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 مقدمه 

 

م   نظام  نوشته این نیست که یک  نظام  ر  قصد ما در این  به یک  یا  جع خاص سیاسی را معرفی کنیم 

خواهیم جریان  ه و بنیادهای فلسفی آن را توجیه و تبیین کنیم. ما نمی ویژه بنمودسیاسی خاص عنایت  

کنیم تحلیل  سیاسی  نظام  یک  محدوده  در  را  سیاسی  سخنی  بی   امر  آن  فلسفی  کلی  از صورت  آنکه 

های گوناگون در صحنه سیاست داخلی  ها و دولتظام ن شاکلة  از اهمیت    خواهیمدر ضمن نمی   . نگوییم

بین باشیمالملل سیاسی  یا ورای آن در روابط  پیدایش    کنیم، عرض میغافل  تکوین و  عمل  موضوع 

زنده  است    ایسیاسی  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  دارد  وجود  آن  پیرامون  گوناگون  اطراف    و که 

های دارند. نظام تام  اهتمام    و   های موجود برای شناخت و اداره و غلبه بر آن سعی بلیغها ونظام دولت

در عمل خود    های گوناگونی به مسائل مورد مواجهه لیبرال و سوسیال دمکراتیک و توتالیتر به شیوه 

خود   عنایت مألوف  به طریق  و هریک  یا مشکالت    دارند  تازه را جستجو  هایی  حلراه برای مشکل 

بینی  رغم آنکه هر نظامی متمایل است بر پایه جهان ها وجود دارد به هایی در این شیوه کنند. شباهت می

به  ط  فقخواهیم  تعریف شده خود آن مسائل را پاسخ دهد. ما نمی مجاری و ادوات  و قوانین اساسی و  

کردن استخراج  متناسب عملی  های  ها بپردازیم و برای آنها مفاهیم کلی و شیوه گرایی در این شیوه کلی

ماهیت  مصداق و  خواهیم قدرت و عمل سیاسی را که در درون دولت و بیرون آن از  کنیم بلکه می 

 کند بیازماییم. حکایت می  اییگانه 

و یا نقد  نظریه خاص سیاسی را تعریف و معرفی  اندیشه و  خواهیم یک  همچنین در این کتاب ما نمی 

نمی  را  سیاسی  جامع  نظریه  یک  جهان  فعلی  شرایط  در  اصواًل  پدیده کنیم.  همه  که  یافت  های  توان 

درستی تفسیر و بیان کند. نظریه جامع سیاسی به سختی پذیرفتنی است  موجود در صحنه سیاست را به 

کامل دستگاه دیالکتیک بر فلسفه سیاسی   پوششرغم تر. حتی هگل به پذیرفتنی و نظریه مطلق سیاسی نا

 گرای او قائل به وجود نظریه سیاسی مطلق نیست.  کلی

نظر از مطلقیت و جامعیت نظریه سیاسی آنچه در این کتاب آمده ورود به مباحثی از نظریه  صرف

این مب به نظر رسیده است. در  اولی و ضروری  تبعیت  سیاسی است که  ایده خاصی فرض و  احث 

به  باشد و بتواند  بر ایده دیگر  انسان عامل کمک کند.سان یک قطبنشده که مقدم  روسو در    نما به 

اجتماعیکتاب اول   بپرسند که تومی   قرارداد  از من  قانونگذاری که سخن از    زمامدار   گوید "اگر  یا 

زنم. همین روست که از سیاست حرف می گویی پاسخ این است که نه این و نه آن و از  سیاست می 

کردم که چه کار باید کرد و چه نباید کرد. یا کاری  اگر زمامدار یا قانونگذار بودم وقتم را تضییع نمی 

دعوت  این کتاب  در مباحث سیاسی اتفاقاً    "کردم.دادم و یا سکوت پیشه می را که شایسته بود انجام می

دعوی این رساله آموزش عمل به مرد سیاسی نیست تا چگونه    به یک ماکسیم اخالقی نشده است زیرا

تواند چیزی بر عمل سیاسی )چنانچه در عمل زنده رفتار کند و موفق باشد زیرا نه حکم اخالقی می 

 است( بیافزاید و نه عمل سیاسی حقیقی در خالء از حکم اخالقی تعریف شدنی است. 

ن ایدئولوژی  سوسیالیسم،  لیبرالیسم،  چون  محافظه هایی  و  ملت  اسیونالیسم  و  سرزمین  یک  به  کاران 

و درعین ندارند  تعلق  و  نسبت  دیگر  ملت  و  یک سرزمین  از  بیش  پهنه خاصی  در  های حال هریک 

حالت  به  سیاسی  جغرافیای  خصوصیات  مختلف  و  و  ها  میمتمایز  ظاهر  لیبرالیسم  خاص  شوند. 

که همانقدر  است  متمایز  آمریکایی  لیبرالیسم  از  اروپا  فرانسوی  از سوسیالیسم  چینی  ی،  یسوسیالیسم 

ها های مختلف تاریخی نیز برداشت و تفسیر از این ایدئولوژی آلمانی و فرانسوی تمایز دارد. در دوره

توان مفاهیم قدرت سیاسی  همین دلیل نمی به   و ناهمگون صورت گرفته است.  غیرمتناسب های  به شیوه 
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فوق  سیاسی  مکاتب  در  به را  حق الذکر  این  و صحیح  یقی  نحو  تعریف  بنابرین  کرد  مقایسه  یکدیگر  با 

دیگاه  کلی  فاصله  بدلیل  باشد  اعتباری  حائز  چنانچه  سیاسی  عمل  قدرت  از  ایسم رساله  از  های  مان 

 و متداول سیاسی است.  مرسوم

می  سیاسی  ایدئولوژیتفسیر  از  مستقل  اما  تواند  پذیرد  سیاسی صورت  گوناگون  نوشته  های  این  در 

چنین تفسیری این خواهد بود تا اثر ایدئولوژی را در یک پدیده نیز مد نظر داشته باشد. یکی از  سعی  

ورزی این است که در این اخیر منافع روزمره همچون یک  ژی و مطلق سیاست وجوه تمایز ایدئولو

می نگریسته  مالک  و  ا اصل  یک  در  دسترسشود.  در  و  هنگام  زود  منافع  انکار  بدون    ، یدئولوژی 

مجموعهپاسخ جانب  به  عملی  عقیده های  از  ایده ای  و  تعیین  ها  جریان  یک  ملی  و  شده  تعریف  های 

پاسخیمی کمتر  که  شود.  نمی   هست  اتخاذ  ایدئولوژیکی  مطابقت  قید  وجود  بدون  با  بنابرین  و  شود 

رغم باره مسائل مشترک هیچگاه با هم قابل قیاس نیستند به های عملی درهای متضاد پاسخ ایدئولوژی 

استنباط  امکان  نیست.  اینکه  انکار  قابل  واقعی  مطروحه  مسائل  درباره  ایدئولوژیکی  گوناگون  های 

اندیشد  کار یا دمکرات به چنین فهم و تفسیری مستقل می فیلسوف سیاسی بیشتر از هر انسان محافظه 

 باشد. پذیر می که فهم یا تفسیر او اساساً بدون تمایل سیاسی امکانآنکه بتوانیم ادعا کنیم بی

لیبرالیسم از دولت درحد شناخت تصوری است و کمتر از حد شناخت تصدیقی است رغم  به   شناخت 

. تشخیص دقیق عملی و مبتنی  ای باشد تواند همچنان محرک یک نیروی سیاسی قابل مالحظه اینکه می 

عناصر   از  قدرت  تصور بر  به  مشروط  آن  ماهیت  و  ندارد  وجود  سیاسی  قدرت  سازنده  اصلی 

به  آزادی  مفهوم  از  به ضبط  کاربردی  منجر  اگر  حتی  لیبرالیسم  است.  تاریخی  و  عمیق  درک  جای 

شود   کابینه  تأسیس  و  و  قدرت  گویی  همچنان  و  است  قدرت ضعیف  از  آنها  تشخیص  اشکال  هنوز 

آنها به این  لطف تقدیر  به  بر نظریة آنها استوار نیست و    هالیبرالمشارکت و تصاحب قدرت توسط  

کمتر به شرایط خویش  اند و  م یارشان است بیشتر متنع بختحتی در موقعیتی که  اند.  موقعیت نایل شده 

سازد تا تحقیق و تأمل عقلی  مندی حسی و عاطفی از قدرت آنها را بیشتر خشنود می عالم. تلذذ و بهره 

کان پدر  خدا  فلسفی.  فیلسوفانه و  نبوغ  لطف  به  که  بیامرزد  را  در  ت  عملیاش  عقل  وظیفه    نقد 

که واقعاً اراده کانت در این  ها بسیار سهل و آسان ساخته است. درحالی اندیشمندان لیبرال را برای قرن

برداشت  نفع  به  را  اخالق  اسطوره  که  نیست  این  لذت کتاب  و هوسهای  آزادی  طلبانه  مفهوم  از  آلود 

 قربانی کند. 

معنی کالم اشمیت  اندیشد که لیبرالیسم امر سیاسی را نکشته بلکه آن را دزدیده است.  اشمیت چنین می 

لیبرالیسم موجب شده است که عمل سیاسی یا  هایش جاهل است.  رغم تواناییاین است که لیبرالیسم به 

شود اه با لیبرالیسم طرد نمی ورزی به پنهانی و به لباس غیر خود عمل کند. عمل سیاسی هیچگسیاست 

کند که  ای برتن می شود نیست و لباسی از تزویر تازه شود زیرا دیگر آنچنانکه ادعا می اما پوشیده می 

اما   نیست  سیاسی  عمل  برای  لباس  آخرین  لیبرالیسم  نیست.  شدنی  ظاهر  ما  روز  هنگام  شب  در 

جداکند باز آن را در عمل  بدن سیاسیاز  خواهد آن را ترین آن است که هرکه می لجوج ترین و  چسبنده 

 بیند. حاضر می

داند. به  در نظریه سیاسی لیبرالیسم حق حکومت کردن و توانایی حکومت کردن را امری اجماعی می 

این نظریه، که یک نظریه محض تئوریک هنجاری و    فرق نهاد بینتوان  می رسد همین که  نظر می 

می دست  به  کردن  حکومت  درباره  عمل  طبیعی  بین  و  لیبرالیستی  سیاسی  دهد  عمل  که  نظریه  این 

سیاسی   موجود  عمل  زیرا  است  لیبرالیستی  سیاسی  نظریه  جامعیت  شکست  دلیل  خود  است  سیاسی 

اس موجود  و  درک  قابل  لیبرالیستی  نظریه  بدون  و  و  پیشاپیش  لیبرال  ت  عمل  انسان  وجود  چنانچه 
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لیبرالیس نداند  خود  تی  موجود سیاسی را در نظریه  اذعان پیشاپیش  مشروط  این نظریه  تهی بودن  به 

   کرده است. 

( عمومی  حاکمیت  می popular sovereigntyمفهوم  ریشه  جمهوری  تشخص  و  اعتبار  از  گیرد ( 

ابزارها تنهایی  به  حاکمیت  مفهوم  این  پایه  بر  و  دولت  دارد  اختیار  در  را  نیرو  مشروع  کاربرد  ی 

های دیگر این جهان غلبه یابد. ژان ژاک روسو  تواند به همه قدرتهمچون کانون قدرتی است که می 

با رأی ظاهری مردم گره   او مفهوم حاکمیت  اراده مردم منوط کرده است. در نظر  به  نقش را  این 

دید دارند از  بالقوه حضور  اند که در اصل و  گاه حمهوریت حامالن حاکمیتی خورده است. مردم که 

تواند از مردم  تواند به توسط تعیین کننده دیگری نمایندگی شود. در شأن حاکمیت کسی نمی مبدأ نمی

نمایندگی کند. از این رو اقتدار مشروطه مبتنی بر تمرین حق تعیین سرنوشت توسط شهروندان است  

گراترند: دمکراسی مشروط، حاکمیت سیاسی که  ها واقعئله لیبرال در این مس  1و نه در نمایندگان آنها. 

اجرایی و حقوقی  از مردم سرچشمه می  تقنینی،  دادن و وسایط  انتخابات و رأی  از طریق  تنها  گیرد 

 2شود. اجرا می 

نرم  بلکه  نیست  سیاسی  امر  نفی  مستلزم  سیاسی  لیبرالیسم  امر  کردن  تلقی  رام  بگوییم  بهتر  یا  کردن 

کشد بدون آنکه به صداقت آن را اذعان دارد. امر سیاسی هرگز  است. لیبرالیسم فهم امر سیاسی را می 

امر    ،که در مقابلشود درحالی شود اما با انکار حجیت امر سیاسی فهم امرسیاسی نابود می کشته نمی 

اطراف زنده نگاه می  انضمامیت  آن در  لیبرالیسم را همچنان با کشاندن  استدالل   داردسیاسی  اشمیت 

به می امر سیاسی جدلی درونی رشد میکند که  آن به  هرحال در  بدون نفی  لیبرال را  کند که روحیه 

که گمراهی لیبرالیسم را در عدم تشخیص حقیقت امر سیاسی  درحالی آورد.  خدمت ظرفیت خود درمی

غشته شده به منابع غنی  سازد و سرانجام دعوت لیبرال را که به کالم و گفتار غیرسیاسی آآشکار می 

 افزاید. کشمکش می 

آورد و حقیقت تند  در مواجهه با امر سیاسی لیبرالیسم لباس خود را از تن درمی رغم تلبیس یاد شده  به

سازد. لیبرالیسم حاضر است تا برای اثبات  خود را در نفی اراده یک جانب این یا آن جانب آشکار می

های بزرگ هرحال اصالتی برای تمایل توده گناه را به خطر اندازد زیرا بهحقانیت جان هزاران نفر بی 

ای و جهانی  دهد قائل نیست. اختالف منافع منطقه ای را تشکیل می انسانی از جهت آنکه ماهیت واحده 

که در    است  های لیبرال امریکا و اروپا در دوران هفتاد ساله پس از جنگ جهانی دوم نشان داده نظام 

بر  انگلیس و امریکا    تند و خشنم امر سیاسی بر فریبایی گفتمان لیبرالی غلبه دارد. اختالف  اصل حک

 تر سیاسی است. ای از حقیقت امر بزرگ فارس نمونهدر خلیج مابین سر منافع فی 

نقطه انحالل  لیبرالیسم آنقدر سعه  تا  به پذیرش متقابل  دارد که اطراف گوناگون امر سیاسی را  صدر 

اندازد در نقش یک طرف متحکم  اما چنانچه در وضعیت نیرومندی ظاهر شود پوست می دعوت کند  

پوشاند. بسیاری از  و بر آن می کند  تحمیل میو دیکتاتور ردای بلند کلیت لیبرالیته را به طرف مقابل  

موارد منشور سازمان ملل حاکی از تعمیم یک جانبه اصول آموزشی، فرهنگی لیبرالی به نحو یکسان  

 جغرافیای پهناور انسانی قرن بیستم است. هایهمه بخش  در

توسعه   دارد.  هراس  لیبرالیسم  از  غیر  پایدار  ایدئولوژی  هرگونه  طرح  از  غربی  سیاسی  اندیشه 

نظران و سیاستمداران است و این میل وجود دارد  پذیر باشد مدنظر صاحب لیبرالیسم تا آنجا که امکان 

 
1 . Between Facts and Norms, Habermas, PP. 300- 301. 
2 . Art, 20, sec. 2, Basic Cov of the Federal Repablic of Gemany. 
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ژمونی هرمنوتیک لیبرالیسم دیده و خوانده و آزموده شود. تعصب  هکه هر ایدئولوژی دیگر در سایه  

 وجود آورده است. ترین تقلید انسانی را در تاریخ به و دفاع کلیت اندیشه لیبرالیستی کورکورانه 

افراط  و  دروغین  تصویر  با  آزادی لیبرالیسم  از  اجتماعی  آمیز  حیات  اصیل  شئوون  همه  فردی  های 

ایثار، نگرانی نوع انسانی و از این امور را به حاشیه رانده است.  انسان همچون عدالت   اجتماعی، 

متعالی   وجوه  کردن  دربند  برای  شیوه  بهترین  آزادی  عنوان  تحت  خودپرستی  به  بشر  دعوت  شاید 

آزادی  فریبنده  عنوان  باشد.  او  اجتماعی  انسانی  موجودیت  افراد  برای  روز  هر  لیبرالیستی  های 

جهانی  اند چاره جز دعوت  ولی سیاستمدارانی که مایل به ادامه سلطه نوکلنیالیستی   شودتر میجاذبه کم

کنند که آزادی فرد برای انتخاب شغل، تجارت و سود و شیوه  عنوان مذکور ندارند. آنها مطرح می به

 زندگی و زناشویی باید باالی هر چیز دیگری قرار گیرد. 

قانون اساسی    ددارخ در سایة  آن  ب فرانسه و پس از  پیش از انقالو مهم  عینی و انضمامی  حوادثی  

انقالب فرانسه است که در قانون اساسی فرانسه تصریح  انتزاعی این اصول  اما  پدید آمده استفرانسه 

رغم اختالفات درونی  اروپا به اتحادیة  شده و قانون اساسی ایاالت متحده را تحت تأثیر قرار داده است.  

بخش سایر  در  را  جدید  دوران  سیاسی  تاریخ  است  اسالمی  مایل  انقالب  وقوع  جمله  از  جهان،  های 

ماهیت  ا انقالب فرانسه حکم درباره  در مقایسه ب انقالب فرانسه بسنجد.  ایران را با درکی انتزاعی از  

سرنوشت   نمیانقالو  و  است  زود  هنوز  ایران  اسالمی  تأثیر  ب  دامنه  از  عیاری  تمام  تصویر  توان 

به  ایران  انقالب  ژئوپلتیک،  تاریخی  نقشه  منطقه،  ملل  سرنوشت  بر  اسالمی  انقالب  تغییرات  رغم 

آینده ج اسالم و عالم  تحوالت جهان و  فلسفه سیاسی جهان  تأثیر بر حقوق و  دیدگاه نظری  از  هان و 

اما چنانچه مقایسه  تاریخ این انقالب با چهار دهه اولیه  عرضه کرد  اخیر  بین محدوده چهار دهه  ای 

انقالب   بر  اسالمی  انقالب  اصالت  و  شرافت  قدرت،  مراتب  و  تمایز  گیرد  فرانسه صورت  انقالب 

 مایان است. نو   فرانسه بسیار واضح

. دعوت به آزادی در  است شعارهای اساسی انقالب اسالمی دعوت به آزادی پس از استقالل زمره  در  

که در    استانقالب اسالمی غیر از دعوت به نفسانیت و خودکامگی انسانی غربی  روزهای    فضای

جلوه  فرانسه  اانقالب  در  آزادی  به  دعوت  که  داریم  خاطر  به  ما  همه  است.  شده  اسالمی  گر  نقالب 

برای   هرکس  که  انسانی  اصیل  فطرت  با  ضدیت  طرد  و  پهلوی  طاغوت  ستم  نفی  جز  نبود  چیزی 

رئیس جمهور، او  گرچه  خویش محترم است و کسی نباید به دیگری ظلم کند و او را به استثمار کشد  

 حاکم و شاه باشد. 

دهد جهت دولت با جهت  گواهی می در جمهوری اسالمی، همچنانکه تاریخ چهار دهه پس از انقالب  

انقالبی  های پیشینی  ایده از های گوناگون دولتفاصله توان گفت که نظام از هم متمایز بوده است و نمی 

بوده است. حتی می   درباره اندازه  اولیه  مشی عملی سیاسی همواره به یک  توان گفت درباره مفاهیم 

سعادت  و  برخورداری  آزادی،  انتخاب،  اختالف و  مندی  چون  شرعی  حتی  و  سیاسی  های وظیفه 

تا ذیل  بسیاری   این مفاهیم را  از صدر  انضمامی هر یک از  آنچه که وضعیت  در میان بوده است. 

تا   نظام  ارکان  از  که  است  جانبه  چندین  بزرگ  مرکزی  عمل  میدان  است  کرده  تعیین  سرانجام 

 های سیاسی و اجرائی را در اطراف خود مشارکت داده است. دستگاه 

گرایی اروپایی را تبعیت کند. فرهنگ انقالبی برای دولت  تواند خنثی دولت ما نمی در یک نگاه کلی،  

در   انقالبی  فرهنگ  این  از  دولت  باشد.  بیطرف  آن  به  نسبت  نیز  دولت  که  نیست  بیطرفانه  امری 

پس  ست  کارگرفته اسان اسباب و قوای کمکی دلخواه به حوادث گوناگون بهره برده است و آن را به 

چنانچه دولتی بخواهد از نظر  انقالب اسالمی  تواند نسبت به آن بیطرف باشد. در سرزمین  چگونه می 
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خنثی  ریشه فرهنگی  کند  تبلیغ  را  نمی گرایی  دولت  بنابرین  است.  کرده  سست  را  خود  در  تواند  های 

عمل   و  به  درک  ونسبت  برگزیده  باشد  برگزیده   فرهنگ  بیطرف  فرهنگ  از  اشاعة ای  و    اشعار 

لیبرالیستی  بیطرفی   نمی مرسوم  قرار  نوزدهمی  قرن  اروپایی  دولت  سنخ  از  را  ما  بلکه  دولت  دهد 

 کند. سست می ای و جهانی  در توسعه و نفوذ منطقه بازوان آن را برای نیل به اهداف آن 

ون وسطی  انقالب اسالمی را بازگشت به اندیشه سیاسی قر کسی نباید روحدر ضمن باید تصریح کرد 

انقالب اسالمی با آگاهی از تجربه هرچند ناقص اما شایسته از    3قی کند و یا با آن شبیه برشمارد. تل

عواقب حرکت مدرنیته در میل جامعه ایرانی آینه و مظهر اراده به سوی شریعت اسالمی و رهایی از  

قالبیون و مقاصد تحقق یافته  آنکه بخواهیم درباره آمال و آرزوهای انقید و شرط بود بی مادیگرایی بی 

به    سیاسی و اقتصادی در این چند دهههای  به حرمانی بگوییم باید یادآور شویم که تجریا نایافته سخن

تجربه    . مربوط به انقالب نبوده و نیست  های بنیادیایده   رد  عملیسرانجامی و بی دگی، بی لغو بومعنی  

شکست  ناکامی برخی  و  نباید  ها  عملی  چشم های  و  پوشی  موجب  تاریخی  اهمیت  حائز  رخدادهای  از 

گسترده  ملی  لذا  دستاوردهای  و  است  یافته  تحقق  امکان  اسالمی  انقالب  وقوع  اثر  در  که  باشد  ای 

انسان  ایده  سعادت  تحقق  برای  سیاسی  و  اجتماعی  برهای  همچنان  باید  آشکار  توده   را  مردم  های 

پرنشیب  .ساخت ارزش  و  اهمیت  همگان  به  را  باید  انقالب  فراز  برای    و  چاره  یگانه  عنوان  به 

 4متذکر شد. تاریخی جلوگیری از شکست و پسرفت 

گویند تا جایی مهم است  این که این فیلسوف یا آن فیلسوف درباره اسباب و علل سلطه سیاسی چه می 

در   شیوه دخالت  ارائه  به  آنها معطوف  نظر  سیاسیکه  مفهوم    عمل  بدون  اندیشیدن  کند.  پیشنهاد  را 

تنها   قدرت  حقیقی  و  شده    زمانبا  عملی  حرمان  سپری  قدرت  در  مقایسه  از  به  قابل  را  ما  و  است 

 سازد.حقیقی سیاست نایل نمی ماهیت  شناخت 

مهم است و فوکو نیز به همین امر توجه کرده  در درک عمل سیاسی رت ها و منطق قدتکنیک شناخت 

گذارد و تکنیک دیگری را در  است اما باید توجه داشت که وقتی مرد سیاسی یک تکنیک را کنار می 

نکته  سازد اما در باطن اشاره به این  گیرد این گرچه ظاهر امر اهمیت تکنیک را آشکار می پیش می 

بدون حصول نتیجه عملی  دیپلماتیک  های گوناگون  زبانتوسل به  ار و وسایل و  ابزدارد که تکنیک و  

پروژه عملی  در  و  نیستند  مقدس  سیاسیخودبخود  و  شدن  دیگری  تر  به  را  جای خود  قضیه  تر شدن 

 
قیصر  .  3 مقام سیاسی  با  پاپ  روحانی  به پیوند حضور  دعوت  در انقالب اسالمی  قرون وسطی  تاریخ سیاسی  در  دوگانگی  این  نبوده است. 

های میلیونی در بازگشت به خداوند شائبه برای تودهانقالب اسالمی معاصر جایی نداشته و ندارد. دعوت انقالب اسالمی یک دعوت بسیط و بی

های مردم آرزوهای  ظام در این راه همچون تودههای دنیوی بوده است. روحانیون و مراجع عو دین او، اعالم قدرت قاهره حق و نفی قدرت

داشته را  مشترکی  و  گروه همانند  متمایز  سهم  نباید  البته  آنکه  اند.  برخالف  اما  گرفت  نادیده  پیروزی  این  در  را  دوران  سیاسی  مختلف  های 

های میلیونی مردم وان تردید داشت. چنانچه تودهتکنند در ایده اساسی انقالب نمی بسیاری از مخالفان و منتقدان درباره اهداف انقالب اظهار می

با روحانیون همراه شدند و رهبری انقالب به دست روحانیون بود سبب همبستگی دو طرف همان ایده مقدس بازگشت به اسالم بود و اگر  

ای برای  شدند این خودبخود نقیصهسایر انقالبیون غیر اسالمی در این مسیر بنابر تشخیص سیاسی خود یا از سر استیصال همراه با انقالب  

 آید. شمار نمی اهداف تعریف شده این انقالب به

یا یونان مقایسه کرد. در امپراطوری روم ترکیبی از دو اصل و قانون رومی  فلسفه سیاسی اسالم را نمی  توان با مدل سیاسی غربی روم و 

سازد. فارابی کوشید تا اصل مدینه فاضله را  الیگارشی سیاسی بنیاد اندیشه سیاسی را میگرایی، دمکراسی و  است. در یونان مثلث یگانه عقل

ایده با  نیز سن توماس سعی نمود تعالیم مذهبی مسیحی را  آل  با تعالیم افالطونی و توحیدی آمیخته و آشتی دهد همچنانکه در عالم مسیحیت 

سیاسی اسالم از نظر تاریخی و هم از نظر مفهومی با فلسفه سیاسی یونان و روم  آمیزد. فلسفه  سیاسی خنثی و خودکفای ارسطویی درهم می 

 مقارنت و قرابتی ندارد.

پندارند. مثالً از امتیازهای حقیقی دوره عمل سیاسی پس از امام خمینی آنچنان  گرایی را با اصالت عمل سیاسی یک میبرخی به خطا کهنه  .4

ندارند   درستی  ادراک  باید و شاید  نمیکه  اندیشه  موجود  و  زنده و شاداب عمل سیاسی  نفی جریان  پیشینی و  دوره  به  تهی  دعوت  که  کنند 

 اندیشی و ناپختگی در شناخت سیاسی است. تاریک
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سپارند. آنگاه آن تکنیک و منطق مهم است که در این پروژه موجب تحقق نتیجه باشد. اصطالح  می

نمی اعمال قدرت در   بدهد. مردسیاسی را  به استحصال عملی  بهتر است جای خود را  با  اینجا  توان 

آن در اینجاست که نفس و ضمیر  و یا حتی نیچه  فوکو  سخن  نفس شخص سیاستمدار خلط کرد اشکال  

که   را  سیاسی  شهرمرد  به  و  نام  دارد  با  ت  مترادف  است  قدرت  می آن  طالب  که  مردسیاسی  داند 

مردسیاسی و نه از    چونانمردسیاسی  عمل  وضوع علم سیاست است. یعنی  موضوع مطلق و مطلق م

انگیزه  و  تمایالت شخصی  نفسانیجهت  اغواهای  و  هواها  و  در عمل   ها  انحاء  از  نحوی  به  که  ان 

 سیاسی او مؤثر بوده است. 

می  خود  برای  دولت  یک  که  است  دروغی  بزرگترین  موجود  وضع  حفظ  یک  سیاست  چنانچه  بافد. 

طور طبیعی کماکان به پیش خواهد  دولت به نظام  ان مقتدر باشد وضع موجود یعنی ادامه  دولت همچن

نخواهد شد و دراین  از قدرت دولت کاسته  اتخاذ  رفت و  به  نیازی    های سیاست ها و  تاکتیک صورت 

جهت حفظ وضع موجود نخواهد بود. و اگر یک دولت در سراشیبی قرار بگیرد دروغ صرفاً  خاصی  

د همچنان مستقر و حاکم است و وضع کماکان تغییر کنمی   این است که ادعاسیاستمدار حاکم  بزرگ  

دهنده نیاز به حفظ  عای مشروعیت بیش از هر چیز نشان دنیافته است. چنین دروغی همچون دروغ ا

ما ایرانیان دوسال آخر  همه  ست که آن حفظ نشدنی و از دست رفتنی است. برای  وضع در حالتی ا

شاه   سیاسی  موجود  مخلوع  عمر  حفظ وضع  ادعای  در  دروغین  امن  یادآور کوشش  ثبات جزیرة  و 

 باشد. می

ای پس از مشروعیت قرار دارد. یعنی باید  اخالق حفظ وضع موجود در مرتبه   ،از نظر هرمنوتیک

حساس باشد. در اینجا معمای  نگران و  باشد تا نسبت به حفظ وضع موجود  موجود  یک دولت مشروع  

مهمی پیش روی فیلسوفان سیاسی قرار دارد که آیا مرتبه قبل از وضع موجود فاقد مشروعیت است یا  

فاقد مشروعیت   پی حفظ آن وضعیت  باید در  باشد چگونه وضع موجود  فاقد مشروعیت  نه. چنانچه 

شود. اصل منتج مهم این است که  تبه قبل از وضع موجود با مشروعیت شناخته می باشد و چنانچه مر

های اکثر دولت رمز و راز اینکه    گاه حفظ قدرت به مشروعیت یا فقدان آن نسبت منطقی ندارد.هیچ

اند. در  دوفاکتو رانده شده   یجهان پس از یک سده اخیر از وضعیت دوژوری حقوقی به وضعیت حقوق

 اند. اند که برای به رسمیت شناختن خود هنوز موفق نشده هاییمیان استثناء آن ملت این 

داللت  در وضع موجود  های قانونگذاری  تواند بر قوانین موضوعه و روشاز نظر اشمیت قانون می

سخن او پذیرفتنی است    5بخشد. وضع موجود معینی مشروعیت میحالت حکومت قانون به کند. دراین

بر عمل   مشروط  قدرت  که  باشد  وضعی  پذیرش  معین،  موجود  وضع  مشروعیت  از  منظور  اینکه 

می  دیکته  به سیاسی  و  کند.  خنثی  اجتماعی  موجود  یک وضع  به  اشاره  موجود،  دیگر وضع  عبارت 

کند  بیطرف نیست بلکه وضع موجودی است که عمل سیاسی خواهان آن است و اگر آن را دیکته می 

 ت. چون آن را اراده کرده اس

یک  المللی و نهادهای مربوط آن تا حد زیادی با ابهام درآمیخته و تنها  های حقوقی بینآینده نظام البته  

تا   بعد از  وضع موجود جهانی  برخورد بزرگ جهانی دیگر کافی است  بزند.  برهم  برای همیشه  را 

تواند اعتبار خویش خود را حفظ کند.  نمی  دیگر  چنین برخورد احتمالی فلسفه سیاسی و حقوقی موجود

احتمال   آینده  این  سازمانبرای  تأسیس  جای  به  که  دارد  فرامنطقه وجود  کشورهای  های  جهانی،  ای 

از   خود  امور  فتق  و  و رتق  مسائل  برای حل  تا  باشند  بیشتر راغب  جهان  مهم  مناطق  در  گوناگون 

المللی انتزاعی  فراساختارهای حقوقی و بین   ای بدون نیاز به طریق داد و ستد دو یا چند جانبه منطقه 
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المللی دیدن به اهمیت  المللی ساختن و بینبه بینتوجه  موجود عمل کنند. جهان سیاسی پس از یک سده  

است.  منطقه  برده  پی  ساختن  محلی  و  اقتصاد  ای  نیازهای  دلیل  به  که  است  کشوری  تنها  چین  شاید 

از هر کشور دیگری حت بیش  از  ی  عظیم جهانی خود  بیش  تا جریان جهانی  می ایاالت متحده  کوشد 

استراتژی سیاسی چین، آمریکای    را تضمین کند و همچنان شاداب برپا نگاه دارد.  خود  شدن اقتصاد

 شدن کامالً از یکدیگر متمایز است.  ترامپ و اروپا درباره موضوع جهانی 

محمد خاتمی به دنبال طرح نظریه  های  ها پس از طرح انتزاعی گفتگوی تمدندر هزاره سوم دولت 

ها میل به درون ای است که به تدریج دولت ها، اینک دوره ساموئل هانتیکتون پیرامون برخورد تمدن 

ها،  دهند. دعوت ترامپ به ساختن امریکای مقتدر برای امریکایی را به هر اصل دیگری ترجیح می 

گفتگوها طریق  از  سیاسی  مشاکل  حل  امکان  به  روسیه  حضور  توجه  بدون  امریکا  با  دوجانبه  ی 

اروپایی  منطقه تاریخی  انزوای  به ها و وضعیت  چین  نشانه ای  آن همه  اقتصاد  جهانی شدن  هایی رغم 

ها بیش از هرچیز عنایت به نیروهای درونی،  اند که در آن برای دولت دوره تازه تاریخی یک  برای  

شود. دولت لیبرال جهانی شده که دعوت  می های ملی و اقتصادی مبتنی بر خودکفایی مهم تلقی فرهنگ

بیطرفی فرهنگی تشویق می  نزدیکی مردم جهان در فضای  برای  کرد فرهنگ خنثی جهانی شده را 

اند و هریک به فراخور در  گرایی فرهنگی هایی داده است که مانع از خنثیاینکه جای خود را به دولت 

 کوشد.ای خود می های دینی و منطقه حفظ فرهنگ

قابلیت ک برای شناخت  منطقه وشش  اقتصادی  و  سیاسی  خاورمیانه  های  در  و همسایگی روزبروز  ای 

تر خواهد شد و میل به همزیستی همسایگی را بیش از هر زمان دیگر تقویت خواهد کرد. از  افزون

دولت  دیگر  بر  سوی  مبتنی  ساختن روابط  در  را  هیجدهمی  قرن  تجربه  بخواهند  اینکه  بدون  ایده  ها 

عقاید و باورهای  و  متافیزیکی  ملی  بر بازگشت ملی به منابع  سازماندهی کنند  سیاسی    تزاعی الئیکان

ترامپ در طرد مسلمانان  مانند پیوند سوچی و  های سیاسی عجیب  دینی خود تأکید خواهد نمود پدیده 

تمایل مضاعف به  هایی از نشانه امثال این پدیده ناهمگون است اما   پدیده غیرمتعارف و روهینجا، یک 

 باورهای دینی و مذهبی در نقاط مختلف جهان دارد. 

جهانی شدن رو به اعتبار فراتر از آنچه داشته ندارد بلکه آن به حدود خود نزدیگ شده و آرام آرام  

جریان مقابله همچون  و  نوزدهم  و  هیجدهم  قرن  بزرگ  به سوی  های  بیستم  قرن  اروپایی  درون  های 

بی بی و  شدن  برمی اهخاصیت  گام  شدن  قدرتمیت  قدرت دارد.  به  محدود  دیگر  موثر  با  های  های 

نیستند و کره   آن  همانقدر می   شمالیاقتصاد جهانی شده  بدهد که رقیب  تغییر  دنیا را  تواند سرنوشت 

 امریکا. 

در آسیای دور و آسیای نزدیک خواهد داشت. دریای  بحرانی  ای جهان دو منشاء  های منطقه کشمکش

خاور و  محتمل چین  حسابمیانه  تصفیه  برای  نقاط  قدرتترین  دوران  های  یک  از  پس  بزرگ  های 

ها در برابر  مختلف از قدرت سیاسی  صفوف  زودگذر و تاکتیکی  تحمل یکدیگر است. اتحاد    طوالنی

مبارزه علیه تروریسم آنقدرها قابلیت ندارد    مشترک درای و سعی  های خرد و محدود منطقه کشمکش

گره مهم    که  و  حیاتی  و  اختالفات  دهه  یک  چند  در  را  ه  هدحتی  کند.  با  باز  و  مقایسه  مناقشات 

به خاورمیانه، تقابل   آن  برخوردهای مربوط  دینی و فرهنگی در  آسیا در شرق دور  اختالفات  سوی 

تر خواهد بود  مخربظر خسارت فیزیکی و مادی  از ن  تر وی سهمگین ها و برخوردهاجنگساز  زمینه

 های میلیونی و صدمیلیونی به آسانی در معرض تهدید واقع خواهد شد. و سرنوشت توده 

استراتژیست  که  آنچه  از  پیش  می جنگ  امر  ها  یک  جنگ  است.  حقیقی  سیاسی  مفهوم  یک  پندارند 

هر  و  نیست  عبث  و  توخالی  مفهوم  یک  دشمن  گفتیم  دارد.  وجود  دشمن  زیرا  است  انسانی  حقیقی 
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می  دشمن  مفهوم  از طرح  که  نوبه خویش  به  سیاسی  فیلسوف  یا هر  و  را  سیاستمداری  آن  و  گریزد 

سازد. جنگ  ابر چشم عقل و تاریخ آشکار می پندارد ضعف درک سیاسی و عملی خود را برنادیده می 

نیست. جنگ   یا چند کشور  دو  آن  متبوع  افراد  کشتن  براساس  یکدیگر ضرورتاً  با  دولت  چند  یا  دو 

بی می سازد  پیروز  را  دولتی  میتواند  برعکس  و  شود  کشته  مقابل  دولت  اتباع  از  کسی  توان  آنکه 

از جمعیت عدیدی از مردم هیچ دولتی پیروز    حد و حصررغم کشته شدن تعداد بی تصور نمود که به 

است(  یکه  جنگ  نوع  این  مصداق  حدودی  تا  عراق  و  ایران  ساله  هشت  )جنگ  نباشد  محرکه  تاز 

آنها.  آنچیزی که در جنگ مشروعیت می  نه ضرورت کشتن  اتباع کشور دیگری است و  یابد کشتن 

کنند تا به این  ورت کشتن دعوت می تنها در میدان جنگ است که فرماندهان ارتش سربازان را به ضر

شیوه بتوانند خود را و سربازان خود را از کشته شدن برهانند و از شکست خود جلوگیری کرده و  

به  بنابرین  بکشند.  یافت جام پیروزی را سر  امکان  آن  اگر  رغم مشروعیت کشتن دیگری در جنگ 

وقوع شکست طرف مقابل کشتن  تواند فاقد ضرورت تلقی شود و برای همین به محض  همچنان می

 6نماید. رخ می درباره شود و ضرورت حفظ حیات انسانی دیگری فاقد مشروعیت می 

منظور اشمیت از حضور دوست و دشمن در امر سیاسی خون و نفرت و نهب و قتل و غارت نیست.  

ه "اطراف له  شاید برای رهایی از تفسیر نادرست از گفتار اشمیت ناچار باشیم تا دشمن و دوست را ب

ویژگی  دارای  و علیه  له  این  کنیم.  تعبیر  ویژگیو علیه"  از  را  آن  که  است  سیاسی  بالذات  های  های 

کند دشمن و دوست یعنی آن دو طرف که در ویژگی بنیادی  اخالقی و اقتصادی و امثال آن متمایز می 

نیست. دشمن تنها یک برابر    توانند له هم باشند و تنها باید علیه هم باشند. دشمن یک مفهوم تهینمی

کند. اشمیت  عبارت دیگر دشمن دشمنی می نهاده دوست نیست. دشمن آنست که عمل دشمنی دارد. به

ماند چنانچه دشمن را منوط به عمل ما تعریف کند، گویی ما هستیم و  از تعریف حقیقی دشمن بازمی

درحالی  ما  سیاسی  عملی  عمل  و  است  موجود  براستی  دشمن  مفروض که  را  آن  پیشاپیش  سیاسی 

 دارد. پس دشمن تهی و انتزاعی نیست. می

ای  المللی و منطقه های بینها و کشمکش که بسیاری از بحرانبا آمدن ترامپ این احتمال تقویت یافت  

نحو قابل توجهی کاهش یابد. طلیعه  شد به ناشی می  قدرت دوران جنگ سرد  که از اختالف منافع دو 

ماجرای جنگ   به آن  که  بود  راه در سوریه  جانبه نسخه  یک  داخلی  نحو  انتخابات  درگیرودار  آن  حل 

شد.   پیچیده  امریکا  جمهوری  ادعایریاست  اوترامپ  بنابر  منازعات    خواستنمی   ،  گوشه  هر  در 

بزند  بین دامن  بیحاصل  این  المللی  کوشش یادآور  و  که  بیحاصلی  با  کشور  این  اخیر  دهه  دو  های 

 بوده است. ناسودمندی همراه 

خویش  به ترامپ   اخالقی  و  ارادی  مطلقهرغم ضعف  دولت  است  امریکا  مایل  شعار  را    ییتراز  با 

( اول"  به (  America First"امریکا  آورد  در عمل  که وجود  است  این  آن  الزمة  و رونق    و  اقتصاد 

و حضور قدرتمند احزاب    های سیاسی شخصیداخلی را قبل از پارلمانتاریسم و دمکراسی و آزادی 

. دشمن برای ترامپ دیگر دشمن سنتی نیم سده دوران  گوناگون در سرلوحه کارهای خود قرار دهد

خارج کارگشایی سیاست  شیوة  با  دولت جدید  در  اهمیت کشورها  تغییر  نیست.  ترامپ  جنگ سرد  ی 

 
ما این اعالن  گیرد اها توسط وزیرخارجه، وزیر جنگ یا دفاع، سخنگوی وزارت خارجه، ذات جنگ یا دفاع صورت می اعالن جنگ دولت.  6

دولت متخاصم نیست. حتی خطابه تند پیش از جنگ توسط سران و مسئوالن دولتین  جنگ خطاب به شاه، رییس جمهور و یا صدراعظمم 

کیم دولت  ترامپ و  دولت  بین  ما  زمان  در  که  به اون میجونمتخاصم، همچنان  کاربرد واژگان و  بینیم  فردی و  زبان  از  برخورداری  رغم 

می  خطاب  مقابل  به شخص  که  غیرمسئول  زورگو،  دیوانه،  خودسر،  همچون  می اصطالحاتی  فرض  یک شخص  همچون  را  او  و  کند شود 

انگارانه دو دولت در برابر هم  شود بلکه رخ کشیدن اراده و قدرت تا مرز نیست مابین افراد تلقی نمی اصطالحاتی در حد زبان شخصی فی

 است.
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ها فاصله گرفته و مفهوم این پیوند خورده است. او به صراحت بارها از تأکید سنتی دشمنی با روس 

خود دریافت که این تغییر یا جهش  صرافت  دشمنی کهنه را محل تردید دانسته است. ترامپ با نبوغ  

زیرا   است  ضروری  امریکا  کهنه  دشمن  با  سیاسی  رفتار  او  به در  دربارزعم  بسیاری  تاکنون  ة 

ر روند بهبود وضع  آن بگزاف و تأثیر مخرب  های  المللی و جهانی با روسیه هزینه های بین کشمکش

 زندگی امریکایی اندیشیده نشده است. 

داد و ستد و بازار را با عمومیتی فراتر از آنچه که در جوامع پیشرفته درحال پیشرفت    ترامپ مفهوم 

که  پندارد  کند و می آغاز می قانون "داد و ستد"  از  عنوان مثال  . یعنی به گیردمی امروز است در نظر  

از مفهوم    . شعور اجتماعی در بنیاد مبتنی بر داد و ستد ودارد   این قانون بر قانون قدرت سیاسی غلبه

داد و ستد مفاهیم دیگر اجتماعی مانند رفاه و امنیت و همزیسی و اشتراک مساعی انسانی و اخالق  

فرض   با شود و بدون داد و ستد تقریباً هیچ منطقی دیگر قابل شناسایی نباشد. مسلم است که  می ناشی  

یک مردمان و یا  سیاسی و وحدت سیاسی چیزی فراتر از منافع اقتصادی یکا   از عملچنین صورت  

مورد انتظار نیست و چنین اجتماع سیاسی در مواجهه با خطرات بزرگتر  های متنوع  ها و گروهدسته 

حیا از  دفاع  برای  کافی  نیروی  خدشه فاقد  اجتماعی  چنین  وحدت  و  است  خویش  ناپایدار  ت  و  پذیر 

تنمی می باشد.  آن  سودمندی  به  صرفاً  را  چیز  همه  که  اجتماعی  بآسایی  یک  زرگ سنجد  آفت  ترین 

می  آن  درونی  فساد  که موجب  بود  به  جامعه خواهد  آن  دشمن در  برای حذف  دفاعی  نیروی  و  شود 

رود. داد و ستد خودبخود در مردمان غفلت از شئوون اصیل انسانی را به همراه آورد از  تحلیل می 

بزرگ  خطر  غفلت  می همین  ظاهر  دیگری  و  تر  اجتماعی  دورویی  و  دروغ  و  دغل  نفوذ  که  شود 

تواند مبتنی بر مفهوم دادوستد باشد.  فلسفه مجازات در اعمال جرائم نمی به عنوان مثال،  سیاسی است. 

انسان و جان مال   نفس  بر تحریم عمل ظالمانه زشت و حرمت  اساس مبتنی  قصاص در حقوق در 

تواند مانع  دیگر دادوستد نمی بیق عام ندارد. ازسوی اوست و داد و ستد بر مقوله مجازات و قصاص تط 

آنست که با اصل قرار نیز وجه متحمل  یکها علیه یکدیگر و نافی جنایت باشد بلکه از خشونت انسان 

های روحی و بدنی با ما با رأی  خسارت جبران  میل عمومی به قابلیت  بدلیل مقبولیت    ، گرفتن دادوستد

 توسعه و گسترش یابد. های بشری و جنایت ها خشونت  ماده و پول و ثروت

ترامپ،   و  سیاستمداران    عمومهمچون  به  عالقه وقوف  در  درک  ای  که  و اخالق  سیاسی  امر  نسبت 

دولت   اوتیفرون  رساله   ندارند.  شده  اشاره  آن  پیمان به  مشترک  عضو  چنانچه  حتی  دفاعی،  ها  های 

کنند حتی چنانچه  اصول اخالقی کلی تبعیت نمی سیاسی و اقتصادی باشند در تعامل با یکدیگر از یک  

چنین اصولی قابل تشخیص باشد منافع و مصالح مختلف کشورها منظر اخالقی روابط دو کشور را 

دهد. برای مثال رهبران جنبش استقالل طلبانه کاتالونیا رهبران سیاسی مادرید را  الشعاع قرار می تحت 

مردود و    نند و رهبران دولت اسپانیا استقالل کاتالونیا راکم رعایت مالحظات اخالقی متهم می دبه ع

 کنند. رهبران آن را با وصف عدم صراحت و عدم تعهد به قانون سرزنش می

ما   زمانه اینک  نسبت  در  سیاست  اهل  به  را  پلیدی  و  زشتی  و  خبث  و  نقص  هرگونه  که  هستیم  ای 

ها همه پاک و  دانند. گویی انسانمعاویه میگر چون  های حیله دهند و سیاست را مخصوص انسان می

افتاده اند مگر انسان نقص و عیببی اند، غافل از آنکه حکایت مرد  هایی که به حکم تقدیر به سیاست 

 سیاسی این است:  

 من ملک بودم و فردوس برین جایم بود                            آدم آورد بدین دیر خراب آبادم 

دی  شئوون  همه  بی گویی  و  پاک  و  منزه  انسان  اجتماعی  انگار  گر  سیاسی.  شئوون  مگر  است  شائبه 

بازار و کسب و کار و تجارت و صنعت ما هم برمدار قاعده اخالقی و نظم و انضباط و عقل معاش و  
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اداره می  است. اگر مدعی را یک  معاد  تنها این خانه سیاست است که محل فریب و دسیسه  شود و 

بازی و جعل و دزدی دعوت کنید نظر او  و قصه چک و سفته و تغلب و حقه  روز به بازار و بانک

 کند. همان روز تغییر می

ما چنین انتظار داریم تا جهان روزی به سوی حاکمان حکیم و حکیمان حاکم بیش از آنچه تاکنون  البته 

بوده  این آرزوی بزرگ  بر جهانیان گشوده گرددایم میل کند و در سعادت  شاهد  ماست اما آرزوی . 

ای از نقاط جهان به تزکیه میل کند و از طریق این تزکیه  کوچک ما این است که عمل سیاسی از نقطه 

ای در کجا خواهد بود هرجاکه  به یک نمونه جهانی از عمل و کردار سیاسی تبدیل شود. چنین نقطه 

در کلیت جهانی سیاست  توان آن را نقطه زایش سعادت بشری در جهان دانست. اگر حکمت  باشد می 

نقطه امکان تا در  نباشد منعی وجود ندارد  نیکو و ستوده  پذیر  از جهان، عمل سیاسی فرهیخته و  ای 

 پذیر باشد. امکان

این هویت به جغرافیا و  از یک طرف  از دشوارترین مباحث فلسفه سیاسی ماهیت هویت انسان است. 

های گوناگون امری دشوار است  تعریف هویتگردد. بدیهی است  وحدت قومی و ملی و دینی بازمی 

ملت است که  هر  ( برای  self- determinationاما دشوارتر از آن موضوع حق تعیین سرنوشت )

دارد.  می قرار  ملی  انسان  هویت  ذیل  در  را  آن  دیگر،  توان  طرف  یک  از  سرنوشت  تعیین  حق 

ر آغاز هزاره سوم در اصطالح مشمول حقوق سیاسی است. موضوع و مبحث هویت فرهنگی که د

که هویت فرهنگی  آمیخته شده است درحالی   الملل جهانی مطرح شده است با تعیین سرنوشت درهم بین

ملت  سرنوشت  از  سکه  روی  می آن  بیان  را  سنت ها  انتخاب  سوابق  به  که  تاریخی  کند  ماندگار  های 

ها  بالفعل اراده کلی ملت مربوط است و حق سیاسی تعیین سرنوشت آن روی سکه است که وضعیت  

رسد نسبت این دو عنوان با یکدیگر دو قضیه متعاقب است و یکی  نظر می کند. بنابرین به را بازگو می

بدیهی است که در فلسفه محض  به گذشته تاریخی میل دارد و دیگری به عزم و اراده فعلی و موجود.  

می  نظر  به  جدلی  بیشتر  امری  سرنوشت  تعین  نظمسئله  و  درباره  رسد  متکلمان  و  فیلسوفان  ریات 

به  است  مختلف  آن  تعیین  و  انسانی  فلسفه  سرنوشت  شهادت  به  آنکه  تاریخی  رغم  موضوع  و شعور 

فلسفه   است. اما در  انسانی شناخته شده  اراده  از  بیرون  تعیین سرنوشت در کل امری غیرانسانی و 

آن توجه شده است و آنچه بیشتر    سیاسی در تعیین سرنوشت انسانی کمتر به معنای اصطالحی فلسفی 

 هاست. مدنظر است حق انتخاب سیاسی برای ملت 

ایدئولوژی  باشد. ظاهراً  باید  دیگری  سیاسی  ایدئولوژی  چه  انتظار  در  محیط  های صلحجهان  و  آمیز 

جریان و  سبز  و  صلح زیست  ایدئولوژیهای  آخرین  میان  طلب  از  که  حاضراند  عصر  در  هایی 

پرسیم جهان تا زمانی به آرامش محیط  اند. اما میم جای مانده همچنان مورد توجه های ناتماایدئولوژی 

پای  خود  پایدار  توسعه  و حفظ  محتمل  زیست  مناطق  از  که  جهانی  به سوی جنگ سوم  که  بند است 

 ی ریشه گرفته باشد آری نگفته باشد. شمالجنگ جهانی اتمی همچون دریای جنوب چین، کره 

آغاز   روزهای  هسته   2018ژانویه  در  کشمکش  و  تنش  شبه شاهد  شمالی  ای  کره  هستیم  کره  جزیره 

اون اظهار  جونهای اتمی آشکار کرده و حتی آنچنانکه کیم عالقه خود را به دستیابی خویش به سالح 

هسته  نیروی  توانایی  به  آنها  هسته داشته  نیروی  همسنگ  بتواند  که  حدی  تا  کشورشان  ایاالت  ای  ای 

اندیشند. اگر سلطه فناوری در برخی کشورها در اوایل قرن بیستم موجب سیطره تمایز  می متحده باشد  

سلطه  چنین  دیگر  شد  دهه  هفت  برای  غیرصنعتی  از  صنعتی  کشورها  جهان  برخی  مخصوص  ای 

 نیست و کمتر جایی در جهان محروم از دستاورد عظیم فناوری است. 
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ها در آوری در شیوه زندگی روزمره انساننفوذ فننامیدن قرن بیستم به قرن فناوری تنها از جهت  

و  عرصه مجال  هاپهنه ها  گوناگون  هاو  فناست ی  اما  قدرت .  اتحاد  موجب  کمتر  خود  یا  آوری  و  ها 

رو از آن   6-7موسوم به کشورهای صنعتی جهان    دهای جدید سیاسی بر جهان شده است. اتحا همگون

قدرت اقتصادی جهانی را در بازار سرمایه و اعتبار و پول در  اهمیت دارد که مجموعة این کشورها  

اختیار دارند. طرفین جنگ جهانی دوم به درجات باالیی از فناوری جنگی و تسلیحات پیشرفته زمان  

نمی فناوری خود  این که  یعنی  این  بودند.  یافته  نزدیکی کشورها و تقریب  خود دست  توانسته موجب 

شو دینی  و  اجتماعی  و  و  سیاسی  داشت  وجود  سیاسی  اتحادهای  و  اتفاق  سوی  دو  در  فناوری  د. 

