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 نتسکیووالقوانین مدر روح« بدن)های( سیاسی»

 1دنی دو کازابیانکا

 زادهترجمۀ هومن حسین

 

نتسکیو قصد دارد دربارۀ والقوانین، برای تشخیص روشی که مدر روح« بدن»رسد کاربردهای اصطالح به نظر می

توان آن را است و می کارانهمالحظهاستفاده از این اصطالح امر واقع سیاسی بر آن تکیه کند، حائز اهمیت باشد. 

نویسد، مرتبط دانست؛ متونی که راجع به بدن موجودات زنده یا نتسکیو دربارۀ مسائل علمی میوبه متونی که م

ها در کند، و استفاده از استعارهاز جامعه ارائه نمی« ارگانیستی»القوانین، نگرشی نتسکیو در روحومگیاهان است. 

نتسکیو بر وکه مکنیم مطالعه میای وقتی دربارۀ شیوهگردد. با این حال، اصل به تصور مکانیستی از آن بر می

اً جایی برای در تقابل قرار توانیم از خود بپرسیم که آیا واقعمیکند، سالۀ وحدت سیاسی را مطرح میاساس آن م

دکارتی دو »در واقع برای کسی که مانند یک دادن نگرش مکانیستی و نگرش ارگانیستی به جامعه وجود دارد؟ 

نگاهی بیندازید(  1721و بیستم نوامبر  1719گوید )به خطابۀ او در آکادمی بوردو، در یکم نوامبر سخن می« آتشه

همین رویکرد را ارائه ، 2پردازدالقوانین به این موضوع میی که او در روحستگاه است و هنگامبدن زنده یک د

توان با آن مواجه شد، نسبت های مکانیستی که میرا به سایر استعاره« بدن»بر این اساس، آیا نباید واژۀ کند. می

؛ شودد از اجزاء اطالق میبلکه به هر واح ،عنای ارگانیک ندارددر زبان التین، به طور خاص م corpusداد؟ اصطالح 

افتد، ها به کل، غیر ممکن است و کل از آن چه که برای اجزاء اتفاق میای که وجود اجزاء بدون تعلق آنبه گونه

بدن شده، مستقل است. عبارت از این اجزای مجزا در نظر گرفته متأثر است و با این حال، وجود کل از هر یک

تواند محل و ابزار تحوالت اندیشۀ حقوقی و مفهوم آن میای دارد. در نتیجه، العادهپذیری فوق، انعطافسیاسی

تواند که نمی زدایی از آن وجود داردبهاما راستای رد استراتژیک درنتسکیو یک کاربودر آثار م احتماالًسیاسی باشد. 

بدن »در سنت فلسفی آثار کسانی را که دربارۀ سرشت گری موجود قابل رویت باشد، مگر این که انواع مطالبه

استفاده  حقوق طبیعیدر کل سنت ،اند، به یاد داشته باشیم. زیرا در واقع از این عبارت به مطالعه پرداخته« سیاسی

سیاسی نخستین را نسبت به متفکرانی نظیر هابز و پوفندورف  مسالۀ شناختیِخواهد یک مونتسکیو می .شده است

دارد که بر اساس آن مونتسکیو در صدد به کار واژه وجود  القوانین کاربردی انحرافی از اینر برد. آیا در روحبه کا

  ؟خود است البات سیاسیگماردن مط
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کنیم که در آثار هابز، و در بدن سیاسی، استعارۀ سر برای توصیف وحدت سیاسی )نه به خیلی خالصه اشاره می

شود که ، دستگاهی به تصویر کشیده میشهرونددر کتاب ه منزلۀ یک فرد( وجود دارد. مثابه یک ارگانیسم بلکه ب

« بدن مصنوعی»و « دستگاه خودکار»شود. این یک الگوی کاربردی از به خاطر ترکیب آن قطعاتش از هم جدا می

کند. در همین محدوده است که طرح است که آزادی عمل علم نوینی که هابز در صدد ایجاد آن است، تضمین می

 لویاتاناگر عنوان اصلی شود. مطرح میندیشیدن منطقی به بنیادهای بدن سیاسی در راستای اکلی قراردادگرایی 

دهد خاصیت بالغی دارد، به دهد، و اگر متن آغازینی که آن را شرح میاستعارۀ بدن انسان منفرد را نشان می

