تو مشترك و وجود سرشت

ضمن آن كه چه نسبت و . هاي الزم در اين زمينه پرداخته مي شود بنيادين به تحليل و بررسي

                                                                 

 .دانشجوي دكتراي حقوق عمومي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب، تهران، ايران. 1
  ).نويسنده مسئول(دانشيار گروه حقوق عمومي، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران . 2

 areimh62@gmail.com 
 ..استاديار گروه حقوق عمومي، دانشكدة حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران ، ايران .3
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در اين پژوهش . توان ايجاد و برقرار ساخت اي بين امر سياسي و حقوق عمومي مدرن مي رابطه
 و ارتقاء هاي سياسي حاكمهاي موجود در نظرگاه ها و كاستي احساس مرتفع نمودن شكاف

بخشي به فهم سياسي و ارائه درك درست از مفاهيم امر سياسي و حقوق عمومي مدرن و 
اين . بخشد نيازمندي آن بيش از هر زمان ديگر بر اهميت و ضرورت اين تحقيق فزوني مي

ابي به حقيقت، كنترل خشونت و توليد آن، ساماندهي نظام سياسي ي پژوهش به دنبال دست
هاي مدنظر در   منطق مدرن سياسي و ارائه نظريه تركيبي مدرن است كه از يافتهتر و عملگرايانه

  . باشد اين پژوهش مي
  

   امر سياسي، سياست، نظريه سياسي، حقوق عمومي مدرن:كليد واژگان
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 مقدمه و بيان مسئله

بين اين دو امر سياسي را بايد در كنار حقوق عمومي مدرن قرار داد و به برقراري نسبت 
تأكيد و اصرار ورزيد، مباحث تئوريك و مفاهيم بنيادين در حوزه فلسفه سياسي و حقوق 
عمومي مدرن از اين جهت قابل اعتنا هستند كه بنيادهاي حقوق عمومي مدرن داراي ماهيت 

كند از نظر   باشند و كنكاش و زمينه قرابت را براي موضوع امر سياسي فراهم مي سياسي مي
 بر سر قدرت است و ي و نزاع عمومياسي و سرشت سيستيبه دنبال چ11ياسيامر س، معرفتي

موفه، .(بيند مي) آنتاگونيسم(اشميت آن را به عنوان فضاي قدرت، درگيري، منازعه و تخاصم
و در واقع، جوهر و اكسير امر سياسي، نزاع عمومي بر ) 37: 1396 نقل در حسني فر،16: 1391

 نقل در كاظمي و 17: 1390سايمونز، . (ر كانون آن قرار داردسر قدرت است و قدرت د
كه آنها را . سم استي و آنتاگونيه مفهوم چندگانگي بر پاياسين منظر امر سيدر ا). 31ديگران، 

 بر ي مبتنيها  دانست لذا باورها و نگرشيتوان از موجبات دوام و قوام بخش جامعه بشر يم
 قابل ياسيدر مفهوم امر س) تخاصم(22سميو آنتاگون يم چندگانگي و سرشت و مفاهيستيچ

 دارد و ياسيت و سرشت سي، ماهياسي مدرن مثل امر سي حقوق عموم.باشد يل ميدفاع و تحل
 است، و به نظر بنيادهاي حقوقي مدرن ماقبل ياسي و امر سي حكمرانياسيمتأثر از عمل س

ن يدر ا) 27، 1394زارعي، (. حقوقي اند و بيش از هر معرفت ديگر ماهيت سياسي دارند
 يد مبتني مدرن باين اساس حقوق عموميباشد و بر ا ي مي امر حقوقي مبناياسينظرگاه امر س

ن يادي است و حقوق بنيتر از امر حقوق  گستردهياسيرا قلمرو امر سي باشد، زياسيبر امر س
ستند ي نيياورا و مييك امر استعالي است و اخالق و عدالت ياسيمات سي از تصميمدرن تابع

درباره عدالت جان رالز مي گويد، يك جامعه برامده از .  خاص خودشان را دارنديارهايو مع
اصول عدالت به مثابه انصاف، بيشترين قرابت را با جامعه اي دارد كه مي تواند نمونه همكاري 

رايط منصفانه زيرا در آنجا اصولي اجراء مي شود كه اشخاص آزاد و برابر در ش. داوطلبانه باشد
) مستقل(از اين حيث، اعضاي جامعه، خودآيين . مي بايست درباب ان ها، به توافق برسند

                                                                 
1. The political  
2. Antagonism 



 
 

452

ماهنامه علمي
م(

قاله علمي
-

پژوهشي
(

جامعه
شناسي ايران، سال پنجم، شماره

2-
   

ت
ارديبهش

1401

) 46، 1390رالز، . (شناسند خود بر خودشان وضع مي كنند هستند و الزاماتي كه به رسميت مي
، اين لذا با وجود انتقاداتي كه بر نظريه عدالت سياسي مبتني بر اجماع همپوشان وارد شده است

نظريه را مي توان يكي از شاهكارهاي فلسفه سياسي معاصر دانست كه تالش كرده است هر 
از ) 121، 1389توانا، . ( برابري را مورد توجه قرار دهد-دو سوي معماي دو مجهولي آزادي

م كه به يها و اصول مواجه هست  ارزشيسر كي مدرن با يه حقوق عمومي در نظريرو نيا
دار شدند كه بسط و ي مردم پدياسيشه سي و اندي در چرخه زندگياسي سيها هعنوان حق انگار

 مدرن را ي و حقوق عمومياسين امر سي بيش نسبت سنجيش از پي آنها، بيتحول مفهوم
  . رساند يان و به اثبات مينما

هاي  گذاري هاي مفهومي و ارزش ها و دغدغه آنچه در اين مقاله مورد توجه است چالش
هاي موجود است كه با شناسايي و پذيرا شدن اين  مرتفع ساختن كاستي و شكافبنيادين و 

توان بر اساس سبقه و ماهيت سياسي مشترك، پيوند منطقي و نسبتي  ارزشها و اصول، مي
گرايانه، ساماندهي و فرجام جامعه سياسي  سازگار با اين موضوع ايجاد كرد و با رويكردي واقع

را در جهت دستيابي خير و مصلحت عمومي محقق نمود، از اين مطلوب و نظام حقوقي مدرن 
شود كه با برقراري  هاي مختلف در باب امر سياسي، اين پرسش مطرح مي روي با وجود ديدگاه

» باشد؟ كدام مفهوم از امر سياسي قابل دفاع مي«نسبت بين امر سياسي و حقوق عمومي مدرن، 
ظر است كه ماهيت و چيستي امر سياسي و حقوق در پاسخ به اين پرسش، نگارنده بر اين ن

عمومي مدرن بر مبناي سرشت مشترك سياسي است و از اين جهت حقوق عمومي مدرن، 
همانند امر سياسي، يك ماهيت و سرشت سياسي دارد و متاثر از عمل و اقدام سياسي 

 كه با ذات در اين مجال آن قسمت از ديدگاه امر سياسي اشميت. حكمراني و امر سياسي است
گيري دولت و عمل حكمراني سازگاري و همسويي با حقوق عمومي مدرن دارد قابل  شكل

دفاع است ولي در يك بينش وسيعتر و با توجه به رخدادهاي سياسي روز، براي اعتبار دادن به 
قواعد حقوق بشري و تضمينات خصلت هاي دموكراسي با پذيرش نظرات تركيبي منتخب، 

ياسي مطلوب و حاكميت مبتني بر قانون و دفاع از اين نظريه را تجربه كرد و بر توان نظام س مي
در ادامه، مقاله حاضر نخست به تحليل مختصر مفاهيم . اين دفاع مفهوم امر سياسي تاكيد نمود
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پردازد و سپس نسبت امر سياسي و حقوق  و چارچوب نظري از نظرگاه انديشمندان سياسي مي
دهد و در قسمت پاياني  يث رويكردهاي كلي مورد بررسي قرار مي را از ح1عمومي مدرن