جنگ  نمی در  آلمان  بخشد. شکست  پیروزی  برعکس  یا  و  متحدانش  و  آلمان  بر  را  متفقین  توانست 

جهانی دوم معلول ضعف و فقدان فناوری آلمانی نبود بلکه شاید چنانچه آلمان هیتلری بدین درجه از  

نمی  نایل  تدابیفناوری جنگی  استراتژی دیگری رخ می شد  نمود و آلمان بدین شیوه متحمل شکست  ر 

توانیم فناوری را  شد. حتی اگر بگوییم فناوری موجب ورود آلمان نازی به جنگ شد نمی سخت نمی 

دیگر در این جنگ برخالف تصور عمومی نه پیروزی و نه عبارتسبب شکست آلمان نازی بدانیم. به 

 ت. شکست با فناوری حاصل نشده اس

تر خواهد شد اما همچنان  تر و گسترده ها روزبروز تمام ها و قدرتمواهب تکنولوژی برای همه دولت 

های بزرگ بشری وجود دارد که خودنمایی کرده  ها، ادیان و خواسته تمایزهای بنیادی در نژادها، ملت 

رغم پیشرفت  ملل به های سنتی دینی و اجتماعی  کند. عالئم اینکه کشمکش ها را از هم جدا می و راه

جهان یک  خورد و تصور  جهانی همچنان زنده خواهد ماند پس از آغاز هزاره سوم بیشتر به چشم می 

احساس مملو از جهانی اما  خنثی   تمایالت و  ها و کاالهای فراگیر در عمل خشن  ها و هوسسازی و 

 باخته است. فاقد ارزش و رنگاعتبار و های موجود درگیری و جنگ بیها و صحنه سیاسی و میدان

آیا فناوری قرن بیستمی روح خود را یافته است؟ فناوری همه جا بر زندگی انسان تأثیر گذارده و خدا  

و کلیسا را از او گرفته است اما دیگر خود همچون خدا نیست. اگر هم کسانی بودند که چنین آرزو  

بسط و  گیرد اما این زمان آشکار شده که  داشتند که فناوری جای دین و مذهب و فرهنگ و سنن را  

کند و تاریخی نیست.  فناوری در کلیت جهانی )و نه فقط غربی آن( هنوز چون روح عمل نمی   نشط 

یگانه  فناوری عظیم و هولناک شده اما هنوز روح  بر همة میراث گوناگون روحی  جسم  تا  نیافته  ای 

نقش روح غالب بازی کند. هرچه هست هنوز  بشر غلبه کند و آن را تحت مهمیز خود شکل دهد و در  

رغم وسعت جهانی اشیاء و تولیدات فناورانه، فناوری در مقایسه با شعور تاریخی فناوری خام و  به

نمی بی هنوز  و  است  شعور  و  می تدبیر  چه  عده داند  که  باشد  درست  جهت  این  از  شاید  ای  خواهد. 

روح انی است و نه رحمانی. آن مرده نیست اما بی اند، آن خودبخود نه شیط فناوری را خنثی برشمرده 

به روح   آن شاید  دست  است و هنوز  از جهانی شدن  از یک سده  بیش  نیافته است و پس از گذشت 

 بتوانیم حدس بزنیم که آن هرگز روح نخواهد داشت. 

تازه  بیستم سرنوشت  قرن  هشتم  دهه  از  اطالعات  فناوری  به  خوردن  گره  با  نکردفناوری  پیدا  ه  ای 

تر نشده زیرا اکثر فناوری دیجیتالی موجود پیشتر  است. آن محدودتر نشده است و چندان هم گسترده 

فن آری  است.  داشته  وجود  پیشین  صور  و  اشکال  به  داده نیز  قابلیت  با  آسانآوری  و  پردازی  تر 

دقیق الوصولسهل و  به تر  که  یافته  دست  اشیایی  ساخت  به  و  است  شده  و  تر  و  دلیل خرد  بودن  ریز 

نمی  آن وجود  امکان ساخت  بیشتر  دقیق بودن  تسلیحات خاصی  بسیار  پیدایش  امر موجب  داشت. این 

تسلیحات متعارف به حساب می  به شده که گرچه هنوز از نوع  اما  دقیق آید  بودن ویژگیرغم  های  تر 

هزینه  بودن  کاربردی  حد سالح مهم  در  آن  ساخت  مزیتهای  زمانی  نیست.  متعارف  امتیاز    های  و 

چین در  شوروی و جمهوری خلق  تسلیحات ارتش امریکا در مقایسه با تسلیحات ارتش سرخ  مطلق  
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افزارهای اطالعاتی بود این زمان ارتش چین از همان  مند از نرم هایی بسیار دقیق و بهره داشتن سالح 

این تسلیحات برای    تولید و لجستیک های  ست و حتی هزینها   برخوردا ای  با تکنولوژی رایانه تسلیحات  

 ارتش چین بسیار کمتر از آن برای ارتش امریکاست. 

فناوری اطالعات همچون فناوری مادر خنثی است اما بدان معنی نیست که چنانچه قرین یک انگیزه  

همه   برای  فناوری  اینکه  تصور  بماند.  خنثی  همچنان  شد  دینی  و  ایدئولوژیکی  و  سیاسی  اراده  و 

آن خنثی است. آیا چون  طبیعت  کشاند که دارد به خطا ما را به این حکم می  ها وجودها و قدرتدولت

خاصیت شده  تواند نشانه این باشد که شمشیرهای ما کند و بی کنیم، می همه ما از شمشیر استفاده می 

ها و  تواند دولت می لوحانه و بدور از اعتبار سیاسی حقیقی است که تکنولوژی  است. این تصور ساده 

 ا را یکبار و برای همیشه به مصالحه فراگیر فراخواند. هقدرت

تواند آنها را تغییری دهد. توسعه  فناوری نسبت به سرنوشت مرزها نیز بیطرف است و هیچگاه نمی 

اقتصادی در کشورهای گوناگون خودبخود با مرزها روبرو  صنعتی شهرها و پدیدارشدن قطب  های 

صنعتی سبب مهاجرت و جابجایی نیروی کار و پیدایش    نیست اما در برخی از مناطق جهان توسعه 

ای مهاجرنشین و کارگری شده است اما این تحول و تغییر ورای مرزها صورت گرفته  نواحی حاشیه 

موجب   نشو  جدیدی  نقشه  مهاجران  پیدایش  است.  کارگران  ده  بزرگ و  که  آلمانی  رقم  ترک  ترین 

در سرنوشت مرزهای سیاسی و ژئوپلیتکی کشور  شود مهاجرت در اروپای پس از جنگ محسوب می

بی  متحد  به  آلمان  ورود  از  کشور  این  خویشتنداری  و  پرهیز  موجب  بالقوه  آنکه  با  است  بوده  تأثیر 

فرامنطقه جنگ فناوری  های  است.  شده  اروپایی  درون  حتی  و  نظامی  ای  و  تغییر  اطالعاتی  در 

داشته است بلکه عالقه مردان سیاسی اوکراین  مرزهای اوکراین و روسیه در دهه جاری نقش مستقیم ن

به ایجاد فاصله از روسیه و نزدیکی به غرب مسبب اصلی آن بوده است و البته ارتش روسیه قابلیت  

 برتری خود را نسبت به رقیب خود برای تغییر مرزها اثبات کرد. 

وسیه، چین و ژاپن و  های قدرتمند شناخته شده چون امریکا راز دولت   ، جهانی  هایقدرتیک از  هیچ  

از دست یافتن به آن  رقیبان  هند نتوانسته است به سلطه خاصی از فناوری جدید دست یابد که دیگر  

 برای همیشه ناتوان باشند. 

ب همراه  عصر  یک  جهانی،  دیجیتال  از  بعد  عصر  من  نظر  سقواز  به ا  امریکا  ابرقدرت ط  عنوان 

دیت دوباره آن، احتمااًل تجربه یک جنگ تمام عیار  اقتصادی دو قرن، گسترش نفوذ چین و آنگاه محدو

انگیزی را در نسل انسان و حیوان و گیاه بر روی کره زمین دستکم  اتمی خواهد بود که نتائج حیرت 

تواند داشته باشد آنقدر  ارد، و درسی که برای نوع انسان می ی یک هزار سال به ارمغان خواهد گذبرا

بود که او برای همیش تمدنسخت خواهد  از  بگیرد. ه  درصورت وقوع   ها و شهرهای بزرگ فاصله 

 ای آیا مفهوم مرز برای همیشه محو خواهد شد.چنین حادثه 
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 فصل اول: ماهیت امر و عمل سیاسی 

 عمل سیاسی در فلسفه سیاسی  

چنانچه فلسفه سیاسی را به  و  اگر مفهوم عمل سیاسی را یک مفهم سیاسی متقدم بر دیگر مفاهیم بدانیم  

ترین مهم تحقیق در عمل سیاسی را  تبعیت از افالطون تحلیل و نقد و تدوین مفاهیم سیاسی بدانیم آنگاه  

 کنیم. می تلقی وظیفه فلسفه سیاسی دانسته و عمل سیاسی را در مفهوم باالترین مفهوم سیاسی 

بیند این عمل برای او تنها عمل سیاسی نیست که باید واقعی  سارتر که واقعیت را در عمل انسانی می 

بلکه واقعیت با   انسانیشمرده شود  برای او فراگیرتر از  می سنجیده    عمل  این معنای از عمل  شود. 

 عمل سیاسی است. 

برابر سارتر  هیدگر   از هستی  در  بر پرسش  را  آن  درباره  تحقیق  و کوشش و  درباره عمل  پرسش 

نظر  میمؤخر   بر  است  مقدم  درباره هستی  تفکر  نسبت    بهداند.  به همین  است.  انسانی  کار  و  عمل 

ا   به هیچ شیئی  اینکه عمل سیاسی مشروط  است ولو  بر عمل سیاسی  خری  تفکر درباره هستی مقدم 

رغم توجه برخی از فیلسوفان سیاسی در جوهر فلسفه سیاسی هیدگر به توان گفت نیست. از این رو می 

هرحال دیگر عمل و مایه یک فلسفه سیاسی متأخر و دورمانده از عمل سیاسی است زیرا اولویت به 

 سیاسی نیست. 

گذارد بین نتیجه و حاصل عمل و عین عمل. االطالق تمییز می ای درباره اومانیسم علی هیدگر در نامه 

تواند  یک عمل به خود آن است نه به نتیجه و حاصل آن. مقصود بیان او این نیست که عمل میتحقق  

باشد بلکه مقصود   نتیجه و عمل فاصله  بین  نتیجه باشد یا حتی  یا  وی  بدون  تمامیت و  این است که 

فعلیت عمل به حاصل آن نیست. این نکته خاص هیدگر در برابر مفهوم سنتی عمل است که از لحاظ  

در ماهیت شود. یک عمل  شود و بدینگونه تعریف می اهوی و هم وجودی فعل با نتیجه آن تمام می م

 هنگامی کمال یابد که آن خودش شود. 

می اندیشه را عمل  تحقق  م ر  عمل هیدگر  نیست. عمل  اندیشه  شدن  معنی کاربردی  به  اما عمل  داند 

با این تفسیر مرز    7اندیشد. که اندیشیدن می   کند تا آنجااست که همان اندیشه است. اندیشیدن عمل می 

اندیشه محو می  بین عمل و  بسیط هگلی  باالترین و  اندیشه  است  ترین و متعالی شود. عمل  ترین عمل 

ری وجود است. آن اشتغال وجود به  آن حقیقت و جاری مجزیرا موقوف نسبت وجود به انسان است. 

 Penser, C’est L’engagement de L’Etre i. e. L’engagment par L’Etreخویش است. )

L’Etre pour. )8 

( و صرفاً در  technēبه فهم هیدگر تفکر و نظر در افالطون و ارسطو از آن جهت که یک روش )

خدمت فعل و عمل انسانی است باید از آن آزاد شویم. اما چنانچه اندیشیدن را از برای خود آن معتبر  

بنابرین هیدگر شأن روشی اندیشیدن را اعم از    9( نیست. practicalعملی )بدانیم آن دیگر یک امر  

می دانش  نظری  یا  شأن  )تئوریک(  نظری  دانش  آنکه  از  پیش  است  تئوریا  و  اندیشیدن روشی  داند. 

 عملی باشد. 
 

7 . Martin Heideger, Basic Writings “Letter on Humanism” edited by David Farrel Krell, London Routledge, 
1996, P. 217 . 
8. Ibid. P. 218. 
9 . Basic Writings, P. 218. 
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همانطور که در هرمنوتیک عام، متن نسبت به تفسیر اصالت دارد و بر آن مقدم است در هرمنوتیک  

کند به اندیشه تفسیر که فرهنگ و قوانین  ز ایده متن که عینیت عمل سیاسی را نمایندگی میسیاسی نی

دارد. متن در هرمنوتیک سیاسی همان  دهد برتری  بسط مفاهیم و ساختارهای سیاسی را توضیح می 

سازد و آن عین عمل سیاسی است. این  پذیر میاست که تفسیرهای سیاسی از امر سیاسی را امکان 

تر از هر عینی سیاسی است و هر امر عینی دیگر در پیرامون آن معنی و سیاسی است که عینی متن  

 یابد. جایگاه سیاسی خود را می 

به  است  سیاسی  امر  به عینیت  است رجوع  کرده  بیان  امر سیاسی  اشمیت در  به  آنچه  پرداختن  جای 

تحقق تعریف و  فعلیت  به  او  سیاسی.  قدرت  ساختارهای  از  انتزاعی  امر    های  وجود  عبارتی  به  و 

 سیاسی مشغول است تا حدود انتزاعی و اختیاری در فهم سیاست. 

که   داشت  توجه  اما عملباید  ماست  به تصمیم  منوط  ما  گسترده تحقق عمل  بار  ما چندین  از  های  تر 

و هر عملی می تصمیم ماست  آنی  ده های  یا  و  سال  چندین  را  تواند  مادی  ظاهری  جهان  در  سال  ها 

شود زیرا غایت یک عمل و نتیجه ماهوی آن هنوز حاصل دربرگیرد. اما همین در این جهان تمام نمی 

ها و افعال را دربر خویش گرفته است خودبخود با هر  ها و خواست نشده است. نقشه زندگی که تصمیم 

 شود. ها که هر یک ابتر و ناقص است تمام نمی ها و همه اینیک از این

شود. در کار  ق انسان برای اقدام به عمل شمرده می وزی و موفقیت محرک و مشو کاری پیر  در هر

های ارزشمند توسط  شود نه یک پیروزی اثباتی همانند تصاحب قلمروسیاسی آنچه براستی حاصل می

شمرده می  پیروزی  حقیقتاً  آنچه  سیاسی  در عمل  است  نهایتشود  نظامیان  فقدان    در  جز  چیزی  امر 

نباختن   یا  نمی شکست  را  آن  نیست.  قمار  بازی  کرد.  توان  یک  تلقی  حقیقی  و  اثباتی  پیروزی  یک 

 پیروزی چیزی جز فقدان شکست و باخت نیست. 

عنوان قدرت را در مفهوم مقدماتی آن باید با سلطه به معنای مطلق مترادف دانست. قدرت سیاسی به 

ها  یک انسان و جمعی از انسان  ها نیست بلکه تواناییتوانایی صرف یک انسان یا گروهی از انسان

توان تصویر  های متوازی نمی ها از قدرت را همچون ستونهاست. سهم انسان در نسبت با دیگر انسان

این   و  دارد  خود  بر  بهره مخصوص  و  خود شانس  توانایی  با  انسانی  گروه  و هر  انسان  مبدأ  کرد. 

شود. آن  رش اراده مبدأ و گروه شناخته می شانس صرفاً در مقایسه با توانایی دیگران برای دفع یا پذی

ها که با یکدیگر غیرقابل مقایسه و امری بسیار مخصوص به فرد باشد دیگر یک  قسم از قدرت انسان

نمی  سیاسی شناخته  قدرت  قدرت  و  فرد  بسیار خصوصی  قدرت  آن  بین  باید  انسانی  در وضع  شود. 

طبیع مقدماتی  موضع  در  تنها  و  گذارد  تمایز  او  منشاء  سیاسی  خصوصی  بسیار  قدرت  که  است  ی 

 آید. مستقیم قدرت سیاسی یک فرد به حساب می 

ای تکامل یافته از همان  سازد. امر سیاسی مرحله اشمیت وضع طبیعی را در امر سیاسی منتفی نمی 

وضع طبیعی است و وضع طبیعی همچنان بر امر سیاسی اشتمال دارد و در آن مندرج است. از این  

که جنگ   نو  روست  تعریفی  که  است  طبیعی  از وضع  سیاسی موروث  امر  در  تعارض  و  تضاد  و 

  10رود سازنده امر سیاسی است. که تا مرز جنگ پیش می دارد. رفع امنیت درحال

 
دهد( است.  مباحث سنتی فعل و قوه برای هیدگر در زمره مباحث متافیزیکی )و نه اصالتاً وجود شناختی بدان سان که خود او تفسیر می  .10

بالقوه با شأن ذاتی )مسئله این است که او به ارسطو نسبت می  از امر    متافیزیک( مترادف است. آیا در  essentiaدهد که در نزد وی امر 

این موضع هیدگری   نقض  فالسفه اسالمی(  )از جمعه  مفسران واسطه  فیلسوفان و  از  بسیاری  امر ماهوی شده است؟ سخن  تلقی یک  بالقوه 
نحو اولی ذاتی با ماهیت یکی نیست. هیدگر مقصود خود را بازگرداندن بحث  ای آنان بالقوه و بالفعل شأن وجودی متقابل است که به است. بر

هستی  مبانی  به  می امکان  اعالم  هستی  مر  به  ارجاع شناسی،  قوه  مفهوم  به  را  امکان  متافیزیکی  سنتی  اندیشه  در  وی  تصریح  به  زیرا  کند 
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اما سلطه همواره بالفعل نیست و بنابرین تا زمانی که به کار نیاید سلطه یکی بر دیگری محقق نشود  

آن   بالقوه  امکان  آنکه  باشد  ولو  آماده  سلطه  ابزار  عنوان  به  قدرت  که  هنگامی  سلطه  باشد.  موجود 

شود و حاصل کار گرفته شدن ابزار است و غیر از ابزارهای گوناگونی است ک بالقوه  می   دارمعنی

 گر وجود دارد. برای سلطه 

ا برادری که  نیروتر یتواند یادآور مقایسه برادر بسیار بزرگ و و برادر کم مقایسه دولت با اخالق می 

کلمه  امکان اصالت  معنی  به  اینجا  در  باشد.  است  ناچیز  بسیار  بزرگ  برادر  با  مقایسه  در  او  های 

مثیل بدیل و بی اخالق در برابر قدرت کاری نداریم و از جایگاه آسمانی اخالق و شرافت انسانی که بی 

نمی  باز قدرت سپرسیم. مقصود این است که دولت هرچه قوی است  باشد  آن به تر  نحو طبیعی  یاسی 

تر باشد ناب بودن احکام  تر و اصیلشود و اخالق هرچه قویمعیار دولت به اخالق می مانع از میل تمام 

می  احکام  اخالقی موجب  باشد.  ناموفق  آن  احیای  در  قدرتمندی همچنان  و  حاکم  نیروی  که هر  شود 

سیاسی خود را بنمایاند مگر آنکه امر    اخالقی هرگز نخواهند توانست به نحو تمام عیار در آیینه امر

در   که بشر  تا زمانی  اخالق  و  دولت  نباشد. کشمکش  کلمه درمیان  متعارف  معنای  به  دیگر  سیاسی 

 نفع اخالق پایان نخواهد یافت. کند به جوامع و شهرهای بزرگ متمایز زندگی می 

ذاتی انسانی در فاصله است  انسان موجودی است که به اصطالح هیدگری در آنجا است این ویژگی  

گردد. اینکه  سازد. تحقق اجتماعی انسان نیز به همین فاصله بازمیکه تحقق اجتماعی او را ممکن می

نمی  تبیین این فاصله روشن  بدون  نیز  است  اما چگونه؟ مسلم است که  انسان موجودی سیاسی  شود. 

به  است  نایافته  تماعبارتانسان تعین  او در ذات خود  انسان  دیگر،  نایافتگی  نیست و این تعین  م شده 

سازد. اما این تعین نایافتگی انسان نه خیر بودن او را  که فاصله درونی ذاتی او را برمالء می است  

اخالقی   مخاطرات  با  را  جامعه سیاسی خود  انسان  اگر  را.  او  بودن  نه شر  و  است  مواجه  مقتضی 

وجود تواند جامعه سیاسی سعاتمندی را به نسانی میساخته است به معنای شرور بودن ذاتی او نیست. ا

به  را  انسان  سیاسی  عمل  بودن  نافرجام  و  بودن  شریر  انگ  که  ندارد  ضرورتی  پس  رغم  آورد 

نیز  محدودیت  او نسبت دهیم. قدرت  به طبیعت  آن  تاریخ قدرت  آن  ذات  در  های  نیست گرچه  شریر 

 ساخته است.  های انسانی را برمال طورکلی بیشتر شرارت سیاسی به 

بشر خودبخود تاریک و ظلمانی نیست. به سیاست افتادن بشر نیز شأنی از بشر در کلیت نام اوست و  

آورد زیرا هرحال به جانب سیاست روی می گیرد. بشر بهبه یک شأن منفی و دون پایه از او تعلق نمی 

 مضمون غیراخالقی ندارد. و اجمال سلطه و احاطه بر دیگران در آغاز 

نمی برین  بنا به  عمل سیاسی خودبخود  اطراف عمل سیاسی را  باشد و آنها که  برابر اخالق  تواند در 

حکم اخالقی باشد  تواند موید یک  سازند از آن تصور دقیقی ندارند. عمل سیاسی می ضداخالق متهم می 

وار ک نحو اتوماتیو یا ناقض یک دستور هنجاری و اخالقی. این بدان معنی است که عمل سیاسی به 

خارجی است. اما فراموش نکنیم که عمل    غیراخالقی بودن آن مشروط به قیودعلیه اخالق نیست و  

ای از عمل انسانی است که اخالق تکلیفی آن منحصر به خود آن است. این  سیاسی خود حائز مرتبه 

فی  عملی  تکلیفی  وظیفه اخالق  احساس  بر  مبتنی  هنجاری  اخالق  با   نفسه  شاید  و  م  نیست  عنای  یک 

بایستی در    نفس. اخالق عمل سیاسی همان  باشداخالق هنجاری یا وظیفه شناختی قابل جمع  از  تر  کلی

کند. اشمیت چه منزه و دقیق  عمل سیاسی است که لحظه انتخاب دشوار عمل سیاسی را منعکس می 

 نوشت. می  شهریارگوید که اگر ماکیاولی ماکیاولیست بود کتابی اخالقی به جای کتاب می

 
از اند.  دادهمی  تابعان ارسطو شایع است  مفسران و  در  آنچنانکه  زیرا مباحث جهات  باشد  درست  هیدگر  نظر  که  دارد  تردید وجود  این  البته 

 مباحث ماهوی و باب کلیات خمس تمییز داده شده است. 
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به حقی مشروط توصیف می  ایده قدرت را  اعمال میالک  تنها در جهت خیر عمومی  شود.  کند که 

هستی  و  الهی  مقدمات  به  نیاز  بدون  عمومی  خیر  این  امکان تبیین  چگونه  دیگر  است.  شناختی  پذیر 

انجام می صرف   سیاستمدران  که  کارهایی  به  خیر عامه  را  اطالق  نوینی  هیچ مالک  خودبخود  دهند 

عامه  خیر  جهت  در  که  اعمالی  امتیاز  نمی برای  عرضه  نیستند  جهت  آن  در  که  اعمالی  و  کند.  اند 

شند  تواند زمانی انجام پذیرد که مردمان نسبت به آن آگاهی نداشته باعالوه بسیاری از خیر عامه می به

ها به عنوان یک عمل خیر حکم تاریخی دیگری بیابد. برای  دبع  گرچه یا حتی از آن ناخشنود باشند  

عظیم  متروی  ساختن  توسط  مثال  مسکو  در  خواهران  هفت  به  موسوم  عظیم  بناهای  و  مسکو  الجثه 

به تاریخ  توان جزو اعمال خیر حاکم مستبد چون او تعریف کرد یا اینکه هنوز باید  استالین را آیا می 

حکم قطعی درباره خیر عامه بودن امثال این کار سترگ استالین  روزی و روزگاری  فرصت دهیم تا  

 ها مردم همراه بود بعدها صادر کند؟! کشته شدن میلیون تبعید و که با را 

به  رد و بدل می نسبت به یکدیگر  ها  در میان قدرت  که   هاییانتقاد و سرزنش آنجا که مستند  تا  شود 

های موجود ساخته شده است خودبخود  ها است و در تنور عمل سیاسی زنده بین قدرتزبان این قدرت

فاقد صالحیت اخالق متعالی است و برای کسب حقیقت در محل و موضوع مشاجره باید از چشمانی  

البته مشکل چنین چشمانی این است که  بهره از  مند بود که نه به چپ و نه به راست متمایل باشد و 

به هنگام اشغال    نگرد.سان ماهی مرده میمیدان عمل سیاسی به قضیه بهگود و  دور و با فاصله از  

رها از عملیات  عراق توسط امریکا برای دستگیری و محاکمه صدام نماینده روسیه در سازمان ملل با

بغداد در  امریکا  می   نظامی  انتقاد  شده  عراقی  شهروندان  شدن  کشته  موجب  زبانکه  و  کند   طعن 

زبان طاعن نماینده امریکا در سازمان ملل پس از تصرف دوباره    بسیار شبیه آمیز این نماینده  سرزنش

 است.  95حلب توسط نیروهای سوری و روسی و مقاومت در آذرماه 

سازی آن بکوشد و در این  تا پای نفی قانون و یا تهی   طلبی افراطی این است که آمادگی دارد خطر جاه 

تا حد آزادی و حقوق  . جاه پیش رودخیانت به   مسیر  اعتدال و  طلبی مفاهیمی چون عدل و عدالت و 

به  خواهش انسانی را چون علوفه  و  نفسی  امیال  بز  می پای  این  های خودخواهانه  شدن  قربانی  ریزد. 

مره تر از آن پیدایش اختالط و التقاط در این مفاهیم و تفاسیر روزمهم مهم است اما مفاهیم بشردوستانه 

 درآوردی از آنها است.  و من

عدل عمل سیاسی است پس قانون برای اجتماع سیاسی خوب است و ضروری است    قانون ترازوی  

عمل سیاسی جا پیدا کند زیرا هرچه قانون در عمل سیاسی فرافکنی یابد  ظاهر  در  فقط  اما قانون نباید  

که   گرددمی و تنها بازیچه عمل سیاسی سیاستمدارانی    شودمیتر  تر و دروغینمصداق آن تهی تر و بی 

جویند. حق و عدالت با کیست؟ آیا با دولتمرد  مداری سود می از طرح ایده قانون و قانونگرایی و قانون

و نظم موجود سیاسی است یا با انسان انقالبی که دشمن نظم موجود سیاسی در اجتماع است. افالطون  

توان یعنی نبود قانون را بهتر می   و حق دفاع کند تا از دولت یا ضددولت.  دهد تا از عدالت ترجیح می

باید ورای عمل سیاسی تعریف شود تا  های سیاسی تعلیم قانون میتحمل کرد تا قلب ماهیت آن در لقلقه 

کند قوه مستقلی را  برای جامعه سودمند باشد این بدان معنی نیست که برای احترام به قانون کفایت می 

می بر اتفاق  بارها  ساخت.  برپا  آن  کشای  یک  در  مقننه  سازمان  که  به افتد  هزینه ور  همه  و  رغم  ها 

و گرفتار    این یا آن جناح و رقیب آمیخته شودعمل سیاسی    کند بامخارجی که بر بودجه تحمیل می 

رانه  درگیر ساختن قوه مقننه در یک عمل سیاسی جانبدانتیجه اینکه  .  گرددعمل سیاسی  روزمرگی در  

سیاسی حتی  گروه احزاب  و  نیست  چنانچه  ها  موجه  چندان  باشد  ملی  سیاسی حامل مصالح  آن عمل 

 مگر آنکه یک عمل سیاسی به تمام معنی ملی و تاریخی باشد. 
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شبه  یا  یک حکومت رسمی  برای  نیروی مشروعیتقانون  یک  داعش(  )نظیر حکومت  بخش  رسمی 

مشروعیت یک حکومت از قبل قانون حاصل شده باشد. طبیعی است  است. این بدان معنی نیست که  

ایم یک مشروعیت خالص مبتنی بر نیروی  که مشروعیت سیاسی همچنان که بارها بر آن تأکید کرده

به  سیاسی  مشروعیت  این  و  است  که  سیاسی  حقه  هو  کما  وضع  به  نه  است  ناظر  موجود  وضع 

ن معهذا  آنند.  مدعی  اخالقی  و  دینی  نیروی مشروعیت می مشروعیت  از  ماند.  توان  قانون غافل  بخش 

به مشروعیت  قانون  لفظی  ادعای  و  لفظ  موجود کمک میصرف  درحالیبخشی وضع  که وجود کند 

در از   قانون  ا  موارد  بسیاری  سیاسی  عمل  تحمل  اما  ورای  قانونادعای  بازار  ست  و  به  مداری 

بسیاری   هایانسان در جامعه همیشه  ونق است ودوستی و بلکه اظهار عشق به قانون همیشه پررقانون

های سیاسی قوانین  د که جز به ندای قانون فریفته هیچ دعوی دیگری نشوند. در چشم قدرتنداروجود  

اینها تا  نفسه دارای ارزشگذاری حائز موضوعیت فیموضوعه و سنت قانون های ابدی نیستند بلکه 

می  کمک  موجود  وضع  تحکیم  به  که  وضع   کنندآنجا  گیرند.  قرار  تأیید  مورد  باید  و  هستند  معتبر 

قانون موجود مشروعیت می موجود  فی  ابقای وضع نفسه به  قانون نیز به سهم خود موجب  بخشد و 

 شود. موجود می

 

 ماهیت امر و عمل سیاسی 

آشفتگی موجود در مفاهیم سیاسی جدید و بروز شکافبه تند تاریخی در مفاهیم  دلیل  سیاسی و  های 

ویژه هم شرایط  به چنین  سیاست  عالم  در  که  تحصلی  ای  سیاسی  نظریه  یک  دیگر  است،  آمده  وجود 

ای برای تفسیر امور سیاسی پیشنهاد کند. تناقضات و تعارضات و  تواند یک برنامه دقیق و پیوسته نمی

ی و نظری موجود  های علمپردازی بیش از توانایی پوزیتیویسم سیاسی است. گرایش تخلفات در نظریه 

گرفته  شکل  فلسفی  عمیق  بنیادهای  به  استناد  و  مالحظه  بدون  می اکثراً  کمتر  بنابرین  و  توانند  اند 

در   سیاسی  انسان  عمل  و  فعل  و  قول  امروزه  جهان  در  باشند.  تطبیق  قابل  و  پایدار  و  دربرگیرنده 

فوق  مسئله  کار  چاره  تنها  شاید  و  است  کالتهاب  و  وسیع  تحلیل  در  پدیده الذکر  و  لی  سیاسی  های 

های گوناگون سیاسی سر  عبارتی پدیدارشناسی وضعیت یا عمل سیاسی باشد. در حالی که ما با پدیده به

 کند. کفایت می  تکافو و( Agenda generalهای کاری کلی )و کار داریم که برنامه 

واکنش  و  کنش  در  نخست  سیاسی  عمل  مماهیت  مشاهده  دولت  به  مربوط  نهادهای  از  ی های  شود.. 

می  دولت  یک  هگلی،  عقالنی دیدگاه  به  آنخواهد  شیوه،  به  ترین  ایستاده  او  قدرت  برابر  در  را  چه 

انقیاد وادار سازد ضددولت به  معنی کلی و عام آن هر قابلیت و امکان و ویژگی سیاسی  همراهی و 

نوان هنگامی صورت  کند اما این عساختاری و غیرساختاری را گویند که همین عمل دولت را نفی می 

یابد که در قالب یک عمل سیاسی متضاد و فشرده مخالف موثر واقع گردد. بر همین اساس،  واقعی می

شناخت ماهیت عمل سیاسی متقدم بر شناخت ماهیت دولت، قانون، عدالت و سازمان است زیرا عمل  

سیاسی دولت و ضد دولت    های متضاد و متخالف لحاظ تاریخی و هم ذاتاً نسبت به شاکله سیاسی هم به 

تواند نیروی  متقدم و سازنده است. تا عمل سیاسی معینی شکل نگیرد و سامان نیابد قدرت حاکمه نمی 

تواند آن را تخریب و نابود سازد.  فائقه سیاسی را تشکیل بدهد کما اینکه نیروی مخرب سیاسی نمی

ض دولت،  از  اعم  دیگر  موضوع  هر  از  بیش  سیاسی  فلسفه  و  بنابرین  تحلیل  قدرت،  منابع  ددولت، 

 ها، اداره و مراتب عمل اداری باید به ماهیت عمل سیاسی بنگرد. نابودی، سازمان

عمل سیاسی را نباید صرفاً یک مقوله نظری سیاسی پنداشت. عمل سیاسی نه یک امری ذهنی و نه  

ک فیلسوف، آن را  شناختی کلمه است. از دیدگاه یمعنی هستی یک امری عینی بلکه امری انسانی به 
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های انسانی خواسته  شود تجربه نباید به یک حکم هنجاری و اخالقی تقلیل داد. عمل سیاسی موجب می 

معنای کلی کلمه موجب  و ناخواسته، اصیل و نااصیل از دوسو فرصت آشکارگی یابد. عمل سیاسی به 

آراء می اردوگاه   شود صاحبان  در  و سیاسی  مارکسیسم  و  فاشیسم  متضاد  بیابند    های  فرصت  آن  غیر 

البته یقین  11اختالف منظر ایدئولوژیک، سیاسی و اخالقی خود را در معرض تماشای تاریخ بگذارند. 

انسان  سیاسی  اعمال  همه  به  ناظر  خداوند  که  وداریم  او  حکم  و  و  هاست  سیاسی  موجود  حکم  رای 

 تاریخ سیاسی انسانی است. 

چنان در مرزهای خود  ها همدی آن نیست. دولت حفظ وضع موجود و یا بهبوضرورتاً  عمل سیاسی  

حفظ  گرفتار   به  مایل  موجودو  مقابل، ند.  ا وضع  و    در  نیست  تغییر  جز  چیزی  سیاسی  عمل  ماهیت 

خصوص در منطقه خاورمیانه  به   که  های گسترده جهانی های تند ضد نظم و آنارشی نخواهد بود. پدیده 

توان انتظار داشت  نمی کند و بنابرین  ا را جابجا می هشود شبیه بادهای تندی است که رملمشاهده می 

تغییر همواره و ضرورتاً به جانب بهبودی وضعیت موجود و حفظ مرزها عمل سیاسی در بستر  این  

 باشد.  

مدرن از  . امرسیاسی پست هر دو در تغییراند بودن  متمایز    رغمبه امرغیرسیاسی  هم  امر سیاسی و  هم  

تمایز  مدرن متمایز است. در تمییز عمل سیاسی از عمل غیرسیاسی و  پست   یا فرهنگی  امرغیرسیاسی

در  ناشی از تغییرات جهانی  دارد. ابهام یا هرج و مرج  امرسیاسی از امر غیرسیاسی اجماع وجود  

نمی  باشد هنوز  اامرسیاسی هرچه که  با  امرغیرسیاسی را  اهمیت این  تواند  مرسیاسی یکی ساخته و 

ا را  دارداخیر  پوشیده  اولی  آن  الکترونیکی.  ز  مواصالت  و  ارتباطات  از  ناشی  همچون    تغییرات 

و پیچیده  اما باز هم ماجراهای ناب    مشاهده کردتوان  میرا  و اینترنتی در جهان    تلگرام و اینستاگرام

   زند.سیاسی و استراتژیکی حرف آخر را می در توان عملی 

است  بوده نظران سیاسی  امروز شایسته توجه صاحب تا به  که    از جمله پیامدهای قضیه یازدهم سپامبر

سازمان جانب  از  سیاسی  از عمل  نوع خاصی  منطقه پدیدار شدن  قدرتمند ضددولت  هم های  چون ای 

رغم گمان برخی  اهمیت تاریخی یازدهم سپتامبر هدف مولف به ذکر  القاعده، داعش، النصره است. در  

ن مدل سیاسی  فرآیندهای  برای  حادثه سازی  است.  فرآیند  بوده  یک  سرآغاز  سپتامبر  یازدهم  مانند  ای 

شد اما  هایی برای قدرت و گستره و طول موج آن اظهار میدر آن زمان تخمین .  سیاسی ناشناخته بود 

توانست تغییر نقشه سیاسی جهان را دریافته و اظهار و اعالم کند. ماهیت عمل سیاسی  کمتر کسی می

یمه علنی نیمه مخفی نباید از چشمان محقق تیزبین دور ماند بلکه به همان اندازه  های نگونه سازماناین

همان بینو  سیاسی  عمل  و  را  دولت  بزرگ  سازمان  درونی  سیاسی  عمل  ماهیت  المللی  نحوکه 

فعالیت سازمان از جمله  بین های جهانی  نیروهای  المللی حافظ  های سازمان ملل متحد، شورای امنیت 

یا صندوق پول را مطالعه می بین   صلح و  اهمیت سازمانالمللی  از  باید  دوزیستی زمینی و  هایی  کند 

برانگیز اعمال  های آنها با عنوان طردکننده و نفرت زعم آنها اکثر فعالیت باشد که به نغافل  زیرزمینی  

تغییر و تحوالت منطقه تروریستی توصیف می  اما در  به نحو موثر عمل شود  ای بدون چون و چرا 

 اند. برنامه موسوم به تغییر نقشه ژئوپلتیک ای برای  کنند و واسطه می

 

 و سیاست هرمنوتیکی عمل  سیاسیمتن هرمنوتیک تعارض 

 
فی.  11 خود  سیاسی  نمی عمل  برتر  فهم  به  دعوت  بهنفسه  اما  می کند  فلسفه  اهل  و  هرمنوتیک  اهل  به کوشند  هرحال  که  برتر  فهم  به  نزد تا 

که در موارد  چنانکلید قدرت است دست یابند. اما پیدایش و ظهور هر عمل سیاسی مشروط به درک متعالی پیشینی نیست و هم فیلسوفان شاه

   گردد.تدریح متعالی می عمل سیاسی به ،فراوان شاهد هستیم پس از پیدایش گفتارهای گسترده درباره یک موضوع
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اجتماعی.   از حیات سیاسی و  فاهمه در یک پروسه  اشتراک  هرمنوتیک عمل سیاسی یعنی ورود و 

شناختن موضوع بحث که همان عمل سیاسی  دلیل شناخت هرمنوتیک یا متنی دیدن و متنی شاید که به 

حظه  هرحال متن را پیشاپیش پذیرفته و مفروض مالاست باید آن را مقدم بر شیوه تبیین قرار داد که به 

کند. هر سخنی درباره عمل سیاسی باید با بیان تمایز آن با سیاست عملی آغاز شود. تفسیر عمل می

تر نیست. اما  اهمیتکند کم سیاسی از تبیین عمل سیاسی که اصحاب مکتب تحصلی به آن دعوت می 

راهی با  ادراک و تفسیر و تبیین عمل سیاسی و تأمل در آن جز از طریق ورود به عمل سیاسی و هم

 آن میسر نیست.  

بیند. متن که با موجودیت سیاسی متحد و یگانه است  هرمنوتیک امر سیاسی را چونان یک متن می 

و   بینابینی  شئوون  و  ماوراءالطبیعی،  طبیعی،  وجوه  شامل  بنابرین  و  است  امرسیاسی  تفسیر  مرجع 

طبی با  هم  و  است  فرهنگ همراه  با  هم  سیاسی  است. عمل  انسان  به ذومراتبی  و  انسانی  عت  هرحال 

این   در  روشن  و  خوب  مثال  یک  کنیم،  روشن  را  سیاسی  عمل  مفهوم  مثالی  ذکر  با  بگذارید  است. 

زمینه، جریان اعالم نشده ولیکن موجود و موثر هرمنوتیک عمل سیاسی پس از انقالب است. در نقد  

و    ارکسیستی روبرو بودند های مها و اندیشه عمل سیاسی چپ، انقالبیون مسلمان از هر طرف با ایده 

شد  تلقی می برای انقالبیون مسلمان  مهم   یک امردر عمل سیاسی چپ    مفاهمهناچار  و به رقابت داشتند  

حادثه  فهم   متن  از  فهم  سیاسی چپ  و غیراصیل  اعتباری  معنی  به  تفهم  واژه  تفهم: زیرا  نگویید  )و 

 د. نموآنان نیز مهم و قابل اعتنا جلوه می برای  اشاره دارد(. 

گذاریم. در اینجا  تفصیل در مفهوم متنی و هرمنوتیک متعالی عمل سیاسی را برای زمان دیگری می 

آلمانی،   فیلسوف  هیدگر  درنظر  چیست؟  هیدگری  هرمنوتیک  در  سیاسی  عمل  مبانی  ببینیم  بگذارید 

ین مقدم  گیرد باشد. امکان دازا دازاین یا موجود انسانی امکان خویش است. انسان است که تصمیم می 

نحوة    آری،شود؟  بر فعلیت اوست. اما آیا دازاین اجتماعی با فصل عمل بالفعل سیاسی او تعریف نمی 

گوناگون   شقوق  در  کردن  انتخاب  توانایی  شامل  دازاین  جملهبودن  از  و  روزمره  عمل    زندگی  در 

تعریف می و  شناخته  درآید  فعلیت  به  که  مختار خویش  معتقد است  سیاسی  هیدگر  اوقات  شود.  اکثر 

امروزی اشتغال با کار و عمل نااصیل است. البته حتی در عمل نااصیل نیز اصالتی بنهفته است زیرا  

ام اما به نحو ضمنی این من هستم که به انجام همة  های خود را به آنها واگذار کرده گرچه من تصمیم

ن عمل صرفاً از برای دیگران  اصالتی عمل دازاین به این نیست که آام. بی این کارها مبادرت کرده 

 رود. است بلکه بدین معنی است که دازاین با این عمل از هستی خویش فراتر می 

باورها را  ها و  تو ای مصداق دازاین، ایده گوید: در برابر هیدگر پراگماتیسم یا مذهب اصالت عمل می

ور، باور کنی همانا عمل است.  چه باید بیش از یک بارها نکن اما جز در عمل به آنها تسلیم مشو. آن

نه    "مشروعیت عمل"این صرف   یا نظریه   "مشروعیت صرف")و  باور  ای را  عمل( است که یک 

باشد این خود مستلزم    مهیا   دارد. اگر شرایط برای وقوع یک عملکند و یا آن را انکار می تأیید می 

و کسب شناسایی عملی نبود  چه شرایط برای تحقیق و تجربه  پذیرش یک نظریه خواهد بود و چنان

و شناخت   تجربه  قابل  در عمل  که  آورد  دیگری روی  به نظریه  و  نهاد  کنار  را  مزبور  نظریه  باید 

 باشد.  

به   موسوم  خود  کتاب  در  جیمز  عملویلیام  نیست.  می   اصالت  عمل  و  اراده  جز  چیزی  عقیده  گوید 

ای صحیح و مشروع است که اراده ما را  هاست پس آن عقیده ها و اراده اعمال ما زمینه تحقق خواست 

بدینمی عملی   اتقان  گونه می سازد.  و  درستی  بر  مقدم  سیاسی  گفت مشروعیت عمل  نظریه  در  توان 

های اجتماعی و دولت را از  درستی نهادها و سازمان  عقیده ویلیام جیمز مشروعیت وسیاسی است. به 

گاه  توان گفت شناخت مشروعیت اندیشه یا نظریه سیاسی هیچتواند تشخیص داد. می نتایج کار آنها می 
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توان از طریق عمل مصداق اندیشه سیاسی را سنجید و دریافت  رسد مگر در عمل که میبه انتها نمی 

ازه مشروع، صحیح و بجاست. هرچه عمل سیاسی جاندارتر باشد آن  که آن اندیشه وعقیده تا چه اند 

 تر است.  تر و مشروع محق تر، زنده اندیشه و رای و نظر نیز 

می  کرد؟  آیا  تلقی  اسالم  در  سیاسی  دکترین عمل  را  این حکم  نمی توان  هم  البته  که  کرد  انکار  توان 

گردد و صدق و راستی و هم کذب و نادرستی در ایمان و عقیده در عمل مومن به آن عقیده آشکار می 

غیر از عمل مالک دیگری وجود ندارد تا ما تشخیص دهیم یک رای و عقیده درست و یا نادرست  

عمل برای نتیجه عملی را نشانه و  آید که صرف پیروزی عمل سیاسی و  نظر می است. اما دشوار به 

عالمت استواری یک عقیده سیاسی برشماریم. در دین مبین اسالم عمل هنگامی مشروعیت دارد که  

صورت الیق عنوان مشروع صرف نیست. عمل صرف  موحدانه و منصفانه و پاک باشد و درغیراین 

اهواء و آمال شخصی است    گویند. آن بری ازیا صرف عمل که عمل مومنانه است هر عملی را نمی 

باشد اینما    برای خداوند تواند  که مایل باشد می هر سو    به سو نیست. آن عمل  سو و آن و متمایل به این

هرحال پیروزمندانه  که منشأ آن هوای نفس نباشد. البته چنین عمل پاکی به شرط آن تولوا فثم وجه هللا به 

 همواره پیروزند. که خداوند و رسول او و مومنینگونهاست همان 

 

 مشروعیت و الزام عمل سیاسی 

می بازگو  را  سیاسی  مشروعیت  جوهر  سیاسی  عمل  از  الزام  که  سیاسی  مشروعیت  اصطالح  کند 

کار گرفته شده  به یح نسبت نظام سیاسی و فرد انسان زمامدار  اواخر قرن نوزدهم تاکنون برای توض

مبهم است. هابرماس از اختالط بین شرایط    گنگ و چنان برای فیلسوفان سیاسی  همتعریف آن  است  

و   کارآیی  مشروعیت  الزامی  شرایط  می و  حذر  هنجاری  دازد.  بر  احکام  و  الزامات  گرچه  البته 

گیری شود اما مستلزم این است که داللیل هنجاری با عقالنیت سرو  تواند از منظر کارآیی تصمیم نمی

باشد.  داشته  برمیآنچنان  12کار  جهان  سیاسی  تاریخ  مطالعه  از  سیاسی  آید  که  مشروعیت  در  مفهوم 

 آور عمل سیاسی رسمی و احکام حکومتی مرسوم اشاره دارد. به قدرت الزام خود جوهر و بنیاد 

زیرا   کرد  تبعیت  حکومتی  الزامات  و  قوانین  از  باید  که  است  مشهور  نظر  اهل  درمیان 

نین هرج و مرج در جامعه رخ خواهد داد. بایستی اذعان کنیم که  صورت با تخلف از قوا درغیراین

الزامات امر سیاسی موجود است که همه را از جمله سقراط و    این نه الزامات و احکام حقوقی بلکه  

توان گفت که سقراط قانون آتن را  ند. زیرا نمی اگردخود می و ملتزم به  السویه تابع  دادگاه آتن را علی 

و به قانون  ادانسته و وی این قانون را زیرپا نهاده و رقیبان سیاسی او از  ائیان نمی بهتر از سوفسط

مطیع آگاه  و  بودهتر  آن تر  درنظر سقراط  می اند.  فرمان  بدان  و کشور  قوانین شهر  انجام  چه  باید  دهد 

می  موجب  امرسیاسی  الزام  بیش گیرد.  که  سقراط  هم  و  دادگاه  هم  که  آگا شود  آن  به  دیگران  و  از  ه 

تواند اجتناب از وقوع هرج و مرج و آنارشی باشد. اما  داناست آن را بپذیرد. از جمله این الزامات می 

همه مطلب این نیست. آن امرسیاسی عبارت از پذیرش جامعه قانونی آتن است که امر سیاسی در آن  

سی را با پذیرش  مرسوم و مجری بوده است. عمل یا امرسیاسی چنان محترم است که سقراط الزام سیا

 ایستد. پذیرد و در برابر آن نمی حکم اعدام که توسط دادگاه آتن صادر شده می و ملتزمانه عملی 

می  تحکیم  آن  از  اطاعت  انقیاد  با  ظاهر  در  قدرت  مشروعیت  فیگرچه  آن  ولی  از  یابد  منتج  نفسه 

کان قدرت و حتی  اطاعت از قدرت، دولت و غیر آن نیست زیرا اطاعت از قدرت در عمل پس از ام

هیچ معنی برای اطاعت پیش از قدرت وجود ندارد. پس مشروعیت  و  تحقق آن معنی و مفهوم یابد  
 

12. Between Facts and Norms, 436. 
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که   است  مشهود  این  نیز  سقراط  قضیه  در  نیست.  قدرت  آن  از  مردم  اطاعت  از  ناشی  قدرت  یک 

توان گفت  . نمی مشروعیت دادگاه آتن به اطاعت سقراط از قوانین آتن بستگی ندارد نه سلباً ونه ایجاباً 

توان گفت در عمل  داند اما می حکم دادگاه مشروعیت دارد زیرا سقراط آن را پیشاپیش پذیرفتنی می 

با پذیرش حکم توسط سقراط  التزام وی  سیاسی  این  و  آیا  نیز مشروعیت یافته است. پس  آن دادگاه   ،

مشروعیت داشته باشد    چهقدرت نیست که قبل از اطاعت و فرمانبری از قدرت موجود است و چنان

نیست و چنان  به اطاعت  آن مشروع میمشروط  اطاعت مردم از  از  این قدرت پس  بگوییم  شود  چه 

که   معنی است  هم    حاکمیت بدین  و  هم مشروع  و  نامشروع  نه  و  نه مشروع  خود  ماهیت  قدرت در 

شده که با  ، بنابرین مشروعیت قدرت از طریق اطاعت مردم از آن متکون و متدون ن استنامشروع  

 13تمرد و مخالفت مردم نابود و زایل گردد. 

سیاسی است. این  در جوهر و بنیاد آن از نوع  الزام عمل سیاسی، یک الزام عملی است که  بنابرین  

زام اخالقی،  تتواند با الشود میالزام که منشاء وجودی مشروعیت امر و عمل سیاسی نیز شمرده می 

تواند بازتاب  ضرورتاً با آن یکی نیست زیرا هیچ حکم اخالقی نمی اجتماعی و دینی منطبق گردد اما  

تمامیت الزام عمل سیاسی باشد و هیچ عمل سیاسی صرفاً برخاسته از یک حکم اخالقی نیست. البته  

کند.  دوام و پایداری عمل سیاسی را تا حدودی همراه بودن آن با احکام اخالقی و انسانی تضمین می 

سی تاریخ عمل  در  می اما  آیا  اسی همواره  که  نمود  مشاهده  را  تردید  و  اضطراب  این  سرانجام  توان 

 یا نه.  شودها و باید و نبایدهای اخالقی موجب حفظ عمل و نظام سیاسی می صرف حفظ ضرورت

یک باید و نباید اخالقی نیست. این "باید" از یک  از مقوله  بنابراین، باید و نباید در الزام عمل سیاسی  

اخالق عمل حکم  زیرا  است  نهفته  سیاسی  عمل  الزام  دل  در  "باید"  این  است.  نشده  ناشی  محض  ی 

می  پیش  به  را  خود  و  است  نیرومند  و  مقتدر  خود  سیاسی  به  را  محکوم  و  حاکم  از  همه  و  برد 

تر و فراگیرتر تواند اخالقی نیز باشد به مراتب گسترده رو این "باید" سیاسی که می خواند. ازاینفرامی

م اخالقی است که منشاء آن وجدان فردی است. "باید" سیاسی درتقدیر و مشیت الهی، وجدان  از حک

 تاریخی و وقوع سیاسی نهفته است.  