دت حقیقی و اجزای مادی اجتماع باید امکان تصور وحاست. شهروند شناختی به کار رفته در خاطر اصل معرفت

و  7آثار پوفندورف، و دو کتاب آخر ). 3شود، فراهم آوردبدن اجتماعی منجر می« انحالل»معرفی آن چه را که به 

شود. پوفندورف تقابل میان بدن ، صریحاً به مثابه یک نظریۀ بدن سیاسی پدیدار میحقوق طبیعی و مردم( 8

کند. یرد، اما از ارجاع آن به یک طرح مکانیستی خودداری میگسیاسی )وحدت( و انبوه خلق )افتراق( را از سر می

بیر خود از قرارداد را مطرح کند: سرشت مردم به مثابه یک بدن، دهد تا تعامتناعی از این دست به او اجازه می

 درتار کتاب هشتم )گفتار دوازدهم( کند )مشارکت و فرمانبرداری(. در آخرین گفیک معاهدۀ دوگانه را ایجاب می

های طبیعی(، ارتباط مصنوعی )ماحصل تکنیک(، و ارتباط اخالقی )نهاد انحالل، او ارتباط جسمانی )بدن مورد

)مهار طبیعت( سازی تکنیکی با تمیز دادن این سه شیوۀ ایجاد وحدت، او مصنوعکند. بشری( را از هم متمایز می

خود روشی برای رد ساختگرایی هابزی  که کندسیاسی که کارکردی ارادی دارد، مجزا می-را از ساخت حقوقی

اگر چه تزهای این دو نویسنده از جهات بسیاری در تعارض و تقابل با یکدیگر است، اما باید توجه کرد که است. 

پردازند؛ یعنی چیزی که به واسطۀ حاکمیت و یک طرح قراردادگرایانه می مسالۀ شناختها به بسط هر دوی آن

بر گزینش امر  شود. استعارۀ مکانیستی )که در یکی حاضر و در دیگری غائب است(،مسالۀ بدن سیاسی پدیدار می

 شده متکی است. ریزیقراردادی طرح

وجود دارد. « بدن سیاسی»ما استراتژیک از ا کارانهآثار مونتسکیو، کاربردی مالحظه رسد که دربه نظر می

بهترین »توان به سادگی از کنار آن گذشت؛ زیرا این اصطالح در واقع به مسالۀ کارانه از آن رو که میمالحظه

تواند به مثابه یک اصطالح خنثی که خورد، میکند. بنابراین هنگامی که به چشم میربط پیدا نمی« حکومت

مفهوم بدن سیاسی در سپهر نظری مونتسکیو جایگاه اگر ظ سنتی است، در نظر گرفته شود. ای از یک لفماندهته

یک انحراف نسبت به  براست ، تاکیدی پرسید که کاربرد اقتضایی این اصطالح توانمیآیا نساختاری ندارد، پس 

القوانین جایگاهی سیاسی روحشناخت  اگر بدن سیاسی در بطن مسالۀ؟ ه نقش مرکزی برای آن قائلندکسانی ک

گری سیاسی پردازد، درگیر مطالبهگونه که به مطالعۀ حاکمیت می خاطر است که مونتسکیو آندقیقا به این ندارد، 

اما حضور بدن سیاسی، کارکردی استرتژیک پیدا گیرد(. شود )و در این زمینه از هابز و پوفندورف فاصله مینمی
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مرو استعاری مکانیستی استفاده شده توسط هابز را به قصد مخالف کردن با کند؛ به این معنی که مونتسکیو قلمی

گرایی هابزی مخالفت کنیم، نباید وضعیت خواهیم با مصنوعگیرد. اگر واقعا میای دیگر به کار میآن به گونه

اگر اما  ،گیردمیدر کنار اسالف نامورش قرار « تمام قد»شک مونتسکیو بیپوفندورف را اتخاذ کنیم. « اخالقی»

نظر کنیم؛ و این یکی دیگر از را از بین ببریم، باید از مسیر قراردادگرایی صرف گراییخواهیم دستگاه مطلقمی

یعنی طریقی دیگرگونه برای فهم واقعیت سیاسی و البته  دهد؛است که مونتسکیو پیشنهاد میهای انتقادی جنبه

« ساختارها»ها )به واسطۀ تمایز میان ها و با شناسایی عملکرد آنریخی حکومتبا اتکای به مطالعۀ تامخالفت با هابز. 