بنابراين بررسي نظري اين الگو با استفاده  .مقاله، از برقراري اين نسبت نتيجه گيري خواهد شد
  .كند  تحليلي، هدف نهايي مقاله را تعيين مي-از روش اجرايي بنيادي

  
   مفاهيم و چارچوب نظري-1

ز چارچوب نظري الزم است رويكردهاي متفاوتي را بيان و آنها براي تبيين و درك صحيح ا
را مورد بحث و بررسي قرار داد، تاريخ مكتوب داللت بر اين دارد كه تاريخ فلسفه سياسي در 
غرب با فيلسوفان يونان آغاز شد و در تضاد انديشه افالطون گرايي و ارسطوگرايي فلسفه 

د با تفكر نقادانه به زندگي جمعي انديشيده و بر آن سياسي رسماً شكل گرفت و به تدريج افرا
اين تفكر در قرن پنجم و ششم قبل از ميالد از سوي متفكران . قواعد زيستن خود را بنا نهادند

يوناني به منصه ظهور رسيد و بنياد فلسفه غربي جاي خود را يافت و به طرح پرسش هايي 
نحو انديشه سياسي توسط فالسفة قديم دربارة ماهيت طبيعت و جهان پرداختند و بدين 

دانند كه پس از توسعه   مي» يونان«تحكيم يافته است از اين روي، خاستگاه فلسفة اروپايي را 
هاي سياسي مجموعاً انسان  طلبي هاي اسكندر مقدوني، در ديگر نقاط به ويژه در روم، بينش

  )140 -141، 1390هاشمي، . (دوستانه را پديدار ساخته است
شود داراي جهان بيني فكري خاصي است كه   ن دوره از تاريخ كه عموماً جديد ناميده ميآ

يكي تضعيف حاكميت كليسا و . از بسياري جهات با جهان بيني قرون وسطي تفاوت دارد
. فرهنگ عصر جديد بيشتر دنيوي است و كمتر روحاني و ديني. ديگري افزايش قدرت علم

كند،   سا را به عنوان مرجع حكومتي كه بر فرهنگ نظارت ميها روز به روز جاي كلي دولت
ها بيشتر در دست پادشاهان است؛ اما بعد، مانند يونان قديم،  در ابتداي حكومت ملت. گيرند  مي

در . افتد  شود و يا به دست جباران مي  به تدريج حكومت هاي سلطنتي به دموكراسي مبدل مي
نخستين حمله . يابد  دهد افزايش مي  وظايفي كه انجام ميسراسر اين دوره قدرت دولت ملي و 

                                                                 
1 . The Political and the Modern Public Law 
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مگر . اما اين نظريه نفوذي به دست نياورد.  بود1543در سال » نظريه كپرنيكا«جدي علم انتشار 
سپس نبرد ميان علم و . در قرن هفدهم آن را اتخاذ و اصالح كردند» گاليله«و » كپلر«پس از آن 

نبرد پيروان سنت هاي قديم بر ضد دانش نو جنگيدند و احكام جزمي آغاز شد، و در اين 
  ).169-170فاستر، (عاقبت شكست خوردند 

در اين دوران نوزايش، سياست انديشي كه آوازه اش بر سر زبان همگان است و باعث 
در . شهريار رهيافتي كلي به سياست است. تحوالت گسترده در امور سياسي شد ماكياولي است

شود و اين   همواره و ناگزير مسأله رابطه اخالق و سياست پيش كشيده مياين گونه رهيافت 
بايد يكسره اخالقي باشد يا بي چند و چون به   آيد كه آيا رفتار سياسي مي  پرسش پيش مي

روست كه بي هيچ پرده پوشي و يا جسارتي بي  واقعيت تكيه زند؟ نامداري كتاب شهريار از آن
از اين جهت . گيرد و هيچ مياني با آرمان خواهي سياسي ندارد  يمانند جانب واقع بيني را م

هاي سياسي قدرت را  خواهد بداند ساخت  شرو انديشه سياسي مدرن است كه مييماكياولي پ
انديشي يا همان دوره مدرن مطالعه زندگي سياسي و  در عصر روشن. برند  گونه به كار مي چه

گيرد به همين جهت قرن هجدهم ميالدي در   يهاي سياسي شكل منسجمي به خود م نظريه
كه قرن شانزده و هفده در اروپا نمادي از  طوري شود همان  اروپا قرن ممتازي شناخته مي

هاي  توان از چهره  هاي مطلقه و اقتدارگرا شناخته گرديد و هابز فيلسوف را مي حكومت
هاي  ها و انديشه دايش جنبشاما سده هجدهم دوره پي. شاخص و ماندگار اين تفكر بيان نمود
هايي از نوع  هاي شاخص براي اين سده نظريه انديشه. آزادي خواهي و مردم ساالري است

بورژوازي به عنوان طبقه دوران ساز، ابتدا در قرن شانزدهم . نظريه الك، منتسكيو، و بنتام است
ها را كه مظهر و   فئودالو هفدهم با پادشاهان و شهريان منطقه متحد شد تا با استفاده از نيرو
كي از مسائلي كه ذهن ي. مدافع پراكندگي سياسي بودن، شكست دهد و از ميدان به در كند

داشت درك زندگي اجتماعي و سياسي انسان بود،   فيلسوفان فرانسه را در اين دوره مشغول مي
در . ه شدها براي تأسيس فلسفه تاريخ برداشت در جريان چنين تالشي بود كه نخستين گام

تفسير . مراحل بعدي هگل و ماركس توانستند فلسفه تاريخ را به پايگاه مهمي ارتقاء دهند
روش دكارت در قرن . غيرديني از فلسفه تاريخ با عصر جديد و انديشه مدرن پيوند دارد
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هفدهم به صورت روشي رايج مقبول بسياري از انديشمندان قرار گرفت و عصر جديد و علم 
هاي ديگر تاريخ انديشه  از شخصيت). 67-1395،70پوالدي،( نام دكارت پيوند زد جديد را با

نيز يكي از ) 1689 -1755 (1منتسكيو. سياسي در غرب بارون دوسكوندات منتسكيو است
هاي الك، به بيان نظريه  يد كه در تعقيب انديشه آ فحول نظريه سازان آمپريست به شمار مي

  . كشور پرداخت-وان ضمانت كننده بهترين طرز عملكرد دولتمشهور تفكيك قواي خود به عن
منتسكيو در كتاب روح القوانين خود كوشيده است تا از طبيعت اشياء و احوال، پديده 

گيرد، توجه و تبيين   دولت كشور را به عنوان امر الزمي كه از سرشت واقعي امور سرچشمه مي
، 1380قاضي، . (ه بين ذهن نقاد خود قرار دهدكند و براساس تجربه و تعقل، آن را در زير ذر

ها را با دقت به اجرا درآورد تا نظام  بايستي آن نسخه  كه به تعبير امروزين حكمران مي )143
اي را كه در ذهن دارد با بسط و گسترش نظريه تفكيك قوا كه به يك تئوري  مطلوب سياسي

ژان ژاك روسو، اراده .  شكل بگيرداثرگذار در علم سياست جاي استوار خود را يافته است
داند و به نوعي انديشه   عمومي را به عنوان منشأ سامان دهي سياسي و آزادي در جامعه مي

سياسي روسو فرانسوي تقابلي در برابر نظريه هاي سياسي انديشه ورزان اصالت سودمندي 
آوردند، نظريه قرارداد   نظريه قرارداد اجتماعي را براي صيانت از حق طبيعي به شمار مي. است

گرايانه بود مورد نقد گروهي از انديشمندان قرار گرفت كه جريان با  اجتماعي كه تبييني عقل
هگل و ماركس از مدافعان مشهور . اي را در مسير انديشه سياسي بنا نهادند اهميت تازه

