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  چكيده

اثر كارل  مفهوم امر سياسيمحور اصلي مقاله حاضر نقد و بررسي كتاب 
آن را به زيور  نگاه معاصر ترجمه و نشر سهيل صفاري اشميت است كه توسط

مفهوم در مقاله حاضر تالش خواهد شد ضمن معرفي كتاب . طبع اراسته است
اين  .نقد و ارزيابي شكلي و محتوايي آن در دستور كار قرار گيرد ،امر سياسي

اي او را  لهئاو چيست؟ چه مس فكريِ دغدغه و محور ،يا به عبارتي لهئكه مس
 ةسياسي به رشت ةصورت يك نظريه خود را ب ذهنيِ برانگيخته تا تعمق و تفكر

-زمينهتوجه به  كند؟ دنبال ميدر اين اثر تحرير درآورد؟ نويسنده چه هدفي را 
و شيفتگي نسبت به قدرت كليساي كاتوليك در عصر (هاي كاتوليكي تربيت 

) تحقق حقوق به عنوان رسالت دولت(هاي حقوقي ، در كنار آموزش)بيسمارك
خشم ناشي از (گيري تجارب تاريخي مختلفي كه در ميانة يأس و شكل

اختن رژيم وايمار نيرومند س(و اميد ) وضعيت آلمان تحقير شدة بين دو جنگ
پردازي اشميت هاي اصلي نقادي و انديشه، حوزه)و امكان بازسازي امر سياسي

را در رابطه با نسبت سياست و اخالق، ليبراليسم و دموكراسي و شكل مدرن 
  . ساختار سياسي در قالب دولت شكل داده است

   .دموكراسي، دولت، كارل اشميت، اخالق، ليبراليسم، امر سياسي :هاكليدواژه
  
  مقدمه.1

شناسي شناختي، در قالب هستياشميت از حيث هستي )1888-1985(كارل اشميت 
ها و او ريشه. آيدماهوي از امر سياسي بر مي –گرا به ارائه تصويري وجودي واقع

                                                                                                 

  aashraf@ut.ac.ir دانشيار علوم سياسي دانشگاه تهران*
  12/3/95: ، تاريخ پذيرش15/1/95: دريافتتاريخ 
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، هابز، دوميستر و پوفندورف فراگرفت و با 1گرايي را از ماكياوليهاي فكري واقعآرمان
آگامبن و ديگران، : ، همچنين31: 1392، اشميت(عيني زندگي خود در آميخت تجارب
تأكيد بر سرشت بالذات خطرناك انسان و بروز جنگ به مثابه يك امكان از . )1387

گرا، دولت و سياست متأثر از اين رويكرد واقع. اصول بديهي چنين تفكري است
. وع سياست مورد توجه قرار گرفتناپذير يافتن و به عنوان يگانه موضپيوندي جدايي

دولت به مثابه قدرقدرتي است كه ماهيتي خودفرمان دارد و تمام تصميمات سياسي را 
اشميت . شوداساساً مرز سياست و غيرسياست با تصميم دولت مشخص مي. گيردمي

حتي نسبت به مفاهيم انتزاعي و عام نظير عدالت، نظم، صلح، انسانيت يا بشريت 
و يك وسيلة ) 91ص (ها را سالحي سياسي بافيو اين انتزاعي مشكوك است

وقتي دولتي به «: نويسداو در اين باره مي. داندايدئولوژيك براي توسعة امپرياليسم مي
جنگد، اين جنگي به خاطر بشريت نيست، بلكه نام بشريت با دشمن سياسي خود مي

را عليه رقيب نظامي خود جنگي است كه در آن دولتي خاص قصد غصب مفهومي عام 
  ).78: 1392، اشميت(»دارد

سياسي و حقوقي و يكي از  ينبرانگيزترين متفكربحث يكي از اشميت در واقع،
نظير هاي سياسي بنيادي متعدد پدر ايده اشميت را. روشنفكران برجسته قرن بيستم است

-انديشهگرايي، واقعپرداز ، ايدهدشمن/ دوست  تمايز ،)Toyalitarian(گرا دولت تماميت
جمع  عدمتز طراح و ) Gottfried, 1990(دان درباري حقوقكار، پرداز محافظه

گران كنوني بر بسياري از تحليل. )29 :1390 ،شواب(دانند ميليبراليسم  ودموكراسي 
اين تصورند كه نظر به جايگاه در حال رشد اشميت در بين خوانندگان و عالقمندان 

» هابز قرن بيستم«يا » هايدگر نظرية سياسي«ياسي، شايد بتوان او را نظريه و فلسفة س
  ). 7: 1392، اشميت(ناميد 

  
  معرفي اثر.2

اثر كارل اشميت است  مفهوم امر سياسيمحور اصلي مقاله حاضر نقد و بررسي كتاب 
. آن را به زيور طبع اراسته است نگاه معاصر ترجمه و نشر سهيل صفاري كه توسط
و شيفتگي نسبت به قدرت كليساي كاتوليك در (هاي كاتوليكي تربيت زمينهتوجه به 

) تحقق حقوق به عنوان رسالت دولت(هاي حقوقي ، در كنار آموزش 2)عصر بيسمارك
خشم ناشي از وضعيت آلمان (گيري تجارب تاريخي مختلفي كه در ميانة يأس و شكل

ژيم وايمار و امكان بازسازي امر نيرومند ساختن ر(و اميد  3)تحقير شدة بين دو جنگ
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پردازي اشميت را در هاي اصلي نقادي و انديشه، حوزه)10: 1392، اشميت) (سياسي
رابطه با نسبت سياست و اخالق، ليبراليسم و دموكراسي و شكل مدرن ساختار سياسي 

در ادامه، هريك از اين محورها به ترتيب مورد بحث . در قالب دولت شكل داده است
مفهوم امر در مقاله حاضر تالش خواهد شد ضمن معرفي كتاب . ر خواهد گرفتقرا

    .نقد و ارزيابي شكلي و محتوايي آن در دستور كار قرار گيرد ،سياسي
  
  نقد و واسازي ليبراليسم و دموكراسي .2-1

گيري نگرش مدرن به سياست را بايد در قرن هاي شكلدر منظومه فكري اشميت، ريشه
رديابي كرد كه نقطة عطف  )Bellarmine(» بالرمين«افرادي نظير  انديشه هفدهم و در

ليبراليسم بر ايدة تضاد دولت و جامعه و دولت حداقلي استوار . آن انقالب فرانسه است
  .است

  :از ديدگاه اشميت، نگرش ليبرال از چند جهت قابل نقد است
بر » بحران دموكراسي پارلماني«اشميت در كتاب : عدم تالزم ليبراليسم و دموكراسي.1

؛ »ليبراليسم را بايد به عنوان يك نظام متافيزيكي جامع و منسجم ديد«اين نظر است كه 
سازي سود ناشي از رقابت اقتصاد آزاد  اجتماعي و بيشينه ماهنگينظامي كه در آن ه

ده وجودي ش) conflict( »تعارض«جايگزين » رقابت«افراد است و در اين نوع نظام، 
ي  افتد اين است كه آن در وهله مي) ليبراليسم(اتفاقي كه در اين نظام متافيزيكي . است

ي بعد، حاكميت مطلق فرد يا نهادي است  پردازد؛ در وهله امر سياسي مي» نفي«اول به 
را به حاكميت پارلماني تبديل كرده  ،گيرد كه در مورد وضعيت استثنايي تصميم مي

كند كه شرايط انتخاباتي كه ما براي  اشميت ادعا مي). 1392، ناريپور چ عبداله(است
كنيم، در حقيقت ديگر وابستگي خود را به اصول بنيادين  دموكراتيك بودن اتخاذ مي

به نام مردم  اقليتي قدرتمند دموكراسي از دست داده است و همانا جز ديكتاتوري
به برابري همگاني و ارادة عمومي، برابري ذاتي در دموكراسي و قائل شدن  .نخواهد بود

حكم اشميت اين بود كه «. ثبات در ليبراليسم قابل جمع نيستبا ايدة توافق اكثريت بي
 ).94: 1392، اشميت(»برد و به عكسليبراليسم، دموكراسي را از بين مي