شاهد مثال این است که در دوران انقالب مردم انقالبی نسبت به هر مالیمت در احکام صادره دادگاه  

می  اعتراض  برنمیانقالب  را  آن  و  درحالیکردند  به   کهتافتند  و  بعدها  سیاسی  عمل  در  تغییر  دلیل 

ها را انتقاد کرده و  های خود احکام دادگاه آن بسیاری از مردم و روشنفکران در نوشته جدید  مشروع  

آنها را بدوی و زودهنگام و عجوالنه خواندند. باید دقت کرد که مشروعیت امر و عمل سیاسی بیش  

آن  خاطراز  تعلق  از  ن  و عالیق   که  مردم  قواعد عملی  سیاسی  تصدیق  و  پذیرش  از  شود  در  اشی  و 

های سیاسی به پیدایش  خیزد. ممکن است که حاصل حرکت مردم و جنبشقانونی برمی  مرتبه بعدی

نمی  را  شده  پدیدار  نظام  همین  مشروعیت  تمامیت  اما  شود  منجر  سیاسی خاصی  نظام  به  یک  توان 

 آنها بازگرداند.  مشارکت اجتماعیسی و سیا  جانبدارانه صرف تعلق خاطر سیاسی مردم و یا تعهد 

 
 دولت، "  در"دولت و  "بر": با تآملی در حق تمرد "مقاومت و مشروعیت: ". برای مقایسه رجوع کنید به محمد سروش، 13

WWW. Majleskhobregan. Ir/fa publication, p. 77.  
فرمانبرداری مطلق از او و اتباع فرمان او و حضرت در عقیده کالمی زیربنای التزام سیاسی و اطاعت از دولت حق، حق هللا و ضرورت  

چه دولت حق امکان تحقق نیافته باشد اند. چناناالمر است که منظور از اخیر در نزد شیعه همان ائمه معصوم و صاحبان اولی  ص رسول اکرم

آور نخواهد بود. حق تمرد از همین نقطه آغاز  طور طبیعی منتفی است و حداقل دیگر به عنوان قاعده الزامالتزام سیاسی و اطاعت از دولت به

این نقطه را  گردد یعنی زمانی می  دیگر ضرورتی برای قبول اطاعت وجود ندارد و  دستور و قدرت دولت حق باشد  که جامعه فاقد حکم و 

نباشد و چه در عمل و رفتار توان نقطه صفر تمرد خواند. در چنین شرایطی حق تمرد جایز است چه مذکور در قوانین موضوعه باشد یا  می 

 .  سیاسی رسمی پذیرفته گردد و یا مطرود شناخته شود.
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که مردم در یک  عمل سیاسی حاکمیت، مقتضی مشروعیت حاکمیت است. همینفعلی  بنابراین امکان  

نحو انفعالی خود را متعهد و ملتزم به اطاعت از حاکمیت و قوانین و یا نیروی  عمل سیاسی حتی به 

است. در جنگ ایران و عراق شاهد آن بودیم که با  معنی مشروعیت عمل سیاسی کنند این به قاهره می 

پذیرش عمل سیاسی و نظامی و دفاعی برخاسته از روحیه انقالبی مردم بدون اینکه تردیدی از خود  

ها و مشارکت در عمل دفاع مشروع و حفظ حاکمیت  نشان دهند خود را موظف به حضور در جبهه 

کته نکرده بود بلکه عمل سیاسی موجود مهر مشروعیت زام را هیچ کس بر آنها دیتدانستند. این ال می

خود را بر عقل عملی و ادراک سیاسی مردم نشانده بود. اگر ذهن شهروند به اعتبار یک نظم باور 

این عقیده با نظر وبر مطابقت دارد این    14آورد.وجود میداشته باشد همین خود اعتبار آن نظم را به 

از مشروعیت یک تعریف دور پذیرش حاکمیت  تعریف  است: یعنی اعتبار مشروعیت چیزی جز  ی 

ماکس وبر مبنای تعریف مشروعیت دولت را به باور شهروندان به حق حکومت    . توسط مردم نیست

حاکمیت بازمی مردمی  اعتبار  از  برخاسته  مشروعیت  جز  چیزی  مشروعیت  حاکمیت،    گرداند. 

(Popular Cause of Sovereigntying)  .نیست 

ث میبنابرین  موجه  و  مقبول  مردمان  عموم  نزد  را  قوانین  الزام  که  اجتماعی  و  سیاسی  سازد  بات 

قوانین موجود  برخاسته از ماهیت عمل سیاسی رایج است. چنان باشد  چه عمل سیاسی سست و کند 

نظمی و  نام اقتدار تام و تمام مورد نیاز حکم براند و بی تواند به اجتماعی و نیروی حافظ آن دیگر نمی 

 گیرد. جای آن را می رژیم رج و مرج و فساد و خالف و خیانت و سرانجام نابودی ه

کند مشروعیت هیئت مقننه یک امر دوجانبی است: الف. تبعیت از پروسه دستورالعمل  ماوس گمان می

گزاری مقدم است. واضح مندرج در قانون اساسی و ب. اراده جاری موجود مردمی که بر عمل قانون

س نیز تعریف لیبرال دمکراسی از مشروعیت را پذیرفته است زیرا مشروعیت را منوط  است که ماو

سیاسی  "جاری" است آیا  ای که همراه با عملبه اراده مردم دانسته است. سئوال این است این اراده 

ی  گزارای که زماناً متقدم بر عمل قانونگزاری است یعنی ارادههمان اراده مردم، قبل از عمل قانون 

است. اگر چنین باشد دیگر این اراده یک امر  "جاری" یا موجود نیست بلکه اراده عمومی مسبوق بر  

یک زمان ممکن است در جهت عکس  و یا    اده براستی موجود و جاری مردم در هرقانون است و ار

امر   نداده که اراده و خواسته در یک  نشان  تاریخ هرگز موردی را  باشد.  آنها  سیاسی   اراده  پیشین 

سیاسی   امر  توجیه مشروعیت  پس  باشد.  منجمد  و  ثابت  با    از طریقبرای همیشه  آن  نسبت  توضیح 

 شود. تمام نمی متحقق و اراده عمومی 

چنان که  است  این  هابرماس  به عقیده  جریان  افتد  مخاطره  به  عمومی  وفاداری  بحران  چه  سوی 

به به ادامه یک  که وفاداری مردم می پذیریم  بدون چون و چرا می   15آید.  وجود می مشروعیت  تواند 

چنان  کند.  کمک  سیاسی  بی نظام  سیاسی  نظام  یک  به  نسبت  مردم  ادامه  چه  دهند  نشان  عملی  میلی 

بدنبال این اختالل و  تفاوتی موجب اخالل در نهادهای مشروع و قانونی شده و  میلی و بی جریان بی

د آمد. به عقیده هابرماس اگر نظام اداری  وجود خواهاحساس تردید عمومی در مشروعیت به   سستی

رود نتواند از طریق آلترناتیوهای مشروعی که بالقوه  زمان از بحران اقتصادی طفره می که همدرحالی 

مسبوق  نیازهای  به  دارد  خود  قدرت  به در  گوید،  پاسخ  چنانعبارتالذکر  مدیریت  دیگر  دولت در  چه 

گرچه سایه    16نشینی مشروعیت است. همان عقبقصاص این شکست    مضمون  بحران شکست بخورد

حتی یک دولت  )دولت امروزی بر اقتصاد و تکنولوژی افکنده شده است اما مشروعیت یک دولت  

 
14 . Kupper, 1994, p. 464. 
15 . David Held " Crisis tendencies, Leyitimation and the State" in Hanermos Critical Debates, Edited by John B. 
Thompson and David Held: Massachusetts: the Mit Press, 1982, p.84. 
16 . Habermes Critical Debates, p. 184. 
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شوروی چون  ویژگی   (سابق   مارکسیستی  با  مبنا  و  در  اقتصادی  تعریف  مناسبات  های  تکنولوژیک 

و تکنولوژی متأثر است اما مشروعیت    از سیاستچون و چرا  بی گوییم اقتدار دولت  شود. ما می نمی

به  دولت  اقتصادیک  یا  و  صنعت  و  تکنولوژی  ناحیه  از  مستقیم  روزمره  نحو  معیشت  حاصل   و 

 گردد. نمی

دهیم این  ها را به قدرت سیاسی آنها نسبت می چه ما مشروعیت دولت وجود نیاید که چناناین تصور به 

از طریق کند خود را مشروع  قانونی که خود مصوب می   بدین معنی است که قدرت سیاسی صرفاً 

می می تصویب  به  مقننه  هیئت  توسط  که  عادی  قوانین  نمی سازد.  خود  مقننه  رسد  هیئت  به  تواند 

بخشد.  اما    17مشروعیت  دارد  اکثری  نفوذ  دولت  روی  بر  طبیعتاً  کشور  هر  در  حاکم  طبقه  گرچه 

چنانساده  است  مشروعیتمشروعیت  چه  انگاری  با  دولت  طبقه    یک  از  حاکم  دولتمردان  برخاسته 

بخش مشروعیت دولت  قوام توان  نمی مشروعیت محدود به طبقه حاکم را    شود. تلقی  یکسان و یا همانند  

دولت   یک  به حیات  یک طبقه  بقای وجودی  اگر  دولت،    بسته دانست. حتی  هم مشروعیت  باز  باشد 

توان مشروعیت مستقل از مشروعیت جایگاه اجتماعی طبقه حاکم قابل مالحظه است. تنها هنگامی می 

یا  کاست و  یک دولت را متحد با مشروعیت طبقه حاکم برشمرد که مطلقاٌ بین دولت و طبقه، نهاد و  

مقتدر  شد. مشروعیت اخالقی یک دولت  ای، وابستگی و استلزام ماهوی وجود داشته باخانواده ویژه 

تواند در نسبت با طبقه خاص حاکم مورد سوال قرار گیرد اما مشروعیت حقیقی دولت تا آنجا که  می

المللی خود را  ارتباطات بین روابط سیاسی و اقتصادی و  دولت رتق و فتق امور خویش در داخل و  

شود. اگر مشروعیت دولت اتحاد  ع تلقی می دولت عمالٌ یک دولت مشرو کند معتبر بوده و  کنترل می

کردیم  جماهیر شوروی را در زمان حیات آن با مشروعیت طبقه حاکم پرولتاریا تعریف و توصیف می

دولت به دیگر  چگونه می رسمیت شناختن  بورو را  پولیت  توسط  آیا  ستتوانهای غربی  کنیم؟  توجیه  یم 

یا در عمل به معنی فاصله از بنیادهای انقالبی  های بورژوازی توسط پرولتارپذیرش مشروعیت دولت 

 ؟! آمده استشمار می به ضد بورژوازی نظریه سیاسی مارکسیستی 

دیگر   ب عد  می به از  در  و  مدل  رسد  نظر  مدرن سرمایهسبک زندگی غربی  در  جامعه  کمابیش  داری 

تضمی را  دستگاه  عملکرد  که  استانداردهایی  مطابق  مردم  است.  دولت  مشروعیت  می خدمت  کند.  ن 

به  را  خود  می زندگی  چنین  پیش  میبرند.  سبب    شودتصور  موجود  وضعیت  در  مردم  مشارکت  که 

کند. دیوید هلر استاد علوم  نادرست اجتماعی انتقاد می  تصورآسایش و امنیت است. هابرماس از این  

به را  اجتماعی  ثبات  این  نیویورک  دانشگاه  در  می سیاسی  امورنسبت  از  که  حالتی  "فقدان  دهد  به 

های تفسیری( نسبت به نهادهای مسلط  ها و طرح اجماع" )در تلفیق تجربیات روزمره واقعی و ارزش

است.  یافتنی  سرمایه   18تقلیل  دولت  مشروعیت  وضع یعنی  و  جامعه  ثبات  از  برخاسته  گرچه  داری 

مردم درکار    ات در طبق  شعور مثبت و ایجابی ای از نشانه موجود است اما توخالی است زیرا در اینجا 

و علمی رای   نظری  گفتار  محدوده  در  است!  این مشروعیت  اجماع موجب  فقدان  بلکه  امثال  نیست 

حاکمیت هابرماس   موجود  مشروعیت  نپذیرفتن  درحالی مستلزم  می که  هاست.  عمل کنیم  مشاهده  در 

های آنان پذیرفته  ها و حاکمیت المللی و غیر آن مشروعیت دولتبین  هایدر نهادها و سازمان  سیاسی 

 شده است. 

منشاء بحران مشروعیت در نظام کاپیتالیسم مدرن    کاوش درهابرماس در پی    بحران مشروعیتدر  

گونه که هابرماس معتقد است در  آیا منشاء بحران در مشروعیت و انگیزه یا بحران هویت همان  است.

دارد که    نظام اقتصادی نهفته است. هابرماس تصریح  ساختار طبقه  این  و بحران عقالنیت در نظام 

 
17 . Maus: "Die trennung uon Recht and Moral – als Begrenzung des Rechts" Rechts theorie 20 (1989): p. 208. 
18 .ref,  p. 192. 
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(class structure  است که منشاء نقصان مشروعیت است. این آخرین تحلیل اوست. اختالف منافع )

چه اختالف و فاصله در منافع زیاد شود  شود. آیا چنانطبقاتی است که مستلزم کاهش مشروعیت می 

چه اختالف و فاصله منافع طبقاتی زایل  کند یا اینکه چناندولت موجود کاهش پیدا میمشروعیت و  

تواند کماکان پایدار بماند؟! در نظر او دولت باید وفاداری یک طبقه  شود آیا مشروعیت دولت ملی می 

های  کوشد. هرچه فعالیت که به شیوه منظم به سود طبقه دیگر می را همراه خویش داشته باشد درحالی 

تر عمل کند این خطر عظیم وجود دارد که  دولت وسعت یابد و یا در کنترل واقعیت اجتماعی شفاف 

خواهد   علنی  را  دولت  دمکراتیکی  غیر  جوهره  نمایش  این  و  شود  منکشف  دولت  نامتقارن  نسبت 

   19ساخت. 

می به ارزشنظر  برابر  آید  در  و  کرده است  فروکش  اجتماعی  نزاع طبقات  به  مربوط  فرهنگی  های 

ثروتبه افزایش  ادامه  و  طبقاتی  تند  فاصله  و  شدید  اختالف  افسانه رغم  فرهنگ های  متشابه  ای  های 

نی شده  های جهاوجود آورده است. جریان دیگر به ها از یکدیگر و با هم فرصت را برای شناخت انسان 

ها به  مجهز شدن دولت   فزون بر ایناها را فراهم کرده است.  سیاسی دولت اسباب تضعیف مشروعیت  

های برخوردار از ابزارهای تکنولوژیک دیجیتال و تسهیل شدن امکان وقوع جنگ بدون نیاز  ارتش

خاطره  ها  در وضعیت موجود به م، حدود و مشروعیت دولت مردمی  یهابه حضور همه جانبه توده 

اند و همان هویت آنها  ها به موجودیت جغرافیایی و ژئوپلتیک وابسته افتاده است. اما خوشبختانه دولت 

تاریخی بر روی نقشه ژئوپلتیک   منشاء مشروعیت موجود  همچنان تا حد زیادی  ورای هویت صرفاً 

 آنهاست. 

انیم؟ چه حدسی درباره  دقرن بیست و یکمی چه می های  و مشروعیت نوعی دولت ما از آینده جوامع  

اجتماعی دولت  تغییر    یکه در جهانتوان داشت درحالی ها میآینده شیوه مقبولیت  با  هستیم که همراه 

ویژگی شیوه  و  زندگی  نوین  های  های  جهانی رفتار  تابع  اجتماعی  می به شدن  انسانی  تغییرات  آید  نظر 

باره نابودی یک احتمال    د. اشاقتدار آنها ب   وها  ماهیت دولت انتظار مقام و موقعیت و حتی  وسیعی در  

بیش از تصورات  بخش  اتمی جهانی  نبرد  انسانی در یک  از جمعیت  محتمل دیگر، در  های بزرگی 

فرآیندهای نوین تکنولوژیک و جوامع سوپرا  ها و  دولت سوپر مدرن  اینجا باید تأکید شود زیرا اقتدار  

 های سیاسی جدید مؤثر است. همه در پیدایش احتمال 

فلسفه  کالسیک  در  سیاسی  فلسفه  و  از  افالطونی  پرسش  اولین  نظام   بهترین،  مثابه  به  سیاسی  های 

از اصل وجود نظام گیرد درحالی پرسش قرار می نظام  که پرسش  با ضرورت وجود  های سیاسی و 

 ها است.  رتری داشتن یا نداشتن آن بر دیگر نظام و بنظام سیاسی، مقدم بر خوب بودن یا نبودن آن 

انسان جامعه    هانسان، همچنانکه محصول جامع اوست.  نیز محصول دولت  است؛ کمال اجتماعی او 

نمی  انتخاب  انتخاب نمی خود را  نیز دولت خود را  کند. جامعه و دولت محصول کند کما اینکه ملت 

اینجاست   شگفتی  اما  نیست  انسانی  فرد  اوست.  انتخاب  محصول ضددولت  انسان  دوباره  رهایی  که 

  دولت به تبع جامعه ریشه در طبیعت انسان دارد، اما ریشه ضددولت در اراده ضد اقتدار انسان است. 

بنگریم   به ظاهر  اما  می   یک ملت چنانچه  ببرد،  بین  از  آن را  اقتدار  تواند دولت را به زیر کشیده و 

نقشه   که  این است  امر  دولت واقع  دولت نابودی  را  می ها  تعیین  ملت ها  نه  و  ملت کنند  هیچگاه  ها.  ها 

ها و مجاری اجتماعی و اداری و قدرت متجسم دولت به نابودی  توانند جز از طریق نهادها، پایه نمی

نابودی کامل ملت  با  نابودی کامل دولت به یقین  کامل دولت متبوع خود و یا دولت بیگانه اقدام کنند.  

افتد،  و سلطه نوین دولتی تازه بر آن ملت همراه خواهند بود. آنچه در پدیده انقالب اتفاق می آن  متبوع  

 
19 . Habermes Critical Debates, p. 184. 
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دولت  استجایگزینی  معنی  این  به  انسان   . ها  تاریخ  در  برای  هیچگاه  که  یافت  نخواهید  را  ملتی  ها 

تحاد جماهیر  ادامه دهد. دولت سوسیالیستی ا خود  ای قابل توجه در تاریخ، بدون دولت به حیات  برهه

گیرد و دولت موقت جای دولت  شوروی جای دولت تزار و دولت ناپلئون جای دولت انقالب را می 

 شاه را و ... 

تازه  آنکه مجال  از  بیش  آزادی  از سوی دیگر ضددولت،  باشد، فرصتی برای تعهد  ای برای  طبیعی 

عهد و وظیفه سیاسی پیش از  آید، پیشاپیش آزاد است و هیچ تسیاسی است. هر انسانی که به دنیا می 

که شرط تعهد سیاسی نیز وجود مقدماتی آزادی طبیعی است. البته به دلیل  این آزادی ندارد. درحالی 

هرحال برخاسته از تعهد سیاسی است )با این تفاوت که این  های ضددولت و اقتدار نیز به آنکه کوشش 

ای  است(، برای تبیین تعهد سیاسی نیاز به نظریهتعهد نه برای ساختن دولت که برای مبارزه با آن  

به کوشش  توجه  تازه های سیاسی سلبی است که با  آن جستجو و کشف کند.  گونه، مبانی  برای  ای را 

رود که مردم با  کار میاصطالح »توافق و اجماع سیاسی« الک را که صرفاً در مواردی به   ی بایست

. به یقین، نوع  شوند، توسعه داد کنند برخوردار میهیا می اختیار خود از مواهبی که جوامع سیاسی م

با خشونت و یا ترور همراه باشد کافی نیست  حتی چنانچه  های سیاسی علیه دولت  ها و چالش مخالفت 

 . ات خود ضداجتماعی تلقی کردهای سیاسی را در جوهر و ذ گونه ناسازگاریتا این

دهد که به قبول قدرت و یا نفی آن از آنجا  ارشی سوق میاختیار عمل سیاسی همانقدر ما را به قبول آن 

ای خواند  توان آن را به گونه که فلسفه سیاسی الک عمیقاً بر پایه عمل سیاسی مختار بنا شده است، می 

و تفسیر کرد که مؤید و همراه نظریه ضددولت و نه مستثنی از آن باشد. واقعیت جهان سیاسی نیز ما  

مشروعیت    و نیز ها  کند. این گفته مستلزم آن است که منشاء مشروعیت دولت ی را دعوت به این امر م

ها ها یا ضددولت ها« را نه بر پایه قبول و رد نامشروط دولتعبارتی دیگر »ضددولتمخالفان و به 

نفسه حق است؛  توان گفت مشروعیت کدام یک فی ای بنا گذارد. هنوز نمی های تازه بلکه براساس کلیت 

بی  مردم  بی دولت،  دولت  یا  )آنارشی(  )ضددولت(دولت  مخالفان    ؛دولت  هم  و  مردم  هم  و  هم دولت 

می  می قدرت  اینها  از  باشند. هرکدام  بد  یا  و  اعمال خوب  منشاء  را  توانند  انسانی  افراد  توانند حقوق 

 و یا تقلیل دهند. سازمان، آشکار یا پنهان، تعالی بخشند یافته یا بی طور منظم یا نامنظم، سازمانبه

تواند عملی غیر از عمل مبتنی بر اجماع  بنابر فلسفه سیاسی آنارشیسم غیرفعال، عمل آزادی انسان می

های مربوط  های اجماع توان تعارض به مثابه پایه تعهد سیاسی باشد. اما بر پایه نظریه ضددولت، می 

به  را  دولت  مخالف  یا  و  موافق  سیاسی  تعهدات  پیش به  اجماع  فرض  سان  اینکه  نتیجه  پذیرفت.  اولی 

ها و جوامع سیاسی با دولت، همراه با دولت و در راه دولت  سیاسی ضرورتاً محدود به اجماع گروه 

ها و  تواند دربرگیرنده کوشش افراد، گروه بلکه اجماع سیاسی و در پی آن تعهدات سیاسی مینیست؛  

با آن و یا    متضادلت و با همراه آن نباشد بلکه  های دیگری نیز باشد که نه تنها همزاد با دو سازمان

درحالی  باشد.  آن  فلسفی  حتی ضد  »آنارشیسم  به  تعهدی  را  حقیقی  اجماع  نظریه  به  تعهد  برخی  که 

می  انسان  20دانند. معتدل«  از  گروهی  می ها،  اجماع  محتمل  به  دانیم  را  ندارد  وجود  ضرورتی  که 

 اطاعت از آن منجر شود. بازشناسایی دولت، قبول و حمایت آن و یا  

کند که بخش بزرگی از نظم اجتماعی  بیان می  حقوق بشرتوماس بین، پیش از کروپوتکین در کتاب  

. نظم ریشه و  تواند علت آن شمرده شود و حکومت نمی   انسان از جانب حکومت به وجود نیامده است 

قدم بر حکومت است و حتی  مبنای خود را در اصول و مبادی جامعه و نهاد طبیعی بشر دارد. نظم م

برود، همچنان نظم وجود خواهد داشت: »وابستگی متقابل و عالیق دو   بین  از  چنانچه حکومت هم 

 
20 . Simmons, John, On the Edge of Anarchy, Princeton University Press, 1993, Library of Congress, 1950, P. 250. 
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انسان جانبه  نیز همه بخش ای که  پیوندی را  ها و  دارند؛ رشته بزرگ  یکدیگر  به  اجتماع متمدن  های 

داران،  داران، کشاورزان، کارخانه دهد. زمین آورد که به اجتماع تمامیت و یکپارچگی می وجود می به

گیرند پیش  وران، کارشان را از طریق کمکی که از آن دیگری و از عموم می بازرگانان و همه پیشه 

دهد. تأثیر قوانینی که  بخشد و قانون آنها را شکل می برند. مصلحت عموم به کارهای آنان نظم می می

 21بیشتر است.«دارد از قوانین حکومت  عرف عام مقرر می

شاید می   پس  جامعه  واقعی  قوانین  بود  گفته  پرودون  که  همچنان  همانگونه  حاکمه  اقتدار  بدون  تواند 

اقتدار وجود   بلکه  نیست؛  اقتدار  مدیون  را  خود  بنیادی  قوانین  جامعه،  اساساً  باشد زیرا  داشته  وجود 

د.  باشاز قانون در اجتماع می   خود را مدیون قوانین و قوانین، وجود خود را مدیون نظم طبیعی پیش 

 شوند. اراده، سرانجام تابع عقل خواهد شد و قوانین سرانجام متمایل به تابعیت از شعور اجتماعی می 

نمی قوانین را  از  تمکین  نه تنها روش سقراطی  با عدالت در  ضددولت  آنها  پذیرد )حتی هنگامی که 

شمارد. آنها در پی به  نین مزبور را مجاز می ستیز نباشند( بلکه مایل به شکستن قدرتی است که قوا 

ده  نموده و تأسیس و تحکیم بخشی اند که دولت در ستیز با عدالت، آنها را وضعهایی سخره گرفتن قانون

قانون، هنگامی به سخره گرفته می  نباشد و  است. یک  اجرای آن موجود  برای  شود که هیچ قدرتی 

برابردرحالی  در  را  خود  قدرت  ضددولت  می   که  نمایش  به  گرفتن  دولت  سخره  به  درصدد  گذارد 

داند. چنانچه دولت نتواند  قوانینی است که دولت با ناتوانی آشکار، خود را موظف به اجرای آنها می 

 برای بسط سیطره خود ضددولت را نابود سازد به یقین قوانین مربوطه به سخره گرفته شده است. 

میازاین مشاهده  وارو  که عناصر  و  کنیم  افغانستان  در عربستان سعودی،  القاعده  یا  داعش  به  بسته 

زنند بلکه  ها و نیروهای بیگانه ضربه نمی عراق با حرکات انتحاری خود فقط به دولت متبوع با دولت

نابودی خود،   و  نفی  با  و  آنها  و  تردید در مشروعیت  مادی  بر عناصر  استیال  در  را  دولت  ناتوانی 

 گذارند. می جهانی عینی مخالف خود به نمایش  

تواند درباره عمل سیاسی حکم اولی ماهوی داشته باشد مگر در عمل سیاسی طرف باشد  هیچ کس نمی

کند و از  نگرد و آن را ارزیابی می و سهمی را برعهده داشته باشد. هر کس که به عمل سیاسی می 

می  برمال  را  آن  بودن  بد  یا  و  اخالقی خوب  نمینظر  سیسازد  در عمل  اتواند عمل  آنچنانکه  را  سی 

هرحال باید در عمل سیاسی  یابد باز بنماید و ماهیت آن را آشکار سازد. به شود و عینیت می ظاهر می

چنانچه از دایره عمل    یسهیم بود تا شناخت ماهوی از آن را برمال ساخت. اما همین شناخت ماهو

آید و   بیرون  از نظر  با  سیاسی  یا  ارزیابی شود  قرین حکم آن  اخالقی  حکم بیطرفانه همراه شود و 

 کند.شود و به شناخت انتزاعی و غیرعملی میل می دیگر شناخت مستوفای عملی خارج می 

به در  مردمان  اراده  طریق  از  اشمیت  نظر  در  سیاسی  می رسمیتامر  ظاهر  دشمن  گردد. شناسی 

دهد. نیروی سیاسی  میمردمان در مواجهه با نفی وجود خویش به توسط غیریت بیگانه خود را نشان  

شود قابل تصور نیست. تذکری  ای که متعرض حیات یک ملت می جز از طریق فرض نیروی بیگانه 

نظران و اصحاب مشاغل سیاسی ما که توجه نمایند که اشمیت بهتر از  الزم به روشنفکران و صاحب 

ت امری حیاتی است.  هر فیلسوف سیاسی دیگر به ضرورت مقاتله توجه داده است. مقاتله برای هر مل

( ذاتاً به امکان واقعی  the politicalهر ملتی میل به کشتن و کشته شدن دارد زیرا "امر سیاسی" )

است.  مربوط  فیزیکی  کشتن  و  کردن  ترسیم    22نابود  و  اشمیت  دیدگاه  در  امرسیاسی  ماهیت  مطالعه 

تا با رجوع صادقانه بر کتاب و    دهدعالمانه او از مقاتله و جنگ باید به اندیشمندان سیاسی ما جرأت  

 
 . 69 -68، ص ص 1368، هرمز عبداللهی، تهران، انتشارات معین، آنارشیسم. به نقل از، و: دکاک، 2121

22 . Schmitt, Der Begriff des Politische, (Berlin 1963) s. 33, section is not included in the English Translations. 
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های استراتژی حقیقی احکام سیاسی و  گذاری منابع فقهی و روایی ما، ویژگیسنت و بازشناسی و ارج 

 دفاعی اسالم را دوباره کشف و معرفی کنند. 

 

 

 

 فصل دوم: اخالق و مشروعیت  

 منابع متمایز سیاست و اخالق 

پیشتر توسط الک   اهمیت سیاسی اخالق  بود. موضوع  توجه واقع شده  او نظریه   23مورد  ای و  لیکن 

سخنی درباره مضمون اخالقی سیاست و از جمله درباره نسبت اخالق و مشروعیت نداشت. در دو  

قوانین مدنی در اصل مستلزم    درباره حکومت قدرت سیاسیرساله   قوانین مدنی است و  تدوین  حق 

یا دولت است. قدرت سیاسی منشاء ق اعمال مجازات عمل قدرت سیاسی  ها است و در  انونگذاری و 

جغرافیای   در  زیبا  و  زشت  امور  از  بسیاری  نیست.  منجز  اخالقی  مشروعیت  قانونگذاری  طریق 

گردد ها، زیبا و برخی زیباها، زشت می یابد و در کشورهای گوناگون برخی زشتگوناگون تغییر می 

و یا اخالقی از چیزهایی که به قدرت و سیاست  شناختی  اند بر تمایز امور زیبایی و اینها خود دالیلی 

 تعلق دارد. 

وضعی و اخالقی  ذاتی، گذار باشد قانون نیز استحقاق اما همانگونه که قدرت سیاسی حق دارد تا قانون 

توانیم  ها میگوید ما اروپایی دارد و می دارد. هابرماس از همین وضع ماهوی و ذاتی قانون پرده برمی 

  24نیاز از توجیه بپذیریم. را کم و بیش به همان مفهوم اسمی واجد کارآیی و بی   قانون وضعی تکلیفی

تفاوت قانون و اخالق در این است که حقوق قانونی و قضایی برخالف حقوق اخالقی از لحاظ سیاسی  

به الزام  قانونی است و  نیز همچون حقوق قضایی و  با حقوق  آور است. حقوق بشر  آن را  آنکه  رغم 

عنوان حقوق فردی یا حقوق ذهنی ذاتاً  دانند اما بیش از اخالقی بودن بهاخالقی متحد و مالزم با آن می

به  و  دارد  قضایی  قانون ماهیت  در  شدن  لحاظ  معنای  مفید   مفهومی  قانون جهت  توسط  گذار گذاری 

ی است تطبیق  البته حقوق بشر به مثابه هنجار اخالقی به هر موجودی که واجد صورت انسان  25است. 

کند ولی همچنانکه گفتیم این حقوق پیش از هر چیز موضوعی قانونی و حقوقی است. آری حقوق  می

حقوق   موضوعات  است  سیاسی  مسایل  یا  موضوعات  جمله  از  بالذات  و  اواًل  انسانی  آزادی  و  بشر 

دست یا  موضوعه  حقوق  زمرة  در  حال  عین  در  و  دارند  سیاسی  ماهیت  بالذات  و  اواًل  کم  بشری 

 اند.  طبیعی 

 

 التزام به قانون یا احترام به آن  

 
23, Book II, ch. XXvIII.Essay Concerning Human Understanding.  
: منظومه پساملی "اشاراتی درباره مشروعیت از طریق حقوق بشر"، ترجمه کمال جهانی شدن و آینده دموکراسی. پورگن هابرماس:  24

 . 176، ص 1386پوالدی، تهران: نشر مرکز، 
 . 177. هابرماس، "اشاراتی درباره مشروعیت از طریق حقوق بشر"، ص  25
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کند که این  حقوق بشر به مثابه هنجار حقوقی عام از آن جهت از فردفرد اشخاص انسانی حمایت می 

به جامعه حقوقی خاصی باشند.   -طور معمول شهروندان یک دولتبه   -اشخاص    26ملت تعلق داشته 

فرد   یک  وضعی  حقوق  که  شویم  متذکر  به بایستی  جامعه  و  در  تعیین  قانون  توسط  انتزاعی  نحو 

می  مالحظه  او  تکالیف  بر  مقدم  و  است  شده  درحالی مراعات  در  شود  که  فرد  این  حقیقی  حقوق  که 

قانون ملحاظ می  بر همین  بلکه حقوق و تکالیف وجوه  جامعه مبتنی  نیست  تکالیف او  بر  گردد مقدم 

یک انسان و در ت. بیرون از وضع انضمامی برای  ناپذیر اجتماعی یک انسان اسانضمامی و جدایی 

 حقوقی قابل تصور نیست تا قانون در آن ناطق یا صامت باشد. هیچ موجود  برهوت بیرون از جامعة

نفسه یک قانون موجب احترام به قانون است اما هنوز احترام به قانون بالضروره منجر  مشروعیت فی

التزام فرد به قانون نمی  ناشی از مشروعیت ذاتی و یا  شود. نتیجه  به  التزام به قانون ضرورتاً  اینکه 

منطقی یک قانون نیست. دالیلی مبتنی بر منافع حیاتی و مقاصد عملی و اجتماعی فرد را ناگریز از  

آنکه وی بدرستی به موضوع مشروعیت آن اعتراف کند و یا به آن معرفت  کند بی التزام به قانون می 

احترام قائل باشد. از سوی دیگر، تبدیل التزام به قانون توسط فرد فرد  م قلب از صمیداشته و برای آن 

های انسانی بسته به منافع آحاد و اجتماع انسانی است. انسان در دایره احترام و التزام  ها یا گروهانسان 

گذارد و  نحوی که با شناخت بیشتر از احترام به قانون به سوی التزام به آن گام می محدود شده است به 

شمارد. سیر و حرکت تفصیلی و  نحو تفصیلی محترم می از طرف مقابل با التزام عملی قانون آن را به 

از جهت عکس یک ضرورت و   اجمالی  آن و متقابالً سیر  به  احترام  به  قانون  التزام به  از  تدریجی 

ب قانون موجب احترام عملی و در گام  به  پیوسته  التزام  است.  انسان  احترام مطلق  خودشناختی  عدی 

دینی،   تغییرناپذیر  سرشت  و  پایدار  ویژگی  مدیون  چیز  هر  از  بیش  قانون  به  احترام  است.  قانون 

 کند. متافیزیکی و اخالقی قانون موضوعه است که در ضمیر انسانی دعوت به اتباع و سربنهادگی می 

 

 قانون موضوعه و قدرت سیاسی 

اندام  ملت از یکسو و ساخت حقوقی ملت از سوی دیگر    -لقوارگی خبه عقیده هابرماس "ملت" بین 

قانون موضوعه تاریخی یک جامعه، ملت و دولت را بسته به مقاومت    27در رفت و برگشت است. 

سازد. قدرت سیاسی به یمن قانون موضوعه که قانون وضعی و  این قانون در برابر تغییر تاریخی می 

ن طبیعی، قانون موضوعه در بیرون از قدرت سیاسی شود اما برخالف قانوآور است تأسیس می الزام 

به  اراه و قدرت سیاسی است که  تقنینی  قانون موضوعه صورت  نیست.  بیش  تاریخی  توهمی  تدریج 

همین شیوه با قانون طبیعی یگانه و متحد  سازد و به شود و با قدرت موجود جسم مشترکی را می می

 شود. می

را هم قانون موضوعه  چنانچه  دانیم  بنابرین  و مشروع  موجه  سیاسی  قدرت  پیدایش  با  مقارن  و  راه 

و  نمی استخراج  سیاسی  نظام  آن  قانون  طریق  از  را  دولت  یا  سیاسی  نظام  یک  مشروعیت  توانیم 

استنتاج کنیم. مگر نه آنکه نسبت یک دولت مقتدر با قانون به شیوه دیگری غیر از نسبت یک دولت  

"دو نتوان  چرا  پس  است  قانون  با  و  ضعیف  بازشناسایی  و  شناسایی  مستحق  قانون  بجای  را  لت" 

این دانست.  معیارها  دولت  تصویب  و  نظام  برای  متقابالً  و  شهروندی  جامعه  برای  شناسایی  گونه 

 
 . 171. هابرماس، "اشاراتی درباره مشروعیت از طریق حقوق بشر"، ص  26

 شود. بنابرین بین معنی عام حقوق بشر و مشروط عملی تحقق آن نوعی تناقض یافت می
ملت   -که خود دولتملت باشد درحالی -بشر آن باید مورد وضع، قبول و رضایت یک دولتآور بودن حقوق و در همان حال برای الزام

 تواند ناقض حقوق بشر باشد. می 
 . 149، منظومه پساملی، ص شدن و آینده دموکراسیجهانی .  27
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گیری اجمالی با کلمات  تر از شناسایی قانون اساسی است که از طریق رأی تر و واقعیسیاسی عملی 

تواند لحظه به لحظه و مصداق به مصداق  ی عملی دولت می"آری" یا "نه" تحقق یافته است. شناسای

 ها تنها یکبار اتفاق افتاده است. که "آری" یا "نه" به قانون اساسی برای عموم ملت اتفاق افتد درحالی 

 

 مشروعیت عملی نظام غیر از مشروعیت مبنایی آن است 

نون اساسی جمهوری است از  شود نظام جمهوری اسالمی از آن جهت که مبتنی بر قاوقتی گفته می

است برخوردار  عملی  مشروعیت  ما  اصطالح  به  یا  مشروطیت  شرط    -مشروعیت  مشروعیت  این 

به  بودن جمهوری و  بر اصل مقدماتی مردمی  ناب حقوقی متأخر  بودن عبارتی  بر جمهوری  تر فرع 

اینکه در این  جمهوری است. واضح است که مشروعیت آن مبتنی بر قانون اساسی است و از لحاظ  

می دارد  وجود  جمهور  قبول  بر  مبتنی  اساسی  قانون  در  نظام  تقابل  خواند.  مشروطه  را  آن  توان 

اصطالحی   تقابل  استو صرف  تقابل صوری و غیرمعنوی  / مشروعه یک  اصطالح رایج مشروطه 

می نمی آیا  کند.  بازگشایی  را  مشروطه  سیاسی  تاریخ  حقایق  مشروعتواند  مبقیه  علت  گفت  یت توان 

ای نباشد علت مبقیه  دولت "شریعت" و علت محدثه این مشروعیت "مردم" است؟ چنانچه علت محدثه 

امکانی و مجالی نخواهد یافت و چنانچه علت مبقیه نباشد نظام مشروع نخواهد بود. یک نظام سیاسی  

انتخاب می  اساس توسط مردشود درحالی توسط مردم برانگیخته و  قانون  انتخاب  به صرف  این  که  م 

نظم سیاسی واجد عنوان مشروعیت نخواهد شد. مشروعیت یک قانون موکول به تصدیق شرع و یا  

 بدان پرداخت. به تفصیل  باید  دیگرمنابع قانونی دیگر از جمله میثاق ملی است که در جای 

کند و قانون به ماهیت داعیه و دعوی  از سوی دیگر هر دولت قانون اساسی خاص خود را استدعا می 

بازمی  قدرت  در  وجود  دولت  قانونی  هیچ  دولت  یک  بالفعل  تحقق  بدون  که  است  این  حقیقت  گردد. 

اروپا باشد و یا در صحاری   این دولت در قلب  نباشد چه  یا  باشد  تا واجد مشروعیت  نخواهد داشت 

ن  آسیا؛ چه دولت لیبرال دموکراتیک باشد و چه دولت سوسیالیستی. احاله مشروعیت یک نظام به قانو

ترین دروغ تاریخ و فلسفه سیاسی است زیرا در عالم تحقق و تعین، بدون وجود  اساسی آن این بزرگ 

هیچ وجه ممکن نیست مگر  یک نظام سیاسی در یک کشور رفراندوم حقیقی نسبت به قانون اساسی به 

 های بیگانه اجرا شود. آنکه این رفراندوم صوری و توسط قدرت 

ها ذاتاً به کم و کیف زور و اقتدار سیاسی و نظامی  کرد مشروعیت دولت از اینجاست که باید تصدیق  

بازمی  آستین آنها  جان  برتر  به  28گردد.  قدرت  یک  از  که  دارد  وقتی وجود  قانون  که  بود  معتقد  حق 

 سرچشمه بگیرد و از طریق ضمانت اجراهای تنبیهی به موقع اجرا گذاشته شود. 

ترین خصیصه سلطه الزامی  ترین و بلکه ذاتی نیست و بزرگ انسان جداشدنی  طلسم  هیچگاه سلطه از  

بودن طبیعی حکم آن است. سلطه دولت بر دولت، سلطه جهانی شدن بر دولت، سلطه دولت بر ضد  

دولت و برعکس همه جزیی از ماهیت سلطه انسانی است. سلطه انسانی امری طبیعی تکوینی است و  

سلطه  سلطهانسان  و  ایگر  پرسش  است.  می پذیر  طبیعی  سلطه  آیا  که  است  این  درعیننجا  حال  تواند 

امری حقوقی و مشروع باشد و آیا به سلطه درآوردن و یا در برابر سلطه پذیرفتن قابل تجویز است؟  

ذاتی   اعتبار  پیشاپیش  دارد  مشروعیت  به  نیاز  خود  ماندن  برای  سلطه  و  قدرت  که  بپذیریم  چنانچه 

از مشروعیت   مستقل  را  سلطه  و  ابزار  پذیرفته قدرت  از هرگونه  که  قدرت همچنان  معنی  بدین  ایم. 

جوید از ابزار قانونی و مشروعیت نیز برای این مقصود  برای بسط و توسعه و نداوم خود سود می 

با قرائت اخالقی حقوق انسانی متحقق و جاری نمی بهره می شود همچنانکه  برد. نظام حقوقی صرفاً 
 

28. John Austin (1970- 1859).   
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ماند. "قوت دولت دموکراتیک قانونی دقیق در  با اخالق برقرار نمینظام قدرت و حاکمیت نیز تنها  

هایی است که  ظرفیت آن از حیث ادغام اجتماعی برمبنای مشارکت سیاسی شهروندان و بستن رخنه 

به عقیده هابرماس "الزم نیست که سامان دموکراتیک به نحو ذاتی ریشه    29شود." مانع این ادغام می 

پیشا  'ملت  'در   اجتماع  یک  منزله  باشد."   -به  داشته  مشترک  سرنوشت  بر  مبتنی  اصل    30سیاسی 

نمی  واقع  حقوق  نظام  تحت  برای  دموکراسی  است.  دموکراسی  اصل  دیگر  روی  حقوق  نظام  شود. 

همچون یک امر مقدماتی آن را حائز باشد. حق آن روابطی    هابرماس حق آن چیزی نیست که فرد

 شود. است که بنیادهای آن موجب شناخت واقعی و عینی می 

از   اجتماعی  تشکیل  هابرماس  پیشنهادی  الگوی  بنابر  اجتماعی،  داد  قرار  کالسیک  نظریه  برخالف 

ه کارکردی برای این  شمار آورد. "توجیتوان عملی نیازمند توجیه هنجاری به اشخاص حقوقی را نمی 

خواهیم اراده جمعی در دولت برای  کند." خوب ما هم همین اعتراف را از ایشان می تصمیم کفایت می 

تصمیم و اراده ملی کافی است و نیازی نیست تا نام مشروعیت را براین اتکای به اراده جمعی تحمیل  

 کنیم.  

توان به یکباره  های انبوه چگونه می اذعان به زندگیبدون تصدیق به ماهیت پیشین مجتمعات انسانی و 

اصل هسته  که  آنها  گفت؟  سخن  سیاسی  حاکمیت  مشروعیت  مفهوم  انسانی    ی از  فرد  را  حقوق 

اند که اراده و شعور سیاسی بالذات به صورت جمعی و  شمارند از این نکته بدیهی غفلت کرده برمی

م شعور  و  اراده  بر  فرع  ملی  حاکمیت  و  است  می فردی  چگونه  است.  به  لی  فردی  حقوق  از  توان 

 مشروعیت سیاسی حاکمیت ملی راه یافت؟ 

اما اشکال در نظریه هابرماس اینجاست که به عقیده او مشروعیت قانون مبتنی بر مشارکت مردمان 

نادیده می در گفتگوی عقالنی است. چنین نظریه  این حقیقت را  اکثریت  ای  انگارد که عموم مردم و 

اند. نمونه ضد استدالل هابرماس خود  بدون فرصت یافتن در وقوع گفتگو قانون را پذیرفته   شهروندان

تواند بدون  نظران، عقالی قوم و متخصصان می سخن او است آنجا که همین سخن توسط دیگر صاحب 

مذکور  عقیده  گیرد.  قرار  قبول  مورد  عقالنی  ترجیح  بدلیل  گفتگو  به  ورود  و  دخالت  زمینه  هیچ 

هست هابرما مقوله  خلط  بر  مبتنی  می س  بایدها  و  اخالقی  ها  دعوت  یک  بیشتر  وی  دعوت  باشد. 

 همانی موجود در عقود مقدماتی اجتماعات بشری.  سان دعوت ایننماید تا دعوتی به می

بحران  مقدمههابرماس  را  اقتصادی  و  اداری  عقالنیت  بحرانهای  بر  انگیزش  ای  و  مشروعیت  های 

می داند. بحران  می هنگامی رخ  مکانیسم مشروعیت  و  موجود  ارزشی  الگوهای  که  جبرانی  دهد  های 

بینی حکیمانه خود از حقوقدانان خواسته این  دیگر نتواند کفایت کند. خیلی پیشتر بر ولد گولدمن با پیش

ها الملل از اشتمال نفوذ و بسط قوانین دولت واقعیت را بپذیرند و اعتراف کنند که روابط اقتصاد بین

 31گریزد.می

جهانی  وضعیت  مشروعیت  در  تازهما  شدن  هرمنوتیک  نیازمند  به  ملی  دولت  مشروعیت  درباره  ای 

های  ها و شرکتشدن تجارت، اقتصاد و بازار و شهرهای بزرگ، بانکهستیم. در برابر خطر جهانی 

بین تازه خصوصی  مفهوم  دولت المللی  توسط  کنترل  قدرت  از  می ای  اعمال  تاها  های  کوشش   شود 

نباشد. شرایط جهانی شدن قدرت  گسترده جهانی  نافی آن  نگیرد و  برابر حاکمیت ملی قرار  شدن در 

تحکدولت و  تأسیس  در  را  ملی  مشروعیتهای  تهدید  یم  با  جغرافیایی  و  تاریخی  از  اعم  ملی،  های 

از رویه  بسیاری  است.  جهانی مواجه ساخته  از  پیش  تا  اداری  و  تشریعی  های  دولت   شدن توسط های 
 

 . 115، منظومه پساملی، ص جهانی شدن و آینده دموکراسی.  29
 . 115، منظومه پساملی، ص ن و آینده دموکراسیجهانی شد .  30
31. Gold Man, 1964, p. 177. 
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شود. بسط  ها گفتگو می گوناگون معمول و مرسوم بود اما اینک درباره درستی یا نادرستی این رویه

دولت  قانونی  وظایف کارکردگرایی  انجام  در  را  مشروعیت  ها  تزلزل  موجب  و  نموده  محدودتر  شان 

 ها شده است. دولت

برنامه  شدن  اقتدار  جهانی  از  جلوگیری  برای  مخصوص  دولت ای  نظامی  و  اما  سیاسی  نیست  ها 

ها  وجود آمده است خواسته ها به ملت  -های فرهنگی که همراه جهانی شدن در درون قلمرو دولتشالوده 

 را در تعین بخشیدن به وظایف سیاسی و فرهنگی و اجتماعی دولت متحول ساخته است. 

دولت سرزمینی  هویت  برابر  در  شدن  جهانی  هابرماس  عقیده  ه  -به  پایگاه ملت  و  مرزها  های  مه 

را درهم می به  مراقبت  مکان  از  کنترل  تمرکز  تغییر می مز شکند  جای  ان  به سرعت  و خدایان  کند 

آنچه    32دهد.ملت به طور پیوسته قدرت خود را از دست می   -گیرند. دولتفرمانروایان زمین را می

های موجود در تحقق حقوق و  بست آید موانع و بندر سامان جهان وطنی تهدید بزرگ  به حساب می 

جدیدآزادی  نظام  در  فردی  بزرگ    های  خطر  بلکه  نیست  جهانی  محاصره  حقوق  و  نابودی  و  نفی 

ملت نظام  و  حفظ  ها  دشوار  مسئولیت  بر  عالوه  که  است  مسئهایی  فیزیکی  حفظ  حیات  پیچیده  ولیت 

 د. کشنشدن به دوش می هویت متافیزیکی و معنوی تبعه خود را در غوغای جهانی

ها  در چنین وضعیت دشواری، تنها سخن گفتن از حقوق فردی بشر، به منزله رعایت ننمودن اولویت 

لوازم و مصلحت  از  فراموشی  کره زمین  و  بر ری  بشر  حقوق جمعی  و  نوعی  مقدماتی حیات  های 

های  ده ها، با احتمال پدیکه در مرحله نفی دولت است. گفتن اینکه فرد در اراده خود آزاد است درحالی 

بی  نوع انسانی در معرض تهدیدهای پیش های منطقه نظمی گسترده و فراگیر  بینی  ای و جهانی حیات 

 انگاری غیرمسئوالنه و غیراخالقی است. نشده است ساده 

 

 متد دولت و مشروعیت انقالب 

مجموعه زیرا  وبر  است  وبر  با  حق  است.  نساخته  دولت  به  محدود  را  سیاست  در  مؤثر  های 

ی متمایزی  های رسمی نیز همچون دولت برخوردار از مجموعهکننده ضد حکومتهای منهدم سازمان

انسانی  عناصر  سازمانی از  و  سیاسی  خاص  وظایف  دارای  که  مناسبات  اند  و  روابط  همچنین  اند. 

به های منهدم گونه سازمان این اقدامات معین و شناخته شدهکننده  انجام  از    رغم خودمختاری نسبی در 

می  دستور  آن(  امثال  و  انقالبی  یا  رهبری  شورای  عالی،  )کمیته  مرکزی  کمیته  ثالثاً  جانب  یابند. 

کنم "نشان دادن"( در موارد مقتضی بیش  ها برای نشان دادن قدرت خود )و تأکید میگونه سازمان این

 یازند. آمیز دست نیاز می از یک دولت مقتدر متعارف به وسایل قهرآمیز و اقدامات خشونت 

داند. دولت توانسته است که زور را منحصر  وبر زور یا قوه قهریه مشروع را به دولت منحصر می

هایی مانند یازدهم سپتامبر  به خود داند و بشناسد. اما استثناء بروز قوه قهریه بدست غیردولت با پدیده 

یا عمل اجتماعی مبتنی    چون دولت به کنش تواند توجیه گردد؟ ضد دولت همو داعش دیگر چگونه می 

می  قهر  و  اچ بر زور  فعالیت   پردازد. جان  که  است  معتقد  توسط  شار  دولتی  آنارشیستی و ضد  های 

پرسش  آن  نشان  است. مردم  نیافته  پاسخ  که  است  حاکمیت  از  مردم  برای    33های  دولت  ضد  توسل 

های ضد دولت  زیرزمینی و مؤلفههای حراست از منافع یک سازمان صرفاً زیرزمینی نیست. سازمان

اعمال خشونت  انجام  برای  اصل  اینگونه  در  اصلی  اهداف  بلکه  و  نشده  تداعی  جامعه  یک  در  آمیز 
 

32, London, 1995, 216.Mastering Space. Agnew and Corbridge T  
33, Edited by William Connolly, Legitimacy And The Statein  ȅLegitimacy in The Modern Stat ̋. John JH. Schaar

New York: New York University Press, 1984, p. 127. 



37 
 

ای و جهانی است. آشوب و  های منطقه اعمال محدود ساختن قدرت طرف یا اطراف مقابل یعنی دولت

یست بلکه از آنجا که قدرت  ومرج گرچه خواسته اولیه ضد دولت و یک قاعده عمل همیشگی نهرج

آشوب  با  مواجهه  در  تضعیف می مرکزی  به  و    -نهدها رو  مقصد  و  استراتژی مطلوب  آشوب  همین 

 دولت" است.  -عمل سیاسی "ضد

گردد قانون طبیعی  که در نظر هابس حق افراد برای شورش به سرشت طبیعی انسان بازمی در حالی 

می  افراد  به  را  حق  حاین  برابر  در  که  را  دهد  مشروعیت  مارکس  کنند.  و سرکشی  بایستند  کومت 

می به انقالب  به  و  سلب  دولت  از  بنیادی  مشروعیت نحو  یا  از حق  محروم  که  دولت"  "ضد  سپارد. 

درونی علیه   که همچون یک مخرب  است  طبیعی  قانون  و  حامل حق  اساسی است  قانون  و  وضعی 

وعیت متعارف همانند مشروعیت نیروی  کند. این قوه قهریه ضد دولت از مقوله مشردولت عمل می 

دولت برخوردار نیست بلکه از موارد برخوردار از حق مشروع طبیعی است. باید اعتراف کنیم که  

دولت   و همچون  است  بوروکراتیک  دولت  نیز همچون  دولت  شدن، ضد  جهانی  و  مدرن  در عصر 

طالبان در افغانستان و داعش در  های انتحاری  تواند انسان را از وضع انسانی تهی سازد. در حمله می

کنیم. معذالک ضد  هایی از عمل غیرانسانی سازمان ضد دولت را مشاهده می سوریه و عراق نمونه 

اما خود مدعی   نشده  پرداخته  اجتماعی متعارف و مرسوم ساخته و  بر مبنای قرارداد  آنکه  با  دولت 

 آزادی است. 