 درباره اعتقاد توان شدت تمايل عصر جديد را  در انديشه هر دو مي. پيشرفت در قرون اخيرند
چه در  آن. ي تاريخ مالحظه كرد داشتن به پيشرفت، بدون در نظر گرفتن نيروي تعيين كننده

هاي سياسي در قرون مختلف با وجود تعارضات و مجادالت عميق قابل درك و  پردازي نظريه
و هاي سياسي به فعل و اراده فرد، يا به فعل نظميها و بي استخراج است اين است كه نظم

شود، فرايند سياسي   هاي سياسي مي اراده جامعه يا حاكم استوار است كه منجر به مخمصه
شدن تفكيك بين امور ارزشي و امور سياسي بر مبناي چارچوب نظري و  داللت دارد كه قائل

                                                                 
  متفكر و نظريه پرداز فرانسوي.1
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هاي سياسي، زمينه ساز و تحقق بخش امر سياسي  فهمي ارائه الگو بر اين منوال و با زدودن كج
  .ومي مدرن شده استو حقوق عم

  1 مفهوم امر سياسي- 1- 1
امر سياسي در قالب تنگ و تاريك نمي گنجد، دشوار است كه از آن بتوان تعريف واحدي 

به گمان . هاي حاكم بر كشورهاي جهان هميشه بحث برانگيز است ايده و نگرش. ارائه نمود
ضاد ميان دولت و اشميت عرصه ديگري وجود دارد كه به امر سياسي مربوط است و آن ت

 ولي برداشت هاي متفاوتي در سطح نظري وجود دارد (Schmitt, 1996:26). دشمن است
امر سياسي در . كه بيان آنها به منظور درك و دريافت صحيح از امر سياسي سودمند خواهد بود

ي مجادله هاي سياسي با  شناختي، ناظر بر مسائل بنيادين فرانظري از حيث رابطه وجه هستي
امر . شناختي و چگونگي بازتابش آن در نظريه هاي سياسي است مواضع و مفروض هاي هستي

سياسي از اين حيث ميدان و عرصه مجادله، تعارض و يا تفاهم مواضع هستي شناختي بنيادين 
لو،  تقي. (ها درباره چگونگي شكل دادن به زندگي اجتماعي و سياسي است مضمون در نظريه

1396 ،38 .(  
ان الگلين، به پيروي از كارل اشميت، وجود تعارض و منازعه، ذاتي حيات جمعي به گم

كه بر زيبا و زشت » هنر«كه بر خوب و بد و » اخالق«امر سياسي، در مقايسه با . انسان است
گيرد به همين دليل، امر سياسي، مستقل از   شود، تفكيك ميان دوست و دشمن قرار مي  بنا مي

الگلين، . (كند  مر حقوقي است و از قواعد و پويش خاص خود پيروي ميامر اخالقي و حتي ا
بنابراين، به تعبير دقيق، حكمراني . رساند  حكمراني ما را به اليه سياسي زندگي مي). 21، 1388

مربوط به امر سياسي است، اگر امر سياسي را بشناسيم، چيستي حكمراني را بهتر خواهيم 
شود و ديگر به مثابه   را درك كنيم حقوق عمومي متحول مياگر چيستي حكمراني . شناخت
امر سياسي از يك . ها و رويه هاي ساده جلوه گر نخواهد شد اي از قواعد، تبصره مجموعه

آدميان وقتي در يك انجمن . تعارض: گيرد  واقعيت بسيار بنيادين در زندگي انسان ريشه مي
كنند و اين تعارض گريز ناپذير   م تعارض پيدا ميكنند با ه  بسيار بزرگ در كنار هم زندگي مي

                                                                 
1 . The Concept of the Political 
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است، اگر نگاه اخالقي به تعارض كنيم، تعارض را شعله ورتر كرده ايم چون طرف هاي 
كنند، از اين رو، تعارض در اين   كديگر را سرزنش اخالقي مييتعارض ادعاها و اقدامات 

. ه اخالق تعارض را حل كنيمسطح را نمي توان با اخالق حل كرد پس قادر نيستيم به وسيل
  )111 – 113، 1394راسخ، (

اي توسل جستن به اشارتگر و نظم واقعيت  اي از معنا كه بر اساس گونه از نظر الكان، نظريه
نظريه الكاني با سرنگوني . آيد، به كلي ناقص است  بيروني ساخته شود كه قابل فهم به نظر مي

الكان به جاي اتحاد دال و مدلول اولويت . كند   ارائه مياي رابطه دال و مدلول راه حل محتاطانه
امر . كند  شود كه مدلول را به كلي توليد مي  دهد، انقسام اين اولويت را براي دال قائل مي  مي

 سياسي جديد و -يسياسي در قلب سياست ورزي، اختالل در ژرفاي مفصل بندي نظم اجتماع
اسي در عمق نماد پردازي ما از واقعيت سياسي قرار نوعي رويارويي با مرحله واقعي امر سي

اهميت اساسي الكان در نظريه سياسي و تحليل سياسي، در اصرار او بر ماهيت شكافته و . دارد
جوامع ما به هيچ رو .  سياسي نهفته است-يدچار فقدان ساحت نمادين، و دنياي اجتماع

ست كه از طريق آن به ساختن و از نو اي ا اين صرفاً فانتزي. مجموعه هاي هماهنگي نيستند
. پيوندند دهد كه اين فانتزي هرگز به واقعيت نمي  تجربه نشان مي. پردازند  ساختن خودشان مي

. گيرد  هيچ فانتزي اجتماعي نمي تواند فقداني را پر كند كه جامعه همواره حول آن شكل مي
در هر رويارويي با ساحت واقع، دوباره شود،   اين فقدان هر بار كه امر سياسي از نو پديدار مي

توانيم درباره امر سياسي حرف بزنيم، چون با انهدام و اختالل امر اجتماعي   ما مي. كند  ظهور مي
شود،   شويم، امر سياسي در محل تالقي واقعيت نمادين با ساحت واقع پديدار مي  مواجه مي

دي و اختالل سياسي، نظم و بي ساحت واقع افق هستي شناختي تمام بازي هاي مفصل بن
  )49 و 147استاوراكاكيس، . (دهد  ورزي و امر سياسي را تشكيل مي نظمي، سياست

مارتين هايدگر آلماني با تفكري نو به تأمل درباره موضوع وجود پرداخت و به عنوان 
 را به معناي امر The politicalفيلسوف معاصر شناخته شد، وي با نگاه ژرف انديش خود 

) هايدگر و امر سياسي( را به همين مضمون Heidegger & The politicalسياسي و محققان 
اصيلي ) Topoi(هايدگر به جاي تفكر در امر سياسي، در برخي از مواضع . در نظر گرفتند
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را بايد به » به جايي«بدين معني كه اين : انديشيده است كه امر سياسي در نهايت تابع آنهاست
اما دقيقاً تا جايي كه آن چه در عوض امر » جانشين«در واقع به عنوان : و دريافتمفهومي دوپهل

شود، به راستي درست در همان جا يا قلمروي كه امر سياسي اشغال   سياسي انديشيده مي
كند، به عنوان جايي كه مناسب و خاص امر سياسي است، انديشيده شود، اين بدان معني   مي

 محل باشد و در تفكر و تاريخ جايي براي سياست وجود نداشته نيست كه امر سياسي بدون
فضايي كه امر . باشد، بلكه بدين معني است كه امر سياسي فاقد فضايي درست و مناسب است

» امر واقع«نه يك (كند قلمروي است كه از طريق فتح باب ماجرايي   سياسي آن را اشغال مي
گذرد، گشوده  امر سياسي در مي] مرز[ كه از 1)بندي با پيكربندي خاصي از حضور بلكه نقش