 گرايي وتأكيد ليبراليسم بر رويه: به جاي تحليل ستيزش) procedural( ايتحليل رويه.2
ناديده گرفتن جدال و ستيزش يكي ديگر از موانعي است كه سر راه تحقق امر سياسي 

- سياست به قول مشهور، دربرگيرندة دوست و دشمن است، كه در خام«. وجود دارد
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نبرد و . كنيشان جدال ميها كه بر عليههايي هستند كه با تو هستند و آنترين معنا، آن
 ).  9: 1392، اشميت(» .اندبودن ضروري» سياسي«امكان كشته شدن براي 

/ گرايي و تمايزي كه بين امر عقالني ليبراليسم با تأكيد بر رويه: تقليل جايگاه انسان.3
ندارد و / غير اخالقي به مثابه اموري كه ارزش جنگيدن دارد/ غير عقالني و اخالقي 

ير اشميت غير واقعي و به تعب(بينانه از انسان سيطرة نوعي ديدگاه فردگرا، تلقي خوش
- بي) (depoliticization and dehumanization(زدايي زدايي و انسان، سياست)انتزاعي

معنايي و غلبة روحية تفاوتي و بيهويتي سوژه به خاطر تعليق امر سياسي، بروز بي
انديشة ليبرالي به روش «از اين منظر، . از جهان را در پيش گرفته است) گراييمصرف

گيرد و در عوض ميان گريزد يا آن را ناديده ميمند از دولت و سياست ميالً نظامكام
ي نامتجانس، يعني اقتصاد و اخالق، وار و هميشه مكرر دو حوزههاي نمونهبنديقطب

 ). 94: 1392، اشميت(»خرد و تجارت، علم و ثروت در نوسان است
اي از  ليبراليسم كالسيك جامعه را مجموعه: خطر از دست دادن تجربة امر سياسي.4

بيند و نسبت به قدرت  اما اشميت جامعه را يك كل مي ،بيند هاي نيمه مستقل مي هحوز
ليبراليسم بر  به زعم او،. بدبين است –اقتصاد يا فرهنگ يا مذهب  -ها هحوز گرفتن اين
نمند و غير قطعي طلبي استوار است، مبتني بر مصالحه و موقتي، زمافرصتپاية نوعي 
 .هاي ارائه شده استحلبودن راه

در بافت اجتماعي ماقبل مدرن، سنت نقشي اساسي در  :ماهيت اخالقي امر سياسي.5
پيوند بين كنش و چارچوب هاي وجودي ايفا مي كند، سنت وسيله معيني براي 
 سازماندهي زندگي اجتماعي ارائه مي كند كه چرخ دنده هاي آن به طرزي خاص با

سنت، قبل از هر چيز زمان را چنان تنظيم . احكام و فرايض وجودي درگير مي شوند
سنت يكي از . هاي ممكن در آينده حتي المقدور محدود گرددمي كند كه گشادگي افق

مكاني اجتماع و وسيله  –شيوه هاي تلفيق بازانديشانه كنش با سازماندهي زماني 
در . برخورد با زمان و مكان است كه در آن كفه گذشته بسيار سنگين تر از آينده است

جوامعي كه در آنها روش هاي سنتي حكمفرما است، گذشته طيف وسيعي از روش 
هاي مرسوم را به آينده منتقل  مي سازد، زمان تهي نيست و نوعي شيوه بودن قاطع و 

  .)45و  17: 1378گيدنز (آينده را به گذشته متصل مي سازد بي چون و چرا، 
اجتماعي پيشامدرن به عنوان  –براين باور است كه ترتيبات سياسي» اگنس هلر«

. به همان معناي ارسطويي كلمه بود  physisترتيباتي بودند كه برآمده از طبيعت يا 
بود، موجوديت يافتن اجتماعي مشترك  -بنابراين، آن چه براي همه ترتيبات سياسي
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و » انسان ساخته«در حالي كه ترتيبات و تنظيمات مدرن، ترتيباتي . طبيعي آنها بود
به واسطه كنش هاي برآمده از . (Heller, 1989: 1377)برگرفته از اراده انساني بود
خود را از دست داد و صورتي پاره پاره ) unity(» وحدت«عقالنيت مدرن، جهان سنتي 

به طور عيني، انقالب فرانسه به . (Ritzer and Smart, 2001: 654)يخته يافتو از هم گس
اجتماعي بيش از هر چيز حامل وجهي از تفكر ضد سنتي بود  –عنوان واقعيتي سياسي 

عناصر » حصر گفتماني«كه باد مهلكي بر پيكره نهادهاي سنتي فرود آورد و با نوعي 
  .(Bocok and Thompson, 1992:325-329)دنياي سنت را به عقب راند

برآيند عيني استقرار ابعاد معرفت شناختي و روش شناسانه مدرن، حصر و تحديد 
شناخت در چارچوبي متصلب و محصور در ابعاد اثبات گرايي و به حاشيه رفتن عقل 

تقليل جايگاه سوژه مدرن به جايگاه «عملي بود كه كه از نگاه منتقدان موجب  -اخالقي
ناديده گرفتن وجه «و » از دست رفتن معنا«، »كسوف عقل« (Foucault, 1981)»ابژه

، اشميت متفكري »لئو اشتراوس«در تفسير . شده است» ارتباطي عقالنيت –فرهنگي 
معنايي حيات است كه دلمشغول معناداري حيات و مخاطراتي است كه در قالب بي

)meaningfulness of life (بنابراين، تصديق امر . تبه واسطة مدرنيته روي داده اس
 ).12: 1392، اشميت(سياسي، به معناي تصديق امر اخالقي است

در اين تعبير، ليبراليسم نه ): historical event(ليبراليسم به مثابه يك رويداد تاريخي .6
- به مثابه گفتماني فراتاريخي با استعاليي، بلكه به عنوان يك رويداد تاريخي تلقي مي

كشي طبقاتي و نفرت از ساختارهاي قدرت و وارث استعمار و بهرهشود كه حامل 
 ). 13: 1392، اشميت(ديگري است

  
  تبارشناسي مفهوم امر سياسي.2-2

 انديش از محيط اطراف خود شروع كرده، مسائل و مشكالت را در پرداز ژرف نظريه
هاي  ن از كليتتصويري نمادي ةها و ارائ آيد با درك علل آن گيرد و درصدد برمي مي نظر
توان  پس مي .درخور ارائه نمايدپاسخي ) مجدد به جامعه بخشيِ جهت سامان(يافته  نظم

طرح  ةهاي اجتماعي، زمين  گسيختگي ها و ازهم چنين استدالل نمود كه ظهور بحران
و در شرايط بحران و  آورد ها را فراهم مي انديشه ترِ صريح نظريات جديد و روياروييِ
 .)39-51 :1377اسپريگنز،  :ك.ر(باشيم هاي گوناگون مي تغيير شاهد رويارويي انديشه

را بپذيريم كه هدف اشميت از ) Tracy B. Strong(» استرانگ. تريسي بي«اگر تفسير 
داند كه هويت آلماني را همكاري با رژيم نازي در آلمان را مواجهه با تهديداتي مي
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دشمن را به مثابه دال  -توان بحث تمايز دوست ؛ مي)17: 1392، اشميت(كرديتهديد م
دشمن  -در واقع، تمايز دوست. مركزي امر سياسي در گفتمان فكري اشميت دانست

) quasitranscendental presupposition(فرض شبه استعاليي به عنوان يك پيش
ن وجود واقعي يك دشمن و كند كه بر پاية آدرونمايه امر سياسي را مشخص مي

و  25: 1392، اشميت(شود فرض گرفته ميهمزيستي با موجوديت سياسي ديگر پيش
باشد كه سازد، ميچه كه آن را ميي امر سياسي و آندر واقع، دشمن معيار ساده). 77

در حوزة اخالق تمايز ميان خير وشر و در اقتصاد ميان سود و زيان چنين معيارهايي 
اگر مردمي توان يا خواست حفاظت از خود را در سپهر . يف وجود داردبراي تعر