توان هیچ قدرتی را  مقاومت برای انسان نمی اخالقی بدون به رسمیت شناختن حق نه گفتن و یا امکان  

علیه   انقالب  و  شورش  برای  افراد  حق  بازشناخت.  انسانی  قدرتی  همچون  منفی  چه  و  مثبت  چه 

حکومت در نظر الک یک امر سیاسی است. نیروی ضد دولت همانند دولت در یک تقابل با دیگری  

اشد. ضددولت همچون دولت موضوعیت قدرت  شود. ضد دولت باید ضد این یا آن دولت ب شناخته می 

اند و دولت تا آنجا که  های مردم همه موضوع قدرت دولتخویش را دارد. کما اینکه برای دولت توده 

 بتواند سرنوشت مردمان را تعریف و تجدید و تعیین و راهبری کند دولت مردم خواهد بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم: اخالق سیاسی و امکان عملی اخالق 
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 فلسفه سیاسی معطوف به عمل سیاسی  

( "سیاست"  قلمروهای خاص  politicsشناخت  به  متعین  که  جغرافیایی  اقلیمی و  اوضاع  از  ( هرچه 

( که  politics the generalها است فاصله بگیرد و به شناخت "کلی سیاست" )ها و حکومت قدرت

قدرت و حکومت خاصی است برسد به فلسفه سیاسی نزدیک شده است. درواقع آگاهی به  نامشروط به 

رو همه آنچه در عمل سیاسی  شناسی سیاسی است. ازاین عمل سیاسی و فلسفه سیاسی دوسوی شناخت 

مشهود است هیچگاه بالضروره با یک فلسفه سیاسی مطابق و   باشد می که سیاست به معنی حقیقی کلمه 

و سیاستمداران از یک سو و فیلسوفان و صاحبنظران    سیاسیاختالف موقعیت مردان    متحد نیست و

تاریخی   بلند  دیگر سابقه  امروز  از سوی  تا  افالطون  الیتغیر  از زمان  و  بنیادی  حقیقت  یک  و  دارد 

می  تأسیس  سیاسی  فیلسوفان  که  اصولی  که  است  درک  قابل  بنابرین  به  است.  متضمن  چنانچه  کنند 

ضات عینی یک قدرت یا حکومت خاص نباشد و از آن متخذ نگردد به نحو تصادفی و  شرایط و مفرو

یت عملی برخوردار  بغیر علمی به موارد گوناگون قابل تطبیق است بی آنکه از ضرورت عل ی و موج

ارزش فاقد  این اصول  این اصول یک  باشد. طبیعتاً  انسان سیاسی مبنی بر  تعریف  های کلی است و 

 های انضمامی و عینی جوامع و آحاد انسانی نخواهد بود. رپایه ویژگیبجامع و  تعریف 

از زمره مسائل مربوط به فاصله بین فلسفه سیاسی و عمل سیاسی این مسأله است که کدام صورت از 

حکومت است. این مسأله با آنکه موضوع فلسفه سیاسی است فاقد نسبت  ترین  و کاملحکومت بهترین  

 موجود است که مورد عالقة همه مردان سیاسی است. مستقیم با جریان عمل 

می  خود را  شایستگی عنوان  آنگاه  سیاسی  که  فلسفه  برترین  یابد  و  برتر  دولت  نگران  آنکه  از  بیش 

به جانب محض عمل سیاسی و جریان موجود سیاست میل کند. بدون چنین تقریبی هرگز  دولت باشد  

و   ارزش عملی  واجد  سیاسی  از زبان هنجارهاکاشف  فلسفه  اگر  حتی  شد  نخواهد  ی حقیقی سیاسی 

ب و هگل  میل  و  هابز، الک  اکوئیناس،  فارابی،  ارسطو،  افالطون،  بزرگی چون  د.  وشن  ایفیلسوفان 

رو در فلسفه سیاسی نیز شاهد شکاف بنیادی بین فیلسوفانی هستیم که همچون فیلسوفان یادشده  ازاین

تر مانند سیسرون،  اند و آن دسته دیگر از فیلسوفان سیاسی داشته بیشتر به ماهیت سیاسی انسان توجه  

 اند. ماکیاولی، روسو، فیشته، و مارکس که به جریان سیاست و ماهیت عمل سیاسی اعتنا داشته 

 

 سازد ضروری میرا اضطرار شهروندی آزادی 

هایی که  انسان   جغرافیایی طبیعی انسانی است کهبرساخته شاید بتوان گفت شهر عبارت از یک محیط  

کنند از طریق عمل سیاسی به تحقق شئون مربوط به زیستن اجتماعی اهتمام دارند.  در آن زیست می

آن  جامعه  ( برای آحاد subjet( زودهنگام است و کلمه تبعه )citéکلمه شهروند برای جامعه ابتدایی )

مشترک انسانی که در مصداق    تر. اما همان جامعه ابتدایی نیز مبتنی است بر حیث ارادی زود هنگام

مترادف شهروند  و  شود. همان چیزی که امروز انسان اجتماعی نام دارد  هر انسانی کما بیش یافت می 

به  ابتدایی شهروند  جامعه  در  البته  ارادی  است.  حیثیات  یا  اجتماعی  قرارداد  به  معترف  آگاهانه  نحو 

به    تر باشد او ی پیشرفته جامعه انسان   هرچه دارد.    مؤانستنحو فطری به آن  به صرفاً  مشترک نیست و  

آگاه  اجتماعی  اراده مشترک  ای  به آن شخصیت واحده تا سرانجام  د  شوتر میتر و متمایل این شئوون 

از طریق  می بیان عقیده درباره امور  دادرسی و  بارز عمل سیاسی حق  ارسطو مظهر  برای  بخشد. 

آید و هر عمل سیاسی که  ه شهروندان پدید می لاست از جم   کلهر شهر که یک    شوراهای ملی است. 

آید. اما بین شهر و عمل سیاسی چه نسبتی  است از جانب جمع اطراف موثر آن بوجود می  کلییک  

 است؟ 
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از تشکیل قدرت ی من وجود دولتپس  به  به  های متمرکز و  های متغایر و گوناگون شهروندان مبدل 

کشورها چنانچه  می   تابعان  می برای  شوند.  وجود  دولت  یک  تنها  انسانی  تبعه  موجود  عنوان  داشت 

نکته  در تطبیق عنوان تبعه به شهروند روسو و تابعان از این    .داشت برای افراد آن جامعه معنی نمی 

 اند. معنی غافل بوده و 

شهر ایده  برمبنای  را  حکومت  معاصر  اندیشمندان  از  )   -بسیاری  تبیین   city – citizenشهروند   )

کنند تا آنجا که رضایت  ها حکومت می کند. در نظر فوکو اتباع همان شهروندان هستند و حکومتمی

به  متکافی  حکومت  درباره  ایده  این  باشد.  شده  متحقق  نمی شهروندان  آنکه  نظر  نخست  دلیل  رسد. 

دیگر در تعینات این  کند و شهر بیش از هر امر  شهروند ویژگی انسانی است که در شهر زندگی می 

ها  انسان موثر و دخیل است و انسانی پیش از هر چیزی منسوب به شهر است. مسلم است که حکومت

گونه نیست که از  اما این  اند ها دوام یافته مؤثرند و در بقای شهرها حکومتشهرها  تأسیس  در    ظاهراً 

باشند.   آن  به  محدود  و  جوهر  و  سنخ  اصل  همان  حکومتدر  م تحقق  پیشینی ها  شرایط  بر    بتنی 

با سرنوشت شهر   و  نیستند  آن  و عین  آنها همان شهر  اما  است  و شهروند  جمله شهر  از  گوناگونی 

شوند. در طول تاریخ تا دوره جدید شاهد هستیم بسیاری از شهرها به دست  نحو تمام عیار تعیین نمی به

می حکومت نابود  حکومت ها  و  میشوند  حکومها  مقابل  در  و  دولت  هات مانند  که  هاو  هستند  یی 

نابود شده شهرهای تحت سیطره آنها می  ی دیگر  هاو دولت   هااند و جایگزین با حکومت مانند و آنها 

این همانی و  شده  آنها نسبت  بین  باشند  بپذیریم حکومت و شهروندی الزم و ملزوم هم  اگر  اند. حتی 

 یگانگی وجود ندارد. 

پندارد.  را با حاکمیت، حکومت شونده و حکومت کننده یکی می   اشاره کردیم که فوکو ایده شهروندی

می  جلوه  حاکمیت  شئوون  از  بسیاری  شهر  در  که  است  درست  و  این  شهر  اصطالحات  اما  کند 

شهروندی همچون ظروفی هستند که حکومت کننده و حکومت شونده در آن حکم مظروف را دارند.  

را   اجتماعی  سیاسی  شرایط  و  سیاسی  تعیین میشهرها ظروف  نظر عمل محض  از  خود  ولی  کنند 

تنها یک شهروند  نمایند درحالی خنثی می  به معنای مطلق ترم،  یا محکوم سیاسی  که حکومت شونده 

در ظرفیت شهروندی ظاهر می او  آن  نیست.  در  او  که  است  سیاسی  عمل  اما مظروف همان  شود 

 مشارکت دارد. 

توانایی معنای  به  قدرت  است.    البته شهروندی  برخورداری  معنای  به  قدرت  بلکه شهروندی  نیست. 

می بزرگ  خویش  والدین  نزد  در  که  بهر کودکی  برخورداری  معنای  به  قدرت  از  است.  شود  مند 

شود. چنانچه شهروندی را به  شهروندی نیز چنین برخورداری است که در اثر شهرنشینی حاصل می 

شه دیگر  عبارت  به  و  دهیم  تقلیل  سیاسی  به  شهروندی  سیاسی  شهروندی  عنوان  به  تنها  را  روندی 

رسمیت بشناسیم در این صورت شهروند طبیعی یا عمومی را که بخشی از موجودیت اجتماعی است  

انگاشته  از   ایمنادیده  و  منفعل  بخش  و  خردساالن  و  کودکان  حتی  تقلیل،  این  در  دیگر  سوی  از  و 

عنوان  گاه مشمول  که کودکان هیچ ایم. درحالی کرده نفسه سیاسی تلقی  کارافتاده جامعه را نیز موجود فی 

طور پیران از کار  شوند. همین گاه مسئول و متعهد شناخته نمی هیچ  کما اینکه سیاسی نیستند    و موضوع 

جامعه  دست سیاسی  زنده  فرآیند  در  را  نمیشسته  مسئول  آنها  کسی  از  و  نمی شمارد    کند بازخواست 

 سهمی را ایفا کرده باشند. سیاسی ته تاریخی فرآیند  در گذشسالخوردگان گرچه ممکن است 

اساسی امریکا، مدیسون و هامیلتون و جی    نگذاران قانو برای روسو برخالف منتسکیو و هیوم و پایه 

های مدنی است و نه نهادها و سازمانهای ورای فرد همچون دولت و  این شهروند است که حافظ آزادی 

می  این  عقیده حکومت.  درتواند  تبییای  مقام  در  اما  باشد  نمی ست  نظری  بین  ن  اصیل  نسبتی  توان 
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متمایز   انسانی  نهاد  دو  آزادی  مفهوم  و  شهری  موجودیت  اصالتاً  کرد.  برقرار  آزادی  و  شهروندی 

 شود.شناخته می 

رسد برای همه  نظر نمی مردم به شهر چندان اختیاری نیست و انتخاب شهر به   ارتباط و تعلق همگی

توانید محل سکونت خود را بنابه دالیلی و مصالحی  طور کلی امری اختیاری باشد. شما می ها به انسان 

شوند تغییر دهید اما شهروندان یک شهر متعلق به آن شهر هستند و به  که به شخص شما مربوط می 

قع نادر تاریخی همچون رخداد یک جنگ فراگیر و یا وقوع بیماری همه جاگیر مانند وبا و  وام جز در

نمی  ترک  را  خویش  شهر  آن  امثال  و  نمی طاعون  حتی  و  ویژگی  گویند  این  بگویند.  ترک  توانند 

دهنده این است که میل عمومی )و نه فردی( به شهر موجود یک میل در حد اضطرار است و با  نشان

بی و  ضرورت  شود  شهر  به  محول  سیاسی  امر  چنانچه  پس  اختیار.  و  امکان  تا  است  سازگار  شتر 

شهروند محور سیاسی شهر تلقی گردد باید بپذیریم که اختیار عمل سیاسی برای شهروند پیشاپیش به  

 . کنندیاد می صفر مثبت   از آن بهاصطالح ریاضی  در کهحد نیستی تمایل دارد آن 

مل و حقوق شهروندی که به ظاهر در تعارض با قدرت مرسلة حاکمیت  سهم بسیاری از اراده و ع

و نیاز دولت یا حاکمیت نیست و حاکمیت با آن سرسودایی ندارد.  قلمرو اراده  د در اساس در  ردا  قرار

آنچه موسوم به حقوق شهروندی است بسیار به    بارههای نادرست درتخمینو تفسیرها و  ها  سوءتفاهم 

بعضی از این موارد بتوان برخی از اشکاالت را پاسخ داد.    امعان نظر دربا    خورد و شاید چشم می 

ای به نیات، اعمال و رفتار یک فرد از آن جهت که او فقط یک فرد  طورکلی هیچ حاکمیتی عالقه به

مطلق و غیرمشروط به شرایط سیاسی است ندارد. هیچ مأموری در اداره پلیس و نیروی امنیتی و در  

مداخله    ناحیه احتمالنکه از آندارد مگر   هیچ فرد از اتباع دولت خود کاریه صندوقخانه  هیچ دولتی ب

 . وجود آید احساس خطر به در برنامه عمل سیاسی  د مر

 

 اخالق سیاسی و امکان عملی اخالق  

متابعت  باید پرسید آیا نیازی هست تا متابعت فرد ملی یا شهروند از حاکمیت یا دولت متبوع او را یک 

و  تبعیت  التزام و  نفس  شمار آوریم. اگر منظور از اخالق مطلق حکم دستوری است که در  اخالقی به 

آن در  مطاوعت   قبول است در غیر  قابل  نقشه    یکشورکمتر  نهفته است  بر روی  سیاسی جهان  که 

 آید. می وجود دارد تبعیت از دولت آن برای مردمان آن کشور و سرزمین یک تبعیت اخالقی بشمار 

گاه برای اتباع  دهد. هیچ درنظریه هابز اخالق سیاسی برای حاکم همان اخالقی است که حاکم انجام می 

اخالقی ورای اخالق سیاست عملی حاکم معتبر نخواهد بود تا بدینوسیله شورش و عصیان در برابر  

ق یا  این حق  دارد  قدرت  حاکم  اگر  باشد.  اخالقی  و  موجه  اتباع  برای  و حاکم  به  ظلم  درت مشروط 

انسانی   و  حقوقی  مضامین  به  محدود  و  اخالقی  متفرع شرایط  اخالق  بود.  نخواهد  دوم  از    درجه 

رضایت ضمنی و پوشیده مردم است تا آنجا که قدرت موجود ادامه حیات دهد. چنانچه ادامه حیات  

ی رضایت  داشت.  نخواهد  سودی  بودن  غیراخالقی  یا  بودن  اخالقی  نباشد  ممکن  قدرت  عدم  برای  ا 

 آورد. سودی را به ارمغان نمی حاصلی نداشته و نفع و رضایت مردمان نیز برای آنها 

های اخالقی  در تعریف پارسونز از قدرت پیشاپیش آن را امری هنجاری و مبتنی بر بایدها و پیمان

تعهدات الزمبرمی اجرای  توانایی کلی تضمین  به واسطه بخش شمارد. قدرت  موجود در  های  االجرا 

با    34اند. یک نظام عمل جمعی است، تعهداتی که بسته به تأثرشان بر اهداف جمعی واجد مشروعیت

 
34 . T. Parsons, on the conecept of Political Power in Politics Social Power, New York: Free Press 1969, P. 361. 
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نمی  الزم آنکه  تعهدات  اجرای  که  کرد  انکار  بخش توان  طریق  از  جمعی  عمل  نظام  در  های االجرا 

با   پیشاپیش  قدرت  از  تعریف  این  اما  است  قدرت  شاکله  از  بخشی  نظام  مشروع موجود  محدودیت 

المثل آن دربرگیرنده تصمیمات بسیار اضطراری و حیاتی در کاخ سفید  لیبرالی آن مقید شده است. فی 

گویی العاده که تنها رییس جمهور بدون دغدغه به پاسخ های فوق در وضعیت  و یا کاخ سرخ در مسکو

می  تعریف    -دهدانجام  یک  قدرت  از  پارسونز  تعریف  این  است  مسلم  به  نیست.  محدود  و  اختیاری 

 جوامعی است که لیبرال دمکراسی در آن غالب باشد. 

تردید شخص   بدون  است.  اخالقی خودمختار  ایده  حاکم  شخص عامل  بنای  در  اساس  و  بر  حکومت 

اما   دارد  حضور  مشروط  عقالنیت  عقالنیت  که  این  نیست  معنی  بدان  این  نیست.  اخالقی  عامل  به 

ضد اخالق است بلکه به این معنی است که خودمختاری اخالقی  شخص سیاستمدار و یا مرد سیاسی  

آید. مرسوم سیاستمداران جهان است که در مواقع  خود به تنهایی از تکافو مفهوم عمل سیاسی برنمی 

نحو  رسانی و خیریه به المللی حضور خود را در انجام کارهای امداد و کمک ث ناگوار ملی و بین دحوا

اخالق شخصی    در تناقی بااین مجال خودبخود    رخ مردم کشند. و به   رآورندتصویر دبه  ای  شائبه بی

انگیزه دلیل  به  اما در عمل  اخالقی موجود مجال اخالق متعالی شخصی را دشوار  نیست  هایی غیر 

تواند تحت تأثیر احساسات  هرحال یک سیاستمدار نیز میآنکه آن را کامالً نابود سازد. به سازد. بی می

حوادث   از  پس  پروتوریکو  در  ترامپ  دونالد  یاد حضور  به  را  ما  این  گیرد.  قرار  خود  و عواطف 

های اخالقی اعالم کرد که  اندازد او با انگیزه می در آغازین سال حضورش در کاخ سفید طوفان سخت 

یابد آنگاه یک  و کامل ادامه می نحهای ایاالت متحده به پورتوریکو تا بازگشت شرایط زیست به کمک

های ارتش امریکا برای همیشه نخواهد بود و  کند که کمکبار دیگر با انگیزه سیاسی کامل اظهار می 

کند که باید در کنار  آنگاه دوباره در اثر فشار افکار عمومی به اظهارات دلسوزانه خویش رجوع می 

 مردم پروتوریکو تا به آخر بمانیم. 

 

 پایداری قدرت  اخالق در جهت

خواهد  روسو می   اما اخالق چه؟   کند زیرا در تقابل با قدرت نیست قانون طبیعی قدرت را محدود نمی 

می روسو  که  آن جهت  از  نه  سازد  آشنا  آن  اخالقی  مبنای  با  را  قدرت  مهم که  اخالق  از  اندیشد  تر 

قانون طبیعی برای محدود کردن قدرت  جای  خواهد به هرچیز است و یا اینکه او قانون اخالقی را می 

عنوان حق مالحظه  صورت تکلیف درنیاید و فرمان دادن به کار گیرد چنانچه اطاعت از دیگران به به

االسباب پایداری یک قدرت وجود اطاعت اخالقی و  ماند. آیا براستی تنها مسبب نشود قدرت پایدار نمی 

سازد و موجب  از دیگران اجرای فرمان را تسهیل می  تکلیفی است؟ بدون اینکه انکار کنیم که اطاعت

توان دانست و بسیار  شود اما این اطاعت اخالقی را تنها قسم از اطاعت نمی نفوذ اجتماعی قدرت می

می  امور  دیده  از اخالق جریان  البشرط  و  ناخودآگاه  ملی  اطاعت  که  نظام  شود  را  و  احکام  تنفیذ  و 

 سازد. بسیار روان و جاری می 

ه معتقد است انسان در حالت طبیعی تحت الزام هیچ قراردادی نیست و فقط مطیع قانون اخالقی  فیخت

به دلیل پذیرش   است. این حالت موجود و واقعی نیست اما بایستی وجود داشته باشد. بنابرین صرفاً 

ای از  فیخته   با این تفسیر35شود. آور میبرای ما الزام قرارداد یا قانون  قرارداد یا قانون موضوعه آن  

توان گفت قدرت پیشاپیش اسباب پایداری خود را در حالت طبیعی فراهم کرده است زیرا  اخالق می 

 داشته است. وجود اخالق در حالت طبیعی پیش از ظهور قدرت 

 
35. Johan Fichte. Consideratione sur la revolution franςaise, Payot, P. 111. 
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 رارداد اجتماعی مبتنی بر عین قدرت است   ق

چیز دیگری  جیه صوری  تو  یک   استناد اسباب قدرت موجود به صرف فرض قرارداد اجتماعی آیا جز

محدودة  می در  چنانچه  باشد.  نمی   دانشتواند  حاکمیت  یا  و  دولت  ماهیت  حاق  در  و  توانیم  تاریخی 

تبیین وضع  رخداد   برای  اجتماعی  قرارداد  به فرض  ارجاع  کنیم صرف  اثبات  را  اجتماعی  قرارداد 

آنارشی، دولت و  موجود توجیه وضع موجود را به ارمغان دارد و نوژیک حق دارد که در کتاب خود 

به توسع دولت خدشه و اعتراض وارد کند. دعوت به حد قرارداد اجتماعی آنچنانکه هست یک  اتوپیا 

لی است و بدین معنی دولت در کمترین وضعیت موجود همان حد قرارداد اجتماعی را بازگو  اصل عق

 کند و ورای آن حد گزافی دولت است که قابل قبول و مشروع نیست. می

اجتماعی و میثاق ) یا دولت است به عقیده هابز به  ( که شکل covenantقرارداد  اکثر  دهنده قدرت 

شود که در ذات مشروط به اجزاء آن است. هر انسانی باید به  می   موجود احالهفعلی و  اجماع کلی  

کنم و  ها تفویض می انسان دیگر بگوید من حق حکومت بر خودم را به این انسانی یا جمعی از انسان

( روشن است  لویاتانکنم به شرط آنکه تو نیز حق خودت را به او واگذاری )فصل هفدهم  واگذار می 

به  "ضرورت منطقی یا مفهومی است و فاقد توصیف اخالقی است. کمااینکه    این "باید" صرفاً حامل

گفتن اجماع    "دیگر  باشد  بزرگتر  جوامع  چه  هر  زیرا  نیست  مدنظر  آن  عملی  معنای  به  انسان  هر 

غیرممکن عملی  و  میحقیقی  بلکه  تر  که"  عبارت  باشد.  باشد  چنان  "گویی  محذوف  معنای  به  قرین 

هرحال این عبارات هابز  هر انسانی به انسان دیگر گفته باشد الخ". به   است. به عبارت دیگر "گویی

درباره اجماع به یک اجماع گرگ صفتانه شباهت دارد که در آن هر گرگی منتظر عمل گرگ دیگر  

است. این بیان مشروط و قابل توجیه از میثاق به دلیل ماهیت مطلقاً مشروط آن )زیرا انسان مقابل نیز  

تواند واقعیت را روشن کند. سبب حقیقی قدرت  کند( هنوز نمی همان شرط را تکرار می در برابر این  

موجود ورای این اجماع مفروض و مشروط است. سبب موجودیت دولت ورای این اجماع است بلکه  

اگر سبب تحقق دولت این اجماع باشد سبب تحقق نفس اجماع امر ناشناخته دیگری است. فلذا همچنان  

 باید بپذیریم که قدرت دولت پیشاپیش موجود و بدون اجماع یادشده متحقق است.    که اشاره شد

انسانی را بر مبنای    به فرض بپذیریم  از جهات کوناگون مستقل هستند چرا اجتماع  انسانی  که افراد 

می  تحلیل  قرارداد  و  درحالی وفاق  ایده کنید؟  خود  انسان  بدن  در  هیچ  که  بدون  اجزاء  گردهمایی  آل 

انسانی  بدن  مستقل  اجزاء  همه  سر  و  پا  و  دست  است.  مشهود  مختلف  قراردادی  جهات  از  که  اند 

اند که از هر یک  اند اما در کنار یکدیگر کلیت بدنی را ساخته کارکرد، شکل و ماهیت حیات متفاوت 

یا صرفاً وجود هماه است و  داشته  این میان وجود  آیا قراردادی در  است.  آن متمایز  اجزاء  نگی  از 

پیشینی در اجزاء آنها را در کنار یکدیگر روا داشته تا هویت تازه و جدیدی را تجربه کنند که همان 

کلیت بدن است. در جامعه انسانی نیز این هماهنگی پیشین میان افراد نهادینه است و وجود اجتماع  

یگری تجربه  یافتگی نوینی که حیات انسانی را در سطح دچیزی نیست جز وضع به اصطالح رخصت

از حمایت کلی خویش برخوردار میمی اجزاء را  بیگانگان و خارجی کند و  برابر  با  سازد و در  ها 

هاست زیرا مفهوم و ماهیت نوعیه انسانی  کند. این ایده حقیقی جمهورطلبی انسانهویت یگانه حفظ می 

 متحد با همان مصداق کلی یا جمهور انسانی است. 

ای برای فضیلت جمهور است و مصالح  ین است که فضایل شخص مقدمهخواهی به ا فضیلت جمهوری

اجتماعی یک رابطه یک طرفه است،  شخص و مصالح جمهور متقابل است ولی در نظریه قرارداد 
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کند اما روشن نیست چرا  فرد از برای حفظ مصالح خویش به حاکمیت )جمهور و غیر آن( میل می 

 گانه است. جمهور انسانی یا فرد انسانی متحد و ی

اراده عمومی با قدرت مطلق تصور قرار داد اجتماعی معطی اقتدار مطلق به حاکمیت است. در اینجا  

از آنجا که انسان در قراردادهای اجتماعی گوناگونی تقسیم و منتشر شده است    ی کهرحالست دا  هدش

قراردادهای گوناگون اجتماعی  زیرا    با روسو همزبان شویم  و  این قدرت را مطلق بدانیم  توانیم  نمی

باشد اما  رغم اینکه همه مصادیق جوهر واحد قدرت می کند که به های گوناگونی را اقتضا میحاکمیت 

در  از یکدیگر متمایز است و به لحاظ تاریخی و جغرافیایی قدرت برخاسته از هر قرارداد اجتماعی  

حاسنخیت   را  خویش  تعینات  و  است  قرارداد  همان  از  بنابرایمنبعث  است  دیگر  ئز  عرض  در  ن 

   آید. حساب نمی و مطلق به قراردادها اعتبار دارد 

 

   بردگی تفویض اراده است به دیگری

آید. آزاد بودن انسان یعنی برده  برده زاده نشده و نخواهد شد. انسان آزاد به دنیا می  طورکلی انسانیبه

است. آزادی شأنی و توصیفی از    آزاد بودننیست بلکه در برابر    آزادی نبودن او. بردگی در برابر  

اراده انسانی است و آزاد بودن انسان یعنی سرور دیگری جز خویش نداشتن و مالک خویش بودن.  

ناتوان  بنده خود  به  نسبت  انسان سرور ممکن است در انجام عمل خاصی  آزادی  همین  باشد. پس  تر 

انسان  حقیقی  مسلوب گردد و این به معنی مرگ  از انسان    اراده   مسلوب شدنی نیست مگر هنگامی که 

و برده نیست حتی    است. اما تا آنجا که شخص زنده باشد اراده او مخصوص اوست و او آزاد است

 . چنانچه به کسوت ظاهری برده باشد 

برا جایگزینی  برده شدن  و  بردگی  که  است  این  حقیقت  اما  است  فطری  انسان  بودن  آزاد  آنکه  ی  با 

کشی پس  و همچون کشته شدن یک رخداد فطری و طبیعی است. دشمنی را که نمی است  کشته شدن  

 X .1)  القوانینروح شود و لذا سخن مونتسکیو در  او را باید به بندگیری. بردگی چنین ساده آغاز می

V.Ch. Πنسبت می باستان  روم  حقوق  به  را  بردگی  که  و    دهد(  عالمانه  تاریخی  نظر    نه بیطرفااز 

و در هر    نیست. زیرا قانون بردگی یک قانون جهانی و مربوط به خلقت و سرشت انسان و تن اوست

.  یک تمدن معینی نیست   مخصوص فضیلت  به اصطالح  جای جهان قوانین خود را داشته است و این  

وست  ای و او جان دارد همان جانی که تو نیز آن را دتو بر دشمن پیروز شده   ای است: قانون نانوشته 

کند اما چون او همچنان دشمن مغلوب  داری پس کشتن او ضرورت ندارد و عقل بدان حکم نمیمی

است باشد که او را به بند کنی تا زنده بماند و برای بند کردن باید که او بپذیرد یعنی که برده شود.  

تواند  گوید " تنها حقی که جنگ در این مورد می می بینانه نیست. او  بردگی واقعباره  سخن منتسکیو در

کند که اسیر نتواند آسیبی برساند." اما اسیر در ماهیت آنچه  قائل شود این است که طرف پیروز کاری 

معنی دارد، دشمن دست بسته، این همان اسیر است. آیا نفس جنگ و رویارویی با دشمن این حق را  

 دهد که دشمن را به بردگی و اسارت گیرد؟! نمی

اتباع قابل تأمل است ها حق  . همه انسان سخنان الک در مسانخت روابط خدایگان و برده با حاکم و 

تواند دیگری را به بردگی و اسارت درآورد.  آزادی طبیعی دارند. قدرتی که مستولی و غالب است می 

که هر انسان به حکم  شود برده از حق آزادی طبیعی خود محروم شود درحالی این استیالء موجب می 

آزادی   بخواهد  آزاد است و آزادی طبیعی حق اوست. هر شخصی که  از دیگری  طبیعت  طبیعی را 

داده است. هر  با او قرار  او را از مالکیت وی محروم کند گویی خود را در جنگ  یا  سلب کند و 
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نفی می  ادعای قدرت مطلق خود  اتباع خود را با  آزادی طبیعی  کند خود را در وضعیت  حاکمی که 

 جنگ با آنها گذارده است. 

ب توافق  بر  مبتنی  را  بردگی  حق  روسو  از  پیش  آثار  هابر  نشان  هنگام  به  او  نکشتن  برای  دشمن  ا 

می  می پیروزی  طرفین سود  آن  در  که  است  قراردادی  یک  بردگی  پس  زنده  داند.  برای  یکی  برند. 

داری.  داشتن تن خویش و دیگری برای بهره بردن از تن دشمن. این یعنی قانون برده شدگی و برده 

گیری با حق کشتن دشمن پیوند دهد. روسو برده داری را  روسو میل دارد در تفسیر تاریخی حق برده 

شمارد زیرا هیچ کس حق بر زندگی دیگری  است( را غیرعادالنه برمی و مقابل آن  )غیر از بردگی  

 ندارد. 

آیا می انسان برده محدود است و به فرامین خدایگان خود گوش می  توان گفت اگر از این  سپارد. اما 

اعمالی   انجام  از  تعریف  شدبازداشته  برده  است  شده  دیگر  اعمال  انجام  به  مجبور  او  یا  و  است  ه 

که   است  مسلم  نیست.  ر   ح  خویش  خویشتن  در  او  و  شده  ظاهر  او  سیمای  در  انسان  از  دیگری 

بیرونی دیگر موجب سلب  محدودیت  انسان  های وضع شده از جانب هر شیئی بیرونی دیگر، و هر 

تواند برخی از اعمال دلخواه  نخواهد شد. یک برده نمی ذاتی انسان که اراده آزاد اوست نشده و  گوهر  

اموری اجتناب کند که مورد اکراه اوست اما او همچنان انسان است و  همه  خود را انجام دهد و یا از  

دارای    زنده و غیرزنده  هاست نه از آن روست که همچون اشیاءاگر هنوز مورد احترام دیگر انسان 

ت که این جسم و تن از آن اوست. پس همو همچون هر انسان دیگر  جسم و تن است بلکه از این روس

انسانی است. هیچ شایسته  حامل عنوان و حرمت  دیگر  تا  نداده  تن  بردگی  به  اختیار خویش  به  کس 

دهد دارد مهر و محبت او نشان می ای را یافتید که خداوند خود را دوست میاحترام نباشد. اگر برده

برده   هرگز  برده حقیقی  که  هیچ  است.  احترام  شایسته  لذا  و  دوست  نبوده  را  خویش  اراده  نفی  ای 

 دارد اما شاید اراده برتر خداوند خود را دوست بدارد. نمی

دادن ظرف آب خود به دیگری به معنی واگذاری آزادی خود به دیگری نیست. اما چنانچه  بنابرین  

دیگری باشد دیگر جایی برای پرسش از سرنوشت آزادی که    موضوع اعطای حق حیات خویش به

شأنی از شئوون حیات عقالنی است نخواهد ماند. آنچه او اعطا کرده همة هستی و همة شئوون این  

اراده جدای از حیات انسانی چیزی نیست که شخص بتواند آن را  بنابرین هستی از جمله اراده اوست.  

آنچه بنابرین  نکند،  یا  کند  می  اعطا  دیگری  مطیع  را  به  شخص  وی  خاص  اراده  اعطای  نه  سازد 

به  او  اراده خاص دیگری است و این تبعیت را  از  انجام  دیگری بلکه تبعیت  اراده خویش  با  هرحال 

)نه ظرف آب    خواهد این ظرف آب را بنوشد دهد. اگر کسی بتواند عمل حیاتی خود مانند اینکه می می

آنگاهرا(   کند  تفویض  دیگری  می   به  متحقق  بندگی  حقیقی  بردگی  معنی  بردگی،  از  قسم  هر  شود. 

مجازی است نه حقیقی حتی چنانچه انسان تبعیت از دیگری را همچون اطاعت از اولیاءهللا تا حد جان  

بپذیرد او آزادی خویش را از خویش منفک نساخته بلکه اراده دیگری را بر اراده و آزادی خویش  

 فائق ساخته است. 

کند. این تسلیم به همه را روسو کس واگذار نمی کند خود را به هیچ را به همه واگذار می   هر کس خود

 این تز خواهد  شمارد. )آخر فصل ششم، کتاب اول(. در مقابل احتمااًل کس برمیمعادل تسلیم به هیچ

به کس آنکه  این حکم مخصبود که  آیا  نخواهد کرد.  تسلیم  به همه  وص ی خود را تسلیم کند خود را 

تر از موجود برده  که مطیع اند درحالی گان علیه قرارداد اجتماعیها نیست؟ و اگر چنین باشد برده برده

  کوشد حال آنکه عبارت دیگر خدایگان از چه رو در بنده گرفتن می کدام موجود قابل تصور است. به 

 این برده علیه وضعیت اجتماعی است.   فرض بر این است که
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( آنست که او وابستگی انسان به شیئی را در برابر وابستگی انسان به  1762) امیلاز آرای روسو در 

میانسان  قرار  بیها  چون  را  اخیر  این  و  می دهد  فساد  موجب  است  مرز  و  رابط  حد  همچون  داند. 

 شود. ارباب و برده که متقابالً موجب تباهی آنها می 

تمامیت   بردگی    بردگی در حقیقتناگفته نماند که  تا بدان حد که  مضاعف  بردگی جدید است.  انسان 

را   برده  این  چندان  جهانی  جدید  سلطه  است.  شادمان  و  مسرور  همچنان  او  اما  شده  نابود  او  اراده 

مفتون به خویش ساخته که جز نظاره پذیرش زور سلیطه زیباروی هیچ کاری ندارد. این برده حقیقی  

اراده   فاقد  تنها  و  نه  منفعل  نیست.  سیاسی  اراده  فقدان  به  رضایت  جز  او  اراده  بلکه  است  سیاسی 

دهد و برده جدید وضعیت بردگی را توسعه می برخالف برده قدیم، منخزل و همان خشب مسنده است.  

کند. او مایل به آزادی نیست بلکه همانگونه که زینوویف  دیگران را به شراکت در بردگی دعوت می 

او تنها خدمتکار سلطه    36و آرزومند محروم کردن دیگران از هرگونه آزادی است.   گفته است، مایل

مایه آن است. دعوت سلطه جان و دل او را فراگرفته و او را چون شیئی  نیست بلکه خادم خوار و بی 

 مصرفی ساخته است. 

 

  اطاعت خدا و بندگی غیرخدا 

یابد و این یمن  ی و مصداق حقیقی خود را می تعالی معنتنها در بندگی حق   به نظر ما، بندگی مشروع 

کنند خدمت به خداوند و  نظران علوم سیاسی مدرن تصور میبسیاری از صاحب آزادی انسان است.  

او ولی  یا اطاعت از  او و  است. بندگی  انسان  آزادی  نفی  اوبه معنی  این است که    37امر  آنها  تصور 

که عبادت خداوند و اطاعت او و اطاعت  زی. درحالی خداوند ترا مجبور کرده است که به عبادت بپردا

از اولیاء او یک انتخاب است و در طبیعت هر انتخاب، چه مادی باشد یا معنوی، قبول یک طرف با  

 طرد طرف دیگر همراه است و این به معنی نفی آزادی نیست. به قول مولوی: 

 خود دلیل اختیار است.          این که گویی این کنم یا آن کنم                           

نیست اما بنده هللا است. ملت رئیس دارد همان ولی    صامت از منظر شریعت عالیه اسالم بنده پیامبر

رئیس است  و  رئیس که رسول هللا باشد و نایب او که به فرموده حق منصوب شده است. ولی و امام  

نه چون چنانچه در رأس است همه حکم حکم اوست در آنجا که حکم اوست ماکان لهم الخیره. اما امام  

ا کفر  و  شرک  جامعه  بی خداوندگار  اطاعت  افراد  اطاعت  که  میل  ست  و  هوی  از  چرا  و  چون 

ین شریعت  خداوندگار آنهاست بلکه اطاعت افراد از نبی و جانشینان برحق او مبتنی بر شریعت و قوان

آن همه علی  بندند و از  پای  بدان  تبعیت  است که هم نبی و ولی و هم ملت و آحاد مسلمانان  السویه 

باهلل  می نعوذ  آنکه  نه  دانند  کائنات  اسیاد  و  جانشینان معصوم را سید  و  مرتبت  کنند. حضرت ختمی 

اکرمکم عندهللا  ا نَّ  باشد.  و رعیت  ارباب  نظام مرسوم  امت  و  آنها  بین  درباره حقیقت  نسبت  اتقیکم.   

دیگر   جای  در  که  است  بسیار  سخن  عوالم  مراتب  جمالیه  و  جاللیه  و صفات  اسماء  نامة  مظهریت 

 مطرح شده است. 

در اطاعت کردن خداوند بندگی اوست اما اطاعت از غیر خداوند چیست؟ چنانچه انسانی بنده انسان  

می  اطاعت خداوند دور  از  باشد  در خطردیگری  بلکه  انسان    افتد  است. زیرا  انسان دیگری  بردگی 

 
3691. –ge d’homme, PP. 90 ȃL’ ,sans illusions. A. Zinovien,  
 .16، ترجمه مصطفی یونسی، تهران: شیرازه، ص گفتارهای قدرت: از هابز تافوکو. باری هیندس،    37
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که عین آزادگی    مومن حتی چنانچه به اسارت وبردگی درآید باز همچنان بنده حق و بنده خداوند باشد 

 .  است

 

 آیا اطاعت از زور حق است؟ 

های برتر اطاعت کند زیرا  به اطاعت از قدرت دعوت کرده است. هر شخص از قدرت   قدیس پولس  

نی  خدا  قدرتی جز  قدرت که  مرتبت  و  )ست  خداوند است.  جانب  از  موجود  مقدسهای  ، رساله  کتاب 

بندهای   سیزدهم،  باب  می 8تا    1رومیان،  پاسکال  که  هنگامی  که  (  کسی  از  دارد  "ضرورت  گوید 

از خویش  کند. آیا ضرورت تبعیت اقوی  سبب این ضرورت را بیان نمی  38تر است تبعیت شود" قوی

طور مسلم آن نمیتواند یک قانون اخالقی تلقی شود.  قانون اخالقی. به   یک قانون سیاسی است و یا یک 

آیا آن یک قانون سیاسی است. چنانچه این قانون را سیاسی تلقی کنیم به معنی غیرسیاسی بودن  اما 

باشد   داشته  قانونی  و  کلی  حکم  چنانچه صورت  اقوی  تبعیت  و  پذیرش  است.  انقالب  یا  و  مقاومت 

گوید عادالنه است از آنچه  پاسکال می قالب هم خالف قانون و هم عبث است.  ان و انسرپیچی و طغی

قوی  آنکه  از  دارد  کنیم. ضرورت  تبعیت  است  مترادف  عادالنه  احکام  این  آیا  کنیم.  تبعیت  است  تر 

 است؟  

گوید تسلیم زور شدن برحسب ضرورت است و نه بر  می   قرارداد اجتماعی    4و    3ل  وروسو در فص

تنها    .معتقد است شورش همانقدر عمل حقوقی است که فرمانروایی پیش از شورش  وی پایة اختیار.  

تواند او را سرنگون کند. همه  فقط زور می دارد وزور پادشاه یا حاکم است که او را بر تخت نگاه می 

نتیجه اینکه نامشروع بودن زور و سلطه ضددولت تنها از    39رود.چیز بر طبق نظام طبیعی پیش می 

غلبه  دولت  ضد  که  آنجا  در  و  است  شدن  شناخته  قابل  دولت  سلطه  و  زور  چیرگی  یابد    طریق 

مشروعیت و نامشروعیت منوط به غلبه و پیروزی و یا شکست و    مشروعیت خویش را یافته است.

بدون مالحظه جهات غیرسیاسی دیگر همچون  ناکامی است. بدیهی است این معیار برای مشروعیت  

 دوستی معتبر و مطرح است. اخالق و الهیات و انسان 

کنیم و آن را با  اطاعت از زور غیر از مفهوم اطاعت دینی است. ما از زور پیروی نمی ناگفته نماند  

نمی  اطاعت  خود  نمی اراده  مربوط  ما  اختیار  به  و  نیست  اراده  سر  از  زور  از  اطاعت  شود.  کنیم. 

کند نه با اراده ما و از این روست که چنین اطاعتی حقیقتاً  اطاعت از زور با اراده زور تحقق پیدا می 

گوید. زور از  گوید من حق هستم این را به زور میشود. اگر زور میبرای ما تکلیف محسوب نمی 

حاصل نشود  آن جهت که زور است منشاء اطاعت زور است و نه اطاعت حق. حق از زور انسانی  

تواند باشد زیرا در اراده فعال    اختیاری   آن حق متعالی که حکم او برترین حکم است منشاء اطاعت

  . مایشا او این اراده نیز جای دارد که انسان را به زور به طاعت دعوت نکند و راه برای او بازگذارد

 الاکراه فی الدین اشاره به همین مضمون است. 

 

 خوبی و بدی  توازی دوستی و دشمنی با

 
38. Blaise, Pascal, Pensées, Misère de L’homme, P. 150. 

ست( این بیان روشن است و نیاز به استدالل بلز پاسکال به صراحت گفته است عدالت بدون زور ناتوان است )و زور بدون عدالت خودکامگی ا

 ندارد. 
39, P. 191.ш, O. C T. égalité. Rousseau J.J. Discours sur L’orgine de “L’in 
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پیش  و شر به   تواند موازی با تمایز انسان خوب و انسان بدتمایز دوست و دشمن در عمل سیاسی می

موقعیت   .رود از  برخی  می در  خط  دو  این  براستی  ها  خوب  انسان  یعنی  کند  قطع  را  همدیگر  تواند 

ضرورت برخوردار نیست  همان دوست باشد و انسان شر همان دشمن اما این تقاطع و تطبیق از یک  

می مشاهده  آنچه  اکثراً  ادامه و  دشمنی کنیم  و  دوستی  درحالی ی  انگیزه ها  که  برای  است  اخالقی  های 

دارد. نمی نیک در دوسوی دشمنی و دوستی وجود  توان گفت که در رخداد یک عمل سیاسی  عمل 

بر آنها حمل کرد.  همیشه  ر را  توان خیر و شاند و نمی یها مطلقاً از خیر و شر برها و دشمنیدوستی 

عبارت و اصطالح  اعتباری خیر و شر و نیک و بد نیست بلکه اعتبار نکردن آنهاست. به نکته مهم بی 

 نسبت عمل سیاسی به خیر و شر یک نسبت البشرط است و نه یک نسبت بشرط ال.  معروف

سازد. کوشش انسان  را می ها  ها با یکدیگر است که مفهوم جنگ درونی انسان دوستی و دشمنی انسان 

گونه بردن  ازبین  ویروسبرای  مانند  حیاتی مضر  بیماریهای  و  بعضی  های خاص  نابودی  یا  و  زا 

ها نیست و چنانچه این اصطالح  گونهگاه شایسته عنوان جنگ علیه این حشرات مضر و مخرب هیچ

آید تنها از برای تأکید بر اهمیت قضیه  کار میبه سازمان بهداشت جهانی  ای کلمه در  معنای استعارهبه

 است. و جلب توجه مردم 

دارد که درحالی  قابلیت را  این  با دیگری دشمنی میانسانی  کند خصم خود را  ورزد و مقاتله می که 

ا دشمن  خصم همه انسان بداند حتی اگر خود او آغازگر جنگ و دشمنی و نابودی باشد، رقیب خود ر 

رود که حریف را که  همه انسانی برشمرد. در عمل سیاسی انسانی قابلیت نفی حریف تابدانجا پیش می 

به  تنها خود  نه  بردن اوست دشمن  بین  از  اودرپی  تلقی    -مثابه حریف مقابل  بلکه دشمن همه انسانی 

 شمارد.می کند و مأموریت نابودی حریف خود را مأموریت جهانی انسانی و کل انسانی برمی

توان باشد. دشمن را می   یت خارجانسانیز  از حتوان چنان تصور کرد که حتی  دشمن سیاسی را می 

دشمن انسانی فرض کرد و نفی او را معادل و همسنگ حفظ وجود انسان برشمرد. طرفه اینکه این  

ن است کافی  تواند دشمنی علیه خود را تا به اعلی مراتب برانگیزد. همین که دشمدشمن است که می 

نحو تام و تمام و علنی اظهار  گاه دشمنی علیه دشمن به است اما مسلم است که در عمل سیاسی هیچ 

دشمنی دشمن و یا دشمنان را تبیین خواهد  خاص  عمل سیاسی خود موقعیت    هر  هرحالگردد. به نمی

ن با حیوان  محض ابتدایی است که جدال مرگ و زندگی حیوا  عداوتنمود و بیرون از عمل سیاسی  

 آورد. یاد میدیگر را به 

به  چنانچه  انسان  شدن  جدید  جهانی  موانع  بدون  و  تمام  و  تام  از  هکنحو  برخورد  منازعه  ناشی   و 

شد  پذیر می امکاناست  های قرن نوزدهمی  شدن ارواح کهن دولتای و زنده های محلی و منطقه دولت

یکم دولت  وبود. در آغاز قرن بیست دشمن و دوست نمی و اطراف متضاد  معنای پایان جوانب  باز به 

یک  اتفاقات  های جهانی شدن بود اما اکنون که به  ایالت متحده با شوق فراوان مدعی تسخیر دروازه

شدن انسان و جهان  یابیم که داستان جهانی نگریم درمیخصوص در منطقه خاورمیانه می و نیم به   دهه

ی تعیین  هاعناصر سیاسی و جریاناسباب و  شود و گویی بینی شده بود تمام نمی پییش   به سرنوشتی که 

 دادن است. دیگری درحال رخ  کننده و حوادث محتمل

آید ونه علیه آن.  کار می ورزی بهاینکه انسان از گوهر فطری پاکی برخوردار است خود نه له سیاست 

اختالف در جغرافیای زادگاه و فرهنگ و آیین به اداره  ورزی نیست زیرا انسان با همه  علیه سیاست 

خصوص در عصر ما ورزی نیست زیرا به کردن امور سیاسی و اجتماعی نیازمند است و له سیاست

این  اما  موضوع کلی انسانی و جوهر یگانه انسانی است    شعار  شودتنها چیزی که به حرف ادعا می 

آید. نکته مهم این  کار نمیبه   غیراصیل و ثانویاصد  ورزی جز برای مقاصل در عمل حقیقی سیاست 
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گر مثابه تعیینتوان مترادف امکان واقعی دشمنی به تفاوتی اخالقی عمل سیاسی را نمی است که این بی 

بینی نسبت به فطرت یگانه  های سیاسی بدون نیاز به خوش حوزه سیاست تلقی کرد. تصورات و اندیشه 

مقاب در طرف  یا  و  ما  می انسانی  دیگری  و طرد  نفی  برای  هماوردخواهی  به  نسبت  بدبینی  تواند  ل 

های انسانی  های زندگی سیاسی را بسط و توسعه دهد. عمل سیاسی مبتنی بر کشف حیله همچنان جاذبه 

برای ساختن مقدرات اجتماعی است و اینگونه نیست که همیشه نیاز به وجود دشمنی بیرونی داشته  

 باشد. 

کنند. بسیاری از مردم بهتر است  بینی اخالقی خود را به حقایق جهان واقع تحمیل می ها خوش بعضی

بینی یک هنجار سیاسی نیست  کنند. اما برای سیاستمداران خوش زندگی کنند که می سرخوشانه  چنین  

آنها مواخذه می  به  نسبت  آنچه سیاستمداران  دارد.  بستگی  اقبال آنها  به  اقبال آنهبلکه  ا  شوند شانس و 

خوش نیست اگر  باشند.  خوش   شانس  آن  واقعیت  درپی  به  سرانجام  را  آنها  شان داشتنی دوست بینی 

بدسازد  می  نزدیک که  نکند  خدا  باشند.  و  واقع  شانس  سیاسی  را  احتیاط  آنها  توانایی  که  است  بینانه 

بحران  با  مقابله  و  موجود  مسائل  می درحل  افزایش  و    دهدها  ناخجسته  رویدادهایی  با  چنانچه  حتی 

 . نامیمون مواجه شده باشند
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 بداهت یا واقعیت  ؛فصل چهارم : قرارداد اجتماعی

  وحدت حالت طبیعی و حالت اجتماعی  

که   بگوییم  باید  چیز  هر  از  انسان  قبل  اجتماعی  حالت  و  طبیعی  حالت  میان  تقابل  فرض  منشاء 

پردازی و وهم است. تقابل مذکور این قابلیت را ندارد که وضع کنونی انسان و جوامع انسانی را  خیال

نمی  جدا  خود  فطری  وجود  از  اجتماعی  زندگی  عین  در  انسان  دهد.  جامعه  توضیح  آنکه  ولو  شود 

ت.  وکاسانسانی بسیار پیچیده و درهم تنیده شده باشد باز انسانی خود گوهر خویش را دارد بدون کم 

بیگانه می  الینه و از خود  پیچیده امروزی  انسانی در جوامع  الیناسیون زمانی  اگر  این توصیف  شود 

معتبر است که بتوانیم این انسان امروزی را در گوهر فطرت تغییر نیافته و اصیل فرض کنیم و اال   

شد تسمیه آن  چنانچه انسان دیگر واجد گوهر خویش نباشد و به اصطالح مخلوق جدیدی ظاهر شده با

عنوان انسان اشتراک لفظی و مجازی است و دیگر با ظهور الیناسیون جای هیچ نگرانی نیست چه  به

 توان آن را با کهنه جوهر انسانی مقایسه نمود. این دیگر موجود با هویت دیگری است و نمی 

زیرا قانون طبیعی که  بنابرین انسان در جامعه مدنی از لحاظی همچنان در وضعیت طبیعی قرار دارد 

مالک وضعیت طبیعی است هیچگاه از انسان جدا شدنی نیست. بدن انسان، خانه و کوی و برزن و 

اند و بدون قانون طبیعی که بر همه چیز طبیعی حکومت  شهر و دیار همه در معرض قانون طبیعی 

رین نباید وضعیت مدنی و  تواند حیات خویش را ادامه دهد. بنابدارد انسان نتواند موجود باشد و نمی 

از وضعیت طبیعی   بلکه وضعیت مدنی بخشی  دانست  یکدیگر  بالذات منفصل از  وضعیت طبعی را 

نیز   یعنی هرچه مدنی است در وضعیت طبیعی  دارد  آن نسبت عموم و خصوص مطلق  است که با 

 استمرار دارد ولی هرچه در وضعیت طبیعی است لزوماً انسانی و یا مدنی نیست. 

گویند ماهیت آن وضعیت طبیعی چیست که انسان برای حفظ حیات خویش  بز و نه روسو نمینه ها

باید از آن خارج شده و با اتحاد و هدایت نیروهای خویش به وضعیت اجتماعی روی آورد. آیا عنوان  

دره  و  کوه  در  انسان  اما پرمخاطره  بسیط  و  به زندگی ساده  ناظر  طبیعی  انسان  وضعیت  آیا  هاست. 

ند؟ درضمن ک در کوه و دره زیست  قادر نیست  اعی برای همیشه طبیعت را رها ساخته و دیگر  اجتم

اند آیا آنها  کردههای کویری و فاقد پستی و بلندی زیست می ها که در بیابان درباره آن بخش از انسان 

رات  اند و زندگی آنها با مخاطرات طبیعی همراه نبوده است. مخاطاز وضعیت طبیعی خروج داشته 

جمعیت  داند درمیان جوامع بسیار کم طبیعی و جنگ و تجاوز که هابز آن را متحد با حالت طبیعی می 

انسانبادیه  آن  از  بیشتر  بسیار  کوهنشین  در  که  بوده  درههایی  و  می ها  زیست  می کردهها  توان  اند. 

خیال و  فرضی  طبیعی  وضعیت  این  اشکال  یدریافت  با  آن  تعریف  در  و  نیست  روشن  های  چندان 

 فراوان مواجه هستیم. 

شئوون  است  که شهروند  آنجا  تا  شهروند  انسان  ندارند.  جدا  جسم  دو  طبیعی  فرد  و  شهروند  انسان 

مربوط به غیرشهروندی را رها کرده و به اصطالح روسو انسان قبلی در او کشته شده است و فرد تا  

در  ست شئوون مربوط به وجود اجتماعی و شهروندی را فاقد است و این جهات  آنجا که فرد طبیعی ا

شود. این تعریف بسیار بدیهی است بنابراین نباید این مالحظات گوناگون بدان معنی اخذ  او یافت نمی 

هویت دو  حائز  انسانی  فرد  هر  که  دوشود  امر    ،  مطلق  تمایز  بر  روسو  تأکید  است.  بدن  و  جسم 

امر   از  معذالک  اجتماعی  که  دراین فردی است.  و  باره  و مصداق  اجتماعی  امر  مابازای  و  مصداق 
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توان گفت خصایص و امور مابازای امر فردی چه نسبتی با یکدیگر دارند، روسو ساکت است. آیا می 

صورت چرا اجتماعی و خصایص و امور فردی انسانی مطلقاً و بالذات از یکدیگر متمایزند؟ دراین 

ام و  خصایص  می این  منسوب  انسان  واحدة  هویت  همان  به  را  دو  هر  یک  ور،  انسان  مگر  دارید. 