گرایی هابزی را که تحت بردارهای مکانیک استبدادی پدیدار توان درستی مطلق(، می4هاحکومت« اصول»و 

سلطنت، نظام های مکانیستی بر تضادی تکیه دارد که مونتسکیو میان استفاده از استعارهشود، به هنگام کرد. می

استفاده از تشبیهات مرتبط با کند. رو، و حکومت استبدادی که اساس آن بر ترس مبتنی است، برقرار میمیانه

آورد. ها و گذار اغلب نامحسوس به سوی استبداد را فراهم میدینامیک سیاالت، امکان مطالعۀ دگرگونی پادشاهی

با اختصاص ابزارهای  توانیممیفقط های تجویزی است. اما ما لفهسرشار از مو ،از این منظر، استفاده از تشبیهات

ها در یک وضعیت و ترکیب مطلوبی موثر در اصالح ایجابی نظم سیاسی موجود و با ایجاد نظم متعادل میان قدرت

انین، در القوواژۀ بدن در روحرسد که بنابراین به نظر میگیری کنیم. از خطر استبداد پیش ،های اجتماعیاز قدرت

ها، و با ارجاع به تقابل سلطنت / استبداد ای برخی از عبارتهای مجادلهبا اتکای بر جنبهاین دو سطح مطرح است: 

ای از طرز برخورد با واقعیت سیاسی و گیرد، بدن نشانهها نشأت میشناسی حکومتهای تجویزی گونهکه از جنبه

القوانین، در یک دستگاه در روح« بدن»بنابراین اصطالح گیرد. میآگاهی از قوانینی است که مونتسکیو به کار 

شناختی( و دهد )جنبۀ معرفتگیرد که هم چگونگی فهم واقعیت اجتماعی را به ضرورت نشان میمتنی جای می

استبداد(. رو و های میانهن نظامکند )با تقابل میاهم مسائل مورد نزاع سیاسی برآمده از این نوع نگاه را تبیین می

های بدن کند، به مجموع وضعیتهایی که وحدت بدن سیاسی را تشریح میپیش از نشان دادن برخی از وضعیت

را از هم متمایز کنیم. « بدن»توانیم پنج نوع کاربرد اصطالح کنیم. ما میبندی میها را دستهاندازیم و آننگاهی می

یافته در جامعه مبتنی است و به واژۀ تشکل رای تعیین یک کلنوع نخست بر استفاده از صورت جمع این کلمه ب

، «بدن سیاسی»شود؛ یعنی همان چیزی که پوفندورف آن را برای متمایز کردن از ارجاع داده می« سهامی»

هایی برای تعیین مصادیقی که در نظم اجتماعی دخیل هستند، استفاده نامد. چنین وضعیتمی« های تابعبدن»

گری و نیز مجموع سطوح متفاوتی های خاص مداخلهکردن شیوهها را بدون متمایزتوان آنین میابرابنشود. می

 هایبدن»، «مردم هایبدن»، «مردم در بدن»گیرد، گرد هم آورد؛ یعنی که استفاده از این اصطالح را در بر می

و غیره. کاربردی از این دست با تمرکز  «قضایی هایبدن»، «قانونی هایدنب»، و حتی «های روحانیبدن»، «یاشراف

 از دفتر شش موردوچنین وضعیتی بیستترین کاربرد این اصطالح به لحاظ کمی است. بر وجه سیاسی آثار، مهم
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نه مورد از آن فقط به فصل ششم وشود که سیدهم دیده مییاز در دفتر هفت موردوتا دفتر هشتم، و چهلدوم 

پس از این کاربرد تقریباً مفرط، ما ساسی انگلستان اختصاص داده شده مربوط است. یعنی فصلی که به قانون ا

ای در خوریم، اما این واژه به شکل قابل مالحظهوپنجم بر میدفتر پانزدهم تا دفتر بیست آن، از فقط به نه مورد از

م(. نوع دوم یا استفاده از صورت ویکهفتم تا دفتر سیوشود )یازده مورد از دفتر بیستبخش آخر دوباره دیده می

ه در ویژاما مالحظه خواهیم کرد که نقشی استراتژیک دارد )به ،تر است )یازده مورد(کمیاب« بدن»فرد اصطالح م

ممکن شود که هم دیده می« در بدن زیستن»(. همچنین عباراتی نظیر بخش هفتم دفتر سوم دربارۀ پادشاهی