رود، بلكه مردمان سياست نداشته باشند، به اين معنا نيست كه سپهر سياسي از ميان مي
- هاي جديد ميآورند كه تن به آزمونگاه مردماني سر بر ميشوند و آنضعيف محو مي

  ).75 -74ص (يابنددهند و به حكمراني سياسي دست مي
دشمن در اينجا، نه برآمده از كينه يا خصومتي شخصي، بلكه داراي مفهومي عمومي 

. و در اشاره به يك جماعت رزمنده از مردمان در مقابل جماعتي ديگر است) دشمن ما(
در مفهوم سياسي، دشمن خصوصي معنا ندارد و مفهوم دوست و دشمن در كتب 

دشمن صرفاً يك دشمن عمومي و . اشتباه گرفت مقدس را نبايد با اين سنخ از دشمني
ترين معنا در رابطه با ملتي ديگر است و از اين جهت بر خالف دشمن در روشن

 15: 1392، اشميت(بوده واجد معنايي سياسي است» hostis«خصوصي منعكس كنندة 
ناظر  -هاي افالطون وام گرفته شدبه تعبيري كه از انديشه –البته مفهوم جنگ ). 57و 

مثالً هلني ها و (بر مفهومي انضمامي و وجودي و بيانگر رويارويي دو ملت متمايز 
دشمن داخلي باشد، صحبت از  -بندي دوستدر نتيجه، هنگامي گروه. است) بربرها

تر بودن نيروهاي رقيب و خودزني سياسي و جنگ داخلي است و به واسطة قوي
توان از يك موجوديت سياسي آنها، ديگر نميتوانايي بازداشتن دولت از اعالم جنگ با 

گرايانه از اين تلقي جمع). 105و  66و  56-58: 1392، اشميت(يكپارچه سخن گفت 
. گيرددر وضع طبيعي هابز قرار مي) فرد با فرد(دشمن در مقابل ايدة جنگ منفرد 

امري به مثابه  – )foe(رقيب / جورج شواب با تمايز قائل شدن ميان دو مفهوم خصم
   :نويسدمي) enemy(و دشمن  -شخصي
به نفع دشمن عمومي است، كه اين  )foe(دگرديسي مفهوم خصم «

يعني مقيد كردن جنگ به قوانين و مقررات مشخص و مورد توافق؛ 
كه در هنگامة تسلط چنانآن –بنابراين، احساس نفرت شخصي 



 183 اشرف نظري علي

: شواب، در(»فروكش كرد –ايدئولوژي بر سياست، عنان گسيخته است
  ). 35: 1392، اشميت

عيني نهفته است و حتي اگر در ) دشمن(گري جوهر امر سياسي در بستر يك ستيزه
 –جايي كه آگاهي از وضع اضطراري به كل از دست رفته است، هنوز در زبان عمومي 

دشمن در اين . متجلي است -برانگيز سياسياز طريق مفاهيم، تصاوير و واژگان مجادله
تعبير، يك ديگري يا يك غريبه و به لحاظ وجودي چيزي متفاوت و بيگانه است كه به 

: 1392، اشميت(رغم امكان مبادله با آن، در موارد اضطراري منازعه با آن ممكن است 
شود، امر سياسي نه در خود جنگ، بلكه در البته هنگامي كه جنگ آغاز مي). 56 -58

قيق شيوة رفتار ممكن، اعالم جنگ و توانايي تفكيك گيري و ارزيابي دمرجعيت تصميم
درنگ دشمنان و در شكل حكم دوست و دشمن و آمادگي براي مردن و كشتن بي

-جنگ، قواعد روان. محوريت دارد) به معناي اگزيستانسيل يا وجودي(مرگ و زندگي 
ي گيرو شكل شناسانه و نظامي خاص خود را دارد و به واسطة توقف قانون و حقوق

: 1392، اشميت(دهدها به آن جهت مي، قدرت سالحنبردي خارج از قانون و حقوق
  ).72-71و  63

هاي سياسي در قالب توانمندسازي دولت اين نوع نگرش كه برآمده از ضرورت
گيري كننده در تصميموايمار و حمايت از نظام رياستي با هدف كسب اختيارات تعيين

ست و امر سياسي تمايز قائل شود و مفهوم امر بود، موجب شد اشميت ميان سيا
. گيري يك پارادايم جديد ادراكي مورد توجه قرار دهدسياسي را به عنوان نشانة شكل
كه دولت و سياست در دولت با وجود آن«: نويسدجورج شواب در اين باره مي

 كالسيك اروپايي، پيوندي ناگسستني داشتند، اشميت اخيراً متذكر شد كه وجهه
از اين جا حد جديدي از ... كالسيك دولت، با اُفول انحصار آن بر سياست فروپاشيد

حريفان تازه تبديل به هستة كل مجموعة . تأمل در باب انديشة نظري حاصل آمد
به  –اشميت خواستار احياي مفهومي از دولت ). 39: 1392، اشميت(» .سياسي شدند

ه به مثابه يك تسلسل ساختاري نامحدود است ك -مثابه مفهومي قرين با امر سياسي
هاي حقوقي، صاحب انحصار بر سياست باشد و عمل كند و در چارچوب صالحيت

همانند لوياتان هابزي، به عنوان نيرويي پايدار و مشخص بر فراز جامعه بايستد نه آنكه 
اشميت در . جامعه و سياست در هم رخنه كنند يا سياست به نفع جامعه محدود شود

  : نويسدشناختي دربارة روند افول نقش دولت ميجامعه -ك تحليل دقيق تاريخي ي
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غير (طرف توان از دولت مطلقه قرن هجدهم به دولت بيروند را مي«
. قرن نوزدهم و سپس دولت تامه قرن بيستم ترسيم كرد) جومداخله

هاي سازيوار و غير سياسيدموكراسي بايد بساط همه تمايزات نمونه
نهادها  -ي آن برابراص قرن نوزدهم ليبرالي را برچيند، حتي همهخ
و ] مذهبي، فرهنگي، اقتصادي، حقوقي و علمي به عنوان برابر نهاد دولت[

سياسي در (= اجتماع –هاي قرن نوزدهم مربوط به تضاد دولت بنديتقسيم
  ).52: 1392، اشميت(» ...را) برابر اجتماعي

حلي منطقي براي متوقف كردن روند تجزيه سيدن به راهبنابراين، اشميت در صدد ر
. هاي هارول السكي و جهاي فكري تكثرگرايي در انديشهدولت در آلمان و نقد شالوده

زيرا تكثرگرايي مبتني بر انكار حاكميت موجوديت . بود) G. D. H. Cole(كول . اچ. دي
هاي بسياري عضويت تشكل ها وسياسي و دربرگيرندة اين باور است كه فرد در انجمن

به عكس، . تواند تعيين كننده و حاكم نهايي باشدها نميدارد و هيچ يك از اين انجمن
اي خاص قدرتمندترين هستند و در نتيجه نزاع ميان هر يك از اين  آنها در حوزه

-دولت به سادگي تبديل به انجمني مي. ها هميشگي استهاي به اين تشكلوفاداري
-هاي ديگر در رقابت است و حاصل چيزي نيست جز خدمتي فسخانجمن شود كه با

اي موجب تحليل واضح است كه چنين آموزه. هاي آزاد آنهاپذير براي افراد و انجمن
دولت بايد منعكس . ترين موجوديت استرفتن جايگاه دولت در مقام واالترين و مهم

انه باشد كه در برابر ساير و چيزي متفاوت و يگ» موجوديت يگانة يك ملت«كنندة 
ها نقشي تعيين كننده دارد و هرگاه اين اين موجوديت از بين برود، امر سياسي انجمن

هر چند امر سياسي از موضعي متفاوت، پيامدهاي تكثرگرايانه دارد و در . شودمحو مي
وجود توانند تر سياسي مياهميتتر يا كمهاي فرودستبنديدرون يك اجتماع، گروه

تواند عضوي از اعضاي خود را قانع يك اجتماع مذهبي، يك كليسا مي. داشته باشند
ليكن تنها براي رستگاري خود او و نه براي . اش شهيد شودكند كه در راه عقيده