بدين ترتيب بازگرداندن امر سياسي به جاي درست آن برگرفتن آن از سياست است . شود  مي
 است ارجاع شود پس تفكر 2بدان مقصود كه به تاريخ به آن معني كه محمل تقدير و نامستوري

ين سان جا به جا كردن آن است در امر سياسي از نو مستقر كردن آن در قلمرو ذاتش و بد
 )41-42، 1394بيستگي، (

 در آلمان، تفسيري موسع از 1920 سياسي دهه ياز اين رو اشميت در واكنش به بحرآنها
صدراعظم را تجلي بخش /  قانون اساسي وايمار ارائه و تالش كرد رئيس جمهور 48اصل 

 شرايط به هم ريختگي وضع حاكميت و توانايي اتخاذ تصميم در وضعيت استثناء يعني در
و تعجب آور نيست كه او بارها و بارها در نوشته هايش به رابطه متقابل . عمومي معرفي كند

بين حفاظت و اطاعت توماس هابز بازگردد و در اين باورها با هابز هم عقيده شد آن كس كه 
اي  واره حاكم قانونيتواند قانون وضع كند و درخواست فرمانبري كند و اين هم  اقتدار دارد مي

كه مالك اقتدار باشد نيست اشميت بر اين باور است كه امتناع از پذيرش ديكتاتوري موقتي و 
معتدل، موجب پيدايش ديكتاتوري هاي تمام عيار در تاريخ شده است او بحث خود را در 

 كتاب بر اين گيرد او در اين  كتاب ديگري با عنوان جايگاه عقالني پارلمانتاريسم معاصر پي مي
كنند   ي مردم متحد شده را عملي مي اي كه اراده ورزد كه ديكتاتوري هاي موقتي  عقيده تأكيد مي

                                                                 
1 . a certain configuration of presence 
2 . alethiological 
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با اصول دموكراتيك سازگارترند تا پارلمانتاريسم ليبرال، ساختاري كه به نحوي غيرمستقيم از 
ي  ر نه بر پايهپردازد در اين چارچوب ديكتاتو  خالل تشريفات و نخبگان به اداره كشور مي

  )1006، 1394نظري، (گيرند   اراده شخصي، بلكه بر پايه  اراده عمومي و يا نام مردم تصميم مي
  
   مفهوم و نظريه حقوق عمومي-2

گيرد و  حقوق عمومي به واسطه داشتن پيشينه سياسي، در تصوير و دايره وسيعي قرار مي
ي كاركردهاي حقوق عمومي را بيان توان مفهوم ذات درواقع بدون ارزش گذاري سياسي نمي

آن نهفته است كه ناشي از » نابرابر طلب«به باور ما، ماهيت حقوق عمومي در خصلت . نمود
طبيعت روابطي است كه اين حقوق بنا دارد حد و نظم آن را تعيين كند، به بيان بهتر، قدرت 

ور است، در يك طرف  هسياسي و اداري كه رسالت آن حفظ منافع عام و از نيروي دولتي بهر
معامله واقع شده و در سوي ديگر اشخاص خصوصي وجود دارند كه از منافع شخصي خود 

حقيقت اين است كه مفهوم حقوق عمومي با ). 14، 1376ر، ي دوميشل و اللومي. (كنند دفاع مي
. حاكميت دولت مالزمه دارد، نمي توان قواعد آن را جداي از اقتدار عمومي تصور كرد

بي گمان آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي و دانش آن، حيات جديدي از ) 17، 1383اتوزيان، ك(
دهد و راه خرد سياسي را به منظور خير عمومي  جمع زيستن آدميان را در اجتماع سامان مي

گشايد، در غير اينصورت حقوق عمومي به عنوان مسئله و يك موضوع دغدغه آميز خواهد  مي
ول و مفاهيم بنيادين حقوق عمومي پيوسته بايد مورد تأمل و انديشه آگاهانه و بود، بنابراين اص

توان فلسفه حقوق عمومي را دانشي دانست كه  در يك سخن ديگر مي. متخصصانه قرار گيرد
به پرسشگري و انديشه ورزي پيرامون چيستي و چرايي مفاهيم كلي، نهادها و كاركردهاي 

حقوق . يا مباني حقوق عمومي در پي جستجوي ريشه هاستفلسفه . پردازد حقوق عمومي مي
عمومي تحول پذيرترين رشته حقوق است؛ زيرا بسياري از مفاهيم و اصول بنيادين آن زمانمند 

  )7، 1393گرجي اَزنَدرياني، . (باشند و مكان محور مي
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   مدرن بودن حقوق عمومي- 1- 2
اين مفهوم مدرن حقوق . د شدطي قرن سيزدهم نظريه اي مدرن از حقوق طبيعي ايجا

طبيعي، با شكل گيري بر سنگ بناي حق شخصي، از جهان بيني قرون وسطايي منقطع شده و با 
شرايط را براي شكل گيري حقوق عمومي مدرن به مثابه نظريه » حق«دگرديسي مفهوم 

از اين روي محقق شدن حقوق عمومي ) 81، 1394الگلين، . ( سياسي فراهم نمود-حقوقي
رن مستلزم ايجاد تأسيسات حقوقي همانند تفكيك قوا، كنترل و تعادل قوا، حاكميت قانون، مد

توانيم به معرفت  باشد با اين مقوالت مي مي... مشاركت سياسي، ارزش گذاري هاي سياسي و 
حقوق عمومي مدرن برسيم، حضور مفاهيم و اركان حقوق عمومي مدون مانند حاكميت، 

ن، حق، نمايندگي، مسئوليت پذيري، پاسخگويي، مشروعيت و دموكراسي، حكومت قانو
تضمينات حقوق و آزادي هاي عمومي افراد، مكانيزم و قرائت ممتاز قابل درك حقوق عمومي 

بنيادهاي حقوق عمومي مدرن ماقبل حقوقي اند و بيش از هر معرفت ديگر . مدرن هستند
كان حقوق عمومي مدرن نمي توانيم ماهيت سياسي دارند كه در غياب مفاهيم و عناصر و ار

  )26 -27، 1394زارعي، . (حقوق عمومي مدرن داشته باشيم
   مستقل بودن حقوق عمومي- 2- 2

ها مواجه است و از جهت مفهومي در  حقوق عمومي با گستره اي از هنجار و كشمكش
محققين برابر ساير رشته هاي حقوق از مزايا و ويژگي هاي متمايزي بهره مند است در ميان 

اين رشته بدنبال اثبات اين نظر هستند كه حقوق عمومي رشته اي مستقل و خودبسنده است 
اگرچه اين ادعا از نظر تئوري در دنياي مدرن كنوني در برابر اختالف نظرها و ابهامات قرار 

آن . باشد  حقوقي در فلسفه حقوق مي1گرايي گرفته است كه علت اصلي آن، چيرگي اثبات
ماند اين است كه درست به  عرفت حقوقي كه از نظر اثبات گرايي حقوقي پنهان ميبخش از م

دليل وجود حقوق عمومي است كه نظام حقوق خصوصي با يك سازگاري دروني قادر به 
وي در كتاب مباني حقوق عمومي در غرب سعي نموده ). 39، 1388الگلين، . (فعاليت است

وصي از نظرات علمي خود دفاع نمايد و با است ضمن تفكيك حقوق عمومي از حقوق خص
                                                                 
1 - Legal Positivism 
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وي وجه متمايز حقوق . تكيه بر ناب بودن حقوق عمومي، قلمروي مستقل براي آن قائل شود
 قانونمدار يعمومي از حقوق خصوصي را اقدام جمعي و ارتباط دولت با نهادهاي و سازمĤنها

 حقوق عمومي دانسته و داند و عمل حكمراني و منافع عمومي يا از كاركردها و اهداف مي
حقوق عمومي، به عنوان حقوق بنيانگذار . حقوق خصوصي را واجد چنين خصائل نمي بيند