عی توسط افراد مربوط باشد. چهارمین دسته از این موارد، مطالعۀ روابط میان است به شیوۀ قابل وصول زندگی جم

که پیکرۀ « بدن سیاسی»گیرد: اصطالح شود. بر این اساس دو اصطالح مورد استفاده قرار میها را شامل میملت

د اندازۀ ها به نسبت کارکردهای داخلی خورو که جمهوری از آنکند )جمهوری ممالک متحده را بررسی می

که قلمرو استبداد و یا تحوالت « بدن امپراتوری»توانند از خود دفاع کنند(، و اصطالح کوچکی دارند، چگونه می

، مسالۀ وحدت در «بدن»گیرد. در چنین کاربردی از هایی را که به کشورگشایی تمایل دارند، در بر میپادشاهی

شود. دیده می« بدن حقوقی»القوانین، مواردی از و باالخره در دفترهای پایانی روحشود. وجه فضایی آن مطرح می

کند؛ بررسی می« های تاریخیسازه»زیرا در این قسمت از کتاب است که مونتسکیو متون حقوقی را به مثابه 

 آورد. هایی که امکان مطالعۀ تحوالت جوامع را فراهم میسازه

، و به خوریمبه صورت مفرد بر می« بدن سیاسی»که ما به اولین مورد از اصطالح هفتم دفتر سوم است  در فصل

ها را به مسالۀ ترکیب یک بدن واحد پیوند دهد. مونتسکیو خواهد مسالۀ ارتباط بدنرسد که مونتسکیو مینظر می

ۀ شرافت به مثابه اساس کنند. این فصل دربارمی خواهد بداند که اعضاء چگونه در راستای منافع کل با هم عملمی

دستگاه »به یک  از یک سو نظام پادشاهیدهد. است و متن آن یک استعارۀ دووجهی را نشان می نظام پادشاهی

معلوم است که هر کس »شود، یعنی به اشراف: ها به خواص ارجاع داده میشود )حرکت بدنتشبیه می« کیهانی

؛ اما از سوی «(که به سوی منافع خاص خودش در حرکت استکند به سوی منفعت عام در حرکت است، گمان می

دفتر سوم تاکید  بخشد )او در فصل هشتممی« حیات»، «بدن سیاسی»گوید که این اصل به دیگر، مونتسکیو می

این تشبیهات برای «(. بخشدبه هر بدن سیاسی، حقوقی، و حتی اخالقی حیات می» کند که شرافتمی

ارجاع عالمان علوم طبیعی توصیفی نیست، بلکه  شود.تکرار می جامع به نظم پادشاهییک رویکرد  کردنبرجسته

تواند توازن کیهانی و نیز کند. یک اصطالح میکلی را برجسته می« توازن»ای که عملکرد تنویری است. شیوه

 5یهبوییای که سالههای ما از ررا توصیف کند. اگر تقریرات مونتسکیو در این فصل با دانسته« توازن نفسانی»

( مطابقت دارد، رسالۀ مذکور 1720دانشمند دربارۀ علت ثقل بدن نوشته بود و برندۀ جایزۀ آکادمی بوردو شده بود )

( 1718اوت  25هم با خطابۀ آکادمیک مونتسکیو، یعنی گفتارهایی دربارۀ کاربرد غدد کلیوی )ایراد شده به تاریخ 
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گیریم، کنند در نظر میوقتی این تعداد نامحدود عضو را که همه برای یک منفعت عام تالش می»در تطابق است: 

و حرکاتی که هم مهارشده است و هم آزاد، با ارادۀ بر، های نفسانی که هم شاهانه است و هم فرمانبا سرشت

های تجدید مداوم قدرت و نیروی حیات ]...[ به ایدهسان یک برده، و کردن بهسان یک ملکه و تمکینراندن بهفرمان

هایی که بر اساس آن، همه برای منفعت فرد جاندار با هم در رقابت رسیم ]...[ ایدهبزرگی از توازن و فرزانگی می

است. در مقابل، استبداد به مثابه  زگاری حرکات، مشخصۀ سرزندگی نظام پادشاهیدر حقیقت این ایده از سا «.اند

کند. بنابراین وحدت تحت امپراتوری کورکورانه تظاهر پیدا مییافته با یک وجوب ناپذیرِ تعینمکانیسم انعطاف یک