اش در مقام قدرتي زميني، چرا كه در غير اين صورت اين امر داللت بر اجتماع مذهبي
: 1392، اشميت(هاي مذهبي و صليبي است جنگ كند و شاهد آنبعدي سياسي مي

66-72.(  
هايي است كه پيش از اين ياكوب دولت به روايت اشميتي كلمه، برآمده از انديشه

و آلبرت هاينل ) Roudolf Smend(بوكهارت، فريدريش ويلهلم هگل، رودلف اشمند 
ايي كمي دموكراسي در برابر عددگر(دولتي كه به لحاظ كيفي . اندساخته و پرداخته كرده
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رخنه كردن جامعه و سياست در هم و . ، متمايز از جامعه و باالتر از آن است)ليبرال
دولتي شدن مسائل اجتماعي و بالعكس نشانة نوعي مغالطه است كه حتي دموكراسي در 

گيرد كه ناظر بر مخدوش شدن مرزهاي دولت اين چارچوب، معنايي منفي به خود مي
  ). 53-51: 1392، اشميت(حدود دولت است و جامعه و تحديد 

داند كه در آن دشمن به صورت كامالً اشميت، نقطة اوج سياست را لحظاتي مي
در اين تعبير كه متأثر از روايتي كوژِوي از . شودروشن، به عنوان دشمن شناخته مي

ريزي هويت هگل است، شناخت انضمامي دشمن در مقام دشمن از يك سو، و پي
ديگري در اين ). 15: 1392، اشميت(اندسوي ديگر دو جزء اصلي امر سياسيخود از 

به  است كه ضرورت دارد از طرف ديگري» من«جا به مثابه شرط اساسي براي بودن 
كه به فرايندي كه طي آن هويت ساخت » هويت يابي«مفهوم . رسميت شناخته شود

هويت در و از طريق تفاوت  دهد كه چگونهبندي مي شود اشاره دارد، به ما نشان مي
. شكل مي گيرد، قوام مي يابد و در همان حال به وسيله تفاوت بدل به مسأله مي شود

هاي اجتماعي از درون فرايند دو سويه شناخت متقابل كه اغلب در  در واقع، هويت
خودآگاهي ممكن نيست تنها و . آورندهاي اجتماعي ريشه دارند، سر بر ميموقعيت
باشد، بلكه نيازمند نوعي تقابل و آگاهي از خويشتن ) In itself(» در خود«مجزا و 

تعيين هويت همواره بر اساس مناسبات مبتني بر ). 114: 1379سينگر، (ديگري است
به زعم وي، هويت يابي به مثابه فرايندي است كه هر كس . تفاوت صورت مي پذيرد

ي و در پرتو بازي تفاوت و تشابه در خود را از طريق ديگري در حيطه مناسبات اجتماع
ديگران به اين «بنابراين،  .(Fass 1995: 9-10)ديگري تعريف مي كند -مناسبات خود

اكتفا نمي كنند كه هويت ما را درك كنند، بلكه در عين حال به طور فعاالنه اي آن را 
  ). 156 :1381جنكينز، ( »مي سازند

» خودفريبي«ران صلح دائم، آن را نوعي هاي كانت و طرفدااشميت با نقد ديدگاه
دنيايي كه امكان جنگ به كلي از آن رخت «: نويسددانسته و مي) 78: 1392، اشميت(

بربسته است، يعني يك جهان به تمامي در صلح و صفا، جهاني بدون تمايز دوست و 
قابل درك است كه چنان جهاني . رو جهاني بدون سياست خواهد بوددشمن و از اين

هاي جالب از هر سنخ چينيها و دسيسهنهادها، تضادها، رقابت -دربرگيرندة چه برابر
نها معناداري وجود ندارد كه به موجب آن، نياز به فدا -خواهد بود، ولي ديگر برابر

 ).62- 61: 1392، اشميت(»هاي ديگر باشدريزي مشروع و كشتن انسانكردن جان، خون
، در تلقي اشميت هابزي، كردبه واسطه حق، حكومت ميبراي اشميت نئوكانتي، دولت 
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 اما براي اشميت شد ودشمن ترسيم مي -بار امر سياسي در قالب دوستواقعيت منازعه
اين يعني بر  .كرد، دولت به واسطه امكان كشمكش و ستيز دائمي حكومت ميگراهگل

  !ها را ديدنو هگل ايستادن و ناديدههابز شانة كانت، 
  
  امر استثناء .2-3
در مستندسازي ايده  اشميت امر استثنا آن چيزي است كه نمي تواند گنجانده شود«

فصل در بدن به زعم او، . كنداشاره مي »ژان بدن«هاي حاكميت و امر استثناء به انديشه
دهم كتاب اول جمهوري ارتباط ميان مفهوم حاكميت و استثناء را مورد شناسايي قرار 

يك حاكم تا چه ميزان مقيد به قوانين است و تا  :پرسش را مطرح كرده استو اين داده 
مسؤليت بدن بر پاية حقوق طبيعي، ها مسئول است؟ چه ميزان در مقابل امالك و دارايي
داند كه بتواند به عهد خود در جهت ها را تا جايي ميشهريار در مقابل امالك و دارايي

-اي ديگر تعريف ميبه گونه شرايط ر وضعيت اضطرارد اما. رعايت نفع عموم وفا كند
و در نهايت اين حاكم است كه  شودپيوند تعهدات از قوانين طبيعي قطع مي و شود

  ).51: 1390اشميت، كارل، (گيردتصميم مي
كدام : چنين است ءامر استثنا براي ارائه تعبيري حقوقي ازاشميت  هاي هدفمندپرسش

حيت است تا تشخيص دهد كه امر استثنا در دسترس است اقتدار در دولت واجد صال
يا خير؟ چه چيزي واجد صالحيت است تا در صورت وجود امر استثنا، اقدامات الزم 
را انجام داده و يگانگي سياسي را تضمين كند؟ در نهايت چه اقتداري در دولت واجد 

   ر شده است؟صالحيت است تا به اين نتيجه برسد كه نظم و ثبات دوباره برقرا
ديكتاتوري «تاريخ نهادها را از امپراتوري روم تا  )1921( »ديكتاتوري«كتاب  در اشميت

كشد و در خالل آن با موشكافي تمام به تصوير مي »اتحاد جماهير شوروي پرولتارياي
او بر اين باور است كه امتناع از . تالش دارد مشروعيت مفهومي ديكتاتوري را اعاده كند

هاي تمام عيار در تاريخ يكتاتوري موقتي و معتدل، موجب پيدايش ديكتاتوريپذيرش د
او بحث خود را در كتاب ديگري با عنوان جايگاه عقالني پارلمانتاريسم . شده است

ورزد كه ديكتاتوري هاي او در اين كتاب بر اين عقيده تاكيد مي. معاصر پي مي گيرد
لي مي كنند با اصول دموكراتيك بسيار موقتي اي كه اراده مردم متحدشده را عم

سازگارترند تا پارلمانتاريسم ليبرال، ساختاري كه به نحوي غيرمستقيم از خالل 
  . )1392تاجيك، (تشريفات و نخبگان به اداره كشور مي پردازد
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گرا و گرايش گرايش عقل :دولت معاصر وجود داردة در نظريمعتقد است كه اشميت 
زيرا به عقيده  ،گيردبرخالف قانون طبيعي اضطرار را ناديده مي عقل گرا. قانون طبيعي

. بيني كند و خود را به حالت تعليق درآوردعقل گرايان، قانون مي تواند استثناء را پيش
با وقوع انقالب كبير فرانسه تعريف متفاوتي از مفهوم حاكميت به ميان آمد و آن 

كند ر مقابل اين نظريه اشميت سؤال مياما د. تعريف از منظر عقل و خردگرايي بود
تواند خود را معلق سازد؟ وي با آورد و چگونه ميقانون اين نيرو را از كجا به دست مي