 ای بیش نیست؟ ما باید به این حقیقت واحده اعتراف کنیم. حقیقت واحده 

های متمدن در جمهوری متحد شده و خوب و خوشبخت خواهند بود. وجود آنها  از نظر روسو انسان 

ایثا از  مرتبه  این  بود،  خواهد  جمهوری  نمی برای  یافت  طبیعی  انسان  در  انسان  وشر  این  پس  د. 

تر است. جمهوری متعلق به  جمهوری خواه ناخواه از انسان فردی و در دامان طبیعت واالتر و متعالی 

که در وضع یا حالت انسان فردی او متعلق به خویش است در وضع جمهوری و  همه است در حالی 

  40ر است. قرارداد اجتماعی انسان متعلق به حق و جمهو

دور با  فرضیه حق  را  اجتماعی  قرارداد  که  است  می کیم  نامعتبر  زندگی  ای  واقعیت  با  آن  زیرا  داند 

نیازهای ضروری   براساس  و  ناخودآگاه  دیگر  زندگی  هر  همچون  اجتماعی  زندگی  ندارد.  مطابقت 

بر   اجتماع امری طبیعی است، زندگی جمعی بشر مبتنی  با  لذا همراهی فرد  اراده  است و  اندیشه و 

وجود نیامده و وجود ندارد. نظریه قرارداد  ای مبتنی بر قرارداد اجتماعی بهپیشینی نیست. هیچ جامعه 

 41اجتماعی تاریخی نیست. 

 

 بداهت قرارداد اجتماعی 

در   اجتماعیروسو  می   قرارداد  اول  آن  به فصل  پایة  بر روی  که  است  نخستینی  قرارداد  "این  گوید 

ممی نهاد  عادالنه توان  انسان دنی  درمیان  جمهوری  مثابه  به  را  به ای  اما  کرد.  برقرار  وجه ها  هیچ 

یک  اشاره به  این سخن  ضروری نیست که این قرارداد به عنوان یک واقعیت موجود فرض شود."  

بایستی از طریق  گوید درست مثل اینکه پیش از هرچیز می قاعده بدیهی دارد. به دنبال آن می   اصل و

ایم ناگزیر بوده  چنین قراردادی را به  بات شود، کسی که ما وارثان حقوق و تعهدهای او شده تاریخ اث

راستی منعقد کرده و آن را به صورت سند یا مدرکی قطعی، شفاهی یا کتبی برای ما به ارث گذاشته  

رداد  این قراباشد تا موجب شود خودمان را متعهد به ساختار مدنی از پیش موجود بدانیم. برعکس،  
 . )تاکید از من است(. یک اندیشه متکی به خود است که واقعیت تردیدناپذیری دارد

توافق  هابز  سیاسی  نظریه  مدیون در  حاکم  بنابرین  با حاکم.  مردم  توافق  نه  است  مردم  با  مردم  نامه 

کس پاسخگو نیست. او طرف توافق نیست و بلکه طرف تصادف است.  کسی نیست و در برابر هیچ 

اتفاقی که رخ داده  یعنی طر است و او هرگز در آن مسئول نیست. اطراف  دادن  و یا درحال رخف 

اند و حاکم مسئول  اند و مسئولتوافق یعنی اتباع یک دولت آنها هستند که با یکدیگر عهد و پیمان بسته 

هرآنچه   است  آزاد  او  و  نشده  تعریف  او  مطلقه  قدرت  در  حاکم  برای  شرطی  هیچ  یعنی  نیست. 

 خواهد عمل کند. می

 

 آزادی طبیعی است   حد  قرارداد اجتماعی 

 
40. Emile, L. V. O. C.: Garnier P. 597. 
41. Emile Durkheim La division sacuale du travail, PUF, P. 179. 
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از نظر روسو پیمان اجتماعی مشروط به تعهد آزادانه فرد است. این که انسان هیچگاه چه در زندگی  

عبارت اخری،  خالی نیست. به تهی و  اجتماعی و چه در زندگی فردی از آزادی در مقام انسانی خود  

آزاد به  اجتماعی مشروط  باید شرطی را افزود که  پیمان  اینکه  تأکید روسو بر  البته  است.  انسانی  ی 

آزادی خود صرف نظر کند بی  از  باشد  نداشته  اجتماعی حق  پیمان  لغو است.  هیچ کس در  معنی و 

آزادی   انکار  معنی  به  کند  تلقی  شرط  همچون  را  آن  چنانچه  و  نیست  چنین شرطی  به  نیازی  زیرا 

چنانچه شرط بپذیرد    پذیرذ وانسانی است. آزادی انسانی که شرط نمی   انسانی از برای دفاع از آزادی 

 نیست.  که دیگر آزاد

داند که پایه  رغم آنکه نظم را حق مقدسی می کند به روسو نظم اجتماعی را در برابر آزادی تلقی می 

اجتماعی نظم  از  روسو  تعریف  در  است.  همه  از  برتر  و  است  حقوق  نظم    ،تمام  حد  خود  آزادی 

 اجتماعی و متقابالً نظم اجتماعی محدود کننده آن است. 

 

 تقدم قانون حیات بر قانون آزادی  

برمی حفظ حیات  قانون را  اولین  انسانی  روسو  نوع  به  محدود  و  که مخصوص  حیات  شمارد. حفظ 

پذیر شود  انون امکان تواند از مقوله یک قانون شمرده شود. اگر حفظ حیات انسان با ق نیست چگونه می 

جز از طریق قانون معنی نخواهد داشت. در این صورت که متأخر بر حیات اوست پس آزادی انسان  

بر   آیا این حیات طبیعی مبتنی  توجیه کرد؟  باید  انسان در وضع طبیعی را چگونه  آزادی در  حیات 

قانون   اجفقدان  از وضع  طبیعی  تمایز وضع  که هست پس  است  چنین  اگر  به  تماعی  نیست.  اصالتاً 

گردد. در این صورت تعریف آزادی طبیعی به  فقدان قانون در یکی و وجدان قانون در دیگری بازمی

باید در  یک امر کامالً سلبی محدود شده و به عبارتی تهی است، آن چیزی است که قانونی نیست و  

 چیزی غیر از قانون باشد. 

آزادی   همچون  را  قدرت  می ای  وسیلهروسو  وسیله  انسان  حیات  حفظ  حیات  برای  حفظ  برای  داند. 

ذعان کرد که قدرت در حیات انسانی وسیله نیست، آن همان حیات انسانی  قدرت مهم است اما باید ا

نیرومند است کما اینکه آزادی نیز برای حیات انسانی وسیله نیست. اگر آزادی را وسیله بدانیم یعنی  

تواند برای حفظ حیات خود از وسایل دیگری غیر از اراده و آزادی خویش استفاده کند. این  بشر می 

بی  به تردیسخن  اهمیت این اصل و  د خطا و غیرمعقول است.  آزادی از شأن و  عالوه وسیله دانستن 

 کاهد.اصالً از شأن آدمی می کاهد.جایگاه آن در احکام اخالقی می 

آزادی برای روسو با قانون متالزم است. هرجا قانون است آزادی است و هرجا آزادی است قانون.  

در بیان روسو درباره آزادی  کس باالتر از قانون قرار ندارد. زیرا هیچآزادی بدون قانون معنی ندارد  

گوید صرف نظر کردن از  شود. در جایی در تأکید اهمیت آن می نقاط ضعف و قوت با هم دیده می 

آزادی خود به معنای صرف نظر کردن از ویژگی انسانی خود از حقوق انسانیت، حتی از وظایف  

( باید در اینجا اضافه کنیم که چنانچه بشر بتواند از  4، فصل  1، کتاب  قرارداد اجتماعیخود است. )

بنابرین صرفآزادی صرف و  نموده  چنین  خویش  اراده  به  کند  به  نظر  خود  آزادی  از  کردن  نظر 

دیگر انسان همواره آزاد است حتی آنجا که  عبارتاختیار او بوده و مانع از آزادی او نخواهد بود، به 

ر و آزادی خویش آزادی خود را  را واگذارد و تن به بردگی دهد. اگر انسانی به اختیاآزادی خویش  

نمی واگذ به ار  و  آن صرف  عبارتکرد  از  نمیروسو  بنابرین  نظر  نبود.  مختار  انسان  دیگر  که  کرد 

چنانچه نیل به آزادی از سر اختیار و آزادی نیست این که دیگر فضیلت اکتسابی برای او محسوب  
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نمی شنمی او  اعمال غیرارادی  دیگر  بلکه همچون  یاود  یا رذیلت    توانست عنوان خوب  فضیلت  بد، 

 بیابد.  

 

 شود آزادی هرگز در حیات سلب نمی

هیچ هیچگاه  بنابرین  و  یعلل  ال  الذاتی  است  بشر  برای  ذاتی  امری  آزادی  سلب  چنانچه  به  قادر  کس 

ان از جانب خویش بر خود یا دیگری تحمیل  آزادی خویش یا سلب آزادی دیگران نیست. آنچه یک انس 

هایی از حیات است. اختیار و اراده انسانی سلب شدنی نیست  کند نه سلب آزادی بلکه سلب بهرهمی

ولی نان، غذا و قدرت و مسکن او قابل سلب شدن است. اگر از انسانی سلب حیات شود آن انسان نه  

 آزاد است و نه مجبور، او مرده است. 

ایجا آزادی تلقی می آد گشایش را  روسو  پیدایش محدودیت و ضیق را سلب  تعریف  زادی و  کند. در 

باشد حدود در   آزادتر  انسان هرچه  این معنی که  بازگرداند به  به حدود  آن را  باید  آزادی  از  روسو 

است. این معنی بسیط و ساده از آزادی در تقابل با وضعیت اجتماعی انسان  نهاده شده  برابر او کمتر  

هرحال با پیدایش روابط اجتماعی و وضع حدود و قوانین اجتماعی بسیاری از اعمال و  ست که به ا

شود. چنانچه این  سابقه است روبرو میهای اجتماعی که در وضع طبیعی بیاقدام انسانی با محدودیت 

یافت  اجتماع راه نمی بود که انسان هیچگاه به  تعریف از آزادی درست باشد باید آرزوی روسو این می 

کرد. معذالک چنانچه به گفته روسو نظم اجتماعی که پایه تمام حقوق  و همواره در طبیعت زیست می 

نگیرد چگونه چنین نظمی می از طبیعت  انسان شود که همه به  است سرچشمه  از آزادی  تواند مانع 

بازمی حطبیعت  رفع  در  او  اختیار  با  مبنا  در  انسانی  آزادی  اگر  هیچگاه  گردد  گردد  تعریف  دود 

رسوم نمی و  قوانین  و  حدود  با  همواره  که  جست  بشر  اجتماعی  وضعیت  در  را  آزادی  این  توان 

 اجتماعی مالزمت دارد. 

نحو روشن دید  توان به سستی نظریه روسو در این است که در سراسر تاریخ انسانی هیچگاه را نمی 

پذیرد از آزادی خود  انسانی که سلطه حاکم را می گیرد؟ آیا  چگونه آزادی در برابر اطاعت قرار می 

می نظر میصرف حاکم  قدرت  و  اراده  بر  او صرفاً  کار  این  در  اینکه  یا  هیچ  کند  در  مسلماً  افزاید. 

توان آزادی را به مثابه کاالیی در اختیار دیگری قرارداد و این بزرگترین جفای به آزادی  توافقی نمی 

یک شهروند   کنیم  گمان  که  کند.  می است  دریافت  امنیت  مقابل  در  و  دهد  هدیه  حاکم  به  را  آن  تواند 

به و  است  قدرت  مقتضیات خاص  از  حاکم  از  شهروند  سیاسی  اطاعت  قدرت  اطاعت  تحقق  محض 

تواند از ظرف آبی بنوشد یا ننوشد یعنی اراده خود  تواند اینکه می شود. هیچ انسانی نمی نیرومندتر می 

 تواند ظرف آب خود را به دیگری بدهد تا از آب آن بنیوشد. او می  را به دیگری هدیه کند اما 

حدود   از  آزادی  واگذاری  مثال  برای  که  است  این  نه  است  ناممکن  دیگری  آزادی  شراء  و  بیع  اگر 

باشد بنده  خداوندگار  یا  و  والی  یا  پدر  که  واگذارکننده  اختیارات  و  می   -حقوق  بلکه چون  فراتر  رود 

نیست که به سلب و نزع جدا شود. مسئله نفی آزادی مسئله نفی حقوق انسانی و  ای  آزادی چنین مقوله 

نفی وظیفه نفی   نفی وظیفه و  آزادی  نفی  باید گفت برخالف عقیده روسو  بلکه  نفی وظایف نیست  یا 

باواسطه  آزادی است و چنین دور  نفی  نفس اراده  آزادی    -ای محال است اراده و نفی  از  چنین سلبی 

 با این طبیعت( است.  ناسازگاریانی )و نه  انس نقض طبیعت

تواند در اثر نیاز و تنگدستی و یا ناتوانی در تغذیه و پرورش خود بخشی از عمر و حیات  انسانی می 

تواند آزادی خود را به دیگری  خود و یا حتی همه حاصل حیات خود را به دیگری بفروشد اما نمی 

یل معاوضه نیست آزادی هر کس نیز مخصوص  بفروشد. جان هر کسی مخصوص اوست و قابل تبد 
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اوست و قابل معاوضه و تبدیل نیست. اگر در فقه و شریعت احکام مخصوص به بردگی و مالک و  

شود و چنین تلقی  مملوک آمده این احکام و مصادیق از بیع و شراء از زمره مصادیق آزادی تلقی نمی 

 از آزادی که قابل ابتیاع یا شراء باشد صحیح نیست. 

( به تفاوت میان واگذاری آزادی و انتقال  از مجموعه آثار  T. ш, P. 184عدالتی )روسو در منشاء بی 

توانند از دارایی پدر بهره جویند اما آزادی هدیه خداوند به انسان  کند. فرزندان میی اشاره می یدارا

توانند  ترتیب افضل فرزندان نمی تواند این آزادی را از فرزندان خویش بگیرد )و به  است و پدر نمی 

آزادی پدر خویش را از او بستانند!( در تایید روسو باید گفت سلب آزادی به معنی نفی قانون طبیعت  

 پذیر نیست. است که امکان 

 

 منشاء قرارداد اجتماعی در رضایت عام برای زیستن اجتماعی است 

کند که فقط یک قانون است که برحسب  ( اظهار می 4از کتاب    2)فصل    قرارداد اجتماعیروسو در  

ماهیت به رضایت عموم نیاز دارد و آن قانون قرارداد اجتماعی است. الزمه قانون قرارداد اجتماعی  

رضایت عموم است و چنانچه این رضایت تحقق یابد مدنیت تحقق یافته است. روسو به تفصیل بیان  

پذیر است.  اراده و اختیار خویش است امکان کند چگونه جلب رضایت انسانی که صاحب عقل و  نمی

آیا رضایت او که امری احساسی است شرط تحقق مدنیت است و قرارداد منوط به این رضایت است؟  

خواهد به الزمه  توان گفت چگونه رضایت عموم تحقق یافته است. شاید او می روسو نمی بیانبرحسب 

ق یعنی  دارد  وجود  مدنیت  بگوید  و  کند  اشاره  او  حکم  است.  بوده  موجود  پیشاپیش  اجتماعی  رارداد 

که بدون نیاز به این همه تفصیل و تفسیر و فرض و آورد درحالی واسطه قرارداد اجتماعی را پیش می

می  اجتماعی  زیستن  برای  عام  اصل رضایت  همان  اجتماعی  قرارداد  تلقی  طرح  مدنیت  سبب  تواند 

 گردد.

مشروط به مدنیت پیشین نیست. حقیقت این است که آن یک  قرار داد اجتماعی روسو ابداعی است که  

اجتماعی است یکی پنداشت. آن اگر   لوازمتوان آن را با عمل حقوقی که مشروط به  مجاز است و نمی 

انسانی   نهاد  بسته است. آن فرض  آن  به معنا و مفهوم مطلق و نه مشروط  هم حقوقی مالحظه شود 

 است. درآمده  تصور  بهو قدرت سیاسی  مطلق است که پیش از اجتماع، حاکمیت 

 

 ست قرارداد تکلیف سلبی است و غیر از تفویض نی

روسو همه مواد قرارداد اجتماعی را در ماده تفویض خالصه کرده است. هریک از ما، شخص خود  

کند. وضعیت برای همه همان است و چنانچه کسی آن  و همه حقوق خود را به همه چامعه واگذار می 

)را   است.  کرده  دشوار  نیز  خود  برای  پس  کند  اجتماعیدشوار  ششم(  قرارداد  فصل  اول،  کتاب   ،

به  بر کسی تحمیل شود دشوار  نحو متقابل می روسو در جای دیگر  از جانب همه  گوید وضعیتی که 

و    (Lettres érrites de la montagre, lettre vш)نیست.   فرد  در  اجتماعی  قرارداد  عبارت 

 ول مختلف است اما مقصود مولف در هر دو مصداق یکی است. جامعه در مدل

می  قرارداد  خود  با  هرکس  است.  افراد  با  جمع  متقابل  تکلیف  اجتماعی  طرف  قرارداد  یک  بندد. 

قرارداد به عنوان عضو هیئت حاکمه و طرف دیگر به عنوان افراد یا اتباع. دوطرف قرارداد یک  

 آید. وجود می تکرار تعهد به دور و ان ملت از شود. بدین سفرد بیش نیست که تکرار می 
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  و حالت اجتماعی  امکان فرهنگتقدم اراده سیاسی بر 

( طبیعی  )status naturalisهابز وضع  از وضع مدنی  را   )status civilis می تمییز  این  (  و  دهد 

اجتماعی انسان که  تواند به مر  ارتباط  دهد. وضع مدنی میاخیر را ذیل مفهوم عام فرهنگ قرار می 

نوع خود می  پروژه شده در  ارتباط  تعریف شود.  برای عمل سیاسی است  اقدام  به مثابه  مقدمه  تواند 

حامل    ،توان منوط به وجود فرهنگ کرد جز آنکه فرهنگ را ظهور فرهنگ باشد. وضع مدنی را نمی 

ظرف   طبیعو  وضع  که  است  این  امر  حقیقت  پس  کرد.  تلقی  اجتماعی  تعامل  لوازم  شیوه  از  که  ی 

مقدماتی وضع فرهنگی است زماناً متاخر از وضع مدنی و اجتماعی نیست و تأخیر آن از وضع مدنی  

تأخیر به شرافت و مرتبه است یعنی در شرافت متأخر است در حالی که در تکوین زمانی اگر مقدم  

 هم نباشد متأخر نیست. 

ا برعکس. تأثیر بنیادی فرهنگ در پیدایش  سازد و یآیا فرهنگ است که سیاست و عمل سیاسی را می

نمی نگرش و  نباید  را  سیاسی  مواضع  و  و مالحظات  امر  ها  که  کنیم  توجه  باید  اما  کرد  انکار  توان 

می  جستجو  خود  ذاتی  اقتدار  و  اتوریته  در  را  خود  سیاسی  حیات  بهسیاسی  و  که  کند  اهمیتی  رغم 

تصمیم  برای  مناسب  فضاهای  پیدایش  در  متن  گیریفرهنگ  همچون  سیاسی  امر  اما  دارد  ها 

 هرمنوتیکی اعتبار خودش از خودش دارد. 

بی  و  یله  و  رها  مدنی  وضع  سیاسی  عمل  در  انسانی  اراده اراده  بلکه  نیست  شرط  و  هرچه  قید  ای 

اراده انسانی در  مشروط برابر  دارد و  کنش فرهنگی  تر و مقیدتر است. در  پیش از مدنی  که وضع 

 انضباط است. قید و شرط و بی بسیار رها و بالنسبه بی  -محدودیت توان انسان در برابر طبیعترغم به

 

   های عام حیات اجتماعیعمل سیاسی و کنش

منافات   بازار  و  نقد  و  تجارت  و  زیان  و  سود  مردمان   اراده  با  در عمل  الزاماً  سیاسی  مردان  اراده 

اراده مؤخر که اراده اقتصاد و بازار مردان است یک اراده البشرط  ندارد. آن اراده مقدم نسبت به این 

از اقتصاد و سود و نفع و زیان و برد و باخت دینار و درهم است نه به شرط آن و نه به شرط الی از  

با بازار کنار می آن. سیاست طرفه پدیده  نیست که  ای است که در هر وضعیتی  بدان معنی  آید. این 

های بازار و کسب و کار و معیشت تعریف نمود.  آل بدون مالحظه واقعیت سی ایده بتوان یک عمل سیا

می  تلقی  شایسته  و  مناسب  سیاسی  عمل  یک  آنگاه  سیاسی  عمل  و  هر  شؤون  و  تعینات  به  که  شود 

ای در  شرایط زندگی اقتصادی معترف و آگاه باشد. همانگونه که متقابالً در هر کنش اقتصادی حرفه

شود. با  رایط سیاسی و امنیتی و اجتماعی با چشمان باز لحظه به لحظه تعقیب می بازار و بورس ش

هم  را  سیاسی  عمل  نباید  اوصاف  اجتماعی  این  تأثیر  در  آن  با  همسنگ  و  اقتصادی  عمل  با  طراز 

الشعاع  ای که مرسوم باشد تحت دانست. پس از پیدایش یک سازمان کلی اجتماعی اقتصاد به هر شیوه 

و   سیاسی  می عمل  شمرده  متحد  آن  وحدت  با  سنخ  از  وحدت  این  شد  اشاره  که  همچنان  البته  شود، 

 البشرط است. 

از نظر دستوری بر دیگر   ندارد  کنش فلذا عمل سیاسی  برتری  اقتصادی و فرهنگی  یعنی    .اخالقی، 

تعین خاصی دعوت نمود تا با مداخله  توان کنشگران را از نظر اخالقی به عمل سیاسی عام و بی نمی

اخالقی  کنشگر   حکم  یک  از  او  تبعیت  عمل  و  البته  شود.  حاصل  سیاسی  عمل  از  جدیدی  صورت 

ای است که اخالق زمامداران و مشارکت کنندگان را به نمایش  رغم تقدم پیشاپیش خود آینه سیاسی به 
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ای ندارد زیرا  یس هنجارهای اخالقی ویژه گذارد. ظاهراٌ عمل سیاسی به معنی عام کلمه نیاز به تأسمی

ه شروط عملی  توان آن را مشروط برغم تحول پیوسته آن پیشاپیش حامل دواعی اخالقی است. نمی به

دولت   آن  یا  این  دانست  وعام  امثالهم  و  ضددولت  و  غیردولت  آن  یا  چون    .این  سیاسی  عمل  هر 

 سازد. می که تخم مخصوص خود را در النه خویش گرممینروایی است 

شود.  معمواًل در یک عمل اخالقی آن عمل منزه از هرگونه شوائب و مقاصد سیاسی فرض تلقی می 

کند. در  آن را به نحو مستدل بیان می نقد عقل عملیای پیش از کانتی دارد اما کانت در این رای سابقه 

خالص عمل و تجرید آن  ای جز اتوان تردید داشت که یک فرد انسان برای تهذیب نفس چاره این نمی 

بدان معنی   این هرگز  اما  امیال خودخواهانه و شخصی ندارد.  آمیخته به منافع و  نیات و مقاصد  از 

تواند و باید مجتمع انسانی و زندگی  نیست که شخص برای نیل به چنین عمل پاک و بدون شائبه می 

گوید.   ترک  مطلقاً  را  برابر،  سیاسی  اجتمدر  و  سیاسی  شرایط  سیاسی  مالحظه  که ظرف عمل  اعی 

شود به معنی محدود کردن عمل اخالقی و یا ممتنع ساختن آن نیست بلکه همانگونه که  محسوب می 

 خواست تأیید عملی بودن آنست. هگل می

توان نادیده گرفت که باید و نباید اخالقی در عمل سیاسی اصالتاً بیطرف است.  اما در طرف مقابل نمی 

که   نیست  معنی  بدان  و  این  خیر  اهل  یکدیگر  با  یا  و  هریک  مطلقاً  دولتمردان  یا  و  احزاب  مردان 

نمی  کلیسا  و  مسجد  به  مثال  برای  و  نیستند  نیک  عمل  و  کمک  صالح  خیریه  مؤسسات  به  و  روند 

کنند. مسئله این است که تا آنجا که به اطراف عمل سیاسی مربوط است خوب بودن و بد بودن  نمی

های جدلی و زبانی برای خوب بنمودن و بدنانمودن طرف خویش درآید و  تواند بخشی از فرصت می

 ای این کار از ضرورت عملی سیاسی و سیاست عملی برخوردار است.  از نظر یک سیاستمدار حرفه 

می  را  سیاسی  عمل  بهیک  هنری  توان  عمل  یک  یا  و  فرهنگی  اقتصادی،  عمل  یک  از  آسانی 

ع در  اضطراری  موارد  جز  به  مربوط  بازشناخت.  انسان  حیات  ادامه  به  که  آنجا  تا  اقتصادی  مل 

انسان می می خود  اختیار موضوع  مستلزم  موجودیت جسمانی  تصرف  نمی شود حق  البته  توان  باشد. 

هیچ  امکان گفت  این عمل  در  انسانی  آزاد  اراده  از  خارج  تصرفی  در  گونه  تصرف  نیست. حق  پذیر 

غیردولت )خانواده، قبیله و رهبران دینی و غیرسیاسی(  حیات و مرگ با دولت باشد یا عمالً به دست  

الحقوق آن  هرچه باشد آن شأنی از شئوون عمل سیاسی است و در اجرای این حق نسبت به دیگر ذوی

قانون   طومار  تواند درتر است که دست باال را در عمل داشته باشد. همچنانکه دولت می کسی  محق 

آ والدین  به  را  اطفال  مجازات  می خویش  نیز  دینی  رهبر  یک  بسپرد  بودن  نها  آوردن  الزام  به  تواند 

گونه اجازه دادن طرفین به یکدیگر در حق  توان اینقوانین و احکام مدنی برای مؤمنین فتوی دهد. می 

 تصرف را از نتایج یک عمل سیاسی بنیادین لحاظ کرد. 

ش از هر عنصر دیگر بروز  شاید بتوان گفت در طبیعت عمل اقتصادی این عنصر رقابت است که بی

هیچ  دارد.  تجلی  زشت  و  و  غیراخالقی  رفتار  با  توأم  که  هرچند  را  بازار  رقابت  دَّت  ح  و  شدت  گاه 

رقابت می با  کوششباشد  و  دستجات  ها  و  احزاب  مرموزانه  های  کشمکش  و  سیاسی  موذیانة  های 

نمی  دیگر  درعیناجتماعی  کرد.  مقایسه  رقابت توان  تأثیر  آنکه  با  رقابت حال  در  سیاسی  های های 

اقتصادی قابل انکار نیست اما این به معنی غلبه و شدت و چیرگی همیشگی رقابت سیاسی بر دیگر  

اند و عمل اقتصادی  های اقتصادی غیرسیاسی همچنان پیوسته و متمادی مسابقات بشری نیست. انگیزه 

المللی چنان با سرنوشت  د سیاسی بینهای موجوپذیر است. بسیاری از نظام در مقام مقایسه کمتر تناوب 

توان تصور کرد بدون آن شرایط زیربنایی چندان دوام  ماهیت اقتصادی امپریالیسم پیوند یافته که نمی 

درس  ما  به  تاریخی  تلخ  این حقیقت  می یابد.  بسیار  فعالیت آموزد. میهای  در  چنانچه  گفت  های توان 

آگاهانه است و مقصود اولی و بالذات در آن  تصرف نا اقتصادی حیات انسانی مورد تصرف باشد آن  
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یابد اما همان حیوان برای حفظ حیات از  نیست. همچنانکه یک حیوان آبشخور خود را بدون اراده می

رو چنانچه  رساند. ازاینرهاند و خود را به مرز شعور می خطر دشمن با حرکت ارادی خود را می 

ان  اقتصادی حق تصرف در حیات  اقتصادی سیاسی  در عمل  به نوعی از عمل  سان مدنظر باشد آن 

تواند بجا و یا نابجا، صواب و ناصواب باشد و متقابالً پاداش  مبدل شده است. آن ذیل عمل سیاسی می 

 یا مجازات خاص خود را کسب کند. 

ر  امر سیاسی ماهیتاً غیر از امر فرهنگی و همچنین غیر از امر اقتصادی است. چنانچه عمل سیاسی ب

طراز و یا حتی  سطح و هم امور اقتصادی و فرهنگی و تربیتی سبقت نداشته باشد ناچار باید آن را هم 

مغز نازل بدون  بتواند  جامعه  یک  که  است  آن  این سخن  الزمه  و  کنیم  دیگر فرض  امور  آن  از  تر 

ف اقتصاد باشد، هنر و  اداره شود،  برای خود  از  اندیشه عملی و سیاسی  رهنگ و  سیاسی و تدبیر و 

به  اما  باشد  جریان  در  نیز  تربیت  و  سیاسی  تعلیم  تدبیر  و  بدون حکومت  و  و خودسرانه  مستقل  نحو 

اگ متشتتی  وضعیت  چنین  تصور  فردی.  یا  نادرجمعی  بسیار  دستکم  غیرعقالنی  نه  حتی    ر  یا  و 

قاومت  تواند دربرابر دیگر موجودات بیرونی مای چگونه می رسد. چنین جامعه غیرمحتمل به نظر می

می  تصمیم  دشمن  دفع  و  تدارک جنگ  برای  چه کسی  کند؟  حفظ  خود را  و  یا  بکند  باهم  گیرد. همه 

 صورت جامعه مذکور با خطر آنارشی یا نابودی مطلق مواجه است. کس دیگر!. دراین کس با هیچ هیچ

انضمامی  آن  ندارد.  جدایی  معنوی  و  متافیزیکی  امر  از  جامعه  در  سیاسی  امر  وجهاما  امر    ترین 

نحو و قسم است. هیچ چیزی در خلقت انسان به اندازه امرسیاسی با اراده و  هرمتافیزیکی و معنوی به 

 تقدیر عامه تکوینی و تدوینی خداوند در جهان پیوند ندارد.

یک فصول تفصیالً به  خود در هیچ سیاستت تاریخی فلسفه سیاسی ارسطو وی در کتاب  به رغم شهر

شود. کتاب نپرداخته است. کتاب اول او از تعریف و سازمان حکومت شروع میماهیت امر سیاسی  

های های کامل و مطلوب افالطون و فالئاس و هیپودام و درباره بهترین حکومت دوم درباره حکومت 

و   شهروندی  فضائل  و  شهروند  درباره  سوم  کتاب  است.  کارتاژ  و  کرت  و  اسپارت  یعنی  موجود 

انواع  ها دمکبندی حکومتطبقه  انواع آن است. کتاب چهارم درباره  الیگارشی و مونارکی و  راسی، 

بنیادی حکومت از نظر قانون اساسی است. کتاب پنجم درباره انتخابات و کتاب ششم درباره سازمان  

مردمان و حکومت  کمال مطلوب  درباره  هفتم  کتاب  و  الیگارشی  و  این  دمکراسی  در  تنها  است.  ها 

رود که به گفتار ما درباره عمل سیاسی مربوط است. آنجا که او  ثی سخن می کتاب است که از مباح

 گوید.درباره دالیل و اسباب فضیلت مرد سیاسی که دارد یا پندارد سخن می 
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 فصل پنجم: نظم و قرارداد  

 کنندگی عمل اصل تعیین

کنندگی سیاسی مبین وحدت وجود و  تعیین کنندگی امر سیاسی خصیصه ذاتی و ماهوی آن است.  تعیین

 ماهیت عمل سیاسی است که درجای خود آن را باید بسط و توضیح داد. 

می  اتفاق  سیاست  زمین  در  آنچه  تمامیت  جهت،  می بدین  تلقی  سیاسی  رخداد  و  ناحیه  افتد  از  شود 

ای مختلف و  هآید. بدون عمل سیاسی موجود زنده گروه های مختلف سیاسی بوجود نمی مجموع گروه

های سندیکاهای  مانند. برای مثال فعالیت جان میهای گوناگون سیاسی مانند اجزاء یک بدن بی اجتماع 

مقدمه  چنانچه  نباشد همچون کوشش کارگران  پیشرو  سیاسی  برای عمل  معمول ای  پایین  درست  های 

به توجه  سیاسی صرف  امر  ماهیت  شناخت  در  بود.  خواهد  سیاسی  اهمیت  فاقد  ساختارهای    اداری 

های فعال و علنی و نیمه فعال زیرزمینی علم سیاست را در حد  های مختلف سیاسی و سازمانگروه

می تنزل  سازمانی  ساختارهای  و  اجتماعات  تاریخ  موضوع دانش  از  سیاستمدار  یک  تجربه  دهد. 

است. و   های مدیریت و سازمان منضم به یک تجربه زندهسازمان برخالف دانش مرسوم در دپارتمان 

هایی بر احکام انتزاعی علوم  توان انتظار داشت که در عمل سیاسی سرانجام چنان تجربه بنابرین می 

 مربوط به سازمان قدرت فائق باشد. 

کنندگی دارد و خودتعینی است آن،  ممکن است کسی بپرسد اگر عمل سیاسی چنین شأن مستقل تعیین 

یعنی ورای عمل سیاسی نیز هست  تعیینی  قانون  آن خود  از جمله  قانون  به هیچ  اساسی نیست؟  نیاز 

می  تعیین  را  سیاسی  عمل  حدود  امر  درواقع  و  براستی  آنچه  که  است  این  تغور پاسخ  و  حدود  کند 

مندرج در کتاب قانون اساسی نیست بلکه آن متنی از قانون بنیادی اساسی است که حتی بدون اعالن  

یاسی موجود پذیرفته شده است. این پذیرش منتسب  و اظهار رسمی و در صحنه کشمکش و مجادله س 

به قانون ماهیت حقوقی اظهاری صرف ندارد بلکه آن در یک متن زنده، وضعیت انضمامی و حقیقی  

پیشاپیش   رخدادی  و  غیرممکن  آن  از  اجتناب  و  است  االطرافی  تعم  پذیرشی  در  واحده  گشتالتی  و 

کت در  اساسی  قانون  از  که  آنچه  است.  شده  می پذیرفته  باقی  نوشته  متن  و  هرچیز  اب  از  بیش  ماند 
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هایی برای جدل و کشمکش لفظی و تبلیغاتی است که هرچه باشد دیگر بالنسبه به عمل سیاسی  فرصت

خوانده  اصول  علم  در  دارد.  فرعی  عمل اهمیتی  هو  بما  عمل  و  عمل  به  است  مترتب  ثواب  که  ایم 

له تاریخی انتخاب جانشین رهبری در جمهوری عنوان مثال این مطلب درباره مسئمطلوبیت دارد به 

باشد  اسالمی کامالً صادق است. در عمل سیاسی آنچه که بنابر ضرورت عملی پذیرفته شده مالک می 

طرف چون و چرای قانون اساسی از یک و نه آنچه که اطراف گوناگون تمایل دارند با شعار قبول بی

اساسی آن از طرف دیگر نسبت به مسأله مذکور واکنش نشان  و یا نمایش تردید در بسیاری از مواد  

 دهند. 

تواند دوام آورد و تمامیت خود را صورت  یک پرسش مهم این است که عمل سیاسی تا چه زمانی می

کند که امید به تأثیر آن ازبین نرفته باشد  گر تا زمانی از اطراف بروز میبخشد؟ مطمئناً کنش مداخله 

تا که  است  درست  کنش   این  به  سیاسی مشروط  موجودیت عمل  واکنش حدودی  و  اطراف چند  ها  ها 

تعیین آنچه  اما  است  متوارد  جانبه عمل  سیاسی  با عمل  سیاسی  یک عمل  محاق رفتن  به  است  کننده 

همین دلیل به عنوان مثال در اواخر دوره جنگ ایران و عراق شاهد بودیم که پس از  به   42بعدی است. 

انتزا میل  رفتن  و  محاق  زمان  اجتماعی  و  اقتصادی  تنگ  شرایط  بدلیل  پیروزی  به  رهبری  عی 

المللی که کار بسیج نیروهای نظامی و مردمی را دشوار و سخت کرده بود و متعاقب آن  فشارهای بین

اطراف دایرة عمل سیاسی دیگری که    598پذیرش قطعنامه   به  همه نیروهای مختلف سیاسی کشور 

که کمتر کسی از تعینات و کیفیات  چشم دوخته و حلقه زدند درحالی شد  پس از جنگ جانشین آن می 

پیش  افتد آگاه بود و گمانه آنچه بنا بود در  اتفاق  جاه زنیرو  اکثراً  پردازانه  طلبانه و خیال های موجود 

 بود. 

( اضطرار  تفسیر  برمی extreme caseیا  Ernstfallحد  سیاسی  امر  حد  آن را  اشمیت  که  شمارد ( 

مهم   و زمانی  بسیار  موقت  که  نیست  از وضعیتی  اضطرار حاکی  حد  که  مسلم است  دقیق است.  و 

تواند  باشد. بنابرین ترجمه آن به وضع اضطراری فریبنده است. از اصطالح "وضع اضطراری" می 

تواند از حد بگذرد  ذهن متبادر می شود که عمل سیاسی پس از یک برهه خطیر و بحرانی می چنین به 

که حد اضطرار چنین نیست. حد اضطرار ماهیت عمل ات خود ادامه دهد. درحالی و همچنان به حی

همین سبب است  سیاسی در زمان مضطرب و زمان تغییرات، عمل سیاسی در حد آن تمام است و به 

یعنی ماهیت آن در    43که اشمیت معتقد است عمل سیاسی یا هست یا نیست اما اگر هست مقتدر است 

است. ب بودن آن  اقتداری که حد اضطرار است و آستانه خروج است عمل سیاسی  مقتدر  دون چنین 

 هنوز ناشکفته و نانیرومند است. 

هیچ است.  موقت  یک وضعیت صرفاً  بیطرفی  سیاسی  یک عمل  نمی در  بیطرفی  نقطه گاه  نظر  تواند 

شرایط موجود  شناسانه از  نحو پایدار منعکس کند. بیطرفی جز تخمین فرصتطرف را به سیاسی یک 

به  بسته  وجودش  که  است  غیراصیلی  وضعیت  یک  بیطرفی  نیست.  مفقود  موانع  اصیل   وضعیتو 

ارزشمند می جانب  براستی  بیطرفی  اگر  است.  اطراف عمل سیاسی به نگرانه  با  بود چرا همه  یکباره 

نمی  آن عمل سیاسی را عقیم و نازا  قدرتمند موجود دسازند؟! درمیان دولتکشف  ثالث  نقشه  های  ر 

امکان  هنگامی  واقعی  بیطرفی  جهان  دولت ژئوپلتیک  بین  که  است  زمان  پذیر  در  آنها  بین  که  هایی 

 
با  .   42 دولت حسن روحانی جز  گفتگوی  مگر  به  موسوم  با عمل سیاسی  محمد خاتمی  از دولت سید  متمایز  برجام  به  موسوم  قالب سیاسی 

اند حضور داشته باشند و های دیگر که در پی آمدهتوانند در دولتها نیست؟ پس از انقالب مرسوم این بوده که برخی اعضای کابینه می تمدن
مدیرکل  آنها و  معاونان  از وزراء و  بسیاری  را می هما  کابینهایی  در  که  از جریان شناسیم  گوناگون  داشتههای  مشارکت  گوناگون  اند. و  های 

شود بلکه تمایز ها و مدیران و مسئوالن اداری متمایز می ها کمتر با نام اعضای کابینه و ترکیب هیئت وزیران، مدیرکل که دولتای برایننشانه
 ز با کم و کیف خاص آن است.اصلی آنها به شاکله بنیادی عمل سیاسی متمای

 .47، ترجمه جیرانی و رسول نمازی، صفحه مفهوم امر سیاسی .  43
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از منافع در قضیه متنازع  نسبت  دارد کمترین  بیطرفی وجود  آن  فیه  جنگ و در دوره خطر احتمال 

 پذیر باشد. امکان

و واحد اجتماعی مقدمه برای    مقدمه بازگردیم: از منظر یک عمل سیاسی وجود سازمان، گروهباز به 

می  اصالت  را  سیاسی  مر  عمل  آنچه  نیست.  آن  هنوز  و  است  به  تحقق عمل  آن  درونی  اراده  بخشد 

آن برای جامعه سیاسی جریانات، احزاب، گروه  به تمامیت بخشی  است.  عبارت ها و عناصر انسانی 

تصمیم گیرنده غایی و نهایی  تر، فلسفه وجودی این واحدهای سیاسی همان عمل سیاسی است که  آسان

 است. 

معنای امر سیاسی دیگر محدود به مناسبات قدرت رسمی نهاد و سازمان و سرانجام ماهیت و اساس  

های غیرمعمول ها و کنشدولت نیست. معنای امر سیاسی خواه ناخواه چنان توسعه یافته است که پدیده 

گیرد. از زمان وقوع حادثه سپتامبر،  دربرمیرا در کنار پدیده ها و کنش های مرسوم و شناخته شده  

های های سازمان تحقیق درباره احتمال وقوع رخدادهایی چون یازدهم سپتامبر بخش بزرگی از فعالیت 

سیاسی و اطالعاتی در امریکا، انگلستان و فرانسه و دیگر کشورها شده است. این خود نشانه توسع  

 است.  بی حد و اندازه در ماهیت امر سیاسی مدرن

های جهان از مفهوم مرز اثر عمیق و  های تکنولژیک ادوات و ابزار نظامی در تلقی دولتپیشرفت 

های اول و  ای گذاشته است. مسلم است که آن مفهوم مرز با پیشینة قرن نوزدهمی که در جنگگسترده

ندان دقیق نبوده  های تکنولژیک نظامی دیگر چدوم جهانی کاربرد گسترده ای یافته بود در مجال تازه 

های  های مرزی کوشش ها برای حفظ قابلیت عمل می آمد. دولتای از مفهوم مرز به و باید تعریف تازه 

قابلیت المللی جدیدی را تجربه می بین نوینی را عرضه کنند و بدین شیوه مرزها خود  های گستردگی 

خورد. در  بر تثبیت آن است گره می ها  دارند. عمل سیاسی با مفهوم مرز تا آنجا که مساعی دولتمی

آن عمل سیاسی که مطلوب دولت  نوین مرزی  این مفهوم  با  طرف مقابل  هاست در درون مرزها و 

 گیرد. های امنیتی و حدی آن شکل می رعایت قابلیت 

بدین منوال عمل سیاسی تا آنجا که اطراف آن شانس یافته باشند نسبت به بیگانگان طردکننده است.  

حقیقی    برای عمل حفظ سرزمینی  برای  که  دولت  که همچون  دارد  مجازی وجود  سیاسی سرزمینی 

عمل سیاسی سعی در حفظ سرزمین و قلمرو خویش دارد. سرنوشت یک    -کوشدجغرافیایی خود می 

 عمل سیاسی به اهتمام آن برای حفظ قلمرو آن بسته است. 

              

 سابقه اتیمولوژی فلسفی نوموس 

آغا فلسفی بگذارید در  به  باستان دو اصطالح ثسموس  ز نوموس را  بیان معرفی کنم: در یونان  ترین 

(ϴЄбμός( و نوموس )ᴠόμoς  )  پدیدار شده است. نخستین اصطالح به معنای قانون موضوع است

و نوموس مترادف با قانون مقبول است. ثسموس به نظم باطن و نوموس به نظم و قانون ظاهر تعبیر  

است و بین این دو تمایز مطلقی وجود ندارد و هر یک به دیگری قابل تحویل است. اولی  و تأویل شده  

 statuteمظهر اسم باطن نظم و دومی مظهر اسم ظاهر قانون است. نوموس نظم یا قانون نهاده )

order  به یونانی، در اخالق، فرهنگ و یا مذهب همه  ( است. شئوون گوناگون نوموس در پایدیای 

گردد که مقصد آن همان نفس آن است. اعتبار آن بنفسه و لنفسه است.  ای بازمییگانه   همان فضیلت

گریزد. این عمل که سقراط از حکم مرگ دادگاه آتن که مبتنی بر نوموس است نمی همین دلیل است به
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در    آپولوژیدهد. پیشتر از  شناسی فیلسوف شهید را در عمل سیاسی نشان میسقراط باالترین وظیفه 

 این تعهد عمیق سقراطی به نوموس به بیان آمده است.  کریتونساله ر

گذاری راستین  معنی مقوم نظم و سامان فطری روح است. افالطون قانون نوموس در فلسفه سقراط به 

  قوانینو  مرد سیاسی داند. در رساله را در تقلید از مثال و کسب فضیلت نظم و سامان فطری روح می

قان عملی  تطبیق  می طریق  بیان  را  نوموس  توسیع  و  بسط  طریق  یعنی  افالطون،  ون  نظر  از  کند. 

نوموس در برابر فوسیس و از آن جدا نیست بلکه گوهره سامان و نظم در مرتبه پیش اجتماعی مقرر  

خواند. متقابالً در اندیشه این فیلسوف کوسموس از  جهان را بسامان می   گرگیاسشده است. در رساله  

 نوموس جدا نیست. 

برای افالطون نظم در جمهوری با فضیلت و نیکبختی از یک سرنوشت برخوردار است روح چنانچه  

اشد اجزای خویش را به تناسب در امر خویش، سامان دهد و خود  ( بdikaioō ςio/ α Saikدادگر )

( اما نوموس امری انتزاعی نیست بلکه  443  –  4/444،  جمهوری( دست یابد. ) Koσμόςبه سامان )

به لحاظ عقلی   انتزاعی خیالی و  نوموس سخنی  بدون عینیت،  نوموس در عینیت آن است و  تمامیت 

است.   نامعتبر  و  نمودن  فلذا  نامتکامل  لحاظ  سیاسی  نظم  ایجاد  برای  گام  اولین  افالطون  نظر  از 

نظم سیاسی ورای ترجیح  باید توجه داشت که  ذالک  متضاد است مع عینی  اختالفات اجتماعی و منافع  

از عدم ترجیح   آن برخاسته  به جنگ است.  نسبت  نیز مقدم  به صلح و  یا صلح و مقدم نسبت  جنگ 

 جنگ یا وجود مرجح صلح نیست و خود اصلی البشرط است. 

 

 قرارداد اجتماعی از شئوون نوموس است 

برگزیده  و  بهترین  تنها  نه  نوموس  نظام  بدون  بلکه  ترین  است  ناممکن  و  نایافتنی  تحقق  سیاسی  عدل 

ابتر می  و  ناتمام  انسان  اجتماعی  تنها یک  حیات  نوموس  گفته است  هیدگر  که  همانگونه  نماید. زیرا 

 44قانون نیست بلکه آن تخصیصی است که متضمن در تقدیر وجود است. 

م را  و شهروندان  است  خویش  به  داعی  که  است  اجتماعی  سامان  و  نظم  رعایت  نوموس  به  وظف 

گیرد. نوموس  کند. بدون نوموس نه تنها جامعه بلکه دین و فرهنگ در مظأن تردید قرار می خویش می 

نظر چنین  نظمی مقابل آن است. به در یک چنین معنی اعم از نظم در شئوون ظاهری اجتماع و بی 

قق و تصور است.  آید که در طرف مقابل، یعنی در یک وضعیت آنارشی نیز اصل نوموس قابل تحمی

چنین معنی دربرگیرنده از نوموس بیان دیگری از نظم وجدانی انسان متعهد اجتماعی است تا صرف 

 نظم بیرونی به نیروی جبار دولتی که مسئول اداره سیاسی و اجتماعی جامعه است.  

 

 استیالء نوموس بر آنارشی 

آنارشی علی ازاین و  به دولت  نوموس  تفوق  نمرو  و  جبار  ی السویه است  دولت  مقابل  در جهت  توان 

ویژگی   فاقد  و  نسبی  امر  یک  را  نوموس  که  داد  تقلیل  سوفسطی  موضع  تاحد  را  آنارشی  وضعیت 

داند. قانون انسانی خودبخود ضدانسان و آزادی او نیست. فلسفه قانون انسانی مخالفت با  جوهری می

ن انسانی است که بدون وجود قانون  آزادی انسانی نیست بلکه تقسیم و تنظیم مراتب شئوون  گوناگو

 
 تواند قابل حمایت و تبعیت باشد.سپارد می . تخصیصی که چون انسان را به جانب هستی می  44

 Martin Heidegger Basic Writings, edited by David Farrell Krell, London: Routledge, 1996,  p. 262 . 
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تحدید  می با  را  آن  قانون  کلمه  تبیین  آغاز  در  نباید  دلیل  همین  به  بیانجامد.  تضاد  و  تزاحم  به  تواند 

های انسانی تعریف نماییم. چنانچه قانون را در آغاز در برابر ازادی انسانی تعریف کنید تحمل  آزادی 

انسان  برای  را  دشوار خواهیآن  و  قانون  ها سخت  پذیرش  به  مجبور  خود را  که  انسانی  و  ساخت  د 

میمی قانون  پذیرش  به  مختار  را  خود  که  انسانی  از  به داند  و  نافرمانبردارتر  میزان  دادند  همان 

منحصر  ضعیف نوموس  بنابرین  است.  نیست تر  اجتماعی  قرارداد  حاالت    در  در  کان حاضر  کما  و 

 گوناگون متقابل و متعارض طبیعت انسانی باشد. 

و   همراه  باستان  یونان  سیاستمداران  و  فیلسوفان  سیاسی  اندیشه  و  سیاسی  فلسفه  در  نظم  از  پرسش 

گونه که مردمان در حیات اجتماعی زمانة خویش با آن مواجه  متالزم بوده است با تحقیق در نظم بدان 

ا اند.  در  بوده  می   جمهوریفالطون  آن  را  ممکن  سیاسی  نظم  بهترین  با عدالت  به صراحت  که  داند 

به  اجرای عدالت  آن نظم سیاسی باشد.  پایه  بلکه  باشد و  برای همه درآمیخته  اجتماع  خیر همگانی  ی 

برتر است نه جنگ  آنچه که مصلحت    ها است.انجامد و به سود همه نه صرفاً به سود جناح سیاسی می 

  45و نه تفرقه بلکه این دو را باید کنار نهاد و صلح و منافع خیر متقابل است که بهترین است. است  

نحوی که در عمل سیاسی  افالطون نیز تابع سلف خود سولون به آشتی و صلح اعتبار خاص بخشید به 

چیز می بر همه  مقدم  را  طبقاتآن  بین  اتحاد هماهنگ  و  توازن  بر  مبتنی  این صلح  اما  و    دانست. 

دیدگاه فیلسوفان یونانی و بخصوص افالطون سرنوشت شهر با    در .  باشدهای گوناگون اجتماعی  جناح 

آمیخته و بهترین وضعیت از برای نظم و قانون در شهر برتر یا مدینه فاضله قابل  سرنوشت نظم درهم

ین پدیده  تربریم و انضمامی سر می تعریف است. شهر همان جای زیست اجتماعی است که در آن به 

انسان کلی است. پس آغاز ظهور درک فلسفی سیاسی درک انضمامی و حقیقی از نوموس است و نه  

 فهمی انتزاعی و غیرحقیقی از آن. 