اقتدار حاكم، فقط در شرايطي به منصه ظهور رسيد كه حقوق به عنوان ابزاري جهت 
اين انتقال زماني محقق شد كه گستره ي سياسي توانست خود را به . خودمختاري شناخته شد

قلمرويي مستقل تعريف نمايد، تحوالت منتج در نظر و عمل، منجر به تغييري اساسي در عنوان 
فهم اقتدار دولتي شد؛ و از نگراني حاكم براي حفظ دولت خود، به سوي شناسايي نظمي عيني 

اي شد تا  اين نظريه ي ذاتاً مدرن دولت زمينه. پيش رفت كه حاكم متعهد به حفظ آن است
عمومي برمبناي آن ساخته شود، بنابراين، حقوق عمومي در جهان مدرن مفهوم مستقل حقوق 

 نظامي از اين حوزه ي سياسي مستقل در حال ظهور شكل گرفته است و معناي ي به منزله
  )39 -40همان، . ( حق سياسي، همين استي حقوق عمومي به منزله

  
   از حيث حكمراني-3

و پديده جديد دانست، عمل حكمراني عمري توان، صرفاً يك مفهوم  واژه حكمراني را نمي
اگر بخواهيم در يك نگاه ساده و اوليه مفهوم حكمراني را بيان كنيم، . به درازاي عمر بشر دارد

گيري و پردازش كردن اينكه كداميك از تصميمات اجرا  گوييم حكمراني يعني فرايند تصميم مي
، 1377دهخدا، . (ماندهي و حكومت استنامه دهخدا به معني فر در لغت. شوند يا اجرا نشوند

به معني هدايت كردن يا » kubernan«شناسي حكمراني به واژه يوناني  از نظر واژه) 9164
گردد و توسط افالطون در رابطه با چگونگي طراحي نظام حكومت  اداره كردن بر مي

(System of Rul)اين اصطالح يوناني ريشه لغت .  استفاده شده است»Gubenare « در
. كند التين قرون وسطي بود كه بر همان مفاهيم هدايت كردن، قانون گذاري يا راندن داللت مي

استفاده شده » Government«اين اصطالح در فرهنگ آكسفورد مترادف با واژه حكومت 
حكم راندن .  حكم راندن است(Maneer) يا روش (Act)در اينجا، حكمراني عمل . است
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 يا كنترل كردن با استفاده از اختيار و همچنين بودن در حكومت است فرمايي به معني حكم
اين ايده . اكنون حكمراني ابعاد وسيع و مختلفي را دربر گرفته است) 52، 1384هداوند، (

حكمراني، يك مفهوم  .هاي نويني در قلمرو حكمراني شكل بگيرد موجب شده است تا ديدگاه
واسطة نهادهاي رسمي و  كارگيري قدرت را به هاي متعدد به چندوجهي است كه جنبه

دولت ها براي سعادت و پيشرفت . شود گيرد و منشأ مديريت نظام تلقي مي غيررسمي دربر مي
). 14، 1395مقدري، . (شهروندانشان بايد از اين قدرت استفاده كنند تا به توسعه برسند

كند  ويه سياسي زندگي مربوط ميحكمراني به مثابه دو اليه اي است كه از يك سو ما را به ر
كه مبين ربط وثيق امر سياسي است و از سوي ديگر اليه اي كه با درك مفهوم و چيستي آن، 

در اين قسمت از بحث درصدد ). 112 -113، 1394راسخ، (كند حقوق عمومي را متحول مي
 و حقوق هستم كه عمل و سبك حكمراني را به واسطه نسبت عميق و وثيقي كه با امر سياسي

  .عمومي مدرن دارند در بندهاي ذيل آن را مورد بررسي قرار دهم
   حاكميت بعدي از ابعاد دولت مدرن- 1- 3

دولت مدرن به مثابه نماينده مردمان، . در اين فراز حاكميت بعدي از ابعاد دولت مدرن است
ه در حال حاضر از آنجا ك. استوار و در سايه مبناي دموكراتيك آن، در خدمت مردم قرار دارد

رسد انسان ها را در كنار يكديگر به عنوان يك اجتماع به هم  دولت با آنچه كه به نظر مي
. دارد، سروكار دارد، نهادهاي حكمراني آن داراي پيچيدگي بسياري شده است پيوسته نگه مي

ن اين برداشت مدرن از دولت، به موازات ظهور جامعه مدني به عنوان عرصه استقالل و توا
علي رغم اينكه رابطه ميان جامعه و حكومت، مولفه اي است كه موجد . افراد رشد كرده است

حكومت هاي مدرن به نام ترويج امنيت، آزادي، و شكوفايي، حجم . روش فهم دولت است
علت اين كه آنان در حال حاضر . فعاليت هاي خود را به ميزان گسترده اي افزايش داده اند

گيرند، صرفاً تأمين نظم و امنيت نيست بلكه پيشبرد  عي را به عهده ميمسئوليت هاي متنو
الگلين، . (توسعه اقتصادي و اجتماعي، اداره اقتصاد، و تأمين رفاه شهروندان آن ها نيز هست

در هرحال حاكميت و دولت از يكديگر جدايي ناپذيرند و از آثار و نظرات ). 483، 1394
توانيم  ز، گروسيوس و روسو اين فهم نظري وجود دارد كه ميفيلسوفان سياسي چون بدن، هاب
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در اين تعبير حاكميت عنصري . مفهوم كليدي حقوق عمومي مدرن را از حاكميت دريافت كنيم
هرچند قدرت . شناسا براي حقوق عمومي و هم بيان كننده استقالل قلمرو سياسي است

تدار موسس دولت شامل استقالل سياسي از نگاه حاكميت مطلق است از اين جهت نمود اق
گيرد و در يك گام  گردد و اراده دولت در شكل هاي حقوقي نمايندگي به كار مي تمام عمل مي

جلوتر سياسي بايستي حاكميت را به معناي حاكميت قانون قبول كنيم و آنرا به عنوان حاكميت 
 فهم نظري و دريافت از اين رو جدايي ناپذيري حاكميت و دولت ها را به. قانوني بفهميم

  .سازد مفهوم كليدي حقوق عمومي مدرن و سنت سنجي اين قسمت از مباحث رهنمون مي
  
  هاي بنيادين سياسي  ارزش-4

سيسرون از مهم ترين انديشنمدان رومي است كه مفهوم مدرن آزادي را مطرح ساخته و 
به نظر . وار دانسته استحاكميت قانون را بر آن استوار ساخته و حاكميت قانون را بر آن است

كند به معناي آن است كه ما از قانون  وي مفهوم قواعد عمومي كه بر قانونگذاري حكومت مي
جان الك از انديشمنداني است كه مفهوم حاكميت قانون را با . كنيم تا آزاد باشيم اطاعت مي

دن يا لغو آزادي جان الك معتقد بود كه هدف قانون نه محدود كر. مفهوم آزادي گره زده است
در جايي كه قانون حكمفرما نيست آزادي نيز وجود ندارد، زيرا . كه حفظ و توسعه آن است

  )211 -213، 1394زارعي، . (آزادي به مفهوم رها بودن از موانع و تجاوز ديگران است
بنظر نگارنده در تبيين حق ها، اصل حاكميت قانون را كه يك اصل حقوقي و سياسي است 

توانند اصل   پذيرفت، چرا كه خصلت هايي كه حق ها با آن مواجه هستند، بهتر ميبايستي
زيرا با حاكميت قانون انتظار جلوگيري از اعمال ساليق . حاكميت قانون را موجه سازي كنند

با توجه به اين ديدگاه توزين عادالنه قدرت و . شخصي مأموران و هيأت حاكمه خواهيم بود
توقف و انديشه استبدادي و تماميت خواهي به غايت زوال خود نفي تمركز قدرت هم م