كند طرح اين پرسش توجه خود را به تناقضي كه ميان قاعده و استثناء است معطوف مي
  .)57-56 :1390اشميت، (داندميهمه چيز حتّي قاعده ة ثابت كنندرا و استثناء 

  
 هاي بنيادين و تحوالت ساختاريساحت. 2-4

تاريخ پانصد سالة اخير در غرب نشانگر ساختارهاي مشتركي است كه هر قرن به طور 
- آيد و به تناسب تغييرات بروزيافته در اين ساحتتقريبي گواه يك دوره به حساب مي

چند در هر يك از اين  هر. اندها، نخبگان سياسي و اجتماعي آن دوره نيز تغيير كرده
قرون، همواره كثرتي از تنوع وجود داشته و نبايد اين تلقي ايجاد شود كه هيچ چيزي 

هاي بنيادين فقط در رابطه از ديدگاه اشميت، ساحت. غير از ساحت بنيادين وجود ندارد
تعالي آهنگ تاريخ جهاني يا با تاريخ اروپا قابل درك است و نبايد آن را به مثابه ضرب

هاي بنيادين متغير به رو، ساحتاز اين). 116-115: 1392، اشميت(يا افول درك كرد
شوند و تحول آنها كه عنوان خط مستمر پيشرفت صعودي يا به عكس آن درك نمي

نكته مهمتر اينكه، توالي اين مراحل و . موجد تحول در مفاهيم و گفتارها نيز بوده است
ها استوار مانده هاي پبشرونده است كه براي قرنگريسسري خنثها بيانگر يكساحت

ساحتي كه به عنوان نوعي سرخوردگي از . اندها ساحتي خنثي را طلب كردهو اروپايي
-نظير علم بي(مشاجرات و منازعات الهياتي قرن شانزدهم، در جستجوي ساحتي خنثي 

زاع نباشد و بتوانند بودند كه در آن خبري از ن) طرف و خنثيطرف و خنثي، دولت بي
از . از طريق بحث و تبادل نظر براي ممكن ساختن امنيت، مدارا و صلح به توافق برسند

انگيزي آن، به نفع ساحت هاي بنيادين پيشين به علت مناقشهرو، هر يك از ساحتاين
هاي بنيادين را به ترتيب اين ساحت). 124 -122صص (خنثاي ديگر كنار گذاشته شد 

  :چنين برشمرد توانمي
قرن شانزدهم كه در آن جهان پيرامون ادراك روشن الهياتي با خدا و متون مقدس . الف

  ). ساحت الهياتي(هاي بنيادي ساخت يافته بوددر حكم يقين
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 - هاي علميدر قرن هفدهم، با در انداختن متافيزيك جديد و تكيه بر پژوهش. ب
). ساحت متافيزيكي(خردگرايي پيگيري شود گرايي و عقالني، تالش شد نوعي انسان

اشميت، نيرومندترين وتأثيرگزارترين دگرگوني فكري تاريخ اروپا را تغيير از الهيات 
در اين راستا، همة مفاهيم ). 123: 1392، اشميت(داندسنتي مسيحي به علوم طبيعي مي

هاي رياضياتي، برجستة دولت مدرن كه زمينة الهياتي داشتند، عرفي شدند و همة بينش
به تعبير . نجومي و علمي به شكل يك نظام متافيزيكي وطبيعي ساخته شده بودند

هاي سازي فرمولي دولت، به واقع، عرفيهاي حقوق قدرت مطلقهفرمول«اشميت، 
   ).67: 1392، اشميت(» الهياتي قدرت مطلقة خداوند است

توضيح و تحليل ماترياليستي از ي خود، با اجتناب از  شناسانه اشميت در تبيين جامعه
. دكنپيروي مي» داري اخالق پروتستان و روح سرمايه«مفاهيم الهيات، از وبر در كتاب 

ي عزيمت رويكرد  ي متقابل ذهن و عين، به عنوان نقطه تأثير اشميت از وبر به رابطه
وي بر همين اساس، الهيات سياسي دوران . گرددشناسي حقوقي وي، بازمي جامعه

داند؛ مبني بر ي ماكس وبر مي صالح و بازسازي را تصويري درخشان از اين جملها
ي  ي افراطي از تاريخ را با فلسفه گرايانه ي مادي ناپذيري يك فلسفه توان ابطالاينكه مي

اشميت كليسا را در زير ميراث عصر مدرن، يعني . معنويت باور در تقابل قرار داد
بيند؛ اي گرفتار مي داري فردگرايي سياسي و اقتصاد سرمايهي انتقادي و در سيالب  هجمه

: 1382طباطبايي، (كند گرانه مي آنچه در غرب، غايات اجتماعي را تابع ابزارهاي حساب
79-80(.  
، وظيفه و فضيلت )ethical humanism(گرايي اخالقي در قرن هجدهم با انسان. ج

  ).ساحت اخالقي(عقايد كانوني اين دوره بودند
  ).ساحت اقتصادي(قرن نوزدهم، كه در آن اقتصاد غلبه يافت. د
در پيوندي بخش اين دوره شد كه انتظام) Technicism(ساالري و در قرن بيستم، فن. ه

قرن بيستم نه فقط به . شودظاهر مي» گراييصنعت«نزديك با اقتصادگرايي، در هيأت 
نولوژي آغاز شد؛ يك مذهب عنوان عصر تكنولوژي، كه در مقام عصر ايمان به تك

-پيشرفت تكنيكي كه حل همة مشكالت ديگر را با توسعه تكنولوژيكي نويد مي
-گري ساحتدر اين ساحت، روند مستمر خنثي). 119-118و  26: 1392، اشميت(داد

اي خنثي نيست و هر رسد، زيرا تكنولوژي ديگر زمينههاي مختلف فرهنگي به پايان مي
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را به كار خواهد گرفت و بايد منتظر ماند و ديد كه چه نوع سياست نيرومندي آن 
  ).129-128صص (تواند بر پاية آن شكل گيرددشمن مي –بندي دوست گروه

  
  نقد و ارزيابي كتاب.3
  نقد شكلي. 3-1
برداشت اشميت از «: ترجمه فارسي، پاراگراف دوم، سطر نخست آمده است 8در ص  

يكي از نخستين كارهاي او » رمانتيسيسم سياسي«امر سياسي در مقابل برداشت او از 
حذف شده است جمله اصلي در متن اين » عنوان«كه در ترجمه فارسي . »ايستدمي

   :است
«Schmitt's conception of the political stands in opposition to his conception of 

"political romanticism," the subject of one of his early books».(xiii) 

برداشت اشميت از امر سياسي در مقابل برداشت «: ترجمه روان جمله اصلي اين است
 .»دارد كه عنوان يكي از نخستين كارهاي اوست، قرار» رمانتيسيسم سياسي«او از 

سياست به قول مشهور، دربرگيرندة «: آمده است 9، پارگراف دوم، سطر 9در ص 
ها كه هايي هستند كه با تو هستند و آنترين معنا، آندوست و دشمن است، كه در خام

» .اندبودن ضروري» سياسي«نبرد و امكان كشته شدن براي . كنيشان جدال ميبر عليه
  :صلي در متن اين استجمله ا). 9: 1392، اشميت(

Politics thus involves, famously, friends and enemies, which means at least the 

centrality of those who are with you and those against whom you struggle. 

Fighting and the possibility of death are necessary for there to be the political. 

سياست در تعبير رايج، دربرگيرندة دوست و «: ترجمه روان جمله اصلي اين است
ها كه هايي هستند كه با تو هستند و آندشمن است، كه حداقل به معناي، محوريت آن

خواهند سياسي نبرد و امكان كشته شدن براي آنها كه مي. كنيشان جدال ميبر عليه
 ».است باشند، ضروري

ادعاي اشميت نه تنها امر سياسي « : پارگراف دوم، سطر نخست آمده است، 11در ص 
هاي بشري به موازات اخالق، اقتصاد و علم و مذهب اي جدا از ساير فعاليترا حوزه

آورد كه به حساب مي» نظم امور انساني«داند، بلكه كاوش امر سياسي را كاوش در مي
  :در متن اين است جمله اصلي. »است» انساني«كلمة مهم در آن 
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“Schmitt's claim was not just that the political was a separate realm of human 

activity, parallel to ethics, economics, science, and religion, but that inquiry into 

the political was an inquiry into the "order of human things where the important 

word is "human"”. 