پیشفرض  با  را  نظم  در  تفقه  جدید  دوره  سیاسی  علوم  عالمان  و  طبیعی،  فیلسوفان  قانون  چون  هایی 

ان نفع خویشتن را در بقای اجتماعی و حضور اند. نوع انسآمیخته وضع طبیعی دولت و اجتماع درهم

تواند پشتیبان حیات اجتماعی انسان باشد و انسان با اراده خویش نظم  نماید و نظم می جامعه تلقی می 

را از برای حفظ حیات خویش پذیرفته و یافته است. بایستی بگوییم نظم اجتماعی برخالف آنچه هابز  

از جبر  می های انسانی نظم اجتماعی موجب حفظ  هنگام تعارض آزادیمتمایز است. به پندارد اساساً 

رغم اینکه آزادی هر انسانی در طبیعت آن با آزادی انسانی دیگر تضاد  شود زیرا به حیات نوعی می 

تواند در برابر آزادی دیگران به ضیق و ظلم  ها میندارد اما در شرایط و مقتضیات خاص این آزادی 

 ر شود. بر دیگری منج

ممکن است یک انسان در زندگی روزمره نظم موجود را بپذیرد و تصور عمومی این باشد که بین  

پذیرش نظم موجود و وفاق اجتماعی نسبتی ضروری برقرار است اما از نظر یک فیلسوف استناد این  

به یکدیگر به  به دو مفهوم  نه  اجتماعی هنحو تصادفی و عرضی است و  اگر وفاق  ذاتی.  مواره  نحو 

ها و برخوردها در جوامع  ها و جنگ های جهان، شورشبود پس انقالب داعی به حفظ نظم موجود می 

وجود نیامده بلکه  ها بههای عظیم بر پایه اراده فردی انسان داد. زیرا این دگرگونی هرگز نباید رخ می 

ی عمومی نیاز بوده است.  های مردمی و وفاق ایثارگرایانه برای تحقق آن به مقادیر بزرگی از اراده 

گاه یگانه  گیرد ولی نظم هیچاین بدان معنی است که نظم اجتماعی به موازات وفاق اجتماعی شکل می 

می نیست گرچه  اجتماعی  و همبستگی  وفاق  اصل  سبب  و  آن  عامل  بعدی  فرآیند  و  معلول  که  تواند 

و بنابرین دلیلی وجود ندارد تا  شود  حساب آید. نظم یک مرتبه پیش از وفاق اجتماعی محسوب نمی به

 شناختی قرین بپنداریم. آن را با ضرورت بنیادین جامعه 

 
45, 628c.Plato Republic.  
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 نظم سیاسی و نظم انقالبی  

واحد   بزرگترین  یا  دولت  از  معنای  هیچ  که  کرد  استدالل  چنین  نظم  اصل  اثبات  برای  است  ممکن 

امکان نظم  بدون  پیشسیاسی  نیز  نظم  است پس  موجود  دولت  و چون  نیست  است.  پذیر  موجود  اپیش 

تر پولیس که فقط دولت نیست و شهر به معنای اوسع آن  توان گفت که نظم در معنای وسیع همچنین می

است وجود دارد بدون اینکه در این تعریف از پولیس فراخوان دستوری و اخالقی درباره نظم نهاده  

تواند حقوق و  که دولت می شده باشد. درجهت مقابل می توان گفت: مسلم است که از طریق نظم است  

فضیلت  شهروندان،  اخالقی  تربیت  همچنین  آیا  اما  نماید.  نگاهبانی  را  افراد  و  مایملک  آنها  مندی 

توان کرد که در معنای اولی  پذیر نیست؟ تردیدی نمی مندی جمعی و فردی آنها بدون نظم امکان سعادت 

در   اما  است  عنصری ضروری  نظم  مستقر  دولت  یعنی  حالت  پولیس  در  یعنی  پولیس  دوم  معنای 

جامعه ای که هنوز بدون سازمان قدرت و قدرت سازمان نایافته است آیا وجود نظم ضروری به نظر  

رسد؟ در جواب این سئوال باید قدری تردید نمود. نباید فراموش کنیم که پولیس در نظر یونانیان  می

هر شده باشد. بلکه آن مرجع هویت سیاسی  محدود به دولت مستقلی نیست که در جغرافیای متعینی ظا

نیز بخشی و پاره  داده است و این معنای موسع از پولیس هرچند  است که دولت  آن را شکل  ای از 

 ند تعریف نشده است. مشروط به تعهد اجتماعی است اما بالضروره نظام 

اجتماعی   بانظم  اجتماعی ضرورت میبی   متقارن  کینونت  در  بدون شرنظمی  و  کینونت  یابد  این  ط 

بی نمی و  آشوب  طبیعی  جهان  در  اینکه  کما  دانست.  بذاتها ضروری  را  نظم  طغیان  توان  و  نظمی 

شهاب اصابت  و  سونامی  و  طبیعی همچون زلزله  به نیروهای  و  دارد  امکان  آن  امثال  و  چشم  سنگ 

و  پذیر  امکان  نیز  نظمیرغم غلبه سیاسی نظم آشوب و بی هرحال به خورد در جهان انسانی نیز به می

 طورکلی مطرود دانست. توان آن را به است و نمی حتی موجود و متحقق 

به عبارت اخری معنای حرفی    . نظم برای یک نظام انقالبی حقیقی یک معنای آلی داردناگفته نماند  

کند و از قبیل معنای اسمی نیست که اصل موضوعی باشد. معنای استقاللی  دارد یعنی ربط برقرار می 

معنای استقاللی آن    به کوشند تا نظم را  ها از برای تحکیم فدرت خود می د. البته بسیاری از دولت ندار

دولت رایش سوم را با معنای استقاللی از نظم به  تمدن و  عنوان مثال، تاریخ معاصر  تحقق بخشند. به 

 یاد می آورد . 

 

 ای در طرح اصولی و فقهی نظم  مقدمه

متولی   فقه  احکام  علم  چون  و  است  آنها  ادله  از  نظم  به  مربوط  شرعی  احکام  استخراج  و  استنباط 

و   مسلمات  جزء  نیز  اصل  این  خود  و  نیست  دین  و ضروریات  مسلمات  از  نظم  به  مربوط  شرعی 

جامعه   هرچه  و  است  استنباط  و  اجتهاد  نیازمند  نظم  احکام  استخراج  است  نشده  ذکر  ضروریات 

شود. عادت براین شده تا نیاز به نظم را همچون  فروع و تفریعات بیشتر می   تر باشد نیاز به این پیچیده 

می  تلقی  آن  به  شرعی  درحالی حکم  را  کنیم  نظم  به  نیاز  تا  نشده  اثبات  هنوز  شرعی  حکم  این  که 

ضروری و شرعی تلقی کنیم. شاید مقصود برخی از حکم شرعی درباره نظم مفهوم حکم شرعی اعم  

 ت. از حکم شرعی واقعی اس

آیا نظم همچون نماز و روزه یک حقیقت شرعیه است؟ درست است که در برخی کلمات معصومین و  

نامه موال امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السالم از نظم یاد شده است اوصیکم  خصوص وصیتبه



63 
 

امرکم  نظم  یا    46بتقوی هللا و  تعیینی و  لفظ نظم در نص و سنت و روایت حقیقت و معنی  تعینی  اما 

جدیدی نیافته است: امتیاز دین حنیف در این است که نظم در اسالم با روح دعوت به توحید به آخرت  

می  سنت همراه  در  که  است.شود  نبوده  معمول  پیشین  نظم   های  ناب،  توحیدی  دعوت    از  پس  ورای 

مقصود اینکه با غور    .  است  رفته  کار  به  متداول عرفی  به مفهوم  مسلمین  میان  در  اکرم  رسول  بعثت

توان مدعی شد که این کلمه از استعمال لغوی خارج و به استعمال  و تحقیق در منابع فقهی موجود نمی 

 اصطالحی واصل شده است. 

این نیست.  قانونگذاری  به  نیازی  اولیه  احکام  در  که  دانیم  شریعت  می  در  و  همیشگی  احکام  گونه 

یوم  تا  معتبر  و  است  است.  مذکور  و  الدین  مصالح  تابع  که  است  قانونگذاری  نیازمند  ثانویه  احکام 

یابد. قوانین غیرنصی یا همان قوانین ماالنص  مقتضیات موجود در هر زمان صورت حکمی نو می 

قوانین عادی، آیین  اساسی،  قانون  قوانین مصوبه شوراها و  نامهفیه اعم از  اجرایی و  ها و مصوبات 

احکام  انجمن  مشهور  عنوان  تحت  به  ها  نیاز  یعنی  است  ثانویه  احکام  زمره  از  والیی  و  حکومتی 

چه می  نظم  درباره خود اصل  دارد.  از  قانونگذاری  یا  است  اولیه  احکام  در زمره  آن  آیا  گفت  توان 

 گردد که نیاز به قانونگذاری دارد؟احکام ثانویه محسوب می 

و   کتاب  بر  مبتنی  دلیلی  یعنی  اجتهادی  دلیل  نظم  درباره  اصول  تا  علم  ندارد  اجماع  و  و عقل  سنت 

دانیم که عالوه بر دالیل شرعی اصول برمبنای آن قواعدی برای استنباط حکم شرعی تأسیس کند. می 

ی مکلف در موقف نظم بیان شود که  عملیه نیز مالک است. یعنی مهم این است که سرانجام وظیفه 

اگر به  نباشد. پس  چیست حتی  اجتهادی دسترسی  بیان عملی می اصول  عالم علم  دالیل  پردازد که  به 

جای حکم واقعی  منتسب به علم است و چون عمل به آن منتسب به علم است تأیید شارع را دارد و به 

 توان ساخت تا شک در عمل برطرف گردد.  برای آن حکم ظاهری می 

دیث  ادله فقهی همچون دالیل اجتهادی نظم مختلف است. و قال الضرر و الضرار. قال الصدوق )ح

توان گفت که نظم  ( الضرر و الضرار فی االسالم فالسالم یزید المسلم خیرا و ال یزیده شرا. نمی 10

نظمی برهمان مبنا متعارض احکام عقل و  برمبنای حکم عقلی و شرعی ضرور و واجب است و بی

وصیه  نظمی تگاه به بی المحذورین نیست. در شرع مقدس هیچ شرع است. مرجح در بحث ما امر بین 

نظمی حکم نکرده است. اما اگر در فرمایش موالالموحدین دعوت به نظم شده  نشده و به وجوب بی 

 است نتوان آن را مشعر به وجوب دانست.  

انسان  نیز  عمل  در  می البته  جوامعی  در  امکانها  آنها  حیات  نظم  اجرای  بدون  که  نیست.  زیند  پذیر 

قبول کرد که  براین برمبنای حکم عملی  مبنا بایستی  بلکه  برمبنای حکم ظاهری نیست  به نظم  التزام 

در سراسر حکومت   را  نظم  نتوان همه  اگر  فلذا  کله.  الیترک  کله  ماالیدرک  است  در روایت  است. 

الطبیعه الیسقط بالفرد  توان آنچه را در نظم میسر است عمل نمود. الفرد المیسور من تلقین کرد اما می 

 . المعسور من الطبیعه

نظمی که مقدمه ظلم  نظمی را مقدمه بر حرام برشماریم، بی اگر مطلق مقدمه حرام را حرام دانیم و بی 

از ذی  اجتناب  نیز حرام است.  از مقدمه  باشد که خود حرام است پس آن  اجتناب  المقدمه متوقف بر 

بی  به  ظلم  حرمت  متقابالً  و  می است  سرایت  است  نظمی  مبغوض  ظلم  اگر  پس  که  کند.  ظلم  مقدمه 

های آن باشد  نظمی یکی از مقدمه نظمی است نیز مبغوض است. چنانچه یک امری حرام باشد و بی بی

بی بی مقدمه  که  است  این  بر  مشروط  این  بود.  خواهد  حرام  نیز  مقدمه  نظمی  باشد.  موصله  نظمی 
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ذی  به حرمت  دارد  مموصله حرمت  آن  امثال  و  فقر  و  نکص  یا  ظلم  که همان  باشد.  ی المقدمه  تواند 

المقدمه کند  ای حرام است که علت تامه باشد. و چون علت آمد تولید ذی گوید مقدمهآخوند خراسانی می 

نظمی علت تامه فساد باشد پس چون فساد به معنی عام کلمه  و بین این دو فاصله نباشد. چنانچه بی 

بی  فعل  پس  دارد  نمیحرمت  البته  دارد.  حرمت  نیز  قبول  نظمی  بی توان  که  علت  کرد  اکثراً  نظمی 

شود  نظمی موجب اعدادی می موجبه یا مولده باشد بلکه آن اکثراً علت معده و مهیئ است. فلذا فعل بی 

نظمی علت  صرف این که بی تا عمل و کار شخص در نظام اجتماعی مغایر با مصالح کلی افتد. اما به 

 م حرمت آن را به شارع نسبت داد. توان حکاعدادی برای ظلم و فساد و فقر باشد هنوز نمی 

بی  اگر  این،  بر  به  نظمی مقدمه افزون  نیست. اگر فرد نسبت  باشد خود آن حرام  ای برای فعل حرام 

امر شود. همان فعل  ارادی است  این فعل مقدماتی که  به  نیازی نیست که  دارد  فعلی مقدماتی اراده 

از دیگران هست برطبق قاعده الضرر و   اصلی که آن نیز ارادی است کافی است اگر نهی از آسیب

نظمی نیست.  کند و نیازی به نهی از بی الضرار پس نهی مولی از ضرار برای انسان ایجاد داعی می

تواند  نظمی نشود که در مرتبه دیگری است نمی اگر نهی از ضرار ایجاد داعی نکند و بازدارنده از بی 

بی  چنانچه  باشد.  و ضرار  ظلم  از  فینبازدارنده  حرمت  عنوان  نمی ظمی  باشد  نداشته  از  نفسه  تواند 

 جهت حرمت غیر حرام باشد. 

تخصیص  می در  تخصیص؛  قبیل  از  یا  است  و محکوم  حاکم  قبیل  از  نظم  و عدم  نظم  نسبت  پرسیم 

را   حکم  حکومت  در  است.  العام  مصادیق  من  بانه  االعتراف  العام  تحت  عن  االفراد  احد  اخراج 

خارج می  نفی می موضوعاً  نمی داند در ظاهر و درواقع حکم را  نظم را  توان نسبت نظم و عدم کند. 

نظمی باشد تا دلیل نظم بیاید و جای  نسبت حاکم و محکوم تلقی کرد یعنی بگوییم اول باید دلیل بر بی

چنین شرطی الزم نیازی نیست. علیهذا، هیچ ضرورت ندارد دلیل حاکم درباره نظم  آن را بگیرد. به 

توان بدون نقدم یکی بر دیگری و تأخر یکی از  هرحال میم بر دلیل محکوم باشد یا برعکس. به مقد

 دیگری نسبت بین این دو حکم را تصور نمود که هر یک دلیل نظارت بر دیگری دارد. 

نظمی از باب تزاحم است و نه تعارض. هیچ تنافی دالیل  از نظر حکم عقل عملی، اجتماع نظم و بی 

دهد و انسان هریک را که  ظمی وجود ندارد اما در اجتماع این دو در عمل تزاحم رخ می ننظم و بی 

نظمی ترک نظم است و  نظمی است و فعل بی شود. فعل نظم ترک بیانجام دهد با دیگری مخالفت می 

آورد و روابط وجود میدهد تزاحم قدرت به اجتماع این دو فعل و ترک که در پدیده اجتماعی رخ می

 کند. ماعی را مختل می اجت

چنانچه ضرر و ضرار ناشی از بی نظمی ملک را پر کند در چنین وضعی این حکم عقل عملی و  

نظمی قبیح است زیرا  اراده انسانی است که فرومانده است و نه حکم عقل نظری. چنانچه بگوییم بی 

حالی  در عین  است. مضر  بودن حرامضر  یعنی مضر  هم هست.  است موضوع  و  که علت  است  م 

االحکام العقلیه  نظمی همچون کذب از مصادیق مضر بودن است. قاعده فلسفی الجهات التعلیلیه فی بی

نظمی درعین اینکه علت است موضوع هم هست. یعنی از مصادیق  جهات تعلیلیه بکار رفته است. بی 

ه خود نخواهد که  نظمی است. اما ممکن است انسانی که نظم اجتماعی را نپذیرد به ارادمضربودن بی

های دیگر ضرر بزند و بنابرین حکم الضرر درباره ایشان صادق نیست. الضرار نیز در  به انسان

به  را صرفا"  فردی  بخواهد  شارع  اگر  فلذا  باشد.  رساندن  قصد ضرر  که  است  بی حالی  نظمی  دلیل 

پیامبر و امام نیز  شد و  بایستی ذکر می نظمی میعقاب کند عالوه بر آنکه در لوح محفوظ حرمت بی 

یافتند  رسید و به آن دست می کردند و آنگاه چنانچه به حکم به سمع مردم می آن را برای مردم بیان می 

می  حکم صحیح  با  مخالفت  بر  حکم  عقاب  اگر  حتی  فرد  تا  بدارد  دوست  شارع  چنانچه  حتی  بود. 
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نظمی دوری جوید باید چنین  نظمی به او نرسیده عمل به نظم کند و از بی وجوب نظم و یا حرمت بی 

 47نمود تا عقاب بال بیان که به حکم عقل قبیح است واقع نشود. احتیاطی را واجب می 

اشاره کردیم که نظم خود یک عمل معینی نیست که موظف و مکلف به انجام آن باشیم. آن یک عمل 

ه بهتر است آن را  چون نماز یا روزه واجبه نیست که واجب باشد یا همچون اعمال مستحبی دیگر ک

انجام داد. پس بحث در اینکه آیا نظم واجب مطلق است یا مقید و مشروط به هیچ وجه در اینجا سودی  

ندارد. واجب مطلق یعنی واجبی که وجوب آن مشروط به مقدمه وجودیه نباشد مثالً وجود نماز هرچند  

شروط، وجوبش متوقف  متوقف بر وضو است ولی وجوبش متوقف بر وضو نیست. واجب مقید یا م

بر چیزی است که وجودش بر آن متوقف است مثل حج که متوقف بر استطاعت است هم وجودش هم  

نیست اما   آنها جدا  از  بر استطاعت است. نظم در همه اعمال عبادی وجود دارد و  وجوبش متوقف 

 اجب است یا مستحب. خود نظم عملی علیحده نیست که بتوان آن را انجام داد تا بگوییم آیا اتیان آن و 

پیشینی   شأن  به نظم  نسبت  بلکه  نیست.  نظم  مفروض  اجتماعی  متأخره عقد  احکام  از  و جواز  لزوم 

عهد چنانچه نزد طرفین الزم باشد الزم و چنانچه عهد نزد طرفین جایز باشد جایز  دارد. اما وفای به 

تواند که اختیاری  فردی باشد می   است و در مانحن فیه چنانچه مشروط به اختیار ادلة اجتهادی و اراده

 و انتخابی باشد. 

  خود   اینکه   بر  عالوه .  نشود  مستفاد   بالعقود   اوفوا  از   باشد   واجب   چنانچه   حتی   نظم   به   التزام   نماند   ناگفته 

  آیا  اما  جایز  هم  و  است  الزم  هم  نظم.  برنیاید   آن  از  عقد  لزوم  و  وفاست  موضوع   در  مذکور  شریفه  آیه

  به  دعوت آیات  وسط حد به دعوت آیات آیا کند؟ آن از متابعت جواز و لزوم در که است عقد نتیجه آن

 ( 67 آیه فرقان، سوره مانند . )است  نظم

نظمی نیاز به دلیل دارد و نهی از بی نظمی دلیل بر حرمت نیست  درست است که حرمت کارهای بی 

دانیم. این خود کافی است که نظم در  اما در مقابل مباح بودن نظم نیاز به دلیل ندارد و ما این را می

نظمی بود چه؟ تکلیف  ای اسیر بی جایی که سیره عملی شهروندان است ادامه یابد. اما چنانچه جامعه 

 ای چیست؟ چنین جامعه 

زند این اشکال هست که ممکن  اگر کسی بگوید در فقدان نظم ضرر وجود دارد و به برخی آسیب می 

د باشد. مثال آن در زمان ما خیل عظیم موتورسواران در شهرهای  نظمی برای برخی سودمناست بی 

نظمی است آنها سود  رانند اما در این کار که بی بزرگ مثل تهران بسیار بدون نظم موتور خود را می 

نظمی برای کسی سودمند نباشد بلکه اراده  رسند. اما چنانچه عمل بیبرند و زودتر به مقصد میمی

باشد  دیگری  به  همگان    زیان  برای  یا  باشد  است  االثنینی  بین  که  ضرار  یا  عمدی  ضرر  یعنی 

 آنکه احتمال مالحظه سودی در آن باشد این حکم دیگری دارد. ن باشد بی رساآسیب 

توان معامالت  ای محدود به کتاب معامالت دارد. اما می که قاعده الضرر و الضرار دائرهمبین است 

صداق این قاعده فرض کرد. نسبت به عدم مراعات نظم اجتماعی  عام اجتماعی را هم و در زمره و م

نمی  جایز  الضرار علت حکم  آن  از  تخلف  و  مدار علت است  دائر  حکم  باشد  )اگر علت  باشد  تواند 

 کند نه اثبات آن پس علت حکم نیست. نیست( زیرا الضرر فقط رفع حکم می 

ه همان حق اخذ شفعه درباره شهروند است.  اما چنانچه شفعه را مالک قرار دهیم حکم اثباتی داریم ک

یعنی آنجا که نظم موجود است کسی نتواند نظم موجود جامعه را برهم زند تا سهم آزادی خویش را  

ف به معنی حد و حدود است وقتی حدود   دَّت  الحدود فال شفعه اال ر  برگیرد و قال اذا ا َرفت اال زف و ح 

 
 .433، ص 3، شیخ جعفر سبحانی، ج المبسوط فی اصول الفقه.  47
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بود. زیرا د نخواهد  البته اگر  یگران می برپا شد حق شفعه  باشند.  داشته  توانند در نظم موجود شفعه 

 48حدود اجتماعی سست باشد و درواقع حدودی برپا نشده باشد فال شفعه. 

به   حاکم  تکلیف  قوام  نیز  مبحث شرعی  در  فلسفه  در  نظم  و موضوع  مبحث  اینکه همچون  خالصه 

وی قسط و عدل است و نظم صرفاً  ایجاد عدل است نه ایجاد نظم. محرک اولی برای حاکم امر مول

 استظهار عرفی است نه یک ضرورت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل ششم: منشاء مشروعیت سیاسی  

 ها و عمل سیاسی دولت

کند. اینجا   اشاره می   Hic Rhodus, hic Saltaیونانی    المثل به این ضرب  فلسفه حقهگل در مقدمه  

سیاست ماهیت استثنایی ندارد و بلکه انضمامی و فراگیر است   مقصود اینکه رودوس است همینجا بپر 

پوشاند. هرچه غیرسیاسی است به دام سیاست گرفتار شده   های انسانی را می که تمام قلمروهای فعالیت 

م تاریخی از فرهنگ و  شود و این یکی از دالیلی است که مفهوم دولت بر دیگر مفاهیو سیاسی می 

غلبه دارد. هر انسان نیکوکار باشد یا گناهکار در دایره دام سیاسی مذکور  چیز دیگر  اندیشه و هر  

از بزهکار متمایز   بد و درستکار را  از  دارد و چنانچه دعوت اخالقی به نیکوکاری خوب را  قرار 

به یک چوب می می انکار دسازد دعوت سیاسی هر دو را  اخالقی هر  راند و بدون  انسانی و  عوت 

 گمارد.به کار می در خدمت خود یک را 

یک مشکل مهم در فلسفه سیاسی اشمیت عدم تفکیک دقیق ماهیت دولت از ماهیت عمل سیاسی است.  

تواند همه  تواند به اقتضای طبیعت خود کلی باشد یعنی نمی گوید موجودیت سیاسی نمی او آنجا که می 

که پیشتر  ربرگیرد مقصود او از این موجودیت سیاسی دولت است درحالی انسانی و سراسر جهان را د

با   که  آن چیزی  است.  بازگردانده  آن  درست سیاسی  مفهوم  به  را  سیاسی  موجودیت  اصطالح  بارها 

 
 . به عقیده شیخ انصاری ال در الضرر الی نافیه و به معنای عدم وجود ضرر است و نه به معنای نهی که بازدارنده است. 48
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بیان نمودهاصطالح عمل سیاسی ویژگی  به تفصیل  ابراز می هایش را  تأکید  با  او  دارد که دولت  ایم. 

کره زم تمام  که  نمیجهانی  دربرگیرد  را  بشریت  تمام  و  باشد. ین  داشته  ما  درحالی   49تواند وجود  که 

سیاسی  می عمل  تصور  چنانچه  و  دارد  وجود  تفاوت  بسیار  دولت  و  سیاسی  عمل  مفاهیم  بین  دانیم 

 کنیم. جهانی ممتنع باشد هیچ دلیلی انضمامی وجود ندارد که امکان دولت جهانی را مطلقاً نفی  

ز بودن یک دولت دربرابر دولت دیگر یک امر صرفاً مقتضی به اقتضای مفهومی  تتز بودن و آنتی 

نحو مطلق ثبوت یک دولت رقیب دیگر  پنداشت نیست. اقتضای ثبوت یک دولت به که هگل میآنچنان

های جغرافیایی که به روی آن حکمرانی  ها و سرزمینها را همان اقلیم نیست. اقتضای تاریخی دولت 

را  کنند  می ماد  دولت  آشور  دولت  کنم:  اشاره  تاریخی  مثال  یک  به  بگذارید  است.  آورده  بوجود 

آنها را ممکن   تقابل  این دو دولت  بلکه در یک وضعیت جغرافیایی همسایگی  پیشفرض نکرده است 

نمی پیشفرض  پیش  از  را  دیگر  دولت  دولتی  هیچ  است.  دولت ساخته  بلکه  سیاسی  کند  عمل  در  ها 

شناسا را  می یکدیگر  می یی  اذعان  آن  به  و  جدایی کنند  آنرا جزء  در عمل سیاسی  آنگاه  و  ناپذیر  کنند 

 شود.برقرار می از جذب و دفع ها ارتباط کنند و ناچار میان دولت مقابل تلقی می 

 

 مکان نظم سیاسی منشاء ضرورت آن است ا

نظم   برای اصل  این استدالل را  است  از دولت و ضرورت  ممکن  یا بزرگترین   کرد که هیچ معنای 

امکان نظم  بدون  سیاسی  موجود  واحد  پیشاپیش  نیز  نظم  پس  است  موجود  دولت  و چون  نیست  پذیر 

تر پولیس که فقط دولت نیست و شهر به معنای اوسع  توان گفت که در معنای وسیع است. همچنین می 

وجود   است  نظم    نظم آن  به  بنیادی  نیاز  دولت  بدون  از  است.  منبعث  توجیه  از  قابل  که  است  مسلم 

تربیت  طریق نظم است که دولت می  آیا همچنین  اما  نماید  نگاهبانی  افراد را  تواند حقوق و مایملک 

فضیلت  شهروندان،  سعادت اخالق  و  آنها  شدن  به مند  فردی  و  جمعی  نظم  هیچمندی  بدون  روی 

وری است اما آیا  توان کرد که در معنای اولی پولیس نظم عنصری ضرپذیر نیست؟ تردیدی نمی امکان

 رسد؟ در معنای دوم پولیس نیز وجود نظم ضروری به نظر می 

جغرافیای   در  که  نیست  مستقلی  دولت  به  محدود  یونانیان  نظر  پولیس در  که  که  کنیم  فراموش  نباید 

ای از آن را  متعینی ظاهر شده باشد. بلکه آن مرجع هویت سیاسی است که دولت نیز بخشی و پاره 

ای است.  نظامساخته  بالضروره  اما  است  اجتماعی  تعهد  به  مشروط  هرچند  پولیس  از  معنای    ند ون 

(systematic order )    نه دارد  آلی  معنای  یک  متعارف  قدرت  برای هر  نظم  است.  نشده  تعریف 

ربط   یعنی  دارد  معنای حرفی  اخری  عبارت  استقاللی)به  نسبت  معنای  میو  قبیل  برقرار  از  و  کند 

کوشند تا به  ها برای تحکیم خود می ل موضوعی باشد.(. البته برخی دولت معنای اسمی نیست که اص

نظم معنای استقاللی بخشند. دولت رایش سوم یک استثناء است که معنای استقاللی از نظم را به یاد  

 .  آورد تا معنای آلی آن را می

نوشته  نوشته کمتر  در  وای  افالطونی  مکالمات  جمله  از  و  یونانی  فیلسوفان  که مطلق  های  دارد  جود 

کنیم به مثابه یگانه مالک مشروعیت  رجوع به آراء عمومی را آنچنان که امروز، آن را مشاهده می 

یابد ضرورت مشروعیت خود امر سیاسی تأکید کند. هرچه باشد همین نظم سیاسی که امکان وقوع می

منوط به غلبه نفس اراده  را حائز است. در یونان باستان مشروعیت امر سیاسی پیش از هرچیز دیگر  

تواند یک حاکمیت را با مشکالتی  های مردمی می سیاسی و ظهور آن است. البته اقبال و یا ادبار توده 
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جدی روبرو سازد اما این بدان معنی نیست که منشاء مشروعیت خارج از صرف تحقق اراده سیاسی  

سیاسی موجود   امر  مشروعیت  آنتی  دمکراسی  در  که  است  درست  مصوبات    باشد.  قبول  بدون 

هرحال قبول ضمنی این مصوبات و پذیرش  یافت اما بههای ملی در شهر توسط مردم معنی نمی انجمن 

 کنیم. سلطه سیاسی این است آن چیزی که ما از آن به مشروعیت امر سیاسی تأویل می 

 

 مشروعیت پیشاپیش متولد شده است 

اساسی  هیچگاه  حاکمیت  مشروعیت  مسأله  حکومت ترین  چنانچه  است.  واجد  نبوده  را  دینی  های 

این حکومت برای  بدانیم حتی  مهم مشروعیت  نیز  و مشروعیت  ها  اجرای شریعت است  ترین وظیفه 

توان  ناپذیر است. می های دینی چنانچه بدرستی مجری شریعت باشد خودبخود ثابت و پرسش حکومت

شود آن پیشاپیش مفروض پنداشته  حظه می ها شأنی از مشروعیتی مالگفت چنانچه برای این حکومت 

 شده و در حاق تعریف این نوع حکومت پیشاپیش امری مأخوذ و مسلم است. 

منابع   وارد بحث  کند  بحث  مفهوم مشروعیت  خود  در  آنکه  بدون  که  نیست  وارد  وبر  آقای  به  ایراد 

آن را  مشروعیت  و  شده  میمشروعیت  روا  منابع  که  تقسیم گونه  نموده  دهد  مشروعیت  بندی  است. 

 چیزی جز متافیزیک یا معنویت متجسد قدرت و اجرای آن نیست. 

ای در برابر پذیرش و یا  همچنانکه پیشتر اشاره کردیم برخالف تصور موهوم رایج مشروعیت مؤلفه

نمی  نیست.  مردم  پذیرش  فرمانعدم  رضایت  و  پذیرش  به  منوط  را  مشروعیت  دانست  توان  بردار 

ارا صرف  در  که  فرمانهمچنان  جانب  از  پذیرش  و  رضایت  حالت  ایجاد  به  فرمانروا  بردار ده 

شود. رضایت درونی و از روی اختیار مردم از لوازم مشروعیت نیست بلکه  مشروعیت ظاهر نمی 

طور طبیعی اصل مشروعیت  آید و چنانچه از لوازم شمرده نشود به از لوازم ابقای قدرت به حساب می 

که اطاعت انجام شود قدرت ظاهر  کند و همینپذیرد اطاعت می مانکه می نیز بر آن استوار نباشد. ه

گردد. اطاعت حکم وضعیت بالقوه را برای ظهور بالفعل قدرت دارد و این خود برای درک مفهوم  می

مشروعیت کافی است. رضایت و یا عدم رضایت مردم هیچ نسبت مستقیم با مشروعیت قدرت ندارد  

ایم آن در حالت ایجابی مؤید و مشید بقای قدرت و در حالت  ید بر آن داشته بلکه همچنانکه بارها تأک 

 باشد. سلبی مانع و مخل توسعه و یا بقا می 

به  از روی رضایتمندی  اطاعت  عنوان معیار مشروعیت یک حکومت  در فهم اصطالح وبری جلب 

رضایتمندی مخصوص یک توان آن را  باید دقت بیشتری مبذول کنیم. این اصطالح هرچه باشد نمی 

بسا منظور از رضایتمندی همان پذیرش عمومی وضعیت روحی فرد در قبال دیگران تلقی کرد. چه 

توان آن را در آشکارا مشاهده کرد. پذیرش عمومی سلطه تا بدان حد که سلطه جان  سلطه است که می 

شود و  ساخته می غی و جدلی آن  با ابزارهای تبلیو توان داشته باشد تا آن را القاء کند از جانب سلطه  

نه از جانب مردم. جلب یا کشش به اطاعت فعل و نیرویی است که از جانب سلطه و حکومت سامان  

 یابد.  می

که حکومت است  ممکن  نیست  ابزاری  حیثیت  یک  اساس مشروعیت  نظم  ها  البته برخالف موضوع 

معنی تلقی شود که  ما نباید به این به ها بکشند ارخ دیگر قدرتمشروعیت دینی و یا عرفی خود را به 

 اصل یا اصول مشروعیت خود امری ابزاری است. 

 

 عمل سیاسی تعیین کننده و مستقل است 
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تعیینتعیین است.  آن  ماهوی  و  ذاتی  خصیصه  سیاسی  امر  سیاسی  خصیصه  سیاسی  کنندگی  کنندگی 

 ط و توضیح داد. مبین وحدت وجود و ماهیت عمل سیاسی است که درجای خود باید آن را بس

کنندگی دارد و خودتعینی است آن،  ممکن است کسی بپرسد اگر عمل سیاسی چنین شأن مستقل تعیین 

قانون از جمله  قانون  به هیچ  نیاز  یعنی ورای عمل سیاسی  نیز هست  تعیینی  اساسی نیست؟  آن خود 

یاسی را تعیین  پاسخ این است که آنچه براستی و درواقع امر حدود یک ماجرای مشروع از عمل س

ای است  کند حدود و تغور مندرج در کتاب قانون اساسی نیست بلکه آن متنی از قانون بنیادی نهفته می

که بدون اعالن و اظهار رسمی و در صحنه کشمکش و مجادله سیاسی موجود پذیرفته شده است. این  

ندارد اساسی  قانون  یا اجمالی ماهیت حقوقی و ظهور صرف در  نهفته  بلکه آن در یک متن    قانون 

زنده، وضعیت انضمامی و حقیقی و گشتالتی واحده در پذیرشی تعم االطرافی است و اجتناب از آن  

غیرممکن و رخدادی پیشاپیش پذیرفته شده است. آنچه که از قانون اساسی در کتاب و متن نوشته باقی  

تی است که هرچه باشد دیگر  هایی برای جدل و کشمکش لفظی و تبلیغاماند بیش از هرچیز فرصتمی

به  دارد.  اهمیتی فرعی  به عمل سیاسی  این مطلب درباره مسئله تاریخی انتخاب  بالنسبه  عنوان مثال 

بنابر ضرورت  که  آنچه  سیاسی  در عمل  است.  کامالً صادق  اسالمی  در جمهوری  جانشین رهبری 

چون و گوناگون تمایل دارند با شعار قبول بی باشد و نه آنچه که اطراف  عملی پذیرفته شده مالک می 

از یک  اساسی  قانون  از طرف دیگر  چرای  از مواد اساسی آن  بسیاری  تردید در  یا نمایش  طرف و 

 واکنش خود را نسبت به مسأله مذکور نشان دهند. 

می  اتفاق  سیاست  زمین  در  آنچه  تمامیت  جهت،  می بدین  تلقی  سیاسیی  رخداد  و  ناحیه  افتد  از  شود 

های مختلف و  آید. بدون عمل سیاسی موجود زنده گروه های مختلف سیاسی بوجود نمی جموع گروهم

های سندیکاهای  مانند. برای مثال فعالیت جان میهای گوناگون سیاسی مانند اجزاء یک بدن بی اجتماع 

مقدمه  چنانچه  نباشد همچون کوشش کارگران  پیشرو  سیاسی  برای عمل  درای  اداری  معمول  جه  های 

پایینی که به مقدار زیاد فاقد اهمیت سیاسی خواهد بود. در شناخت ماهیت امر سیاسی صرف توجه به  

های فعال و علنی و نیمه فعال زیرزمینی علم سیاست  های مختلف سیاسی و سازمان ساختارهای گروه

 دهد.  را در حد دانش تاریخ اجتماعات و ساختارهای سازمانی تنزل می

تواند دوام آورد و تمامیت خود را صورت  ن است که عمل سیاسی تا چه زمانی مییک پرسش مهم ای

کند که امید به تأثیر آن ازبین نرفته باشد.  گر تا زمانی از اطراف بروز میبخشد؟ مطمئناً کنش مداخله 

ها از سوی اطراف چند جانبه عمل است. البته به  ها و واکنش موجودیت عمل سیاسی مشروط به کنش 

به پیش می محا تقدیر مبهم دیگری را  بعدی  با عمل سیاسی متوارد  آورد.  ق رفتن یک عمل سیاسی 

به  به انقالب  رهبری  انتزاعی  میل  رفتن  محاق  از  پس  که  بودیم  شاهد  مثال  عنوان  به  دلیل  همین 

المللی که کار بسیج نیروهای  پیروزی بدلیل شرایط تنگ اقتصادی و اجتماعی زمان و فشارهای بین

قطعنامه  نظا پذیرش  آن  متعاقب  و  بود  کرده  سخت  و  دشوار  را  مردمی  و  نیروهای    598می  همه 

توانست پس از جنگ جانشین آن  مختلف سیاسی کشور به اطراف دایرة عمل سیاسی دیگری که می 

درحالی با زدند  حلقه  و  دوخته  چشم  آینده شد  در  بود  بنا  آنچه  کیفیات  و  تعینات  از  کسی  کمتر  ی که 

های موجود  زنیتفاق افتد آگاه بود و شرایط سیاسی پس از جنگ اشاره به این دارد که گمانه رو اپیش 

 پردازانه بوده است. طلبانه و خیال اکثراً جاه 

( اضطرار  تفسیر  برمی extreme caseیا  Ernstfallحد  سیاسی  امر  حد  آن را  اشمیت  که  شمارد ( 

حد   که  مسلم است  دقیق است.  و  مهم  و زمانی  بسیار  موقت  که  نیست  از وضعیتی  اضطرار حاکی 

چنین   اضطراری"  "وضع  اصطالح  با  است.  فریبنده  اضطراری  وضع  به  آن  ترجمه  بنابرین  باشد. 

تواند از حد بگذرد و  ذهن متبادر می شود که عمل سیاسی پس از یک برهه خطیر و برهانی می به



70 
 

درحالی  دهد.  ادامه  خود  حیات  به  اضطراهمچنان  حد  عمل  که  ماهیت  اضطرار  حد  نیست.  چنین  ر 

همین سبب  سیاسی در زمان مضطرب و زمان تغییرات است و عمل سیاسی در حد آن تمام است و به 

یعنی ماهیت آن    50است که اشمیت معتقد است عمل سیاسی یا هست یا نیست اما اگر هست مقتدر است 

دهد  ست و آستانه خروج را نشان میدر مقتدر بودن آن است. بدون چنین اقتداری که حد اضطرار ا

 عمل سیاسی هنوز ناشکفته و نانیرومند است. 

هیچ است.  موقت  یک وضعیت صرفاً  بیطرفی  سیاسی  یک عمل  نمی در  بیطرفی  نقطه گاه  نظر  تواند 

شناسانه از شرایط موجود  نحو پایدار منعکس کند. بیطرفی جز تخمین فرصتطرف را به سیاسی یک 

نیس مفقود  موانع  به و  بسته  وجودش  که  است  غیراصیلی  وضعیت  یک  بیطرفی  وضعیتاصیل ت. 

ارزشمند می جانب  براستی  بیطرفی  اگر  است.  اطراف عمل سیاسی به نگرانه  با  بود چرا همه  یکباره 

نمی  آن عمل سیاسی را عقیم و نازا  نقشه  سازند؟! درمیان دولتکشف  قدرتمند موجود در  ثالث  های 

وا بیطرفی  جهان  امکان ژئوپلتیک  هنگامی  دولت قعی  بین  که  است  زمان  پذیر  در  آنها  بین  که  هایی 

متنازع  قضیه  در  منافع  از  نسبت  کمترین  دارد  وجود  بیطرفی  آن  احتمال  خطر  دوره  در  فیه  جنگ 

 پذیر باشد. امکان

مقدمه بازگردیم: از منظر یک عمل سیاسی وجود سازمان، گروه و واحد اجتماعی مقدمه برای  باز به 

تحقق عمل است و هنوز آن نیست. تجربه یک سیاستمدار از موضوع سازمان برخالف دانش مرسوم  

توان انتظار داشت  های مدیریت و سازمان منضم به یک تجربه زنده است. و بنابرین میدر دپارتمان

سازمان قدرت  هایی فائق بر احکام انتزاعی علوم مربوط به  که در عمل سیاسی سرانجام چنان تجربه 

اصالت می  را  سیاسی  مر  عمل  آنچه  بود.  برای  خواهد  آن  بخشی  تمامیت  به  آن  درونی  اراده  بخشد 

گروه احزاب،  جریانات،  سیاسی  به جامعه  است.  انسانی  و عناصر  آسان ها  فلسفه وجودی  عبارت  تر، 

 این واحدهای سیاسی همان عمل سیاسی است که تصمیم گیرنده غایی و نهایی است. 

معنای امر سیاسی دیگر محدود به مناسبات قدرت رسمی نهاده و سازمان و سرانجام ماهیت و  ابرین بن

پدیده  که  یافته است  توسعه  چنان  ناخواه  خواه  امر سیاسی  معنای  نیست.  دولت  کنش اساس  و  های  ها 

دربرمی شده  شناخته  و  مرسوم  های  کنش  و  ها  پدیده  کنار  در  را  وقوغیرمعمول  زمان  از  ع گیرد. 

از   بزرگی  بخش  سپتامبر  یازدهم  چون  رخدادهایی  وقوع  احتمال  درباره  تحقیق  سپتامبر،  حادثه 

سازمانفعالیت  شده  های  کشورها  دیگر  و  فرانسه  و  انگلستان  امریکا،  در  اطالعاتی  و  سیاسی  های 

 است. این خود نشانه توسع بی حد و اندازه در ماهیت امر سیاسی مدرن است. 

های جهان از مفهوم مرز اثر عمیق و  ک ادوات و ابزار نظامی در تلقی دولتهای تکنولژیپیشرفت 

های اول و  ای گذاشته است. مسلم است که آن مفهوم مرز با پیشینة قرن نوزدهمی که در جنگگسترده

های تکنولژیک نظامی دیگر چندان دقیق نبوده  دوم جهانی کاربرد گسترده ای یافته بود در مجال تازه 

های  های مرزی کوشش ها برای حفظ قابلیت عمل می آمد. دولتای از مفهوم مرز به عریف تازه و باید ت

قابلیت المللی جدیدی را تجربه می بین نوینی را عرضه کنند و بدین شیوه مرزها خود  های گستردگی 

خورد.  ها بر تثبیت آن است گره می دارند. عمل سیاسی نیز با مفهوم مرز تا آنجا که مساعی دولت می

هاست در درون مرزها و با در طرف مقابل این مفهوم نوین مرزی آن عمل سیاسی که مطلوب دولت 

 گیرد. های امنیتی و حدی آن شکل می رعایت قابلیت 

بدین منوال عمل سیاسی تا آنجا که اطراف آن شانس یافته باشند نسبت به بیگانگان طردکننده است.  

و مجازی  سیاسی سرزمینی  حقیقی  برای عمل  حفظ سرزمینی  برای  که  دولت  که همچون  دارد  جود 

 
 .47، ترجمه جیرانی و رسول نمازی، صفحه مفهوم امر سیاسی .  50



71 
 

عمل سیاسی سعی در حفظ سرزمین و قلمرو خویش دارد. سرنوشت یک    -کوشدجغرافیایی خود می 

 عمل سیاسی به اهتمام آن برای حفظ قلمرو بسته است. 

 

 شرایط غیراختیاری در عمل سیاسی  

اراده   با  الزاماً  ندارد. آن  اراده مردان سیاسی  نقد و بازار منافات  تجارت و  مردمان  سود و زیان و 

از   البشرط  اراده  یک  است  بازار  و  اقتصاد  مردان  اراده  که  مؤخر  اراده  این  به  نسبت  مقدم  اراده 

اقتصاد و سود و نفع و زیان و برد و باخت دینار و درهم است نه به شرط آن و نه به شرط الی از  

با بازار کنار می   ایآن. سیاست طرفه پدیده  نیست که  است که در هر وضعیتی  بدان معنی  آید. این 

های بازار و کسب و کار و معیشت تعریف نمود.  آل بدون مالحظه واقعیت بتوان یک عمل سیاسی ایده 

می  تلقی  شایسته  و  مناسب  سیاسی  عمل  یک  آنگاه  سیاسی  عمل  و  هر  شؤون  و  تعینات  به  که  شود 

ای در  ترف و آگاه باشد. همانگونه که متقابالً در هر کنش اقتصادی حرفهشرایط زندگی اقتصادی مع

شود. با  بازار و بورس شرایط سیاسی و امنیتی و اجتماعی با چشمان باز لحظه به لحظه تعقیب می 

هم  را  سیاسی  عمل  نباید  اوصاف  اجتماعی  این  تأثیر  در  آن  با  همسنگ  و  اقتصادی  عمل  با  طراز 

تأسیس   از  پس  شیوه دانست.  هر  به  اقتصاد  اجتماعی،  کلی  سازمان  پیدایش  باشد  و  مرسوم  که  ای 

شود، البته همچنان که اشاره شد این وحدت از سنخ  الشعاع عمل سیاسی و با آن متحد شمرده می تحت 

 وحدت البشرط است. 

شاید بتوان گفت در طبیعت عمل اقتصادی این عنصر رقابت است که بیش از هر عنصر دیگر بروز  

ت هیچ و  دارد.  زشت  جلی  و  غیراخالقی  رفتار  با  توأم  که  هرچند  را  بازار  رقابت  دَّت  ح  و  شدت  گاه 

رقابت می با  کشمکش باشد  و  نمی ها  دیگر  اجتماعی  و  سیاسی  تأثیر  های  آنکه  با  کرد.  مقایسه  توان 

یرگی  های اقتصادی قابل انکار نیست اما این به معنی غلبه و شدت و چ های سیاسی در رقابت رقابت

اند  های اقتصادی غیرسیاسی همچنان پیوسته و متمادی رقابت سیاسی بر دیگر مسابقات نیست. انگیزه

تناوب کمتر  اقتصادی  عمل  نظام و  از  بسیاری  است.  بینپذیر  سیاسی  موجود  با  های  چنان  المللی 

نمی که  یافته  پیوند  امپریالیسم  اقتصادی  ماهیت  دوامسرنوشت  آن  بدون  کرد  تصور  این    توان  یابد. 

به ما درس تاریخی  بسیار می حقیقت تلخ  اقتصادی حیات  آموزد. میهای  توان گفت چنانچه در عمل 

آگاهانه است و مقصود اولی و بالذات در آن نیست. همچنانکه  انسانی مورد تصرف باشد آن تصرف نا 

با حرکت ارادی    یابد اما برای حفظ حیات از خطر دشمنیک حیوان آبشخور خود را بدون اراده می 

ازاینخود را می  آن  رهاند.  باشد  اقتصادی حق تصرف در حیات انسان مدنظر  رو چنانچه در عمل 

تواند بجا و یا نابجا، صواب و  مبدل به یک عمل اقتصادی سیاسی شده است که ذیل عمل سیاسی می 

 ناصواب باشد و متقابالً پاداش یا مجازات خاص خود را کسب کند. 

های اخالقی، اقتصادی و فرهنگی برتری ندارد یعنی  سیاسی از نظر دستوری بر دیگر عملفلذا عمل  

تعین خاصی دعوت نمود. تا با مداخله  توان کنشگران را از نظر اخالقی به عمل سیاسی عام و بی نمی

به  سیاسی  عمل  البته  شود.  سیاسی حاصل  عمل  از  جدیدی  خود  کنشگر صورت  پیشاپیش  تقدم  رغم 

گذارد. ظاهراٌ عمل سیاسی به  است که اخالق زمامداران و مشارکت کنندگان را به نمایش می ای  آینه 

رغم تحول پیوسته آن پیشاپیش  ای ندارد زیرا به معنی عام کلمه نیاز به تأسیس هنجارهای اخالقی ویژه 

این    توان آن را مشروط به شروط عملی عام این یا آن دولت خاص وحامل دواعی اخالقی است. نمی 

ای است که تخم مخصوص  یا آن جریان مخالف غیردولت و ضددولت و امثالهم دانست آن چون پرنده 

 سازد.خود را در النه خویش گرم می 
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شود و  معمواًل در یک عمل اخالقی آن عمل منزه از هرگونه شوائب و مقاصد سیاسی فرض تلقی می 

توان تردید داشت که یک فرد انسان برای  نمیای پیش از اندیشه کانت دارد. در این  این رای سابقه 

چاره  نفس  امیال  تهذیب  و  منافع  به  آمیخته  مقاصد  و  نیات  از  آن  تجرید  و  عمل  اخالص  جز  ای 

خودخواهانه و شخصی ندارد. اما این هرگز بدان معنی نیست که شخص برای نیل به چنین عمل پاک  

می  سیاسی  شائبه  بدون  انسانی  و  مجتمع  باید  و  چنین  تواند  گوید.  ترک  مطلقاً  را  سیاسی  زندگی  و 

 وضعیتی به معنی محدود کردن عمل اخالقی و یا ممتنع ساختن آن نیست. 

توان نادیده گرفت که باید و نباید اخالقی در عمل سیاسی اصالتاً بیطرف است.  اما در طرف مقابل نمی 

با یا  و  هریک  دولتمردان  یا  و  احزاب  مردان  که  نیست  معنی  بدان  و    این  خیر  اهل  مطلقاً  یکدیگر 

نمی  کلیسا  و  مسجد  به  مثال  برای  و  نیستند  نیک  عمل  و  کمک  صالح  خیریه  مؤسسات  به  و  روند 

کنند. مسئله این است که تا آنجا که به اطراف عمل سیاسی مربوط است خوب بودن و بد بودن  نمی

دن طرف خویش درآید و  های جدلی و زبانی برای خوب بنمودن و بدنانموتواند بخشی از فرصت می

 ای این کار از ضرورت عملی سیاسی و سیاست عملی برخوردار است.  از نظر یک سیاستمدار حرفه 

می  را  سیاسی  عمل  بهیک  هنری  توان  عمل  یک  یا  و  فرهنگی  اقتصادی،  عمل  یک  از  آسانی 

م انسان  نوعی  حیات  به  که  آنجا  تا  اقتصادی  عمل  در  اضطراری  موارد  جز  به  ربوط  بازشناخت. 

باشد  شود حق تصرف موجودیت جسمانی مستلزم قبول اصلی "اختیار" در موضوع خود انسان می می

پذیر نیست. حق  گونه تصرفی خارج از اراده آزاد انسانی در این عمل امکان توان گفت هیچ البته نمی 

ران دینی و  تصرف در حیات و مرگ با دولت باشد یا عمالً به دست غیردولت )خانواده، قبیله و رهب

ذوی  به  نسبت  این حق  اجرای  در  سیاسی  از عمل  آن طرفی  باشد  دیگر  غیرسیاسی( هرچه  الحقوق 

تواند مجازات  تر است که دست باال را در آن عمل داشته باشد. همچنانکه دولت می تر و محق اصلی

قوانین و احکام مدنی  تواند به الزام آوردن بودن  اطفال را به والدین آنها بسپرد یک رهبر دینی نیز می 

گونه اجازه دادن طرفین به یکدیگر در حق تصرف را از نتایج  توان اینبرای مؤمنین فتوی دهد. می 

 یک عمل سیاسی بنیادین لحاظ کرد. 

امر سیاسی غیر از امر حقوقی است. امر سیاسی ماهیتاً غیر از امر فرهنگی و همچنین غیر از امر  

سیاسی را مقدم بر امور اقتصادی و فرهنگی و تربیتی ندانیم ناچار باید  اقتصادی است. چنانچه عمل  

تر از آن امور دیگر فرض کنیم و الزمه این سخن آن است  طراز و یا حتی نازل سطح و هم آن را هم

که یک جامعه بتواند بدون مغز سیاسی و تدبیر سیاسی از برای خود اداره شود، اقتصاد باشد، هنر و  

نحو مستقل و خودسرانه و بدون حکومت و تدبیر  م و تربیت نیز در جریان باشد اما به فرهنگ و تعلی

سیاسی جمعی یا فردی. تصور چنین وضعیت متشتتی اگر نه غیرعقالنی دستکم بسیار نادره و یا حتی  

تواند دربرابر دیگر موجودات بیرونی مقاومت  ای چگونه می رسد. چنین جامعه غیرمحتمل به نظر می

می   بکند تصمیم  دشمن  دفع  و  تدارک جنگ  برای  چه کسی  کند؟  حفظ  خود را  یا  و  باهم  گیرد. همه 

 صورت جامعه مذکور با خطر آنارشی یا نابودی مطلق مواجه است. کس دیگر!. دراین کس با هیچ هیچ

انضمامی  آن  ندارد.  جدایی  متافیزیکی  امر  از  جامعه  در  سیاسی  امر  متافیزیکی  اما  امر  وجه  ترین 

نحو و قسم کان است. هیچ چیزی در خلقت به اندازه امرسیاسی با اراده و تقدیر عامه تکوینی و  بای 

 تدوینی خداوند در جهان پیوند ندارد. 

یک فصول تفصیالً به ماهیت امر سیاسی نپرداخته است. کتاب  خود در هیچ   سیاستارسطو در کتاب  

های کامل و مطلوب  دوم درباره حکومت شود. کتاب  اول او از تعریف و سازمان حکومت شروع می

فالئاس و هیپودام و درباره بهترین حکومت  یعنی اسپارت و کرت و کارتاژ  افالطون و  های موجود 
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ها دمکراسی، الیگارشی و  بندی حکومت است. کتاب سوم درباره شهروند و فضائل شهروندی و طبقه 

بنی انواع  آن است. کتاب چهارم درباره  انواع  است.  مونارکی و  اساسی  قانون  از نظر  ادی حکومت 

کتاب پنجم درباره انتخابات و کتاب ششم درباره سازمان دمکراسی و الیگارشی و کتاب هفتم درباره  

رود که به ها است. تنها در این کتاب است که از مباحثی سخن می کمال مطلوب مردمان و حکومت

  ددرباره دالیل و اسباب فضیلت که دارد یا پندارا که او  درباره عمل سیاسی مربوط است. آنج گفتار ما

 گوید.سخن می 

 

 مشروعیت غیر از مقبولیت است و برعکس  

نوشته  نوشته کمتر  در  که مطلق  ای  دارد  افالطونی وجود  مکالمات  جمله  از  و  یونانی  فیلسوفان  های 

یگانه مالک مشروعیت  کنیم به مثابه  رجوع به آراء عمومی را آنچنان که امروز، آن را مشاهده می 

از هرچیز دیگر منوط به غلبه   پیش  امر سیاسی  باستان مشروعیت  یونان  تأکید کند. در  امر سیاسی 

تواند یک حاکمیت را با  های مردمی می نفس اراده سیاسی و ظهور آن است. البته اقبال و یا ادبار توده 

نیست که منشاء مش بدان معنی  این  تحقق  مشکالتی جدی روبرو سازد اما  از صرف  روعیت خارج 

قبول مصوبات   امر سیاسی بدون  باشد. درست است که در دمکراسی آنتی مشروعیت  اراده سیاسی 

هرحال قبول ضمنی این مصوبات و پذیرش  یافت اما بههای ملی در شهر توسط مردم معنی نمی انجمن 

 کنیم. می  سلطه سیاسی این است آن چیزی که ما از آن به مشروعیت امر سیاسی تأویل

اساسی  هیچگاه  حکومت مشروعیت  چنانچه  است.  نبوده  حاکمیت  مسأله  واجد  ترین  را  دینی  های 

این حکومت برای  بدانیم حتی  مهم مشروعیت  نیز  و مشروعیت  ها  اجرای شریعت است  ترین وظیفه 

  توان ناپذیر است. می های دینی چنانچه بدرستی مجری شریعت باشد خودبخود ثابت و پرسش حکومت

شود آن پیشاپیش مفروض پنداشته  ها شأنی از مشروعیتی مالحظه می گفت چنانچه برای این حکومت 

 شده و در حاق تعریف این نوع حکومت مشروعیت پیشاپیش امری مأخوذ و مسلم است. 