بنابراين حفظ ارزش هاي بنيادين در گرو حاكميت قانون مبتني بر اراده همگاني است، . رسد مي
به سخن ديگر، قوانين اساسي . بنابراين، نظام سياسي بايد در پرتو حقوق بنيادين اداره شود

زادي هاي افراد نيز مشروعيت بخشيدن به اعمال كشورها براي حفظ حقوق بنيادين و آ
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مسئوالن سياسي و اجرايي و قضايي كشور، بايد اصل حاكميت قانون را به رسميت بشناسند و 
به هر صورت ). 214 - 215همان، . (لوازم تحقق آن را به صورت اصولي پيش بيني نمايند

ن شود، لذا حق هاي بنيادين به سعي شده تا مفاهيم و ارزش هاي بنيادين بنوعي تشريع و تبيي
توانند غايت هر نظام سياسي و حقوقي به شمار آيند و از اين  عنوان اصول و ارزش ها مي

  .حيث نسبت آن با امر سياسي و حقوق عمومي مدرن از مسلمات خواهد بود
   از حيث نمايندگي- 1- 4

طه و منشاء شكل انديشه نمايندگي ريشه در تفكر هابزي دارد كه موجب بروز دولت مشرو
قبول و پذيرش اراده عمومي مردم، سبب . گيري انواع حكومت هاي دموكراسي شده است

تأسيس نظام سياسي نمايندگي و به عنوان منبعي از منابع مشروعيت نظام سياسي شناخته شده 
است و به مرور شرايط را براي تضمين و به رسميت شناختن حقوق بنيادين عمومي ملت، 

به هرحال مفهوم نظام نمايندگي و خاستگاه آن در انديشه سياسي . فراهم نموده استبرقرار و 
آنچه در تاريخ بستر را براي رسميت شناختن نمايندگي نمود، . غرب آغاز و ارائه گرديد

محدود كردن قدرت مطلقه پادشاهان بود تا مردم از تابع بودن محض رهايي يابند و اكنون اين 
 حقوقي يكي از بهترين و موثرترين راهكارهاي -مايندگي در نظام سياسيواقعيت وجود دارد ن

عملي و انساني براي صيانت از حق ها و آزادي هاي عمومي در جامعه است كه پارلمان بطور 
غيرمستقيم با وضع قانونگذاري نمايندگي امور مردم را برعهده دارد و نقش اراده ملت نتايج 

مفاهيم در معناي مدرن به دوران رنسانس و پس از آن تعلق دارد اين . بسياري را بدنبال دارد
 سياسي غرب متولد شده است؛ جنبش انسان -كه از درون فرآيند تاريخي و تحوالت فلسفي

گرايي، نگرش انسان محور به هستي، پذيرش عقالنيت فردي براي تعريف سعادت بشر، 
 تأكيد بر حقوق بنيادين و تغيير در شناسايي حق فردي در تعيين سرنوشت اجتماعي و سياسي،

از اين دوران به بعد . مفهوم حق، از مهم ترين تحوالتي است كه از عصر روشنگري آغاز شد
است كه تغييري بنيادين در سنت جامعه غربي شكل گرفت و انديشمندان و فيلسوفان متعددي 

ختند و در يك فرآيند به تبيين مفاهيم آزادي، قرارداد اجتماعي و حق تعيين سرنوشت پردا
تدريجي و تاريخي، انديشه هاي روشنگري به فرهنگ و رفتار غالب مردم مغرب زمين تبديل 
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تأسيس نظام دموكراتيك همراه با پذيرش اراده مردم به عنوان مشروعيت نظام سياسي، از . شد
ايندگي از اين رو، نم). 118، 1395دبيرنيا، . (انديشه هاي عصر روشنگري نشأت گرفته است

به عنوان نهادي سياسي و حقوقي كه در پرتو تحوالت و انديشه هاي فكري و فلسفي غرب و 
موجب بروز و ظهور شكلي از حكومت . در دوران نوزاش و مدرنيته تأسيس و نمايان شد

تحت عنوان نظام هاي سياسي و حقوقي مردم ساالري متكي بر اراده هاي عمومي مستقيم، 
ستقيم شده است كه در حال حاضر اين انديشه سياسي در صدر انديشه غيرمستقيم و نيمه م

هدف . هاي مورد حاكم در دنيا به همراه تحوالت و انديشه هاي عمومي نوين مطرح است
عمده از طرح و بررسي نظريات و برداشت هاي مختلف انديشمندان فلسفه سياسي و حقوقي 

عملي و كاربردي در عرصه زمامداري و حقوق پيرامون نمايندگي، دستيابي به مفهوم و ماهيت 
عمومي در بستر نظام مردم ساالر است كه غايت چنين نظامي تأمين و تضمين منافع، مصالح و 

هرچند در نظر بيشتر نظريه پردازان، حكومت . مطالبات مشترك و بنيادين اشخاص است
م از طريق دمكراتيك، اختالف نظرهايي وجود دارند، در خصوص اينكه حكومت مرد

گردد، اتفاق نظر دارند و هدف از اين نمايندگي تأمين منفعت عمومي و  نمايندگي اعمال مي
رژيم هاي «درواقع نظريه نمايندگي در مقابل .تضمين حاكميت اراده عمومي است

  )181 -182، 1397خسروي، . (ابالغ شده است» غيردمكراتيك
وجود ندارد، عليرغم عدم يگاني، مفهوم با وجود تفاوت ها، نظريه هاي نمايندگي واحد 

جزئي چنان بنيادين از حقوق عمومي است كه ممكن است معناي حقيقي آن مورد » نمايندگي«
تمامي دموكراسي هاي در نمايي مدرن نظام حكومتي خود را برپايه نمايندگي . غفلت واقع شود

كل نمايندگي دموكراسي گاه از طرح اما دقيقاً به دليل اقتباس تقريباً جهان شمول ش. كنند بال مي
در جوامع مدرن حكومت مدعي فرمانروايي بر مردم . شود برخي پرسش هاي اصلي غفلت مي

نيست بلكه به واسطه انتخاب سياست مداران از سوي مردم به منظور اقدام از جانب آن ها 
 منزله روشي را بايد به» حكومت به نمايندگي«به اين ترتيب، . حكومت نماينده مردم است

با اين حال مفهوم حكومت به . شوند نگريست كه مردم بدان طريق تا در بر حكومت خود مي
حكومت مردم . شود نمايندگي، به منزله شكلي از حكومت مردم بر خود، اغلب بد فهميده مي
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به نمايندگي وسيله حكمراني مردم بر خود است، اين حكومت كامالً غيرمستقيم براي عملي 
ماهيت غيرمستقيم اين فعاليت به ظاهر حكومت بر خود است كه .  آن حكمراني استساختن

بايد مطمح نظر خاص كساني باشد كه دغدغه هاي نمايندگي را در معماري حقوق عمومي 
  )137 -138، 1388الگلين، . (دارند
    نمايندگي سياسي- 2- 4

ب بايد آينه جامعه و  بر آن است كه يك نمايندگي خو1ايده بنيادين نمايندگي سياسي
اين نكته لزوماً بدين معنا نيست كه . بازتاب وفادار به تمامي منافع تشكيل دهنده آن باشد

نظام نمايندگي . شهروند حق پيشبرد منافع شخصي خود را در مذاكرات سياسي داشته باشد
دهد و  ا ميمردمي داراي اين امتياز است كه امكان نمايندگي همه منافع تشكيل دهنده جامعه ر
تمامي . نهد هم امكانات مشاركت در تدارك قواعد حقوقي حاكم بر جامعه را در اختيار آنها مي

توانند شنيده شوند و اميدوار به نمايندگي شدن توسط نامزدهاي پيروز انتخابات  منافع مي
ت همه منافع با يكديگر در رقابت اند به همان شيوه تضارب انديشه ها در مباحثا. باشند