هاي اي جدا از ساير فعاليتمدعاي اشميت اين نيست كه امر سياسي صرفاً حوزه«
 ،بشري به موازات اخالق، اقتصاد و علم و مذهب است، بلكه پرسش دربارة امر سياسي

  .»است» انساني«بود كه كلمة مهم در آن » نظم موجودات انساني«پرسش در باب 
اي با كاركرد اقتصادي، ابزار جامعه«: اف دوم، سطر نخست آمده است، پارگر73در ص 

پايه، مدارانه آن رقباي اقتصادي دونبار، صلحسازي غير خشونتكافي براي خنثي
جمله اصلي در متن اين . اي نارسا استكه ترجمه» دارد» مزاحمان«ناموفّق يا صرفاً 

  :است
The economically functioning society possesses sufficient means to neutralize 

nonviolently, in a "peaceful" fashion, those economic competitors who are 

inferior, unsuccessful or mere "perturbers."  

 

هاي اقتصادي ميان جامعة كارآمد اقتصادي، ابزارهاي كافي را براي از بين بردن رقابت«
يا ] اند تا موقعيت خود را ارتقاء دهندو در تالش[تري دارند اه پايينآنهايي كه جايگ

  .»دارد -آميزبه شيوة صلح -بار موفق نبوده يا ناخرسندند، به صورت غير خشونت
هاي ايجاد شده در متن ترجمه فارسي، توسط مترجم يا ناشر بوده بسياري از پاراگراف

ها همچنين، برخي بخش. متفاوتي وجود دارد هاي كامالًبنديوذدر متن اصلي پاراگراف
در كتاب هم به صورت دلبخواهانه عنوان گذاري شده كه در متن اصلي حداقل در 

نگري و غير اشاراتي درباره عصر خنثي«مثالً بحث . قالب يك بخش مجزا نيامده است
كه در متن اصلي ادامه همان مقدمه استرانگ است نه يك ) 24ص (» سازيسياسي

همچنين، برخالف متن اصلي، در صفحات پاياني نسخة فارسي نه نمايه ! حث مجزاب
  .آمده است و نه كتابنامه
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  نقد محتوايي.3-2

واژه / ترجمه
  ارائه شده

پاراگراف   ص  واژه اصلي
 سطر/

  ترجمه پيشنهادي

  telos  تالس

  

  تلوس  11/ دوم  6

-رندانگي سبب
  سازانگار

Occasionalist 

ironism 

  آميزمطايبهطلبي فرصت  3/ دوم  8

 رويه 8/سوم procedure 9  روند

  سبك وجودي/ شيوة بودن 8/ دوم form of existence  10  شكل هستي
process procedure  10 1/سوم -  
  جهانشمولي/ گراييعام 4/سوم universalism 11  همگانيت

در متن به معناي نمايندگي از / كارگزار  7/ دوم  agency  13  نمايندگي
  ...كساني كه طرف 

… agency fit in well with those who 
see liberalism as a historical event.  

 پل تيليخ 5/دوم Paul Tillich  17  پاول تيليش
  بسياري، بسياري از افراد 4/دوم 18    بسياراني

 Thomas Kuhn  توماس كون

  

  تامس كوهن  8/ دوم  25

 Troeltsch  تروالش

  

  ترولش  4/ دوم  27

 راثنا 4/دوم Rathenau  27  راتنائو
  طلبيتسليم 1/سوم quietism  27  تقديرگرايي

  .ساخت يافته بود 7/دوم structured  26 .شكل گرفته بود
 بالذات 1/اول 34    به ذات
 دوست 3/اول 34    دولت
با توجه به ارجاع بحث به : رقيب/ حريف  3/ چهارم  foe 35  خصم

زبان فارسي، حوزة شخصي و اين كه در 
ناپذيرتري از دشمن حتي خصم ماهيت آشتي

  .در تعابير رايج دارد
  كول.اچ.دي.جي 22/اول G.D.H.Cole 66 كول.ايچ.دي.جي

  explusion 71 6/دوم exclusion  
 الحاق 5/دوم annexation 97  تصرف

  س/كالوسويتز 14بند ش Clausewitz 107  كالوسوتيس
  بندتو كروچه 4/دوم Benedetto Croce  113  بندتتو كروچه

  گراالادري 2/دوم agnostic 122 انگار -ناشناس
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توان تعريف واضحي از امر  مي دشواريبه  در آثار اشميت: ابهام در تعريف امر سياسي
سياست  نظيري مفاهيمدر تقابل با و اغلب به صورت سلبي  مفهوماين  و سياسي يافت

به تعبير . مورد توجه قرار گرفته است و اقتصاد، سياست و اخالق، سياست و حقوق
چه چيزي «اشتراوس، اشميت آشكارا از ارائة تعريفي جامع از امر سياسي و اين كه 

كند و از آغاز با مفروض گرفتن مفهوم امر صرف نظر مي» خاص امر سياسي است
اشتراوس، (پردازدو پيامدهاي آن مي ها، الزاماتسياسي، به ارائه بحث دربارة ضرورت

1392 :136.(  
اشميت در نقد ليبراليسم معتقد است كه ليبراليسم با قائل : تلقي يك بعدي از دشمن
هاي مختلف و بدگماني حاد نسبت به دولت و سياست، شدن به خودگرداني حوزه

فني توليد و مبادله، دولت  -اولويت دادن به مقاصد اقتصادي و ايجاد يك نظام اقتصادي
زيرا، لحظات . كندتهي مي -دشمن/ تمايز دوست–و سياست را از معناي اختصاصي آن 

عيني به عنوان چشمگير سياسي مقارن است با لحظاتي كه در آن دشمن، با وضوحي 
تعبيري كه اينجا از دوست و دشمن ). 96و  92: 1392، اشميت(شوددشمن شناخته مي

. يابدبار تجلي ميشود، تعبيري صرفاً سياسي است كه در منازعات خشونتارائه مي
چنان كه در (تر از دشمن در رابطه با ابعادي نظير اقتصاد حال آنكه اگر تعبيري دقيق

-هاي پيچيدهگيري روياروييتوان شاهد شكلداشته باشيم، مي) شودميليبراليسم ديده 
چنان . تري با غير يا دشمن بود كه پيامدهاي آن به مراتب حادتر از جنگ نظامي باشد

كه ليبراليسم با فهم اين پيچيدگي از مفهوم دشمن توانسته است رقباي خود را اغلب نه 
بنابراين، اگر دشمني . ي اقتصادي به چالش بكشدهااز راه نظامي، بلكه از طريق استراتژ

توان در منازعات حاد به عنوان نقطة عطف سياست باشد، امروزه اوج اين دشمني را مي
در حالي كه . هاي صرفاً با ماهيت سياسيفكن اقتصادي مالحظه كرد نه در كشاكشبنيان

ياست همچنان تقدير برد و سدر تعبير اشميتي، اقتصاد هم به وضعيتي سياسي راه مي
  . ماست

وضعيت استثنا عبارت است از تعليق موقت : وضعيت استثناء و مخاطرات ديكتاتوري
جورجو . پذيري بيشتر در هنگام بحران خاطر انعطاف قانون اساسي با معيارهاي قانوني به

كند  هايي را كه دولت در آن اختيار ويژه كسب مي برهه )Giorgio Agamben( آگامبن
برانگيز  وضعيت استثنا تناقضمعتقد است كه آگامبن . كند فرض مي» وضعيت استثنا«

كند و از سوي  وضعيت استثنا از يك سو با حكم اجرايي قوانين را معلق مي«: است
نه » .كند ده تصديق ميآوري قانون را نسبت به همان كسي كه آن را معلق كر ديگر الزام
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آوري قانون بيرون از  تنها وضعيت استثنا تعليق نظم حقوقي است، همچنين ابداع الزام
دهد كه اين تناقض باعث  آگامبن توضيح مي. هاي مقننه و قضائيه حكومت است شاخه