بر تفرقه است. افرادی که از مبتنی  نیست. زیرا استبداد، یک نظامحاکم مطلق، چیزی جز یک وحدت تصنعی 

دهند. در م یک بدن واقعی را تشکیل نمیای هستند که با ههای مردهمانند بدن ،آیندترس به حرکت در می

دهد، بلکه او بخشی از یک نظام است که به همه چیز نظم و ترتیب میاین پادشاه نیست که « مندنظام»پادشاهی 

کنیم که مونتسکیو در فصل پنجم دفتر توان عملکرد آن را تشخیص داد. پس به تشبیهی از دستگاه رجوع میمی

طور که شود؛ همانها، امور سیاسی با کمترین فضیلت ممکن انجام میدر پادشاهی»ند: کسوم از آن استفاده می

«. گیردها صورت میها، نیروها و چرخها، امور صناعی با کمترین حد استفاده از حرکتدر سودمندترین دستگاه

ند که در تقابل هنجاری کهمان مسائل شناختی را برای قانونگذار برجسته می ،تشبیه بدن به دستگاهبنابراین 

آید ای بر میرو( و استبداد وجود دارد. بدین ترتیب است که مونتسکیو در صدد حل مسالهمیان پادشاهی )میانه

القوانین مطرح کرده است )مسالۀ حکومتی که سازگاری بیشتری با طبیعت دارد(: های آغازین روحکه در نوشته

ها را تعدیل کرد، و ها نظم داد، آنها را با هم ترکیب کرد، به آنقدرت رو، بایدبرای تشکیل یک حکومت میانه»

ها نیرویی بخشید تا در مقابل دیگری مقاومت کند؛ ها را به اجرا درآورد؛ به عبارت دیگر باید به هر یک از آنآن

 .6«شودر گذاشته میگذاری است که تقدیر در آن نقش چندانی ندارد و دوراندیشی به ندرت کنااین شاهکار قانون

کند. موضوعیت پیدا می« های سیاسیبدن»در همین چارچوب است که استفاده از صورت جمع این اصطالح، یعنی 

شود، حتی اگر واقعا به یک گروه اشاره کند اطالق نمی« طبقۀ اجتماعی»این اصطالح هرگز به طور خاص به یک 

شود که ین واقعیت ناشی مینظر گرفته شود(؛ یکپارچگی بدن از ا ای از افراد به منزلۀ یک بدن در)یعنی مجموعه

های اجتماعی ها را از سایر گروهای هستند که آنهای ویژهن منافع مشترکی دارند و دارای اصلیت و تشکلعناصر آ

ید پیش است، شا« های عوامانهبدن»، و «های اعیانیبدن»، «های اشرافیبدن»وقتی بحث بر سر کند. متمایز می

شود. با این حال، کیفیت بدن ناشی از یک انسجام بسیط از هر چیز همین جنبه از اصطالح به ذهن متبادر می

بدن »اجتماعی نیست، بلکه به یک نقش سیاسی مربوط است. تبیین تاریخی مبنی بر این که چرا بردگان یک 

فقط زمانی وجود دارد که یک « بدن»تر، ی دقیق. به بیان7کنددهند، این نکته را آشکار میرا تشکیل نمی« مجزا
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ویژه ها در بدن شناسایی شود، و بهباید دست کم یک کارکرد مبتنی بر ترتیب و توزیع قدرت. 8باشد« بدن سیاسی»

های دیگر کند )یک بدن را در تمایز و تقابل با بدنها تضمین میکارکردی که انسجام آن را در ارتباط با سایز بدن

های اجتماعی که در نظم سیاسی شرکت دارند، به نسبت جامعه و دسته« اجزاء»ها از بنابراین بدندهد(. میقرار 

در این کند، شیوۀ مشارکت آن در قدرت است. کل جمعیت کمتر هستند. آن چه ویژگی یک بدن را مشخص می

و روی برگرداندن از یک مسالۀ  گری نوین سیاسیتوان گفت که کارکرد استعاره، تظاهر یک مطالبهمفهوم، می

های مشارکت در قدرت است که توجه محوری شناختی دربارۀ ایدۀ حاکمیت است. به بیانی دیگر، این روش

 کند.مونتسکیو را جلب می

های سیاسی، هم باید کارکرد مورد نظر بررسی شود و هم چگونگی تشکیل در مسالۀ شناخت ترکیب مناسب بدن