منابع   بحث  به  کند  بحث  مشروعیت  مفهوم  خود  در  آنکه  بدون  که  نیست  وارد  وبر  آقای  به  ایراد 

بندی نموده است. مشروعیت  دهد تقسیم گونه که منابع روا میه و مشروعیت را آنمشروعیت وارد شد

 یک حکومت چیزی جز معنویت دائماً در تجدد قدرت و کوشش برای اجرای آن نیست. 

ای در برابر پذیرش و یا عدم پذیرش  از سوی دیگر، برخالف تصور موهوم رایج مشروعیت مؤلفه 

بردار دانست همچنان که در  ا منوط به پذیرش و رضایت فرمانتوان مشروعیت رمردم نیست. نمی 

فرمان جانب  از  پذیرش  و  رضایت  حالت  ایجاد  به  فرمانروا  اراده  ظاهر  صرف  مشروعیت  بردار 

ابقای  نمی لوازم  از  بلکه  نیست  مشروعیت  لوازم  از  مردم  اختیار  روی  از  و  درونی  شود. رضایت 

طور طبیعی اصل مشروعیت نیز بر آن  شود به لوازم شمرده نمی آید و چنانچه از  قدرت به حساب می 

همانکه می جاری   می نیست.  اطاعت  و همین پذیرد  می کند  قدرت ظاهر  انجام شود  اطاعت  گردد.  که 

مفهوم   درک  برای  خود  این  و  دارد  قدرت  بالفعل  ظهور  برای  را  بالقوه  وضعیت  حکم  اطاعت 

مردم هیچ نسبت مستقیم با مشروعیت قدرت ندارد    مشروعیت کافی است. رضایت و یا عدم رضایت

ایم و در آینده نیز بدان خواهیم پرداخت این رضایت و مقبولیت  بلکه همچنانکه بارها تأکید بر آن داشته 

عمومی در حالت ایجابی مؤید و مشید بقای قدرت و در حالت سلبی فقدان آن مانع و مخل توسعه و یا  

 باشد. بقا می 
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به در فهم اصطالح   از روی رضایتمندی  اطاعت  عنوان معیار مشروعیت یک حکومت  وبری جلب 

توان آن را رضایتمندی مخصوص یک باید دقت بیشتری مبذول کنیم. این اصطالح هرچه باشد نمی 

بسا منظور از رضایتمندی همان پذیرش عمومی وضعیت روحی فرد در قبال دیگران تلقی کرد. چه 

در آشکارای یک جامعه مشاهده کرد. پذیرش عمومی سلطه تا بدان حد  توان آن را  سلطه است که می 

شود و نه از  که سلطه جان و توان داشته باشد تا آن را القاء کند از جانب سلطه ساخته و پرداخته می 

سامان   حکومت  و  سلطه  جانب  از  که  است  نیرویی  و  فعل  اطاعت  به  کشش  یا  جلب  مردم.  جانب 

 یابد.  می

ها مشروعیت دینی و  عیت قدرت یک حیثیت ابزاری نیست ممکن است که حکومت البته اساس مشرو

به  را  خود  دیگر قدرتیا عرفی  به رخ  این  به  نباید  اما  بکشند  اصول  ها  یا  اصل  که  تلقی شود  معنی 

 مشروعیت خود امری ابزاری است. 

 

    مشروعیت نسبت به رضایت و عدم رضایت عمومی بیطرف است 

کنند مبتنی بر عادت و سنت رفتار سیاسی که آنها را به  کلی و عمومی پیروی می مردمان از قوانینی  

های بزرگی ایم که تب انقالب و نارضایتی در کمترین مدت گروه دهد. بسیار شاهد آن بوده آن سوق می 

بیم   که  مواردی  در  برعکس  و  است  کرده  تبدیل  مخالف  به  موافق  از  کوتاهی  مدت  در  را  مردم  از 

پذیرش وضع موجود ترغیب   تبعیت و  به  نیز  افتادن امنیت وجود داشته اکثریت مخالف را  مخاطره 

توان گفت رضایت اتباع به حاکم نه حق اصلی حکومت کردن حاکم بلکه حق تثبیت  نموده است. می 

  سازد. اما تر می عبارت دیگری این رضایت عمل سیاسی حاکم را میسرتر و آساندهد و به حکم را می 

و رادرعین مانع  اتباع  فقدان رضایت  کوتاه  دحال  برای  حداقل  و  نیست  حاکم  کردن  از حکومت  عی 

 شود.مدت سبب ویرانی عمل سیاسی جاری نمی 

ها متکی است اما در اساس قدرت یا علت  دولت و حکومت در بقاء خویش به رضایت تودهنتیجه آنکه 

های مثمر  ها بسته نیست و چنانچه انقالب اقبال تودهموجده که منشاء مشروعیت آن است به رضایت و 

و حاصل بخش با نیروی مردمی که به مرحله باروری سیاسی رسیده باشد مدنظر قرار گیرد جریان  

انقالب  این  مردمی  نیروی  از  نامتعین ورود عظیم  اساساً  و موضوع  است  پیروزی رسانده  به  را  ها 

تا آنجا که انقالبی در حال تکوین است هنوز چیزی  رضایت و عدم رضایت مردم خارج است زیرا  

آینده   به  نسبت  نامتعین   و  مبهم  امیدی  و  موجود  حاکمیت  به  نسبت  شورش  و  نارضایتی  حس  جز 

 مشاهده شدنی نیست. 

نکته مهم تشخیص غایت نهفته در فرآیند رضایت عمومی است. از یک نظر برای یک دولت غایت  

تواند  ایت انها نهفته نیست زیرا با اتکاء به این رضایت دولت می ها در همان اظهار رضرضایت توده

های خود باشد اما از نگاه اخالقی چنانچه غایت نهفته در فرآیند رضایت  خاطر جمع از ادامه سیاست 

غیر از تحقق عدالت باشد و هدف از ایجاد رضایت صرفاً حفظ قدرت باشد این خود به معنای وسیله  

ی مردمی برای غایات غیرانسانی و صرفاً غایات مبتنی بر حفظ و تثبیت قدرت  هابودن رضایت توده 

تلقی می اخالقی(  )ونه ضرورتاً ضد  که غیراخالقی  ایده است  که  اخالقی  جنبش شود. دستور  های آل 

نفسه باید مطمح نظر باشد و  سیاسی آزادیخواهی است در مبنا بر این قرار دارد که رضایت مردم فی 

دیگر آنها در پی  عبارتها باید برای هر حاکمیتی همچون اصل سیاسی شمرده شود. به رضایت توده 

سیاسی  حکم  یک  منزله  به  اخالقی  حکم  این  درحالی ارتقاء  و  اند  داعیه  که  است  مایل  دولتی  هر  که 
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آنکه در عمل سیاست  منوی خویش از رضایت عامه را به مثابه امری اخالقی تعریف و تحدید کند بی 

 به فراهم کردن و تحقیق رضایت عامه باشد. متعهد 

عدالتی و یا ظلم در جامعه  مطلق برای نفی بی و  چون و چرا  ای بی ها از حاکمیت نشانه رضایت توده 

ها از حاکمیت نیز نشانة تام و تمام برای وجود ظلم نیست. بسیاری  نیست کمااینکه عدم رضایت توده 

حاکمیت  و  و حاکمان  می ها  از زمامداران  ملت را  تاریخ  در  به توان  که  کرد  مشاهده  ظلم ها  های  رغم 

فراوان بر ابناء آن جامعه تمایل مردم به حاکمیت آنها همچنان دوام داشته است. صبوری و شکیبایی  

حکومتملت و  حاکمان  ظلم  برابر  در  قومی  ها  هر  ملی  شکیبایی  کاراکتر  و  است  نبوده  یکسان  ها 

است. ب آن قوم  به خود  تاریخی و ملت روسیه در  ه مخصوص  ازمنه  عنوان مثال ملت چین در طی 

شکیبایی   از  باالیی  درجه  از  آن  به  تمکین  و  حاکمیت  با  صبوری  در  کمونیسم  حکومت  دوران 

تواند یک ملت را  عدالتی و ظلم می توان تأکید کرد که اطالة رواج بی ذالک می اند. مع برخوردار بوده 

کند و اتحاد ملی را به مخاطره اندازد و حکومت را دچار چالش  به نحو تدریجی شکننده و ضعیف  

 سازد.  بنیادی می 

بنابرین تبعیت اتباع یک حکومت موجود از فرامین و قوانین و مقررات اجتماعی به هیچ روی نباید با  

اکثریت   در  را  مردمان  اکثریت  که  آنچه  تفسیر شود.  و  توجیه  دینی رضایت رعایا  و  اخالقی  اصل 

نها، در اکثریت موارد و در اکثر زمان تابع فرامین و دستورات حکومتی و قوانین کشوری  اعمال آ

آنها  می است.  خویش  مدت  کوتاه  و  درازمدت  حیاتی  منافع  از  مردمان  تخمین  و  محاسبه  بر  سازد 

توانند که نسبت به روح سیاسی حاکم غیرمنقاد  چنانچه به رضایت کامل نیز دست یافته باشند باز می 

نظیر  باش فیلسوفان  اقوام  برخی  قوانین و فرامین موجود سرپیچی نمایند. در شناخت ملل و  از  ند و 

کرده معرفی  سرکش  را  ملل  بعض  اشپنگر  و  مارکس  نیچه،  و  هگل،  آرام  را  دیگر  برخی  و  اند 

ها بسیار حیاتی و فقدان آن امری  های بزرگ برای حکومت پذیر. مسلم است که رضایت توده اطاعت 

هیچ وجه مستلزم رضایت  آمیز است اما وجود دو مؤلفه تبعیت مردم و سلطه دولت بر مردم به ه مخاطر

 مردم نیست. 

داند. خرسند است که در تحقیق  روسو انقالبی خود را شهروندی شاکر و سپاسگزار حق و خلق می 

می  پیدا  جدیدی  دالیل  همواره  درباره حکومت  دخویش  بیشتر  را  خود  کشور  حکومت  که  وست  کند 

افالطون را از والدت در عهد سقراط یادآور می  نیز سپاسگزاری  قانونگذار  شود و  بدارد. منتسکیو 

کند و اراده  گوید که او را در دوران حکومتی به دنیا آورده که در آن زندگی می خداوند را شکر می 

ر وی ایجاد کرده  خداوند بر این قرار گرفته که از کسانی اطاعت کند که او دوست داشتن آنها را د

 51است. 

می  نیز  این  شامل  بالقوه  عموم  رضایت  اجتم بامطلب  قرارداد  مخالفان  که  )به  شد  بیگانگان  اعی 

اعالم    اصطالح روسو( را هم بپذیرد. ممکن است رضایت عموم درباره وجود بیگانگان و مخالفان 

اجتماعی رضایت   بر قرارداد  اینجا فرع است. کمااینکه اصل  اعالم در  اعالم یا عدم  اما  نشده باشد 

از کتاب چهارم   اعالم. پس برخالف آنچه روسو در فصل دوم  اعالم و عدم  تا  است  قرارداد  عموم 

می   اجتماعی  معتبر  اظهار  را  قرارداد  آنها  ولو  است  شده  مخالفان  شامل  هرحال  به  قرارداد  دارد 

حتی چنانچه از دسته مجرمان باشند حامل صورت دیگری     Aنشمارند. زیرا حضور آنها در مدنیت  

کند و نه بیش  نیست. این تنها اصالت مدنیت را بر وضع غیرمدنی بیان می   Bاز مدنیت مانند مدنیت  

 یت بر غلبه آن بر وضع غیرمدنی یا آنارشی است و دیگر هیچ. از آن. اصل مدن
 

ژان51 روسو،    -.  متنژاک  زمینة  در  و  متن  اجتماعی:  مرتضی  قرارداد  ترجمة  مدینا،  ژوزه  مورالی،  کلود  سنیک،  آندره  شومین،  ژرار   ،

 . 54، ص 1379کالنتریان، تهران: نشرآگه: 
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می  که  نتیجه  می گیریم  بیان  عامه  و رضایت  قدرت  نسبت  درباره  که  از  گفتارهایی  فارغ  غالباٌ  شود 

آن را خنثی می استدالل تاریخ  باشد  است. این نسبت هرچه  قبول عملی و نظری  قابل  از    . سازدهای 

پس از  ها  رغم شباهتبههای مردمی  ظهور و افول رضایت توده   وا  ههمین رو ظهور و افول قدرت

 گیرد.گذشت زمان از هم فاصله می 

 

 فاصله منشاء سیاسی از رضایت و عدم رضایت 

های  سازد سالهای استبدادی را قادر می های اقتدارگرایانه برای اداره جامعه حاکمان حکومتکوشش

ست  های مردم نیکه نگرانی آنها در وهله نخست رضایت توده درحالی متمادی بر اریکه قدرت بنشیند  

اتباع و توده  از جانب قدرت باشد که مشروعیت حکومت در دستان  تلقی  این  آنکه  به  های چه رسد 

شود خود دلیلی روشن بر این است  . البته همین که از حکومت دیکتاتورها انتقاد می قرار داردمردمی  

های استبدادی را به  و اساسی با قدرت و حاکمیت پیوند ندارد. نوعاً حکومت که رضایت همیشه به نح

انتقاد نمی  با حکم  کنند بلکه بدون اظهار هیچ دلیلی صرفاً  دلیل شیوه حاکمیت و اداره روزمره امور 

( کوشش برای ادامه سلطه بدون کسب مشروعیت و tautologue politiqueاین همانگویی سیاسی )

 .  کنندا غیرقابل قبول تلقی می رضایت مردمی ر

توسط   به سهولت  که  آن است  ابهام  این  جمله  از  دارد.  فراوان وجود  ابهام  اتباع  مسأله رضایت  در 

های گوناگون و با ترازهای  تواند به شیوه کنند که میها به امری کمی و قابل سنجش تعریف می رسانه

آن   به  آمارسنجی  در  چیستگوناگون  بتوسل  دروغ  این  دروغ .  از  کوچکتر  خود  سیاسی  زرگ  های 

 دیگر نیست.  

اینکه تصور کنیم ابتناء جامعه به رأی اکثریت توأم با رضایت همگان خواهد بود فرضی تو خالی و  

گوید آحاد اجتماع همه راضی خواهند بود که رأی اکثریت مالک  دستکم خوشبینانه است. چه کسی می 

هی دیگر  بپذیریم  را  فرض  این  اگر  کوچک باشد.  بخش  حفظ  برای  دلیلی  نخواهد  چ  وجود  جامعه  تر 

 داشت زیرا بدون چون و چرا مبتنی بر رضایت همگان بنیاد شده است. 

توده سکوت  که  است  آن  موضوع رضایت  در  دیگر  تلقی  ابهام  معنای رضایت  به  اکثراً  مردم  های 

های گوناگون مختلف  لتهای مردم که در مشود و همچنانکه اشاره کردیم تحمل و بردباری توده می

است و ضرورتاً به معنای پذیرش و تلقی مثبت از حاکمیت و خوش داشتن آن نیست. در بسیاری از  

به معنی تأیید از اصول و یا  های رأی  موارد رضایت مردم و همراهی آنها در حضور پای صندوق 

حکایت این  روی و  مواضع سیاسی و حتی اقل ادراک صحیح از آن نیست بلکه بیشتر از سر طفره 

 بندند." کند دستمال نمیالمثل است که "سری را که درد نمی ضرب

پرسیم  شمارد. اما می الک رضایت ضمنی و مخفی مردم را مبنای مشروعیت و اصالت حکومت برمی 

چگونه این رضایت ضمنی قابل مشاهده و سنجیدن است. اگر رضایت ظاهری مردم در کنش رفتار  

آنها   نها همراه  م الغیوب است  نقابل تشخیص است رضایت ضمنی و  تنها خداوند که عال  ی مردم را 

توان گفت مردم به عنوان یک کل به رضایت ضمنی خود معترف است زیرا  داند و بس. حتی نمی می

شاید هم خلط  ای، دیگر آن رضایت مخفی و ضمنی نخواهد بود.  به محض اعتراف به رضایت توده 

گ صورت  اصطالح  است.  در  همچنان  رفته  سیاسی  قدرت  مشروعیت  است  معتقد  الک  ضمن  در 

قدرت سیاسی چنانچه به این رضایت اهمیت دهد    یکمشروط بر امکان اعادة رضایت مردم است.  

رضایت مردم پیشاپیش برای او مقصد است و نیازی به شرط مذکور نیست اما چنانچه رضایت مردم  
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ا فاقد  آن در چنین قدرت سیاسی  برای یک حاکمیت و قدرت مطلقه  اعتنا بود پس مالحظه  رزش و 

بینیم که این پیشفرض بنیادی چگونه در ابهام آن  است. می )تأکید از ماست(    سالبه به انتفاع موضوع 

پذیرفته شده است. کما اینکه از دهه پنجم قرن بیستم به بعد چنین تعریفی از قدرت سیاسی که مشروط  

 بدیهی به حساب آمده است. به رضایت عامه باشد تعریفی  

( به  associationیک جماعت ) اً فرد اً گوید چنانچه جمعی از مردم به شیوه رضایت فردجان الک می

شود که اقتدار دارد تا اقدام کند که آن هیئت  ند به سبب ایجاد این جماعت، هیئتی حاصل میوجود آور

و تصمیم اکثریت است. الک بدون استدالل چینی  گیرد این پیروی از اراده باید انجام دهد. او نتیجه می 

کند. نظر به اینکه جامعه  و صرفاً با شیوه این همین گویانه به وجود یک ضرورت در اینجا اشاره می 

است.   موافق  آن  با  اکثریت  آنچه  با  بدارد  مطابق  خود را  شیوه عمل  باید  هیئت  این  است  هیئت  یک 

نام جماعت  درغیراین صورت نمی به  باشد و عمل کند. و  تواند  داشته  الک در   52هیئت ادامه حیات 

اینجا جز این همین گویی رجوع به رأی اکثریت چه استداللی برای ضرورت این رجوع آورده است؟  

به رأی اکثریت در این است که هر فرد   بگویید که ضرورت رجوع  از الک  تأسی  به  است  ممکن 

این هیئت حاصل از جماعت حفظ شود. پاسخ این  عضو جماعت به آن پیوسته و خواهان آن است که  

است   مطرود  خائن  فرد  وجود  فرض  لذا  و  استثناء  بدون  )یعنی  افراد  همه  چنانچه  حتی  که  است 

نمی درحالی  انکار  به حفظ  که  از صمیم دل  دارند(  افراد خائن و ریاکار وجود  اجتماع  توان کرد در 

 متشکل از "رضایت هر کس" دانست.  یک کلی افرادی وتوان آن را هیئت باور داشته باشند اما نمی 

های مردمی چنانچه فراتر از حکم الهی یا اخالقی آن مدنظر باشد یک دستاویز  رجوع به رضایت توده 

آنها   به  و  بازدارد  قدرت  با  مخالفت  سوی  به  حرکت  از  را  رعایا  تا  است  حکومت  برای  پذیرفتنی 

پذیرفته  نمی   شان را گوشزدوظایف  کتاب  کند.  در  میلز  قدرت خواهیم همچون  این    53نخبگان  بگوییم 

دستاویز نادرست و بنابرین قدرت نامشروع یا غیراخالقی است بلکه مهم در اینجا ایضاح تهی بودن  

به اصطالح اصل دمکراتیک رضایت و عدم رضایت است. آن توخالی است اما هواداران فراوانی  

 رغم جهل به آنها متمایل است. امور وجود دارد که انسان بهدارد. بدیهی است بسیاری از  

منشاء   اجتماعی  روانشناسی  اصطالحی  معنای  به  خود  دولتمرد  یا  حاکم  قدرت  یک  اتباع  رضایت 

. همانگونه که چنانچه طفلی در دامان مادر خویش احساس  فرعی دیگری استحقوق سیاسی و قانونی 

دارد که طفل  از حقوق طفل تلقی کرد. البته هر مادر دوست می توان کند این را نمی امن و رضایت می

کند که حقوق طفل خویش را  او در دامن او بیارامد و آسوده باشد اما مادر این کار را از این رو نمی 

دارد و از این رو آرامش طفل خواسته صمیمی و قلبی  جای آورد. مادر طفل خویش را دوست می به

ک مفهوم حقوق  است.  تعبیر  مادر  یک  شده  آن تصریح  به  مدنی  قانون  که در  آن  از  ودک و صیانت 

مقدمات   بر  مبتنی  یا  حقیقی  و  فلسفی  و  از  منطقی  تعبیر  یک  بیشتر  بلکه  نیست  آن  شناختی  هستی 

ای  خواسته اخالقی انسانی است. این چیزی نیست که بتوان برای آن در تاریخ حقوق و یا فلسفه سابقه 

نحو کلی  نچه رضایت اتباع حامل مضمون حقوقی شمرده شود باید بیواسته و به ای یافت. چناو پیشینه 

ای که آحاد مردم از آن  صورت هرجا با مشاهده هر پدیده از مفهوم رضایت قابل استنباط باشد. دراین 

برای مردم  مفروض  درنگ اذعان کنیم ضمیر آن یک حق  احساس خشنودی و رضایت داشتند باید بی 

آیا براستی منطقی و صحیح است؟گه است. چنین نتیج ابتدایی فراوانی  جامعه   یری  از جوامع  شناسان 

اند.  ها از کشتن همنوع خویش احساس رضایت و شادمانی داشته اند که در آن جوامع انسان سخن گفته 

 
52Flammarion. –§ 96, Garnier  vш. Second essai sur le government civil,  
53, New York: Oxford Univ. Press, 1959. The Power Elite. C. W. Mills,  
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جانب آنهاست زیرا احساس  توان گفت در این احساس شادمانی و سرور از کشتن همنوع حق به آیا می 

 اند؟! رضایت از آن داشته 

 

 عمل سیاسی و ادعای بیطرفی 

از تسمیه عمل خویش به ماهیت سیاسی ابا و عار دارد. همیشه  در اکثر موارد  عامل به عمل سیاسی  

خواند.  کند و خود را پاک و منزه از سیاست می هرچه در برابر او قرار دارد را به سیاست متهم می 

تر عمل کنی و اقناع عمومی  یک رقیب به سیاست موفق ادن رفتار  و نسبت د خواندن  بسیار  هرچه در  

و  ترای حرفه سازی که فالن عمل و بهمان کار سیاسی است. درعمل سیاسی را در یک ماجرا برآورده

تر هستی و عمل تو شایسته عنوان سیاسی محض را دارد. عامل به عمل سیاسی حیله و نیرنگ  مقدم

می  زشتی  عنوان  فرا  که  چنینداند  شایستة  رقیب  می   شماتتی  قط  سیاسی  انسان  عمل  است.  خواهد 

ینگارد که او بدان مخصوص گردیده است. پس عمل خود  ر از حکم عقلی بناپذیخویش را بخش جدایی 

انگارانه و حقیقی و  داند و آن را قرین امر واقع و جانب را بیشتر شایسته حقیقت و سیاست حقیقی می 

 شمارد.انضمامی برمی 

)آن جبری صفر  حاصل جمع  را  اجتماع  می zero sumانکه  قدرت  از  باید  (  پارسونز  همچون  دانند 

رو به کمال است.   رود و شعور اجتماعی بیشتر و بیشترپاسخ دهند که چرا اجتماع همواره به پیش می 

نخواهد داد.  چنانچه تعالی قدرت از وضع موجود را درنظر نگیریم هیچگاه امر نوینی در سیاست رخ 

توان صفر تلقی کرد. این درست است که  الاقل در محدوده منطقی حاصل جمع اطراف قدرت را نمی

های سیاسی برای کسب قدرت ناتمام و ابتر است اما طبیعت قدرت رو به پیش و  بسیاری از کوشش 

ن قابل اجتماع است.  طلبی قدرت ندارد و با آها منافاتی با فزونفزاینده است و ناتمام بودن این کوشش 

های دروغین و قمار که حاصل آن باخت عمر است جمع آن صفر نیست و  در طرف مقابل حتی بازی 

بر   مبتنی  قدرت  از  پارسونز  نیست. تصور  دیگر  برای  پیروزی  برای یک طرف ضرورتاً  شکست 

جامعه  حفرضیات  به  بیشتر  او  است.  قدرت  جوهره  در  تأمل  فاقد  او  نگاه  و  اوست  اصل  شناختی 

داشتنی و  نگرد تا مقوله عمل سیاسی که قدرت را دلپذیر و دوست شناختی قدرت می طرفی جامعه بی

تر پارسوتر این است که مشروعیت را عطای  سازد. خطای مهم مطلوب و یا خدای سیاستمداران می 

می  آمریت  و  اقتدار  قدرت و صاحبان  به  امشمارد درحالی جامعه  اجتماعی  و  مردمی  پذیرش  ری  که 

از مشروعیت است. او درنیافته که مشروعیت یا دروغی بیش نیست و یا حقیقتی مطلق  و غیرعلیحده  

 متحد با قدرت است. 

سازد. اگر چنین حقی نباشد آن قدرت  از دیدگاه الک حق استفاده از قدرت مشروعیت آن قدرت را می

بینیم  نماید. از یک جهت می ی نامشروع است. اینجا ابهام بزرگی در تعریف حکم اخالقی سیاسی رخ م

می  قرار  کسی  دست  در  تنها  را  فرصت  خودبخود  قدرت  می که  که  و  دهد  بکند  استفاده  آن  از  تواند 

پرسد تا بر شانة او بنشیند و دیگری را  کند از او نمی هنگامی که شهباز قدرت به جانب کسی میل می 

ذیریم که حاکم باید پیشایپش حق استفاده  از آن سهمی نیست اما از سوی دیگر چنانچه سخن الک را بپ

قدرت برای کسب شرایط  شهباز  از قدرت را داشته باشد قدرت بدین معنی هنوز مشروع نیست. آیا  

نتواند   فراز گیرد که اعتراف و اظهار به حق خویش نتواند کند و لذا اوکسی    بر شانهمشروعیت باید  

استفاده کند! یا اینکه منبع دیگری مفرو آن  یا کسانی قرار  از  ض است که قدرت را در دست کسی 

دهد که حق اخالقی استفاده از آن را عالوه بر حق سیاسی دارد. این منبع دیگر در تعریف باید  می
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وجود یک منبع متعالی باشد و اال  چنانچه صرفاً یک منبع سیاسی باشد اشکال دور در حد تعریف به 

 آید. می

هابز   نظریه  مشروعیت  برمبنای  این  توافق  اتفاق  محض  به  و  است  غیرمشروط  حاکم  مشروعیت 

برای حاکم   از  از آنچه  دارد و هیچگاه غیر  او مشروعیت  باشد حکم  موجود است و مادام که حاکم 

تواند موضوعیت داشته باشد جهات اخالقی در مشروعیت حکم او موثر  عنوان یک فرد انسان می به

زیر اثباتاً.  اَو  سلباً  عمل نیست  سیاسی  مشروعیت  کند  عمل  خوب  اخالقی  نظر  از  حاکمی  چنانچه  ا 

خوب او از طریق جهات اخالقی عمل او توجیه شدنی نیست کما اینکه اگر او از نظر اخالقی بد عمل  

 کند عمل او نامشروع نیست. 

  به عقیده هابز این قدرت سیاسی امری تفویضی است. تفویض به این معنی است که توده کثیری از 

پذیرد که مافوق به جای اوعمل شوند. شخص تابع میاختیارات و حقوق فردی به مافوق تفویض می 

بدین سیاسی  عمل  و  می کند  رخ  افسانه دهد.  گونه  در  که  رها  همانگونه  مردم  را  قدرت  شهباز  ها 

یل  اما تا اجتماع اشخاص نباشد مافوق سیاسی تحصسازند تا بر سر آنکه شایسته آن است بنشیند  می

از  نمی تفویض پس  این  پیداست که  است.  اقتدار  آتوریته و  اعمال توسط مافوق ماهیت  شود. تحریر 

بینیم نیست. بلکه امر ارادی  گونه که در شخص زیردست می آتوریته دیگر صورت اراده فردی از آن

 ای از اراده شکل یافته است. فردی به امر سیاسی تبدیل شده است و صورت تازه 

ت از افراد به مافوق مقتدر به معنی اصطالحی لفظ نیست یعنی این تفویض عملی اثباتی  تفویض قدر

نیست که از جانب هر فرد به نحو ارادی صورت پذیرد بلکه امری ثبوتی و حاصل تفویض به معنی  

انصراف و انتظار مدنظر است بدین معنی که گویی شخص به اراده خود از قدرت خویش منصرف  

ر عمل از جانب دیگری است. ماهیت تفویض در قرارداد اجتماعی بیش از این نیست.  شده و به انتظا

اثباتی   تفویض در یک کالم به معنای قبول وضع تحکم از جانب فوق است و چون اراده ذاتاً امری 

است. تفویض یعنی اعالن وضع انفعال در برابر اراده فوق حتی چنانچه در اعالن این وضع صورت  

و   باشد. چنانچه  دموکراتیک  داشته  آراء عمومی  به  توضیحی  چنین  رجوع  هیچ  نپذیریم  را  توجیهی 

برای تبیین امر و عمل سیاسی نداریم و واژه تفویض در نظام دموکراتیک به معنای اعالن به مافوق  

گراند  که او حائز موقعیت اقتدار است و بنا به آنچه تعیین کننده حدود این اقتدار است دیگران نظاره

از ماهیت سپرده و  تواند اراده خود را به دیگری بسپارد. اراده  اال  هیچ انسانی حتی اگر بخواهد نمی و

سپردن نیست اما نفی اراده به معنی تفویض به دیگری است. تفویض در معنای حقیقی آن سرسپردگی  

 است. 

چرا؟ زیرا مشروعیت  روسو در تعریف اولیه ماهیت حاکمیت را از مشروعیت آن جدا نپنداشته است، 

اطاعت می آن  از  پایه رضایت کسانی که  بر  استوار است و این رضایت حاصل نظم  حاکمیت  کنند 

گیرد.  اجتماعی است که ضروری است. نظم اجتماعی حق مقدسی است که از طبیعت سرچشمه نمی 

می  آغاز  جایی  در  حاکمیت  مشروعیت  نمی پس  طبیعی  نظم  دیگر  که  باشد. شود  موضع  نظم    تواند 

نمی  سرچشمه  طبیعت  از  چون  است  طبیعی  حق  ورای  کجا  اجتماعی  از  پس  بپرسی  اگر  گیرد. 

می  تفسیر می سرچشمه  قراردادها  برپایه  را  آن  سلبی  تعریف  در  دیگر  گیرد. روسو  یعنی چون  کند. 

مبتنی بر نظم طبیعی نیست پس حتما قراردادی است. این پیشفرض نظریه سیاسی روسو درباره نظم  

آغاز حاکمیت است. می اجتم آیا نمی اعی و  تسمیه است والغیر.  بیان یک  آن صرفاً  توان توان گفت 

قرارداد   از  غیر  در  را  آن  ماهیت  و  دانست  الهی  یا  انسانی  وجود  نظم  بر  مبتنی  را  اجتماعی  نظم 

 جستجو نمود و توضیح داد؟ 
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ول است  عمومی  اراده  اعمال  حاکمیت  جداست.  حکومت  از  حاکمیت  روسو  توسط  نزد  حکومت  ی 

عبارتی شأن آن پس  ها به اراده عمومی بسته و متکی به آن است و به شود و دولت ها اعمال می دولت

نمی  حاکمیت  است.  ملت  شأن  حکومت  از  اما  است  عمومی  اراده  آینه  آن  زیرا  باشد  گزاف  تواند 

حاکمیت همواره مشروعیت دارد و  تواند غاصب باشد و بر اراده عمومی تحمیل شده باشد. بنابرین  می

تواند مشروع باشد یا نامشروع باشد زمانی که اراده حکومت از  غیرقابل خطاست اما حکومت هم می

 اراده عمومی تبعیت نکند. 

می  خوانده  دولت  گاهی  عمومی  هیئت  این  آن  اعضای  قوانین  از  اجتماع  افراد  آنکه  برای  و  شوند 

دانند به دلیل آنکه اجرای قوانین کند و در مقایسه با  حاکمه می کنند و گاهی آن را هیئت  اطاعت می 

از جهت عضویت در قدرت ملی آن را   54شوند. ( خوانده می uissanepهای مشابه آن قدرت )  هیئت

 ( خوانند.  subjet( و از جهت تابعیت قوانین دولت آن را تبعه )citoyenعضو )

 

 مرزهای درونی و بیرونی در عمل سیاسی 

ها ماشین نیستند، همچون موجودات زنده هستند که بین دشمن داخلی و دشمن خارجی تمییز قائل  دولت

کوشند تا برای حفظ موجودیت خویش پیوند این دو هویت مخالف حیاتی خود را  شوند و همواره می می

بر رقبای خود پیروز شوند. به بتوانند  آن  طورکلی دربرابر یک عمل سیاسی از  سست کنند تا بهتر 

تعین دشمن سخت  است  ترین وظیفه است زیرا مرزها در کشمکش درونی و  جهت که عمل سیاسی 

تغییر می تعیین دشمن به اقتضای پیشرفت عمل  برای  برای همیشه  بیرونی  یابد و هیچگاه یک عمل 

کند بلکه بدون آنکه  تکلیف یک جریان سیاسی، سرنوشت کشور دوست یا کشور دشمن را تعیین نمی 

ای از  های سیاسی اطراف معرکه برآید همراه با زمان در هر لحظه مجموعهدشمنی با آرمان از در  

 دهد.ها، اهداف و مصالح تعریف شده و معین وضعیت مرزهای دوستی و دشمنی را تغییر می اراده 

نحوه دولت   در  سیاسی  عمل  تعینات  با  نمایش  ها  به  را  خود  سیاسی  هویت  آن  ظهور  گوناگون  های 

دولتگذامی آن  متمایز  کمیت  و  کیفیت  در  سیاسی  عمل  این  بدون  هیچگاه  نمی  رند.  به ها  طور  تواند 

واقعی از هم متمایز باشند. ممکن است یک دولت دمکرات لیبرال از یک دولت دمکراتیک سوسیال  

قبل از تحقق آن جای خاصی را در تبیین تاریخ سیاسی اشغال کند  شناختی  معرفتبندی  از نظر طبقه 

های شناختی  بندی ا تمایز حقیقی یک دولت طبقه پشتیبان و صورت و شکل ظاهری آن در میان دسته ام

ها نیست بلکه در تمایز خاصی است که در هنگام مقابله در میدان یک  ناشی از مفاهیم متنوع دولت 

به آن  از  سیاسی  میپدیده  درغیراینوجود  میآید.  چه کسی  دولت  صورت  که  کند  انکار  فدرال  تواند 

بسیاری جهات سیاست خارجی با یک دولت خالص   اواخر دهه هشتاد از  دمکرات مسیحی و آلمان 

کسی   چه  ما،  سرزمین  مثال  در  است.  داشته  نظر  اشتراک  باواریا  در  اشتراوس  مسیحی  سوسیال 

مقایسه  های اخیر را در  های گوناگون کشور در سالسابقه انواع عمل سیاسی جناح تواند پختگی بی می

 با سال های آغازین انقالب اسالمی منکر شود؟ 

ها و شیوه رفتار سازنده آنها در عمل سیاسی است که شناخت ما را از هویت واقعی  تنوع رفتار دولت 

بندی موخر و  تر این عمل سیاسی است که موجب تنوع و دسته زبان صریحسازد. به ها ممکن می دولت

دولت  اختالفاعملی  همه  با  و  می ها  آنان  سیاسی  گرایشات  و  جغرافیایی  یا  و  تاریخی  عمیق  شود.  ت 

بینی یک رخداد روشن  ها از یکدیگر در درک و هضم و پیشآخراالمر باید اشاره کنیم تمایز دولت 

 
 .20، ص 1352، ترجمه منوچهر کیا، تهران: انتشارات گنجینه، قرارداد اجتماعی: اصول حقوق سیاسی. ژان ژاک روسو،  54
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انداز دیپلماسی آلمان  گزیت تفاوت چشم در خصوص یک رخداد و قضیه همچون برالمثل  شود و فی می

قدر تعیین کننده  گزیت برای آلمان همانخواهیم بگوییم براست. ما نمی   و انگلیس در آن قابل تشخیص 

در سرنوشت سیاسی است که برای انگلستان، اما به هر حال نحوة درک موقعیت و شیوه خروج از  

تعریف ما از ماهیت  بدیهی است  بست برای دو کشور بدلیل گوناگونی نحوه تعامل یکسان نیست.  بن

 ها نیست.  وع این موجودات زنده و بزرگ سیاسی یعنی دولت عمل سیاسی محدود به تن

با   و  است  متمایز  دیگر  سیاسی  عمل  از  سیاسی  عمل  هر  همچنانکه  که  است  الزم  نکته  این  ذکر 

می ویژگی ظاهر  خود  خاص  غیرسیاسی  های  ذاتاً  امر  با  دیگر  جانب  از  سیاسی  عمل  یک  شود 

که  بی شرایطی  و  حاالت  این  از  ما  نیست.  درعینارتباط  و  نیست  سیاسی  را  ذاتاً  سیاسی  عمل  حال 

بریم. مرزهای درونی مربوط  سازد به عنوان مرزهای بیرونی عمل سیاسی نام می مشروط و مقید می 

با موضوعاتی  به تأثیر و تأثر جریان تاریخی سیاسی ناشی از عمل سیاسی است و مرزهای بیرونی  

سر و کار دارد.  اجتماعی  وحی و بشری انسان  های عمیق رکار عمومی و خواسته چون فرهنگ و اف

خشونت و  کنیم افکار عمومی جهان به تدریج نسبت به پدیده  های اخیر مشاهده می برای مثال، در سال

توسط   می ترور  نشان  مخالف  واکنش  اما  رژیم غاصب  تا  دهد  بود  منتظر  باید  واکنش هنوز  های  این 

 . یابدمخالف به درون مرزهای عمل سیاسی راه 

 

 همانی سیاسی  تبیین این

گزاره  اهمیت  درباره  این ما  اینهای  یا  خود  همانی  جای  در  منطق  همینی  جمله  نوشته در  از  ایم.  

این است که  های این ها، گزارهمصادیق این نوع گزاره  تعریف ملت است. مطلوب  همانی روسو در 

نوشته شود و قانون آن باشد که هست. این همان امر زیبایی است که کانت در بیان روسو  قانون کمتر 

این  ورای  لیکن  است.  بدیهی دریافته  بگذریم.  آن  از  تا  نیست  چیزی  من همانی  این  که  است  این  تر 

نمی  پیشنهاد  و  وضع  برای خویش  قانونی  هیچ  ملت  و  ما  یا  برعهده  جمعی  جدید  قوانین  وضع  کند. 

 55است. حکومت 

یافتن به امر  تر در دست همانی وضع موجود راه پیدا کند. هر فیلسوفی با اهمیت خواهد به این روسو می

راسخ این سیاسی(  یا  )فلسفی  این همانی  به  نیز  روسو  و  است  دست تر  اجتماعی  قرارداد  یافته  همانی 

ن وضعیت است که اینک  است. قرارداد اجتماعی یک قرارداد تاریخی یا پیش تاریخی نیست بلکه هما

اجتماعی متعالی از طبیعت را برای   این قرارداد یک وضعیت  بیشتر و نه کمتر.  آن هستیم، نه  در 

نیست. از نظر او این  انسان تصویر می  نوع انسانی حامل وضعیت جدیدی  این تصویر برای  کند و 

انسان هس که  ما  برای  اما  ندارد  اجتماعی ورود  قرارداد  به  که  است  اجتماعی  حیوان  در زیستن  تیم 

نمی چاره بنابرین  نیست.  قرارداد  جز  آن  ای  بلکه  است  تاریخی  اتفاق حقیقی  یک  قرارداد  گفت  توان 

بندد نیز بدون نیاز به قرارداد رخ داده است. این  همانی انسانی است. اینکه ملت با خود قرارداد می این

اینک در  واقعی دیگر  ندند بدون نیاز به هیچ تحقق  بعنوان اتباع قرارداد می که هیئت حاکمه یا افراد به 

 وجود ملت انعکاس یافته است. 

گوید  ها اطاعت کنید خوب پی برده است. وی می گویی توصیه پاسکال که از قدرتهمانروسو به این 

اگر معنای این سخن این باشد که در برابر قدرت تسلیم شوید فرمان درستی است اما زائد است زیرا  

گوید قدرت ایجاد حق  کند و از آن سرپیچی نخواهد شد. روسو می سی از قدرت سرپیچی نمی هرگز ک

 
 .  1، فصل 4، کتاب قرارداد اجتماعی. 55
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های مشروع اطاعت کند. اما این حکم نیز با مقدماتی که از او ذکر  کند و انسان تنها باید از قدرتنمی

 گویی است. همانشد سازگار نیست زیرا مشروعیت مبتنی بر قرارداد نیز یک این

گذارد. حق به معنی آزادی انجام فعل و یا خودداری از انجام فعلی  و قانون تمییز می   هابس بین حق 

درحالی  الزام است  را  بدان  عمل  و  معین  را  فعلی  ترک  یا  فعل  چنان  نفس  قانون  میکه  سازد.  آور 

چنانچه نیک بنگرید    56بنابرین قانون و حق همچون تکلیف و آزادی با هم مالزم و از هم متمایزند. 

هویت آورده است. قانون چیزی جز ماهیت اعمال اهراً در هوتعریف هر دو حق و قانون را هابس ظ

الزام نیست و حق نیز چیزی جز ماهیت آزادی انجام عمل و یا عدم انجام آن نیست. برمبنای عبارت  

ت و قانون نیز چیزی جز  هابس حق چیزی جز همان آزادی انجام عمل یا خودداری از انجام فعل نیس

 الزام عمل یا انجام ندادن عمل نیست. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل هفتم: ایده مرز و مشروعیت  

 اهمیت زمین در جغرافیای انسانی 

ای برای شناخت مرزها و مکانت آن است. از  قبول و تصدیق وجود دو عالم جدا از یکدیگر مقدمه  

دوگانگی   به  هفتم  مغاره جمهوری  تمثیل  جهان، در  سیاسی  حکیم  افالطون نخستین  تاریخ،  دیرزمان 

پدیداری و جهان واقعی ایده  اشیاء پدیداری که زمانجهان  اشاره کرده است. در حقیقت عالم  ی و  ها 

هاست. مغاره  آلها یا همان جهان مثالی و عالم ایده آلتاریخی و تجدیدپذیر است تابع و تسلیم مکان ایده 

افالطونی نمایش تاریخ رویدادهای فردی و جمعی است.  فیلسوف  بیرون از طبیعت زمانی  خویش  

ایده  مکان  به  و مشرف  ایده آلناظر  مکان  و  جهان  اسها می شود.  واقعی  که  و  آل  تاریخی  مغاره  ت 

 آل تشرف دارد دربرگرفته است. زمانی را که بدان ایده 

 
56. LEVIATHAN, chap. xɪv, P. 146. 
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یونانی سال تاریخ  هرودوت مورخ  اهمیت مکان و جغرافیای زمینی  با مالحظه  از افالطون،  بعد  ها 

سازد. او دریافته بود تاریخ انسانی چنانچه  آمیزد و آنها را یکی میانسانی را با علم جغرافیا بهم می 

آن مخدوش خواهد شد زیرا در نظر وی  بنیادی و جوهری  رافیای مکانی نوشته شود اعتبار  بدون جغ

تاریخ دیگر تاریخ خدایان هلنی و یونانی نیست بلکه تاریخ صیرورت حیات اجتماعی انسان است و  

ها و اقوام مختلف انسانی که بر پهنه مناطق  حیات اجتماعی انسان و نهادهای اجتماعی در میان گروه 

 یابد.  اند معنی میختلف زمین در یونان و بیرون یونان گسترده شده م

بالقوه جوهر  این  بزرگ   ،زمین،  این  است.  شده  محسوس  جهان  در  انسان  بالفعل  خانه،  خانه  ترین 

 سکونت انسان را بر خود حمل و هموار کرده است. 

می  نشان  علوم  و  فلسفه  تاریخ  که  روشن  بدالیلی  هرودوت  دیدگاه  برخالف  متأسفانه  و  اما  اکثر  دهد 

شالوده  نظریه غالب  انسانهای  درباره  زمین  مغرب  کالمی  و  فلسفی  م  های  و  وو  سیاسی  جودیت 

اجتماعی او صبغه و وصفی صرفاً تاریخی یافته است و از آنجا که اهمیت جغرافیای انسانی در این  

ها مغفول مانده است، رأی و اندیشه فیلسوفان درباره عمل و کنش سیاسی چندان دقیق و روشن  نظریه 

 نیست.  

یابد و طبیعت انسانی جزیی  وقوع می   ها در جغرافیای زیست اوتجربه واقعی، فردی و جمعی انسان

از   کمتر  مخلوق  انسانی  طبیعت  این  درباره  اندیشیدن  و  فلسفیدن  لذا  و  است  مخلوق  طبیعت  از 

دستاوردهای تاریخی شعور انسانی و یا اصطالحاً شعور تاریخی نیست. نژادها و مردمان انسانی در  

های گوناگون را در ازمنه گوناگون  ه ای نسلآیند که همچون مادر پرتوان و پرمایجغرافیایی بدنیا می 

ها به رغم پختگی و کمال  گرفت. شعور تاریخی انسان در آغوش گرفته است و کماکان در برخواهد  

 چون و چرا تابع مقتضیات مسکون جغرافیایی و زمینی موجود انسانی بوده است.  تردید و بی بی

 

 تعینات مکانی و جغرافیایی سرزمین و ملت 

در ساختن انسان دخیل است و گهواره انسان جهان است. همانگونه که گور انسان در زمین نیز    جهان

می  تحقق  مکان  در  انسان  هویت  است.  مکان  مییک  رشد  و  پرورده  مکان  در  و  تمام  یابد  و  یابد 

شود. این هویت چه هویت گروهی و جمعی باشد و یا هویت فردی جز از طریق در مکان بودن  می

شود. اگر کمال امری تدریجی برای فرد انسان و جامعه انسانی است این امر نیز باز در  نمی پدیدار  

ها نیز بر روی مکان زمین رخ ها و دولت پیدایش، توسعه و زوال و مرگ ملت   57دهد. مکان رخ می

فعل مشتق  اند. جهانی شدن های بنیادی پدیدارهای مکانی دهد. دولت و جهانی شدن هر دو با ویژگی می

 و مرکب از واژه جهان است. جهان انسانی یا کره زمین نیز بخشی و اشتقاقی از مکان است. 

آیند و  مفهوم ملت مرکب از تحقق صورت ملی، اعتالی اراده ملی است. مردمانی متعین با هم گرد می 

ه و مطلوب  کند. هویت برخاسته از خواستشیوه تحقق و خواسته این اجتماع هویت ملت را بازگو می

و در برابر  و تحقق هویت ملت، حافظ و ضامن حیات سرنوشت و جایگاه آن ملت نسبت به ملل دیگر  

نحو مطلق وابسته به دولت متبوعه نیست زیرا تحقق وفاداری درونی  است. این هویت ملی خود به آنها 

خانواده  مدر  است. روح یک  ممکن  دولت  یک  به  نیاز  بدون  مردمان  و  نژادها  و  وهله ها  در  ی لت 

 
57, p. 132.Homo Geographicus. Look Sack   
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تر آن به زبان و دین بسته است. مردمان یک  نخست به دودمان و تبار و نژاد آن و در مرتبه عالی 

سوی سازند و چون این آگاهی به سرزمین آگاهی خود را در دودمان و تبار و نژاد و زبان و دین می

 آید. میل کند دولت واحد بوجود میو یا دین واحد اراده جمعی 

آن شناخته میکشور مفهو قلمرو و محدوده جغرافیایی  با  شود. مفهوم کشور جغرافیایی و مفهوم  می 

نظام  با  دولت  گوناگون  ادوار  در  که  است  سرزمینی  کشور  است.  تاریخی  وجود  دولت  مختلف  های 

تأیید  است  داشته  جانب  دو  از هر  آن کشور  تاریخ  و  جغرافیا  از طریق  دولت  پس مشروعیت یک   .

دوملت    58شود. می انضمامی شدنو  و  یافتن  تحقق  برای  به    لت  باشد  وابسته  تاریخ  به  آنکه  از  پیش 

ملت آمیخته به مفهوم کشور است. نظم و قانون و شهر    -جغرافیا و سرزمین بسته است. مفهوم دولت

ملت    -شود. از سوی دیگر دولت و شهروندی و مردم و ملت به تبع تعینات یک سرزمین شناخته می 

ت هویت و صورت ممکن و قدرت خود را چنانکه باید حائز نیست زیرا امنیت ملی و  پیوسته تمامی

به  کشور  سرزمینی  کوششتمامیت  بیرغم  شدنی  های  حاصل  باید  که  آنچنان  امنیتی  و  نظامی  وقفه 

 نیست و در عصر ما این حقیقت بیش از پیش نمایان است.

المللی  ها است. مناسبات بین حاکمیت دولت ها و انضمامیت  اما به هر حال، سرزمین سبب تمایز ملت 

می  تعریف  کشور  یک  سرزمینی  و  جغرافیایی  حدود  تعینات  به  چیز  هر  از  بیش  دولت  شود.  یک 

سیاست داخلی یک دولت همانقدر به مفهوم سرزمین وابسته است که سیاست خارجی که دولت را در  

دهد. توانایی و قدرت یک دولت نیز بیش از هر چیز  الملل قرار می برابر دیگر کشورها و روابط بین 

در برابر  ها  و مرز داشته ی آن از جمله حفظ مرزها  وابسته است و الزمهو امکانات آن  به سرزمین  

 تهدیدات بیگانگان است. 

به   شود  متعین  ساکنین کشور  یا  به جمعیت  آنکه  از  بیش  نیز  دولت  یک  اساسی  قانون  و  مشروعیت 

بر روی    کنند کهشود. مردمان یک دولت بر روی سرزمینی زیست می دولت متعین می سرزمین آن  

کمتر   است.  آن  به  منضم  و  بیمی زمین  مردمانی  می توان  اما  یافت  که  سرزمین  کرد  تصور  توان 

 های انسانی در آنجا یافت نشود. سرزمینی باشد که مردمان و توده 

ها دستورالعمل هستند  برای دولت  59مقررات سرزمینیکند: این حقیقت را دیوید سک چنین تصویر می 

سازند. مقررات سرزمینی از طریق حاکمیت سیاسی و اقتدار و حتی شهروندی  ها را می و قوام دولت 

دولت می سازمان  پدید  را  آنجا"،  ها  "خودروها  که  این  مانند  مقرراتی  زمینی  مقررات  بدون  آورند. 

آن "بازدیدکنندگان  اینجا"،  "توریست "کارگران  اینجا"،  "شهروندان  و  جا"،  پناهندگان"  و  مهاجران  ها، 

   60امثال آن نظم مکانی و اجتماعی از بین خواهد رفت. 

های طبیعی با اقلیمی سرزمین از آنجا که یک دولت بر عرصه خاص جغرافیایی پدید آمده و محدودیت 

امر اسباب طبیعی هجوم را  و جمعیت آن را محدود ساخته و تحت نیروی خود درآورده است، همین  

در ذات دولت به ودیعه گزارده است. دولت در ذات خود، مایل به تهاجم است. قدرت هیکل تهاجم و  

بتواند قدرت دیگری را کشف کند، محدود سازد و سرانجام آن را   باید  زورگویی است. یک قدرت 

ر احاطه بر قلمرو طبیعی و  م نباشد این امر نشانه ضعف دولت دنابود کند. چنانچه یک دولت مهاج

تواند با ابزار و ادوات نرم و  اقلیمی و سرزمینی و کنترل مردم آن دولت است البته میل به تهاجم می 

 
58Law, Space, and the . For studying Legal foundation of place and space Look at: Nicholas Blomley, 

Geographies of Power (New York: Guilford, press, 1994). 
59. Territorial rules.  
60, p. 90.Homo Geographicus. Sack,  
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های بسیار حساب شده پوشیده و پیچیده شود. ضعف بر احاطه و تملک متملک یک دولت شاید  تاکتیک 

 گانگان باشد. ها و یا تهاجم آشکار و پنهان بیدر اثر نفوذ دیگر دولت 

 

 آگاهی تاریخی قدرت و آگاهی مشروعیت 

لیتوسک درست گفته بود که هر دولت برمبنای زور است. هگل قدرت و  لئون تروتسکی در برست 

دانست. قابل مالحظه است که قدرت یک  زور دولت را مقدس و متعالی و باالترین قدرت انسانی می

های توان قدرت ایجابی دولت را در مقایسه با قدرت می دولت یک امر صرفاً مثبت و ایجابی نیست و  

ها  محیطی به نحو سلبی تعریف کنیم. به این معنی دولتی دارای باالترین قدرت است که دیگر قدرت

باشد.  نداشته  نمودن  مخالفت  و  اجتناب  طاقت  آن  برابر  در  قدرتی  هیچ  و  کند  طرد  معذالک    61را 

چیزی است که در برابر دولت است.  ت دولت و قدرت آنموضوع قدرت سنتز زور است و شامل قدر

دولت نسبت به قدرت خویش آگاهانه تمایل دارد و در جستجوی صیانت از خود با دشمن خود مواجه  

است. البته قدرت صرفاً به اوصافی همچون زور، هجوم، تسلط بر دیگری و از این قبیل که به یک  

شود که  شود قدرت انسان گاهی آنجا نمایان میتعریف نمی   توان نسبت داد هویت فردی یا اجتماعی می 

مقاومت می  دیگری  قدرت  برابر  بازمی در  دیگری  قدرت  تأثیرات  از  و  قدرت  کند  درهرحال،  دارد. 