وضعيت استثنا در «شود زيرا  مي» لغو موقت تمايز بين قواي مقننه، مجريه و قضائيه«
هاي دموكراتيك  سلسله مراتب اساسي قانون و مقررات در قانون اساسي نظام تضاد با

دهد كه بايد در انحصار  را مي  گذاري قرار دارد و به قوه مجريه اختيارنوعي قانون
ها و  فرهنگ سياسي غرب مايل است به سنت«: آگامبن بيان مي كند .».مجلس باشد

حالي كه متوجه نيست سنجه آن را به هاي مختلف درس دموكراسي بياموزد، در فرهنگ
رود كه تفوق روزافزون  در واقع آگامبن تا آن جا پيش مي  ».كلي از كف داده است

» آستانه عدم تعيين ناپذيري ميان دموكراسي و حكومت مطلقه«دستگاه اجرايي را 
  .)1392، و ميتزن نوئل(كند توصيف مي

 پيشرفت«نگاه بدبينانه خود مدعي شد كه اشمبت متأثر از : بينانهشناسي غير واقعغايت
- رود كه احتماالَ تنها به چند دولت اجازة بقا ميهاي نظامي در جهتي پيش ميتكنيك

ي دست زدن به جنگ هايي كه قابليت صنعتي آنها اجازهدهد، بدين معني كه، آن دولت
وضعيت كنوني  حال آنكه). 70: 1392، اشميت(»ماننددهد، استوار ميآميز را ميتوفيق

گيري كشورهاي ميتقل بيشتري جهان، خالف ادعاهاي اشميت است و حتي شاهد شكل
  .اندهاي بزرگ سر بر آوردههستيم كه از تجزيظ دولت
دولت بايد منعكس كنندة : گرايي مابعد امر سياسيتناقض در ايدة كثرت

ر ساير و چيزي متفاوت و يگانه باشد كه در براب» موجوديت يگانة يك ملت«
ها نقشي تعيين كننده دارد و هرگاه اين اين موجوديت از بين برود، امر انجمن

هر چند امر سياسي از موضعي متفاوت، پيامدهاي تكثرگرايانه . شودسياسي محو مي
-تر سياسي مياهميتتر يا كمهاي فرودستبنديدارد و در درون يك اجتماع، گروه

تواند عضوي از اعضاي جتماع مذهبي، يك كليسا مييك ا. توانند وجود داشته باشند
ليكن تنها براي رستگاري خود او و . اش شهيد شودخود را قانع كند كه در راه عقيده

اش در مقام قدرتي زميني، چرا كه در غير اين صورت اين امر نه براي اجتماع مذهبي
است  هاي مذهبي و صليبيكند و شاهد آن جنگداللت بر بعدي سياسي مي

هايش  دان بود اما در نوشته با وجود آنكه اشميت حقوق). 72-66: 1392، اشميت(
هيچ گاه از اعمال محدوديت بر قدرت دولت سخن نگفت و حتي توضيح نداد كه 

. )1389 ،ليال( تواند باشد اهداف دولت به جز حفظ خود و نابودي دشمنانش چه مي
اندازي به جان و ه حاكميت، خطر دسترقيب دانستن جايگااشميت، از يك سو با بي
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گرايي مابعد امر كند و از سوي ديگر، سخن از كثرتمال شهروندان را ايجاد مي
سخني كه با افق فكري اشميت چندان سازگار نيست و با طرح نوعي . كندسياسي مي

، حتي حاضر به تحمل ساختار سه بخشي تفكر چه )دشمن/ دوست (تقابل دوانگار 
الهيات، (و چه در قالب كُنتي ) خانواده، جامعه مدني و دولت(گلي در قالب ه

اين گونه است كه در واكنش ). 98: 1392، اشميت(آن نيست) متافيزيك و علم اثباتي
شود، ها براي او الگويي قابل قبول تلقي ميروس. م 1920به برهة فرسودگي دهه 

ها در همان اندازه استعداد آنگرايي و متضاد آن، و به ها در عقلمهارت آن«زيرا 
  ).113: 1392، اشميت(»خوبي و شرارت در حد افراطي، قاطع است

- در تلقي اشميت، تأكيد مي :تلقي مفاهيم مدرن به مثابه استمرار مفاهيم دنياي ميانه
 Political(شود كه مفاهيم جديد شكل تحول يافته آنها از الهيات به نظريه سياسي

Theory ( هااز موقعيت هاي دوگانهشناسيسنخو بيانگر )Dualistic Typology Of 

situations (بنابراين، اگر در دوران مدرن از مفهوم دولت يا قدرت سخن گفته . است
نظر از بعد الهياتي يا مي شود، اين تعابير در دوران گذشته هم مطرح بوده و صرف

 گيردوه قدرت را در بر ميهاي مختلف، همه وجها در موقعيتاي اين تلقينظريه
)Blumenburg and Wallace, 1983: 94 .(شود كه همة به تعبير بهتر چنين فرض مي

هاي حقوق فرمول«مفاهيم برجستة دولت مدرن كه زمينة الهياتي داشتند، عرفي شدند و 
هاي الهياتي قدرت مطلقة خداوند سازي فرمولي دولت، به واقع، عرفيقدرت مطلقه

  ).67: 1392، اشميت(» است
در حالي كه، مدرنيته به مثابه يك فرايند تاريخي و به عنوان صفتي ارزشي در برابر 
دوره تاريخي سپري شده، عصر به سر آمده، انديشه و نگاه و نظر از ارزش ساقط شده، 
از زماني به كار رفت كه در تقسيم بندي دوره هاي تاريخي، از نيمه سده پانزدهم به 

هاي ميانه و عصر ديگري قرار گرفت كه دادي به نام رنسانس فصل مميز سدهبعد، روي
از سوي ديگر، سرعت و گستره تحوالت بروز يافته . اندگفته» مدرن«به اصطالح به آن 

هاي شديد خود موجب نوعي تمايز و حتي در درون تمدن مدرن، به واسطه تكانه
مدرنيته در اين تصور، به ). 1380گيدنز، : ك.ر(از دنياي گذشته شده است» گسست«

صورت يك رابطه و چشم انداز طولي با پيشينيان ديده نمي شود، بلكه در يك رابطه 
يعني روند فرهنگي يگانه اي كه با نامگذاري . گيردبا فعليت خودش قرار مي» عرضي«

 خود، تعيين جايگاه خود در قبال گذشته و آينده، و نشان دادن كارهايي كه بايد در
در واقع، مسئله مدرنيته، براساس . درون آن به فعليت برسد، به خودآگاهي رسيده است
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و به صورت پذيرش يا نفي يك اقتدار عنوان شد كه يكي ) binary(» دوقطبي«محوري 
- به تعبير بهتر، مدرنيته به معناي ارج 4.از دو قطب، دوره باستان بود و ديگري مدرنيته

است ) in- itself(آگاهي به عنوان نيرويي متكي به خود گذاري و به رسميت شناختن 
كه بر اساس آن، سوژه به نحوي آگاهانه در تعيين هويت و جايگاه خود در تاريخ فعال 

  .مي شود
» اخيراً «به معناي » Modo«از قيد » Modernus«واژه مدرن يا در شكل التيني آن 

)recently ( به تازگي«و «)Just now (صرف نظر از مجادالتي كه . اخذ شده است
پيرامون زمان ظهور اين واژه وجود دارد، كاربست واژه مدرن بيشتر به منظور تمايز 

غير (و امپراطوري رم ) التيني/ تمدن هلنيستي(بخشي در برابر سنت هاي باستان يوناني
ه مدرن اغلب بيان كننده آگاهي از دوره اي ك واژه .(Peppin, 1995: 15-16)بود) مسيحي

مربوط به گذشته بود تلقي مي شد تا بتواند خود را به عنوان نتيجه گذار از عصر قديم 
در گذشته واژه مدرن و مشتقات آن بيشتر به  .(Habermas, 1981: 3)به جديد بينگارد 