هایی از پیش در تحلیل قانون اساسی داده« های سیاسیبدن»تحقق درست این کارکرد.  بدن سیاسی به منظور

های یک بدن خاص را فراهم است که امکان تفکیک ویژگی آن شده نیستند، بلکه برعکس بررسی نظم کلیتعیین

کند، مورد بررسی قرار بگیرد های که کارکرد مناسب بدن سیاسی را معین میآورد. همچنین باید محدودیتمی

ها به ترکیب دیت(. مسالۀ محدو9هایی باید ایجاد شود)مثالً برای شناسایی مردم در یک بدن، چه محدودیت

کردن متقابل به طور موثر قادر به محدود هاتنها قوهها، بدن دهد. زیرا در تقابلمعنا می هارتقد-متعارض بدن

به  ها را به منزلۀ یک قوهچه که آن کنند )زیرا آنمتقابالً خود را در روابطشان تعریف می هاقوه چهاگریکدیگر اند. 

آورند(، اما همین روابط به معنی ر به وجود میدیگ هایکه قوهکند، محدودیتی است آورد و محاط میوجود می

 آن فیزیولوژیکی مفهوم در اصطالح این از نیز مونتسکیوکند )یک حکومت را تعریف می« سرشت»واقعی کلمه 

کند، بر که همان بدن است صحبت می« سرشت دستگاه»برای مثال هنگامی که او دربارۀ ؛ کندمی استفاده

بنابراین چنین سرشتی به گذارد(. وخوها را تحت تاثیر قرار دهد، صحه میتواند طبایع و خلقهایی که میعلت

توان گفت که اساس، میبر این آورد، بستگی دارد. های برسازنده و ماهیت پیوندهایی که آن را به وجود میبدن

ها ابزارهایی از اعمال قدرت هستند که از انحرافات استبدادی پیشگیری گر اند. آنهای سیاسی همواره واسطهبدن

وۀ وضع را در اختیار بگیرند، یعنی ق وههای اصلی، یا اشراف، یا مردم، هر سه قاگر یک فرد، یا بدن»کنند: می

گاه همه چیز از بین خواهد داوری جرائم و اختالفات میان افراد، آن می، و قوۀقوانین، قوۀ اجرای تصمیمات عمو

دربارۀ « گربدن واسطه»کننده اند. اگرچه اصطالح های سیاسی در تقابل با یکدیگر، همیشه تعدیلبدن. 10«رفت

 آشکار هنگامی سئلهم اینرو صادق است. پادشاهی متداول بود، اما در مورد جمهوری نیز به مثابه یک نظام میانه

 دیگر بدنی هیچ که باشد ایگونه به اصول انحراف در یا و باشند نداشته وجود کنندگانتعدیل این که شودمی
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دستگاه -. استفاده از صورت جمع اصطالح بدن، با تشبیه بدن11محقق کند را خود کنندۀتعدیل کارکرد نتواند

ها در این حالت معادل اعضا هستند و بر اساس چنین مشابهتی با نظم خودبخودی، رویکرد به بدنمطابقت دارد. 

تواند شکل ساختاری پیدا کند؛ یعنی به نسبت کارکردهای بنیادی آن، بحث چگونگی تجسم های سیاسی مینظام

بدن به شود. ها( مطرح میقدرتها( و از منظر اجتماعی )در بازی ها بر طبق قانون اساسی )توزیع نهادی قدرتآن

پس کثرت درونی به یک شود. های دیگر ترکیب میگیرد و در آن با بدناندامی اشاره دارد که در یک کل جای می

هایی از مشارکت به منظور برقراری پیوند میان دادن روشتعبیر متعارض است. به همین خاطر متن در پی ارائه

ها، نند. در واقع بازی بدنل متقابل یکدیگر، در پویندگی خاص خودشان ایفای نقش کها با تعدیها است تا آنقدرت

 .کندوحدت بدن را ایجاب می

چه استعارۀ بدن  اگرشود. های سیاسی محدود نمیبدن ه اشاره بربرسد که استعارۀ واژگانی بدن، تنها ظر میبه ن

ر قابل انکار وجه ارگانیک تشبیه غیا کاربرد آن متناسب و منسجم است و اگر چه دائماً در متن حاضر نیست، ام