به عبارت ديگر، از مشاركت آزاد منافع در بازار، همان نتيجه مثبتي مورد انتظار است . عمومي
تجارت آزاد انديشه ها كه در نتيجه موضع گيري . آزاد انديشه ها) تعامل(كه از تجارت 

محافظه كاران و پيوريستن ها تا ابتداي قرن بيستم در ايالت ها وجود نداشت به وسيله قاضي 
از . مورد دفاع قرار گرفت» خير غايي« با اعتقادي راسخ به عنوان بهترين شيوه رسيدن به هولمز

، قابليت آن در غلبه بر ايده )يعني دقت و درستي يك ايده(نظر هولمز، بهترين آزمون حقيقت 
زماني كه انديشه، آزاد و بي . است] ايده ها[هاي رقيب، و در نتيجه پيروزي آن در رقابت بازار 

د و محدوديت است، رقابت آزاد بين ايده ها همواره به عنوان زمينه اعمال و پيروزي نهايي قي
شود، از آنجا كه ايده ها درواقع حراست كننده از منافع اند، بنابراين از طريق  حقيقت تلقي مي

شود و امروزه وضع ايده ها در اين خصوص  رقابت بين ايده ها به رقابت بين منافع گذر مي
  )164 -165، 1396واعظي، . (ه وضع منافع استمشاب

                                                                 
1 . Political Representation 
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كند، ديدگاه طراحان پايه هاي حكومت و  كي از مسايلي كه ذهن نگارنده را مشغول ميي
نمايندگي و نوع رابطه حاكم و اتباع است كه در مجراي آن نمي شود مفروضات هابز و جان 

كيل قيومت را برمبناي رضايت هابز پايه تش. الك را در تحليل ها در معرض ارزيابي قرار نداد
دانست اگرچه قرارداد اجتماعي برپايه رضايت مورد تأكيد جان الك نيز  و قرارداد اجتماعي مي

) نظريه پرواز سياسي قرن هفدهم(با اين وجود، جان الك و هموطن او جيزم هارينگون . بود
ه چرا بايد افراد به بين مبادي و نتايج هابز ناهمسازي ديدند و اين مطلب را طرح كردند ك

قراردادي تن دهند كه هميشگي و برگشت ناپذير است و مسئوليت را به شخصي يا هيئتي داد 
كه در برابر مردم مسئول باشد؟ به اين ترتيب بود كه الك به استنتاجي متفاوت دست زد و 

رست چنين نظر داد كه ميل صيانت نقش نه تنها به حكومت اقتدارگرا ختم نمي شود بلكه د
رها بودن از قدرت مطلقه و اقتدارگرا بهترين حافظ . شود برعكس به حكومت محدود ختم مي

. لذا حكومت محدود و متكي به قانون غايت قرارداد اجتماعي است. حق صيانت نفس است
گرچه به تعبيري هابز در تحليل خود از منشاء و ماهيت جامعه سياسي حق را مقدم بر تكليف 

شود برخي از صاحب نظران الك را   به عنوان بنيان گذار ليبراليسم خوانده مي.قرار داده است
نخست آنكه . اين تعبير متكي به دو دليل است.. نخستين انديشمند ليبراليسم به شمار آورده اند

او انديشه مشروطيت را از سنت گذشته به وجهي كه در انديشه رومي و سده هاي ميانه جريان 
الك اصول مشروطيت را بر اين مبنا . ن را برمبناي قرارداد اجتماعي قرار دادداشت جدا كرد و آ

تواند از روي مسئوليت دست به  توجيه كرد كه انسان موجودي عقالني و خود آيين است و مي
  )56 -57، 1382پوالدي، . (عمل و انتخاب بزند

نيادين بين هابز و الك شود تضاد ب بنابراين از اينكه حكومت نماينده عموم مردم شناخته مي
گرچه در دوران معاصر بسط مفهومي نمايندگي نه . در فرض هايشان آنچنان قابل تصور نيست

به عنوان انتخاب بلكه در حيطه حقوق عمومي و تحول آفريني نوين اين دانش پر قلمرو 
 رسد مفروضات جان الك موافق نگرش اخير نگارنده باشد و همينطور، ضروريست و بنظر مي

داند كه در  نتيجه بررسي نظريه سياسي الك آن خواهد بود كه وي حكومت را نماينده عموم مي
برابر آنها مسئول و پاسخگو و در خدمت نيازهاي اساسي مردم به موجب قرارداد اجتماعي 



 
 

468

ماهنامه علمي
م(

قاله علمي
-

پژوهشي
(

جامعه
شناسي ايران، سال پنجم، شماره

2-
   

ت
ارديبهش

1401

توان مفهوم پاسخگويي نماينده در برابر عموم را  است و در نهايت اينكه از نظريه وي مي
  )168، 1397خسروي، . (استنباط نمود

با توجه به مباحث مطروحه، نظام نمايندگي در انديشه سياسي غرب از مباني و ساختارهاي 
گرداند؛ با  كند كه آن را از ساير اشكال هاي نظام هاي نمايندگي متمايز مي خاصي تبعيت مي

ل بر تشكيل نظام دموكراتيك كه از آموزه هاي فلسفه سياسي غرب نشأت گرفته است، اص
اينست كه مجموعه صالحيت كارگزاران در حوزه هاي سياسي و اجتماعي منحصراً در 
محدوده نظام نمايندگي است و بر همين اساس اختيارات مردم در چهارچوب يك قرارداد 

  . گردد  به حكومت تفويض مي- قانون اساسي-اجتماعي معين
ق تعيين سرنوشت سياسي، مندي از حبدين ترتيب و در راستاي حاكميت مردم و بهره

اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خويش، ضرورت دارد تا عالوه بر تأسيس قانون اساسي 
دموكراتيك، ساختارهاي مناسب نيز در تحقق حق حاكميت مؤثر مردم پيش بيني و استقرار 

بر همين اساس، الزم است ساختاري كارآمد طراحي شود تا تمامي مظاهر قدرت در نظام . يابد
از يك سو، براي تضمين . ياسي، تابعي از اراده مردم باشد و دائماً اين رابطه حفظ شودس

طراحي شود، به گونه اي » سيستم نمايندگي«حاكميت مردم بر سرنوشت خويش ضرورت دارد 
كه هيچ از مظاهر قدرت براي خود، شأني مستقل از نمايندگي ملت در نظر نگيرند و نظام 

 حقوقي مورد شناسايي قرار -ير از نمايندگي براي ساختارهاي سياسيحقوقي نيز هيچ شأني غ
  )124، 1395دبيرپناه، . (ندهد

براساس اين ديدگاه، اگر در تحليل . كند در اينجا مفهوم نمايندگي نقش اساسي ايفاء مي
. هاي ناگسستني با امر سياسي توجه نشود، خطر كژفهمي وجود دارد حقوقي حاكميت به ارتباط

قدرت عمومي با نمايندگي به . [ نمايندگي در بن و اساس قدرت عمومي قرار داردمفهوم
فقط با نمايندگي است كه پاره اي مسئوليت ها بر دوش صاحبان قدرت ]. آيد وجود مي

از اين . شوند شود و از گذر نمايندگي است كه مردم به شهروند تبديل مي حكومتي گذاشته مي
شود و هم بدين طريق اعمال  ت عمومي هم با نمايندگي ايجاد ميتوان گفت كه قدر ديدگاه مي

ابعاد حقوقي تأسيس نظام سياسي تنها با احياي نظريه اي حقوقي كه بر پيوستگي ميان . شود مي
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، قابل )يعني با پذيرش حقوق عمومي به مثابه حق سياسي(شود  امر حقوقي و امر سياسي بنا مي
  )161 -169، 1388الگلين، . (درك است