دانسته مي شد كه معنايي كفرآميز ) derogatory (»موهن و مضر«عنوان  واژه هايي 
اصالت و شايستگي ارزش ها، . آن نگريسته مي شدداشت و با شك و سوءظن به 

نظري، (منحصراً در ارتباط با هر آن چيزي كه مربوط به گذشته بود معنا مي يافت
  ).فصل اول: 1390

و نفي ) زايش دوباره(» رنسانس«در واقع، متفكران مدرن با سخن گفتن از 
را در مفروضه درصدد برآمدند چرخشي بنيادين  (Kumar, 1995: 73)» عصرتاريكي«

هاي متافيزيكي، معرفت شناختي و اخالقي رايج درباره ماهيت جهان ايجاد نمايند و با 
مي نامد، صورت بندي جديدي از » چرخش پارادايمي«، »كوهن«درانداختن آن چه كه 
اين چرخش پارادايمي به معناي . (Best and Kellner, 1996: 253)تفكر را مطرح نمايند

شامدرن به مدرن و نظريه ها و مجادالت فكري قرون وسطي به مدرن گذر از جوامع پي
بود كه بر اساس آن، پارادايم مدرن با نقد و نامعتبر خواندن پارادايم پيشامدرن، توانست 
قواعدي جديد، فرضيه هايي روشن، نظريه ها و فنوني متفاوت از آن چه قبالً مطرح 

درن خوانده مي شد كه با پشت پا زدن در اين تعبير، كسي م. بود، را ارائه نمايد
)spurned ( به سنت، سبك ها و الگوهاي جديد فكري را بر الگوهاي پيشين ترجيح مي

هاي سنت گرايانه، از روش گيريدهد و در تمايز با زبان، شيوه هاي پژوهش و جهت
ابل هاي معاصر در مقهاي علمي يا مطالعه و كاربرد آگاهانة زبانهاي جديد در پژوهش

رنسانس، جنبش . (Paul Thide, 2003: 65)كندزبان  يوناني و التين طرفداري مي
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هاي علمي كه در فاصله قرون چهاردهم تا هفدهم ميالدي رخ پروتستانتيسم و انقالب
ها، در امتزاج با هم و به صورت عيني، داد، سه تحولي بودند كه متأثر از اين ايده

تدار آن ايجاد كردند و بر رشد متزايد ذهن انساني چالشي عظيم پيشا روي سنت و اق
 .تأثيري جدي نهادند

در ) Robert M. Wallace(واالس . و ربرت ام) Hans Blumenburg( بلومنبرگهانس 
 The(»اي در باب تفكر اجتماعي معاصر آلمانمطالعه: مدرنعصر  مشروعيت«كتاب 

Legitimacy of the Modern Age (Studies in Contemporary German Social 

Thought)( )1983( كنند و بيان بر گسست دوران مدرن از دوران قرون ميانه تأكيد مي
سكيوالر شدن مفاهيم الهياتي پيشين در دوران مدرن،  درباره اشميتدارند كه تلقي مي

به زعم آنها، به رغم شكست روشنگري به عنوان نقطة   .اي غير تاريخي استتلقي
ريشة مفاهيم مدرن را در تعابير الهياتي قرون وسطا  توانمشترك با تفكر اشميت، نمي

ماند اين پنهان مي) رنزمينة الهياتي مفاهيم مد(آنچه پشت اين مفروض . بازشناسي كرد
اندازي تاريخي نيستند و بيانگر نوعي است كه مفاهيم سكيوالر مدرن داراي چشم

 .Blumenburg and Robert M(گسست و چرخش مفهومي از دوران گذشته هستند

Wallace, 1986: 92.(  حتي اگر در صدد تعبيري بينابيني از اين مسئله باشيم، شاهد آن
توان آن را است كه از يك سو مي» گسست در عين تداوم«نوعي مدرنيته هستيم كه 

دانست كه بسياري از مفاهيم مفهومي  -زنجيره اي از تحوالت به هم پيوسته تاريخي
شدند و از سوي ديگر ) Re-Invention(هايي جديد بازآفريني پيشين در قالب نگرش

ستاني در قرن نقطة عطف گسست از تاريخ گذشته كه در قالب اصالح گري پروت
شانزدهم، انقالب علمي در قرن هفدهم، نظريه هاي سياسي و انقالب هاي جمهوري 

  ).13: 1381كهون، (خواهانه قرن هجدهم و انقالب صنعتي در قرن نوزدهم سر بر آورد 
 

  گيرينتيجه.4
تنش ميان رقيبان را براي سياست، ذاتي و گريزناپذير در نقد ديدگاه اشميت كه آرنت 

است كه  معتقد ،ستايد ي اراده محكم مي داند و جنگ نابودسازانه را به عنوان نشانه مي
اندازهاي چندگانه نسبت به چگونگي گشايش جهان  ، چشمگردر طول يك جنگ نابود

كند كه جنگ هرگز با  آرنت استدالل مي. شود به روي ما منهدم يا به شدت مختل مي
ي يونان باستان به دست  هاي خود را از تجربه آرنت كه بينش. سياست سازگار نيست

را پيرامون ميدان اصلي ) polis(كند كه يونانيان، شهر  آورد، دوباره يادآوري مي مي
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)agora (– اي با هم  آمدند و درباره مسأله مكاني كه شهروندان آزاد در آن گرد هم مي
اي كه در آن قرار  نهرحما و زور بي(از اين لحاظ، جنگ . بنا كردند –گفتند  سخن مي

طور كه  جنگ، آن. شد كنار گذاشته مي» به كلي از آنچه حقيقتاً سياسي بود«) دارد
كوشيد ما را قانع كند، ادامه سياست نيست، بلكه دقيقاً متضاد با سياست  كالوزويتس مي

را پيش كشيد و آن را » جنگ تام«با اين حال، ظهور توتاليتاريسم با خود مفهوم . است
  :گويد آرنت مي. نابودسازي تعريف كرد جنگ

اگر ... اندازهايي وجود داشته باشد  جهان تنها در صورتي به وجود خواهد آمد كه چشم«
نابود شود، تنها يك مردم يا يك كشور يا شمار مفروضي از افراد ... مردم يك كشور 

را تاكنون اي از جهان كه خود  شود بلكه بخشي از جهان مشترك ما، جنبه نابود نمي
سياست به هر ... شود  براي ما آشكار ساخته اما ديگر آشكار نخواهد ساخت، نابود مي

 ،ژيانگ(»يافتن جهان شود، خود را نابود كرده است ميزان كه نابودگر و موجب پايان
1392(.  

 
  نوشت پي

تـدافعي  گويـد كـه اگـر از موضـع     البته اشميت طرفدار ماكياول در الك دفاعي نيست و مي .1
: 1392اشـميت،  (تـري بنويسـد  توانست به جاي شهريار، كتاب آموزندهگرفت ميفاصله مي

90.(  
اش  يابد، ولي در جـواني دسـت از باورهـاي مـذهبي     اشميت در سنت كاتوليكي پرورش مي .2

اش را به عنوان  شويد؛ تا جايي كه خود او حوالي پايان جنگ جهاني اول، باور كاتوليكي مي
از همين رو، به تفسـير برخـي مفسـران، از جملـه     . كند توصيف مي» جاشده جابه«ر يك باو

بايد اشـميت را بـه عنـوان حامـل سـنت الهيـات سياسـي آتئيسـتي تلقـي          «رافائل گراس، 
  ). 1392پور چناري،  عبداله(».كرد

اوگوسـت  «خشم و تأسفي كه در آغاز كتاب امر سياسي بازتاب يافته و اشميت، كتاب را به .  *
  .در تهاجم با متفقين كشته شد، تقديم كرده است 1917اگوست  28كه در » شائتنر مونيخي

اوگوسـت  «خشم و تأسفي كه در آغاز كتاب امر سياسي بازتاب يافته و اشميت، كتاب را به  .3
  .در تهاجم با متفقين كشته شد، تقديم كرده است 1917اگوست  28كه در » شائتنر مونيخي

  .مدرن به تفصيل مورد بررسي قرار خواهد گرفت/ مه تمايز مفهومي سنتدر ادا.4
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