انگارانه نیست. مونتسکیو برای الحاق یک نظم طبیعی به جامعه آن را به یک گرایی سادهاست اما نشانۀ یک اندام

 نده نیست، بلکه شارح آنز کند. در کتاب او استعارۀ مکانیستی در تقابل با استعارۀ بدنِتشبیه نمیکل ارگانیک 

ای ا مجموعهمبرای تحمیل یک استعارۀ جدید نیست، بلکه در راستای تغیر معنای آن است.  ،است. تالش مونتسکیو

ایم، ها را به منظور تحدید قدرت شناسایی کردهمقدماتی از مسائل مترتب بر نظم درونی و کاربست مختصاتی از قوه

آورد تا به مسئلۀ بسط قدرت و اعمال آن بر یک سرزمین ن را برای ما فراهم میاما تشبیه بدن همچنین این امکا

اسی شامل چه بپردازیم. در هر دو سطح، بحث بر سر روابط میان کل و اجزاء است تا دریابیم که یک اتحادیۀ سی

یکدیگر ارجاع داده  توانند با هم تالقی پیدا کنند و یا بهچیزهایی است. با تشبیه بدن، مسائل مختلف شناختی می

ها نباید بی حد و مرز ها باید با هم سازش داشته باشند( و تناسب سازگار )گسترۀ آنتعادل سازگار )قوهشوند؛ 

روی است. برقراری پیوند میان این دو موضوع برای سلطنت باشد و از یک نسبت خاص فراتر رود(، دو دامنۀ میانه

روی در قدرت پادشاه در تضاد است. اگر چه ارجاعاتی از پراتوری با میانهرسد، زیرا گسترش امضروری به نظر می

هایش نسبت به جمهوری، برای چرخد، اما با تمام تفاوتاین دست حول نظام پادشاهی و در تقابل با با استبداد می

بخشیدن به بدن نظمگذار است که در پی تشبیه بدن معیاری برای فعالیت قانون رو نیز صادق است.این نظام میانه

 سیاسی است. 

از یابیم که از برخی جهات، اگر کاربرد این استعاره را با کاربرد آن در آثار هابز یا پوفندورف مقایسه کنیم، در می

در واقع بحث بر سر تفاوت در گیرد. القوانین را در بر میاستعارۀ بدن تمام مسائل شناختی نویسندۀ روحچه رو 

را نوعی « بدن سیاسی»الۀ حاکمیت است؛ یعنی بر خالف کسانی که تکوین وحدت نگرش نسبت به مس

تاریخ و در پویایی انحصاری  در خودِگیرند، شکل انتزاعی مسالۀ وحدت دیگر مطرح نیست. قراردادگرایی در نظر می
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شود و باید بر اساس آن به اتحادیۀ سیاسی اندیشید. باید ابزارهای درک آن است که هر نظم اجتماعی تعریف می

تا او بر  داد در اختیار قانونگذار قراررا اعمال کرد، « تغییرات پیشنهادی»توان دادن راهی که میبا نشانواقعیت را 

آید. نوع نیست و اندیشیدن به تکوین عقالنی آن به کار نمیامری تماماً مص ،نظماساس واقعیت قانون وضع کند. 

به این معنی که قانونگذار بر واقعیتی که . 12عقالنیت قانونگذار باید متناسب با وضعیت باشداز نظر مونتسکیو، 

نگاهی ت که قانونگذار باید کند. به همین دلیل اسگری او وجود دارد، با اعمال تغییر مداخله میمستقل از مداخله

به منظور درک  باید او«. همه چیز با هم در پیوند است»جامع به واقعیت اجتماعی داشته باشد که در آن 

واقعیت  مختلف هایجنبه چگونه که ببیند آورد،روی سیاسی را فراهم میکه امکان میانهسازوکارهای موثر 

به مثابه یک « بدن سیاسی»کند. بنابراین مشخص می را قوانین روح دقیقاً این و دارند ارتباط یکدیگر با اجتماعی

ای است که هر کس را بلکه در حد استعارهشود، در نظر گرفته نمیالگو )شکل آرمانی و قانونی اجتماع سیاسی( 

کند که بر اساس آن امکان هایی دعوت مینگاهی به آن ترغیب کرده، و به اندیشیدن وضعی به روشبه انداختن نیم

 آورد.وقفۀ امور را فراهم میرو و تداوم در تغییرات بییجاد یک نظام میانهواقعی ا
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