  
  گيري جهينت

 و حقوق مدرن ياسي نسبت بين دو موضوع غيرمتجانس امر سيجاد برقراريهدف پژوهش ا
، نظم ي، قدرت عمومي، اداره عمومي مانند عمل حكمرانيمي مباني و مفاهين روياست، از ا

شتر از هر يت بين سنخي بوده و اياسي برخوردار از جوهره سي، عدالت، برابري، آزاديعموم
بدين جهت امر . باشند  مدرن ميي و حقوق عمومياسيوند ساز دو امر سي پي از مؤلفه هايزمان
و قدرت در .  بر سر قدرت استي و نزاع عمومياسي و سرشت سيستي به دنبال چياسيس

سم است كه آنها يا آنتاگونيه مفهوم تخاصم و ي بر پاياسين منظر امر سياز ا. كانون آن قرار دارد
ز مثل امر ي مدرن ني دانست و حقوق عموميسباب قوام بخش جامعه بشرتوان از ا يرا م
.  استياسي و امر سي حكمرانياسي دارد و متأثر از عمل سياسيت و سرشت سي، ماهياسيس

د ي مدرن باين اساس حقوق عموميباشد و بر ا  ميي امر حقوقي مبناياسين نظرگاه امر سيدر ا
 است و حقوق يتر از امر حقوق  گستردهياسي امر سرا قلمروي باشد، زياسي بر امر سيمبتن
ك امر يان اخالق و عدالت ين ميو در ا.  استياسيمات سي از تصمين مدرن تابعياديبن

 خاص خودشان را دارند و از اين جهت يارهايو هركدام مع. ستندي نيي و ماورايياستعال
 رالز مطرح و سعي مي كند تا و آن ايده جامع همپوشاني را كه. پوشاني را ندارند قابليت هم

ميان دو مفهوم پيچيده و مجادله برانگيز يعني ايده آزادي و برابري، سازش هميشگي برقرار 
نمايد،تا با وجود آموزه هاي متفاوت جامعه مذهبي، فلسفي، اخالقي، شهروندان را در اين 

نند بر سر اصول نظريه عدالت سياسي، انسان هاي معقول دانسته و بواسطه عقالنيت مي توا
عدالت مورد پذيرش و قبول همگان به توافق برسند و در مواجهه با تعارض ميان اصول و 
مباني عدالت سياسي برآمده از اجماع همپوشان با آموزه هاي جامع بايستي براساس خرد 

و ايشان معتقد است از طريق عدالت . عمومي جرح و تعديل شوند و نه اصول عدالت سياسي
از . ظم و ثبات اجتماعي بهتر حفظ مي شود و تحقق چنين ايده اي اميدوار كننده استسياسي ن
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ش يم كه بيها و اصول مواجه هست  ارزشيك سري مدرن با يه حقوق عمومين جهات در نظريا
در . رساند يان و به اثبات مي مدرن را نماي و حقوق عمومياسين امر سي بيش نسبت سنجياز پ

ها و نظريه سياسي اشميت و فيلسوفان اصحاب  نكه، بخشي از ديدگاهنهايت با توجه به اي
گيري دولت، عمل حكمراني و حقوق عمومي مدرن  قرارداد اجتماعي كه با ذات شكل

همسويي و سازگاري دارد با اين وجود آن نظرات سياسي بخصوص نظريه اشميت مصون از 
 وا دارد و چون مراد نگارنده اين ايراد نيست و هر آن ممكن است حاكم را به تجويز خشونت

همنوايي نيست از اين روي، با مواجهه شدن با جهاني متفاوت ولي در عين حال با مواجهه 
زدايي و توجه به مباني نظري و  ها و رقابت آزاد همراه با تغييرات ذهني و جهل تضارب انديشه

 عمومي، نمايندگي و فكري با پذيرش نظريه تركيبي مدرن فيلسوفان سياسي از جمله خير
برابري انسان هابزي، رضايت عمومي و حكومت الكي، اراده عمومي روسو، تفكيك قواي 
منتسكيو و ربط وثيق آن با قدرت سياسي و بخشي از امر سياسي مطرح شده كارل 

اي از زندگي بشر و نيز عدم حذف  مفهوم امر سياسي پيش فرض مفهوم دولت و حوزه(اشميت
و نيز ) ز صفحه روزگار و وجود رقيب و تمايزات و چند پارگي در سياستدولت و سياست ا

هايدگر و عمل حكمراني و نظريه حقوق عمومي مدرن الگلين در  آزادي به منزله بگذارباش
 حل پيشنهادي در  عنوان يك راه مباحث پيش گفته، بعنوان يك نظريه تركيبي سياسي نوين به 

 و حقوق عمومي مدرن و اثرگذاري آن در به سامان جهت محقق نمودن نسبت امر سياسي
رساندن نظام سياسي پيشنهاد مي گردد، تا با اعتبار دادن به آن، قواعد حقوق بشري و حاكميت 

دهي  هاي راديكال و سامان ها و خشونتها را تضمين و مجالي براي فروكش نمودن نفرت اراده
سنجي به واسطه برخورداري از  اين نسبتنظامي سياسي خوشايند را فراهم و با تأكيد بر 

  .سرشت ها و مباني مشترك دموكراسي مدرن آزاد، مبتني بر حاكميت قانون را تجربه كرد
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 .ي، ترجمه محمد راسخ، تهران، نشر ني حقوق عموميمبان). 1388(ن، ين، مارتيالگل .١٨

رب، ترجمه محمد مقتدر، تهران،  در غي حقوق عموميمبان). 1394(، ________ .١٩
 .انتشارات مجد

توسعه، دموكراسي، جهاني شدن، : درآمدي بر حكمراني خوب). 1395(مقدري، مهدي،  .٢٠
 .تهران، انتشارات جنگل، كاوشيار، چاپ اول

 چاپ اول، تهران، نشر ياسي سي و ساختارهايحقوق اساس). 1390(دمحمد، ي، سيهاشم .٢١
 .زانيم

  مقاالت-ب

راه حلي براي معماي دو وجهي آزادي و : علي، نظريه عدالت سياسي جان رالز توانا، محمد .١
دوره جديد، شماره هشتم، تابستان و » پژوهش سياست نظري« پژوهشي -برابري، دو فصلنامه علمي

 . 1389پاييز 

تئوري نمايندگي در پرتو فلسفه سياسي و حقوق عمومي، فصلنامه ). 1397(خسروي، حسن،  .٢
 .83، شماره تحقيقات حقوقي

تحليلي بر مفهوم نظام نمايندگي در قانون اساسي جمهوري اسالمي ). 1395(دبيرنيا، عليرضا،  .٣
، 7پژوهش تطبيقي حقوق اسالم و غرب، شماره » با نگاهي تطبيقي به انديشه سياسي در غرب«ايران 

 ). پژوهشي- علمي(

س يان باستان و نقش پولوني در ياسي امر سيادهايبن). 1396(گران، ي، احسان، و ديكاظم .۴
 .، سال دوازدهم، شماره دومياسي آن، پژوهشنامه علوم سيريدر شكل گ) دولت ثمر(

نه يدرك زم: ياسي امر سينياست و بازآفريچرخش مفهوم س). 1396( اشرف، ي، علينظر .۵
 .1، شماره 47، دوره ياسياست، مجله دانشكده حقوق و علوم سي، فصلنامه سيشناخت ي هستيها

است، يت، فصلنامه سيه كارل اشمي در نظرياسي مفهوم امر سي انتقادي، بازخوان________ .۶
 .991-1014، صفحات 1394، زمستان 4، شماره 25، دوره ياسيمجله دانشكده حقوق و علوم س
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حكمراني خوب، توسعه و حقوق بشر، نشريه حقوق اساسي، سال ). 1384(هداوند، مهدي،  .٧
 .سوم، شماره چهارم
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