هاست چنانچه قدرت دولت را با  االشتراک جمیع دولت یک دولت به توانایی حضور آن در تأثیر مابه 

دولت  دیگر  میان  در  دولت تأث و  ها  حضور  دیگر  بر  آن  قدرت  به یرگذاری  بشناسیم  به  ها  نحو ضمنی 

 ایم. ها اعتراف کردهجهانی بودن سرشت مشروعیت قدرت دولت 

تر شده است و دولت مدرن ها در دوره مدرن نسبت به پیش از آن بسیار وسیع آگاهی تاریخی دولت 

تکامل   است.  یافته  تکامل  خود  سازمان  در  وسیع  آگاهی  این  بر  ملی  مبتنی  آگاهی  تکامل  با  دولت 

باشد دولت  و مقرون  طراز است. چنانچه هویت ملی با ضعف، نقص و فقدان آگاهی تاریخی همراه  هم

اراده   و  ملی  آگاهی  با  همراه  و  متحد  مدرن  دولت  بود.  خواهد  مستعجل  و  ضعیف  ملت  برخاسته 

 عمومی به تحکیم مشروعیت خوداشتغال داشته است.  

ها  است؟ دولت ویژگی را حائز  چیست؟ حکومت مبتنی بر چنین آگاهی کدام   آگاهی تاریخی یک دولت

اند.  ترپایدارتر و ماندنی حاکمیت  تر از حاکمان و بنابرین چون نقطه مرکز دایره  پایدارتر و جوهری 

ادامه حیات می  نظام و دولت با حکومت کردن  بسیارند سازمان یک  البته  هایی که  ها و حکومت دهد 

های جمعی را تألیف و تکمیل  اند. دولت از طریق حکومت کردن ساخت تصمیم سیطره دولت خارج از  

متین می باشد حکومت  پایدارتر  دولت  چه  این رو هر  از  و  معقول کند  و  تصمیم تر  و  های سیاسی  تر 

تجربه تر  پیچیده  انتقال  احتمال  بیشتر  و  ملت  یک  برای  تاریخی  وجه  های  حکومت  مؤلفه  است. 

منعکس میگیرنتصمیم آن  و غیر  در دولت  را  مسئول  و  نهادهای  ده  کنترل  و  تعیین وظایف  با  کند. 

دانشگاه  پلیس،  و  ارتش  می دولتی،  متجلی  یک حکومت  حکمرانی  شیوه  آن  غیر  و  دولت  ها  و  شود 

 کند. گردد. دولت مرکز و مدار شئوون بالقوه حکومت است که تاریخ برای خود حفظ می پایدار می 

 

 گوید اره مشروعیت دولت چه میهابرماس درب

بحث   مدرن  دولت  مشروعیت  موضوع  حقوقی  و  سیاسی  گوناگون  وجوه  در  جدید  سیاسی  فیلسوفان 

موضوع  اند.  کرده این  در  در  مخاطره  و  مدرن  دولت  قانونی  و  حقوقی  یا  و  سیاسی  مشروعیت 
 

61. Hobbes, 1928, p. 26. 
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فیلسوفان  این مبحث  فلسفی وارد شده و تا این زمان    های متمایزگفتار  بامشروعیت از نیچه و مارکس  

بزرگ عصر ما را به سوی خود جلب کرده است. میشل فوکو و هابرماس از آخرین فیلسوفان عصر 

 اند.  یت دولت گفتگو کرده اند که درباره مشروعحاضر

بههای  ویژگی هابرماس  سیاسی  نظریه  در  دولت  اجمالیمشروعیت  مشروعیت    چیست؟   نحو  طرح 

براین است.  قدرت  اصل  بودن  غیرموضوعه  معنی  به  قدرت  طرح  مخصوص  اقامه  در  اساس 

ی  مشروعیت و یا عدم مشروعیت یک دولت یا یک قانون اساسی این اصل از مباحث مهم دیگر سیاس

و اجتماعی که موضوع رضایتمندی و عدم رضایتمندی اتباع ملی است به شیوه بنیادی متمایز است  

ناسازگاری،   ایجاد  نتیجه  در  و  شتابزدگی  به  منجر  سیاسی  مباحث  در  تمایز  این  تشخیص  عدم 

ناهماهنگی و تعارض در قلمرو نظریه سیاسی خواهد شد و آشفتگی و ایهام و انجماد در عمل سیاسی  

 به همراه خواهد داشت.  را

به گفته هابرماس فرض بر این است که هر عقیده مؤثر درباره مشروعیت ارتباط با حقیقت دارد، که  

به می نقد  آزمایش    تواند  پندارهای    62درآید. و  آن  با  و  است  معیارها  ارتقاء  و  تبیین  نقد  وظیفه 

یا عدم مشروعیت می  آزموده شود. به عقیده هابمشروعیت و  رماس هیچ چیزی غیر از اصل  تواند 

گفتمان مقدم بر ممارست شهروندان برای تعیین حق سرنوشت نیست. این اصل مقدم گفتمان براساس  

 63گیرد. اشتراک مساعی ارتباطی و وساطت حقوقی می

یا   نظری  اجماع  بر  مبتنی  تصویر  این  دارد.  اجتماعی  اجماع  نظریه  از  خاص  تصویری  هابرماس 

بلکه اجما نیست  آن نظم حقوقیشرطی  ارتباطات مشترک    -ع طبیعی است که در  سیاسی در ضمن 

پذیرد  گیرد. در مبحث مشروعیت هابرماس بیشتر به مارکس گرایش دارد تا به وبر. او نمی ریشه می 

االجرا  های حقوقی تأسیس یافته الزمموافق با جریان   قانون پسینی است وکه قانون مشروع است زیرا  

 شود. می

 

 سرزمین زمینه حق و قدرت است 

می  انسان  را حق  آن  منتسکیو  که  است  آنچنان  سرزمین  بردگی  اهمیت  به  و  کشتن  که حق  او  داند. 

می  نقد  را  دشمن  می گرفتن  دولت  یک  برای  را  تصرف کند حق سرزمین  این حق  که  آنجا  تا  پذیرد 

می برسرزمین  به  حق  طرفی  هیچ  باشد.  گرفتن  بردگی  به  حق  موجد  مگر  تواند  ندارد  گرفتن  دگی 

تسخیر و حفظ سرزمین ضرورت آن را ایجاد کند. قصد تسخیر سرزمین به بردگی گرفتن نیست اما  

باشد.  الزم  شده  تسخیر  سرزمین  حفظ  برای  است  ممکن  برای    64این  را  گرفتن  بردگی  این  او  البته 

 دارد.  همیشه روا نمی 

شکستن سرزمین و حدود است و چنانچه  او  جنگ  دشمن و نباید از این نکته غافل بود که هدف نهایی  

کارخانه جنگ موجب می  کشتزارها،  نابودی  اولیه  مقصود  نابود شود  دشمن  مراکز  شود کشور  و  ها 

دولت دشمن در جنگ  انسان و  صنعتی و اقتصادی و یا مسکونی نیست بلکه هدف تضعیف و نابودی  

 است تا آنکه سرانجام او به از دست دادن سرزمین خود معترف شود. 

 
62Translated by Thomas McCarthy (Boston: Beacon Press, 1973), p. 100. Legitimation Crisis,.  
63, Edited by Stephen K. White. Cambridge: Cambridge University The Cambridge Companion to Habermas. 

Press, 1995, p. 206. 
6489. –iade, PP. 37 éllimard, Pl. De L’esprit des Lois, Livre X, Chap . 3, Ga 
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اند به هر طریق از جمله طرق  مایلتوانند اظهار کنند اما  کنند و نمی با آنکه اظهار نمی ها  بیشتر دولت 

های جهان را  های بیشتر دست یازند. اگر تاریخ جنگ جنگ به تصرف سرزمین   و و نظامی  سیاسی  

اکثر جنگ  در  کنیم  بین حکومت مرور  دولتهای  و  انضمام سرزمینها  و  تصرف  و  تسخیر  های ها 

است. کشتن و یا به  در کوبیدن طبل جنگ  دیگر به محدوده سرزمینی متعلق به خود مهمترین انگیزه  

باشد چندان حکیمانه و سودآور به  قرین  قلمرو و سرزمین    با عدم تصرفدیگری چنانچه  برده گرفتن  

نمی  به کشتن می نظر  فاتح زمانی میل  این  رسد.  انجام  او را تصرف کند و چنانچه  کند که سرزمین 

گیری به کشتار  دهد و برده گی بیش از کشتن رضایت میتصرف مستلزم به برده گرفتن باشد به برده 

می   ترجیح سرزمینداده  با  که  شود.  است  و  قدرتها  می حاکمیت ها  حیات  امکان  در    . یابندها  اگر 

دولت  سیاسی  جغرافیای  امروزی  شده وضعیت  چسبیده  سیاسی  نقشه  به  پونز  با  بیشتر  آن  ها  از  اند 

آگاه  ها  تر شده و از این امر اکثر دولت تر و تنگها تنگ روست که فضاهای حیاتی برای همه دولت 

آن متمایل  اجتناب میاظهار  جنگ  از  ها  بینید که دولت اگر می  .هستند به  این روست که  نه از  کنند 

نیستند بلکه توان اقدام برای جنگ و امکان نیل به پیروزی و تملک را ندارند. همچنین به سبب وجود  

بین سازمان نهادهای  و  بینها  حقوق  بر  اجماع  و  کنوانسیونالمللی  و  بینهالملل  همچون  ای  الملل 

است.   شده  دشوار  و  قبول  غیرقابل  اکثراً  دیگری  علیه  جنگ  ایجاد  و  ترتیب  ژنو  کنوانسیون 

آور و انجماد اقتصادهای ملی و  های سرسام ها و هزینهیافتگی و پیشرفت تکنولوژی ارتش دولت توسعه

 شده است.  هاجنگ هزینه   المللی موجب باالرفتنبین

"سرباز" در تبیین رابطه زمینی دولت با دولت نه در این است    "سرزمین" برو تقدم عنصر    ترجیح

آنچه   یعنی  است،  برای کشور و سرزمین خویش  مدافعی  منزله  به  کند هر سربازی  تردید  که کسی 

می  دفاع  آن  از  )سرباز  سرزمین  دولت  territoryکند  یک  در  آن.  تمامیت  در  دولت  نه  و  است   )

کند که حد  ان خویش را که حد زندگی اوست تقدیم به سرزمین خود می مرسوم زمینی سرباز سر و ج

شود و حد سرباز نیز جان  دولت اوست. حد یک دولت همان سرزمین است که به آن تمام می هستی  

شود. شرافت سرزمین برای یک دولت همچون  اوست و در یک جنگ این دو حد با یکدیگر مبادله می 

تواند  گوید دشمن یک دولت می خورد. روسو میبه آن سوگند می   شرافت جان سرباز است که سرباز 

های متبوع دولت دیگر. به عبارت دیگر هر دشمن از سنخ خود را دشمن  دولت دیگر باشد و نه انسان 

ها با یکدیگر زمانی آشکار  است و دشمنی فرد با فرد و دشمنی دولت با دولت است. اما دشمنی دولت 

معنی عام  می به  یک سرزمین،  که  و  شود  آن،  انتولوژیک  فیزیکی  مرزهای  نه صرفاً  و  جغرافیایی 

افتد. دشمنی و تجاوز به قلمرو حدی یک دولت تجاوز به حد وجودی آن   توسط دیگری به مخاطره 

پندارد زیرا او سرباز دولت دیگر است که  است. هر سربازی سرباز دولت دیگر را دشمن خویش می

 لت اوست. دشمن دو

 

 حدود فراتاریخی مرز و سرزمین 

او"اصل   ای که مرزها چنین  ( در دورهcujus region ejus natio)  ست، سرزمین هر کس ملیت 

اوست. بود سرزمین هرکس مرزهای کشور  خواهد  چنین  است  کننده   cujus rejio ejus)   "تعیین 

territorio  اقتصادی یا یک دولت ملی بلکه  ( دولتی که در امروز جهان نیرومند است نه یک دولت

آن دولتی است که به لحاظ شناخت از مرز، حد و حدود مشروع پیشروتر از دیگری است. این حق  

یک دولت ذی حق است که دارای سرزمین مادی با حدود مرزی مادی باشد و حق یک دولت ذی حق  

با حدود معنو  است   دارای سرزمین فرهنگی  بخواهد ذی حق است که  وی و متافیزیکی آن  چنانچه 

 باشد. 
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قدرتی  و  منزلت  و  مقام  دارای  دولت مرزها  تاریخی  توسعه  که  سرزمینی  اند  جغرافیای  به  را  ها 

بیستمبازمی قرن  دولت  که بزرگترین  جاست  بدان  تا  اهمیت  این  جماهیر    گردانند.  اتحاد  دولت  یعنی 

مفهوم دولت است در مرزهای آن  سابقه تاریخی  چون و چرای توسعه بی که مصداق بی   شوروی را

می می فرو  کمونیستی  انقالب  از  پیش  تزاری  مرزهای  عقب  به  را  روسیه  و  مرزها ریزد  در  راند. 

ها تنها در مرزهایی خود  رسد. ادعای حاکمیت دولت ها به شکست می معیارهای توسعه تاریخی دولت 

حدود ساخته و از لحاظ سرزمینی تعین  م  انسانی  طبیعی   قید جغرافیایی دهد که آنها را به  را نشان می 

 خاصی در سرنوشت حاکمیت دارد. 

ضد   آن  در  که  مرزی  نقاط  یافتن  اهمیت  و  سوم  هزاره  آغاز  در  دولت  فروریزی  پیدایش  از  بعد 

بهتر می دولت القاعده و داعش و النصره  آشکار شد که  هایی چون  این حقیقت  یابند  توانستند حضور 

از مشروعیت سی نه در دین و ملت و اقتصاد بلکه در  پرسش کالسیک  اسی اصل سرزمین هرکس 

می  تعیین  را  قدرتی  هر  مشروعیت  سرزمینی  حدود  دیگر  عبارت  به  مرزهاست.  این  خود  کند. 

یعنی قلمرو هرکس همان حدود سرزمینی اوست یک این همانی   cujus regio ejus territorioشعار

ها سرزمین هر کس  سازد. برای ضد دولت س می تاریخی در اهمیت جغرافیایی مشروعیت را منعک

تحقق یافته    cujus territorio ejus legitimatioها این شعار  در نقطه مشروعیت او پیش از دولت 

ها را زنده  میرد و تنها اهمیت مرزهاست که دولت است. همگنی ملی به معنای کهن در پای مرز می 

 نشاند. ها را در جای خود می د است دولتدارد. همگنی مرزها که یک مفهوم متضانگه می 

 

 ماهیت مرزی حاکمیت 

نظریه از  کار    پردازان برخی  داند.  می  بیرون  و  درون  فضای  تمییز  در  منحصرا  را  حاکمیت  کار 

متعلق به دیلکاکس و  اری بین فضای قانون و فضای بی نظمی است.  اما این تعریف  ذگحاکمیت نشانه 

استثنای برخی  ها بهجغرافیایی است که همه دولت سیاسی و ناقض مفهوم مرزهای است ناتمام امثال او 

آنهای ضعیف که در منطقه خودمان مثال از دولت  از  از ان برخوردار  هایی  دارد  بدان  ها وجود  و 

گونه است. فرض کنیم در درون هر مرز آنچه وجود دارد نظم و قانون است معذالک این ه شده شناخت

ند ورای مرزهای  توامی کم باشد. انظمی حنیست که بیرون یک نظم و قانون درونی بالضروره یک بی

بی  دولت  و می یک  باشد  کما  نظمی  باشد.  حاکم  قانون  و  نظم  دیگر  دولت  یک  تواند ورای مرزهای 

متافیزیکی خود با نظم و قانون  تاریخی و  تواند یک دولت در برخی مرزهای فیزیکی و یا  که می این

از جانب دولت دیگر مواجه باشد و این امکان نیز وجود دارد که در برخی از مرزها یک دولت با  

 هرج و مرج و آنارشی و ضددولت مواجه باشد. 

 

 گذشته تاریخی و آینده جغرافیایی 

جغرافیای   جمله  از  دارد.  تاریخ  نیز  آن  جغرافیای  دارد  جغرافیا  دولتی  هر  تاریخ  که  همانگونه 
سرنوشت   درباره  ما  علیهذا حکم  دارد.  را  خود  تاریخ  یک  هر  جهان  نقشه  بر  گوناگون  کشورهای 
گذشته   یعنی  مختلف  حیث  دو  این  که  بود  خواهد  درستی  به  قرین  هنگامی  او  آینده  و  انسان  زمینی 

ی جغرافیای یک سرزمین توامان مالحظه شده باشد. در چنین صورتی است که انسان  خی و آینده تاری
بینی کند و نسبت به مخاطرات احتمالی کره زمین به هوش باشد  تواند درباره وقایع آینده خوب پیش می

کم ست  و بتواند سرنوشت حیات خود را بدست گیرد و اگر نه برای همیشه رویین تن و جاودانه که د 
برای مدت طوالنی خویشتن را حفظ کند. طرح مسئله پیشرفت تاریخی و صیرورت تاریخی شعور  
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بیشتر جای   تاریخی شعور ملی  امروز موضوع ضرورت  اما  است  ملی غیرقابل انکار و ضروری 
و حدود و اقلیمی داده است. البته چنانچه انسانی در  جغرافیایی  خود را به شناخت ضروری تعاریف  

بود که در طبیعت نشو و نما و  خویش موجودی نمی مادی و خاکی و زمینی  و ذات و طبیعت    نوع 
می  یابد  در  تکامل  تکثر  بدون  بتواند  انسانی  تاریخی  شعور  مفهوم  بیاندیشیم  خود  خیال  به  توانستیم 

 طبیعت و جغرافیا خویش را از گسست و شکاف و هوله برهاند.  

هایی جدید در زندگی انسانی حاکی از  بخشد اما ظهور نشانه یر می تاریخ به حیات انسانی معنایی فراگ
گی میرات تاریخی و بی اعتباری  احکام شایع و معروف به احکام تاریخی در عمل بنیه ضعف و بی

است. ضرورت انتهای  سیاسی  در  اینک  پیچانده  خود  طومار  در  را  انسانی  حیات  که  تاریخی  های 
آید.  جان و زبون و تمام شده به نظر می ویکم بی مدن نوین قرن بیست قلمروهای جغرافیایی توسعه و ت

می  نظر  به  چنین  ظاهراً  زمان  این  نمی حداقل  دیگر  تاریخ  که  خود  رسد  و سرنوشت  پایان  از  تواند 
ملت  تاریخ  آینه  در  انسانی  کار  حاصل  که  داریم  یقین  ما  کند.  می عبور  متبلور  تمدنها  ها،  شود 

بازگوکنندهفرهنگ و  این صحنه   ها  سیاسی  و حاصل زندگی  اما هدف  است  انسانی  کار  بزرگ  های 

 اجتماعی، عملی است که آیینه تمام نمای فعالیت زندگی بشر هم است. 

توسعه  تاریخ  افق  تاریخی دارد  بر  علیهذا هر چه  انسان  جهان  جغرافیا  و  و  باز زمین  شود  تر فرض 
های انسان را بر  خی انسان بدان حد نیست که قدم است که حامل این توسعه تاریخی است. توسعه تاری

روی زمین محو و انکار کند. این زندگی ابناء بشر بر روی زمین چهار گوشة است که فرمانروایان  
 سازد. های بزرگ را می های انسانی و تمدنرا و کارهای بزرگ قدرت

از فرصت  تمییز بین وضع بشری و ط خوب است  آرنت  اندیشه هانا  ناب  یاد کنیم های  .  بیعت بشری 
شود که بدست انسان و با کوشش او حاصل های تاریخی اطالق می وضع بشری به مجموعه فعالیت 

بشری است که شناخت کامل آن در تاریخ ممکن نیست زیرا دست شعور   ، شده است. در برابر طبیعت
انسانی است می  تنها خداوند که خالق طبیعت  آن کوتاه است و  آن طبیعت و ذات را  تواند  بشری از 

نباید   اما  است.  تعریف  و  شناخت  قابل  بشری  وضع  تنها  انسان  خود  برای  کند.  تعریف  و  بشناسد 
و   زمینی  خصوصیت  و  نیست  بردار  جدایی  طبیعی  جهان  از  بشری  طبیعت  که  کرد  فراموش 

می  تعریف  و  تعیین  آنگونه  را  انسانی  حیات  ناتوجغرافیایی  نیست.  تاریخی صرف  دیگر  که  انی  کند 
و  انسان از ساختن تاریخ دیگر یا به اصطالح فوکویاما "پایان تاریخ" ذاتاً مستلزم نفی چنین ماهیت  

 طبیعت جغرافیایی نیست. 

تاریخی انسان و   برابر پیشرفت جغرافیای زیستی او و اکتشاف    انکشاف پیشرفت  شعور تاریخی در 
توانمندی  و  ذخائر  محیط منابع،  و گسترش  قارههای زیسهای زمینی  بر  او  امری  تی  نو  و  کهنه  های 
اهمیت و یا دستکم فرعی و ثانوی شده است. بنابرین انشقاق بنیادی در جوهرة موهوم و انتزاعی و بی 

انسان امروزی، محدود به دوگانگی انشقاق عمل و نظر سیاسی او نیست. انشقاق جوهری انسانی در  
تعارض  و  او  زیستی  جغرافیای  و  او  دربرگیرنده  سنت   محیط  تاریخ  اندیشه با  و  ها،  آراء  و  ها 

 های گذشته اوست.  میراث

کنند بلکه  نمیها تکامل قدرت خود را تنها در سایه تخت و بارگاه مشروعیت تاریخی جستجو  دولت
آنها با تعمیق در جغرافیای واقعی و عملی خود که مفروض بر شناخت و سلطه بر مرزهای زمینی  

م بخشند. به رغخود و تعالی این شناخت است توسعه نیروهای طبیعی و انضمامی خود را تکامل می 
شدن   دولت نسبی  کوچکتر  تاریخی دولتاندازه  پیوند  ها مشروعیت  ها در  این مشروعیت  دوام  و  ها 

تبیین   و  تعریف  آنان  جغرافیایی  بسط مرزهای  به عبارتی  و  فعلی  توانایی  و  با مشروع عملی  ذاتی 

 شود. می

سرمایه جهانی  اقتصاد  و  جهانی  نوین  نظام  دیگر  طرف  ااز  جهانی  فرآیند  یک  که  در  داری  ست 
جغرافیاهای خاص عالوه بر اشکال شیوه تولید متجانس جهانی با بیش بینی و سازماندهی ساختارهای  
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سرمایه  برای  بزرگ  مانع  یک  همچون  خود  جای  در  خاص  سیاسی  و  متمرکز داری فرهنگی  های 
حاکمیت  هنوز  است.  سنتی  مرسوم  و  دولت داخلی  و  گوناگون  شیوه های  به  خودکار  طور  به  ای  ها 

جهانی مس از  میتقل  به شدن عمل  فشار جهانی کنند  آنها تحت  آنکه  آنها  سازی  رغم  آزادی عمل  و  اند 
های درون مرزهای نظام جهانی موجود بسیار باریک و دقیق و حساب شده است. در داخل نیز دولت 

های مخالف و ضد دولت روبرواند. رقابت جریان  ژئوپلتیک مهم با مخاطرات جنیش مناطق  واقع در  
ه ها برای نفوذ در اقتصاد جهانی از یکسو و منازعی و کوشش دولت ها و کاالهای تولید جهانسرمایه

های نرم و سخت، به رغم  های رادیکال و براندازی یسون و جریانها در درون با اپوزپیوسته دولت 
دولتضرورت وجود  اصل  ژئوپلتیک،  و  جغرافیایی  حتی  های  و  سیاسی  عمل  میدان  و  حیات  و  ها 

 و فضا روبرو ساخته است.  مشروعیت آنها را با تنگی جای 

اند که مکانی است.  اندازهایی هایی برای چشم ها واسطه کند که چگونه دولت جغرافیای سیاسی تبیین می 
کنم. همچنانکه پیتر جی تیلور در  این نکته را از سر عالقه شخصی به مقوله مکان و فضا اظهار نمی 

به   مثابه یک ظرفمقاله خود موسوم  به  ا19980)  دولت  می (  بی   65کندشاره  با  دولت  چرا  و  چون 

شعور،   همان  جغرافیا  بنیادی  موضوع  جغرافیایی،  نظری  منظر  چنین  براساس  دارد.  نسبت  مکان 
بینش  و  فرهنگتجارب  و  مکانها  به  نسبت  گوناگون  یافته  های  فعلیت  و  موجود  سیاسی  های زمینی 

افتن در قلمرو و ایجاد فضاها و  است. حس و درک عام انسانی نسبت به مکان، کوشش برای هویت ی
نوین سیاسی   جغرافیای  بزرگ  دانش  میدان مطالعه  آن همچنان  متناسب  اجتماعی  و  سازمانی  هیاکل 

ها و پیوندهای سیاسی محل ی یا سیاست ناشی از  است. "جغرافیای سیاسی در برخورد با ظرایف علقه 
ه خود را بیش از پیش به درک سیاسی عام  کند و توجتر عمل میتر و عالمانه مکان، بسیار هوشمندانه 

منطقه  سازمانو  موجودیت  و  شهروندی  ملیت،  هویت،  جغرافیایی  و  گروهای  و  و  ها  اجتماعی  های 
می  گروه سیاسی  مردم،  میان  تنگاتنگ  ارتباط  ملت،  و  دولت  به  بسیار  توجه  گذشته،  در  و  سازد.  ها 
ی تثبیت شده ملی وجود داشت، از نظرها  ها که در درون و حتی گاهی در عبور از مرزهاسرزمین

 66پنهان بود." 

رژیم   چون  بپنداریم  که  نیست  فیزیکی  و  مادی  حدود  صرفاً  کشورها  سرزمینی  حدود  و  مرزها 
سال  بین از  دولت   1945المللی  فیزیکی  مرزهای  کمتر  و  کرده  محافظت  آنها  نقشه  از  روی  بر  ها 

دولت  بنیادی  دیگر خطر  پس  یافته  تغییر  نمی هسیاسی  تهدید  را  دولت ا  که  قراردادهایی  برای  کند.  ها 
منطقه همکاری امنیتی  بینهای  و  می ای  امضا   حقیقی حدود سرزمینی  المللی  انضمامی  تعاریف  کنند 

 ها است.  دولت

دولت  که  پدیده  بر روی سرزمیناین  شده ها  منتشر  مفاهیم  ها  بر  سیاسی  جغرافیای  بدیهی  تقدم  به  اند 
تعاریف  کند. هر چند دولت اشاره می ها  تاریخی دولت  های مقتدر خود در تعیین جغرافیای سیاسی و 

ها به دلیل موانع و حدود جغرافیایی و ژئوپلیتک  های جدید فاعل مایشاء هستند اما همین دولت سرزمین

 اند. ( بسته و الصاق شده territorial landsهای سرزمین )به زمین

جغرافیایی تاریخی  مرزهای  حدود    البته  اینکه  کما  نیست.  سرزمین  فیزیکی  حدود  معنی  به  تنها 

( )territoriesسرزمینی  فیزیکی  مرزی  حدود  به  تنها   )frontiers نمی تعریف  مرزی  (  خط  شود. 

تر از خط و حد سرزمینی و مرزهای فیزیکی است. این تمییز جوهری بین مرز و  جغرافیایی تاریخی 
بدلیل تحدی واژه  به هم ریختسرحد  تلقی  ه و گاهی جغرافیها  امر واحدی  این دو را در حکم  دانان 

 
65. "Taylor, P. J. (1994) "The State as container": territoriality in the Modern World- System; Progress 

in Human Geography (18) 151- 62. 
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کند و  ها را وضع و تحدید می اند که نادرست است. مرزها و حدود سرزمینی مشروعیت دولتکرده
لبنان نوتردام،  ]دانشگاه  مشروعیت"  کردن  سرزمینی  و  سرزمینی  "مشروعیت  مقاله   در    -اینجانب 

سیا2012 اخیر  تحوالت  بر  تأکید  با  دولت[  فراش  تجدید  به  سپتامبر  یازدهم  از  خاورمیانه پس    -سی 

های  ایش مشروعیتدر منطقه خاورمیانه و احتمال پید  های جدید بویژهها و احتمال پیدایش دولت ملت

 ام.  جدید اشاره کرده 

تواند خطرات ناشی  عجالتاً باید گفت که شعور سیاسی ملی که سرآمد شعور تاریخی یک ملت است می 
ضمحالل تاریخی را با تأکید بر پیوندهای سیاسی محلی و مکانی و تأیید اولویت مقتضیات مکانی/  از ا

تنگاتنگ مردمان و سرزمین ارتباط  تا حدودی خنثی کند.  آن چیزی  ها بسیار اصیل جغرافیایی  از  تر 
های  است که تا به حال مورد توجه واقع و یا به رسمیت شناخته است. مرزهای معهود تاریخی ملت 

شود. با این همه به رغم گوناگون همچنان در نسبت با سرزمین و اقلیم دوباره تعریف و بازسازی می
احتماالت مربوط به تغییرات جزیی در مرزهای کشورها بخصوص در منطقه خاورمیانه که در مقاله  

کشورها به  67مسبوق الذکر بدان اشاره شده است جامعه جهانی نسبت به نقشه کلی مرزهای سرزمینی 
رغم بی ثباتی سیاسی و  وقوع بهارهای انقالبی هنوز به آستانه یک اجماع در تغییر و تجدید نظر  

 نرسیده است. 

 

 جغرافیای سیاسی و هرمنوتیک مرز 

می  سیاسی کمک  جغرافیای  به  دوگانگی توجه  و  انسان  انشقاق جوهری  به  نسبت  تا  و  کند  های عمل 
تقصیر در  ها آماده شویم.  نباید قصور و  نظریه واقف شویم و برای گذشت از این انشقاق و دوگانگی

را سیاسی  فرآیند  نظریه   یک  در  سیاسی  صرفاً  مکاتب  و  و  ها  به ملحوظ  کرد.  عملمحدود   هرحال 
کند. هانا آرنت به فیلسوفان حق داد که  تر از نظریه سیاسی محض عمل مینفسه موجه سیاسی خود فی 

می  آیشمن  قضیه  در  او  که  و همچنان  باشند  سیاسی  درباره پروسه  تابع پروسه عمل  تأمل  با  اندیشید 
 د. ن را موجه و مشروع جلوه دهعمل سیاسی آ

 

 ایده مرز و مشروعیت جغرافیایی دولت 

نظریه    دولت در  که  همچنان  مشروعیت  این  است؛  سرحد(  یا  )و  مرز  بر  مبتنی  مشروع  نظام  یک 

آن  تا  است،  سیاسی  نظام  از  بخشی  آمده  وبر  این  دولت  نیست.  مرز  و  حد  بدون  و  جهان  سوی 

تا روشن نماید مشروعیت   کوشداست. در تحقیق حاضر مؤلف می مشروعیت یک پدیده مبتنی بر مرز

شود تابع یک مفهوم متعالی از مرز است که  ها که از محدوده مرزهای جغرافیایی آنها آغاز می دولت

ها را مبتنی بر همین مفهوم جغرافیایی و متعالی مرز سرزمینی تعریف نمود. در  توان دولتاساساً می 

مف اساس  پسامدرن  دوره  در  که  تاریخیت  انگارگرایی  این  برابر  است  ساخته  متزلزل  را  دولت  هوم 

 هاست. دولت تأیید کننده وضع حقیقی مفهوم متعالی سرزمینی جغرافیایی سازنده و  

از شعور فردی  تر و برتر و انضمامی های دیگر اجتماعی هویت  در رأس مقدمتاً باید عرض کنم دولت 

خاص خود را دارد که    انضمامیشوؤن  های اجتماعی  نسبت به دیگر هویت است و موجودی است که  

پوشد  دولت تنها زمانی لباس واقعیت می است.    در مقایسه با آن امری انتزاعیهویت صرفاً اجتماعی  

دولت   از شؤون  شأنی  تنها  انتزاعی  دولت  از  مفهوم  هر  شود  سازگار  انسانی  عینی  امکانات  با  که 

ورای  در بحث دولت به   زنکل  -اشمیتتوان در مجادله  برای مثال می سازد  انضمامی را مکشوف می 

 
67.World map of territories.   
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می  اداره  را  خود  براستی  که  آنچه  یافت،  دست  سیاسی  هویت  مفرد  یا  جمع  شخص  اول  کند  ضمیر 

دولت است و متضمن موضوع و مورد، هویت فردی و هویت اجتماعی هر دو است و ماهیت این  

به مرز،    هویت نه ماهیت مای جمعی نه ماهیت من فردی است بلکه همان روح عظیم خودی است که 

 شود.سرحد و سرزمین به معنی کلی و متافیزیکی تمام می 

 

 مشروعیت طبیعی حدود و مرزها مقدم بر مشروعیت سیاسی است

می  تأکید  هم  تأسیس  باز  که  نظری  کنیم  و  امر  عملی  بدون  مشروعیت  و  قدرت  دولت،  نهادهای 

سرزمینی، ناممکن است. سنجش هر سه نهاد مذکور بدون یک دیگر امکانپذیر نیست اما تعیین هر  

سه نهاد مذکور بیش از هر چیز به پیشفرض و نهاد پایداری سرزمینی وابسته است. باید اعتراف کنیم  

انون، یک دولت در محدوده سرزمین خویش از  که در موضوع کنترل اجتماعی و سیاسی مبتنی بر ق

جز در حدگذاری  و هدایت سیاسی و اجتماعی  دیگر مراجع تقیننی و حقوقی اقتدار باالتر است. کنترل  

شود. اگر در کشور ما کسی سر یک چهارراه با عالمت چراغ قرمز مواجه  و تعلیق حدی ظاهر نمی 

شود د با کیفیت سرزمینی به معنی عام کلمه ظاهر می شد اینجا در برابر او یک قانون بازدارنده یا ح

فردی با چراغ قرمز روبرو بشود پس از    ، استرالیا و یا هند و پاکستانو چنانچه در کشور انگلستان

نیز می  دارای  قرمز  بماند در حالی که در درون مرزهای ما چراغ قرمز  باید در حد احتیاط منتظر 

 چنین تعریفی نیست. 

و سرحد مقدم بر مفهوم و شاکله عمل سیاسی آن است و البته این   حقوقی مرزمفهوم  برای یک دولت  

قانونی و سیاسی یک دولت است.   ذاتی شئوون  به اختالف  نیست بلکه مربوط  تقدم زمانی  تقدم یک 

تر و  های اجتماعی سیاسی به حد ضابطه قانون نزدیکماهیت "دولت" نسبت به دیگر اشکال سازمان

است.تابع  مثابه    تر  به  دولت  بین  تمایزی  حد  مرز،  یعنی  دولت  ماهیت  ذاتی  الزم  به  رجوع  بدون 

های تروریستی و های ایدئولوژیک و یا سازمان سازمان سیاسی و دیگر سازمان  بزرگترین ماشین و

اساس، مفهوم سیاسی  اند نخواهد بود. براینوجود آمدهضددولتی که از برای مقاصد سیاسی خاص به 

آن نخواهد  حقوقی  مرزی و  مقدم بر مفهوم  دیگر  عقیده اشمیت مفهوم سیاسی قانون اساسی(  )در  دولت  

 بلکه همچنان که عرض شد متأخر از آن است. بود 

تر سرزمین یک دولت جوهر و مظهر ماهوی آن دولت  مرز و سرحد یک دولت و در تعریف بنیادی 

شود. این  وجودی یا سرزمینی خویش شناخته می چون شئوون دیگر انسانی، به حدود ها هماست. دولت 

سیاسی و سازمانی متعلق به  کند از حدود  حدود وجودی و سرزمینی که ماهیت این دولت را بیان می

دولت  و  است  متمایز  یا  دولت  غیرفیزیکی  حدود  و  سرحدی  انضمامی  و  مادی  از  اعم  حدود،  به  ها 

( تعریف  metaphysical territoryمتافیزیکی  مسلم است که هر دولتی  شوند.  و شناخته می ( خود 

 تر باشد قدرتمندتر از دیگر رقیبان خویش است. که به حدود خود آگاه 

شوند که عالئم  اند. درواقع مرزها جایی پدیدار می مرزها تا حدودی مانند ماهیتی خطی توصیف شده 

ای دارند و دربرگیرنده  اند. اما "سرحدات مفهومی منطقه مرزی بر سطح زمین میان کشورها نمایان

   68ها هستند. های جغرافیایی مختلف و غالباً جمعیت چهره

های مرزی در تعریف خود تثبیت شده بر روی زمین و خاک حائل کشورها  مرزهای فیزیکی و نشانه 

و   است  تغییر  و  صیرورت  و  جریان  در  هویتی  مثابه  به  سرزمینی  و  حدی  مرزهای  اما  هستند. 

 
 . 281، ص 1379، ترجمه میرحیدر، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی. ریچارد موبر، 68
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مراتب   بر  به روزبروز  یا  افزوده  حدود  این  شئوون  می و  کاسته  آن  از  دولت  یک  افول  شود.  هنگام 

شاهد  دولت شوروی  جماهیر  اتحاد  دولت  اضمحالل  ماجرای  در  آنچه  نظیر  اضمحالل،  درحال  های 

انحالل  بودیم   برابر  می در  مقاومت  لحظه  آخرین  تا  آن  سرزمینی  مرزهای  کنمرزهای  بنابرین  د. 

و    بار و همیشه تعیین شده نیست مثابه امری برای یکانون اساسی آن به چون قمشروع یک دولت هم

به دولت فیزیکی  ها  مرزهای  تثبیت  دولتی  رغم  مرزهای  می هر  نابودی  و  خطر  معرض  در  تواند 

 . سرزمینی و متافیزیکی واقع شود

دولت مشروع  هر دولتی که حکمش نافذ است حکم نافذ او محدود به قلمرو قدرت دولت از جانب نهاد  

شود. حکم مشروع است زیرا مقتضی است و اجرا گردیده است. هر حکمی در درون قلمرو  تلقی می 

شود گامی  المللی متحقق می ای که در سطح ملی و یا بینشود و هر خواسته یا بیرون از آن که اجرا می 

ون سرزمینی  تثبیت جهات مشروع مرزی و سرزمینی است. جهات سرزمینی و درتوسعه و  سوی  به

هرحال حد و مرز سرزمینی است  یابد و به در هر اراده و خواسته و حکم سیاسی تعریف دوباره می

 کند.که حکم و خواسته را درونی و غیربیرونی معرفی می 

( به مقدار زیادی به اهمیت سرحد پی برده است. او اهمیت سرحد  1892ترنر در مقاله تاریخی خود )

یک دوره تاریخی برای آمریکا می دانست. او به تمایز موجود میان هویت    را تا حد تعین و ظهور

امریکایی و هویت اسالف اروپایی آن بیش از دیگران توجه نمود وبه تبیین اجمالی مفهوم سرمرز و 

علمی خود را توسعه دهد    نظریة های جدیدی پرداخت اما متأسفانه او نتوانست سرحد در پیدایش هویت 

 69با مفهوم مشروعیت دولت بیان کند. نسبت آن را و 

 

 المللی  مشروعیت سرزمینی در جغرافیای بین

ها بیش از هرچیز بر پایه مفهوم سرزمینی قابلیت عینی و انضمامی  دولت   -بنابرین روابط میان ملت

المللی" اصطالح پا در هوا و  ها اصطالح "روابط بین یابد و بدون مالحظه واقعیت سرزمینی دولت می

است.   نظریه مبهم  چشم  از  بدیهی  نکته  است.  این  مانده  مغفول  سیاسی  علوم  دانشمندان  و  پردازان 

استقالل و حق حاکمیت ملی به یکدیگر وابسته است اما این مفهوم سرزمینی است که این دو مؤلفه را  

شئوون دولت مربوطه    -سرزمین یک کشوردهد و با ویژگی انضمامی و تثبیت یافتنی  به هم پیوند می 

به  نیز  دانش  صورتآن  موضوع  انضمامی  دولت کلی  و  سیاسی  بین ها  می روابط  را  سازد.  الملل 

نحو روشنی توصیف  ها را به المللی بدون ارجاع به سرزمین و سرحد روابط میان دولت اصطالح بین 

 کند. نمی

بین مشروعیمرزهای  دوام  پایه  بر  کشورها  نفسالمللی  طرفینی  ت  ذوی االمری  یا  معتبر و    االطرافی 

ماند اما همچنانکه اشاره شد این بدان معنی نیست که مرزها از هر جهت تثبیت یافته باشد.  باقی می 

نظام به مثال  بیعنوان  مذکور  مشروعیت  نفی  بدون  محیطی  زیست  را های  مرزها  مانعی  هیچ 

از جمله هوا و آب و خاک یک  درمی نظام نوردد.  فعالیت کشور در معرض  شناختی  های زمینها و 

بخش  که  است  زیستی  میضد  آن  از  بگیرد.  هایی  شکل  کشور  آن  مرزهای  از  خارج  در  تواند 

نحو مطلق تحت تأثیر مسایل زیست محیطی مانع و مزاحم دوام مشروعیت مرزها به  ثبات باوجوداین، 

تثبیت سرحدات و گاهی مانع از تثبیت مطلق   هایی گاهی موجبمرزهای طرفینی نیست، چنین فعالیت 

 شود.مرزها می

 
69 . Turner, F. J. The Significance of the Frontier in American History, Roport if The American Historical 
Association, 199- 227. 
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نکته مهم در اینجاست که سرحد هر دولت بر روی نقشه کلی جهان هنگامی صورت اعتبار جهانی و  

دولت بین دیگر  توسط  دولت  هر  سرزمین  جهان  سیاسی  نقشه  عام  هیئت  در  که  دارد  و  المللی  ها 

همسایه به  بخصوص  کشور  یا  دولت  آن  دولت  های  یک  شناختن  رسمیت  به  شود.  شناخته  رسمیت 

گذاری در توسط کشورها و دول دیگر به معنی پذیرفتن حق آن حاکمیت و نظام منسجم قدرت قانون 

حاکمیت  توسط  دولت  هر  مشروعیت  بنابرین  است.  کشور  آن  سرزمین  دیگر  محدوده  مستقر  های 

دان معنی است که پیشاپیش برای یک دولت  شود این ب ای به رسمیت شناخته می ای و غیرمنطقه منطقه 

مشروعیت به نحو ذاتی و ایجابی ملحوظ است و به جز مواردی خاص و مسبوق به سابقه تاریخی  

مانند جمهوری وایمار و یا قضیه تأسیس آلمان فدرال پس از جنگ دوم اینگونه نیست که یک دولت  

بین  نهادهای  توسط  مشروعیت  جواز  صدور  همچمنتظر  باشد.  المللی  آن  امثال  و  ملل  سازمان  ون 

هر دولت یک اصل عام و کلی و پیشینی است و همانگونه که  برای  بنابرین به رسمیت شناسی سرحد 

نماید و در آن هیچ معیاری از  نقشه کلی جهان اینک همه مرزها و حدود کشورها را به یکباره باز می 

سی نقشه  در  ندارد  وجود  دیگری  بر  مرز  یک  تفوق  و  دولت تقدم  مشروعیت  جهان،  به  اسی  نیز  ها 

یابد و بدین معنی حد و مرز در محدوده  ها از یکدیگر اعتبار مییکباره و بدون طفره و فاصله دولت 

بین و  آن رها می جهانی  مفهومی  و  کلی  اعتبار  نفع  به  را  انضمامی خود  شئوون  این  المللی  و  سازد 

می دولت موجب  نمایندگان  و  شود  کوچک  بسیار  مالدیومانند  خرد  های  و  دولت   مالت  کنار  های در 

های چسبیده به یکدیگر بنشینند. بدون  های وسیع در سازمان ملل متحد در صندلی بزرک با سرزمین

آنها موضوع و مسئله  رسمی  جلوس  حضور و  آنکه در شیوه   آنها موقعیت جغرافیایی کشور متبوع 

 باشد. 

رغم تثبیت ظاهری مرزهای آوری جنگی به بوجود آمده در فنهای  در آغاز قرن بیستم به تبع پیشرفت

دولت  هویت  تقویت  و  حکومت کشورها  در  تدافعی  مستحکم  مواضع  در  مرزها  مبنای  بر  های ها 

می سرزمینی   مشاهده  سال شودفتور  جنگ  خالل  در  توپخانه 1918  -1914های  .  ظهور  با  های ، 

افکن، مفهوم جدیدی از حدود  ( و هواپیماهای بمب Zeppelinهای هوایی ژیپلن آلمانی )دوربرد، کشتی 

به دولت  تحمیل شد. این جنگسرزمینی  اروپا  افزارها همگی  ها  نواحی مرکزی  از  در  امکان عبور 

درحالی  و  رساندند  اثبات  به  غیرنظامی  مردم  به  حمله  برای  را  زرهی  امنیتی  خالل  محدوده  در  که 

سال غیرنظامی  1945  -1939های  جنگ  نظر  بمباران  به  شد  مبدل  استراتژیک  هدف  یک  به  ان 

چند دهه فرصت الزم گردد.  تر میتر و تنگاعتبار و تنگ رسید مرزهای مرسوم پیشین کم کم بی می

ب تا  موشک بود  از  جدیدی  نسل  ظهور  قاره ا  به  های  محدود  کمتر  کشورها  وحدت  یا  و  دشمنی  پیما 

 . دیگر باشد رت و یا دوری از یکمرزهای همسایگی و مجاوخصوصیت 

موشک عصر  در  که  دارد  وجود  عمومی  گمان  قاره این  بالستیک  دولت های  حفظ  پیما  به  کمتر  ها 

عهده  را  ملی  دفاع  از  اندکی  بسیار  بخش  تنها  که  جغرافیایی  عالقمندند مرزهای  است  گمان    دار  این 

تعریف شده در  های امروزی حفظ مرزهای  حقیقت این است که برای دولت   منطبق با واقع نیست و 

اعتباری  المللی که می محدودة روابط بین  بالنسبه مرزهای  آن را  در حد مرزهای جغرافیایی  و  توان 

اهمیت   دارای  کردموسوم  دولت   -تلقی  مجال مرزهای  و  و  میدان  توسعه  با  را  مرز  مفهوم  اصل  ها 

 اند. اعتباری کماکان حفظ نموده 

ان ادعای تصاحب سرزمین است. هر دولت در  شک ادعای یک دولت بر کلیت اراضی خود همبی

دولت ادعای  برابر  در  است  ناچار  خود  اراضی  بر  باشد    رقیب   ادعای  نزاع  محل  آن  له  متعلق  که 

دولت  برابر  در  پایداری  این  اما  کند  به  پایداری  و  های رقیب خود  موجودیت جهانی  استقرار  تحکیم 

اند و هر دولت  ها مدعی حدود خویش یرا دولت ها )و نه این یا آن حاکمیت( منجر خواهد شد زدولت
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سرزمینی    تعهد در حالت نزاع و حتی حالت جنگ با دولت دیگر، ناچار در دکترین استراتژی خود به  

کوشند ضد استراتژی مربوط را برمبنای آن تعریف و  های مخاصم یک کشور می اندیشد که دولت می

بهپایه  و  کرده  به ریزی  گیرند.  سادکار  دولته عبارت  صلح  و  جنگ  و  تر  پدیده  پایداری  موجب  ها، 

به مشخصه سرزمینی دولت  بود.  بوده و کماکان خواهد  بر سراسر جهان  عنوان مثال من خود در  ها 

امور  وزارت  در  که  زمانی  در  آلمان  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  سیاسی  تاریخ  درباره  تحقیق  هنگام 

آلمانی  بودم در گفتگو   آن کشورخارجه مسئول میز   به این راز دردناک  ها و اظهارنظرهای مقامات 

  به دلیل نقش متقدم آلمان در جنگ جهانی دوم، سیاستمداران و کارشناسانها واقف گردیدم که  ژرمن

نحو پیوسته پس از جنگ دوم بسیار  قرن بهمدت نیم  به دیپلماسی این کشور  سیاست خارجی و مردان  

می مرزهکوشش  به  بازگشت  تا  مادری  کردند  سرزمین  نای  سپرده  فراموشی  نظر  شود  به  از  این 

این بود که آلمان باید کمابیش به همان سرزمین آلمان و نه بیش از آن که مورد ادعای   مستلزمتاریخی 

 ها بود اکتفا کند. نازی

می  یاد  وبه  عهدنامه  در  بینآوریم  جامعه  اعضای  برای  داخلی  ستفالیا  امور  در  مداخله  عدم  الملل 

بر طبق مفاد عهدنامه وستفالیا مرزهای حکومت    . شدو پذیرفته  یگر یک اصل شناخته و تعریف  یکد

مشروعیت  پیدایش  مقدمه  کشورها  متقابل  شناختن  رسمیت  به  درضمن  است.  تغییرناپذیر  سرزمینی 

 مبتنی بر سرزمین است. 

کومتی حیثیت و  های حنامهاصل حدود و ثغور خود از طریق تضمین قانون اساسی هر کشور و آیین 

اراده خاص  نیاز به یابد اما تغییرناپذیری عمومی مرزها ناخواسته و بدون  وجهه قانونی و مشروع می 

تواند  نماید. یک دولت مستقل تنها می ها کمک نموده و می سیاسی به ثبات مشروعیت دولت و متعین  

سایر و  آزادی  نظم،  تعهدات،  و  حقوق  خود،  نفوذ  تحت  مرزهای  محدوده  را  ارزش  در  کلی  های 

نماید و به درجات مختلفی به اجرا درآورد. ورای مرزها نه نظمی وجود دارد و    گذاریپایه وضوح  به

برای هدایت گفتار تجویزی.  نه چارچوبی  اجماعی و  سازمان سرزمینی دولت موجب صورت   70نه 

است   آن  قدرت  دسته و  متمایز  سایر  جامعه  بندی برخالف  در  قدرت  سرزمین  های  در  دولت  مدنی، 

 71کند و سعی در اعمال قدرت دارد. متمایزی متمرکز شده و قدرت خود را اعمال می 

حقوق هویت  و  به سرزمین  سیاسی    عمومیهای  حق سرزمینی دولت  یا مشروط  و  به  نامشروط  که 

می  نمایندگی  دولت  بخشتوسط  معرف  و  متضمن  مختلف  شود  حقوق  نوع  دو  این  از  متمایزی  های 

بنابرین    . تاس نیست؛  سرزمینی  حق  دهنده  توضیح  یا  کننده  توجیه  بالضروره  اخیر  حق  این  وجود 

سیاسی ناشی شده باشد که حقوق   عمومیهای تواند از مقولة حقوق هویت ها نمیحقوق سرزمینی دولت 

محقق   هنگامی  تنها  سرزمینی  حقوق  که  است  روشن  خوب  اینک  نیستند.  سرزمین  برای  تشریعی 

یک دولت وجود داشته باشد تا به عنوان نمایندگی از منافع از مردم به این حقوق اهتمام    شود کهمی

خود به ضرورت و ورزد. صرف وجود منافع عمومی و مشترک مردم در داشتن یک سرزمین خودبه 

 شود. مشروعیت حقوق سرزمینی منجر نمی 

نشانه  سرزمینی  حدود  در  منقص  ضعف  این  و  است  مشروعیت  ضعف  از  "تخریب  ی ای  به  تواند 

نامشروعیت  72مشروعیت" حالت  به  سرانجام  و  شده  منجر  دولت  وقوع   73یک  بیانجامد.  دولت  آن 

( روسیه  در  آلمان 1917انقالب  با  کمونیست  حزب  مماشات  و  هنوز  (  طرفینی  مرزهای  درباره  ها 

 
70 . Camilleri, J. A. & Falk, J. (1992) The End of Sovereignlty (London; Edward Elgar), P.23d7. 
71 . Driver, 1991, P. 273. 
72 . delegitimation. 
73 . illegality. 



96 
 

می به یاد  جماهیر شوروی  اتحاد  دولت  تاریخ  در  مبهم  حادثه  یک  در وضعیعنوان  با  شود.  مشابه  ت 

( شاهد بودیم که بسیاری از دشمنان انقالب با رخنه در مرزها و 1979وقوع انقالب اسالمی ایران )

خواستند انقالب را با چالش اصالت و مشروعیت مواجه سازند.  سعی در نمایش ناپایداری مرزها می 

نیز مشاهده می  موجب ضعف   کنیم نقص در حدود سرزمین و چندپارگی فلسطیندر وضعیت فعلی 

که است  رسیده  حد  بدان  تا  آن  غاصب    مشروعیت  به  و  ربوده  را  سرزمین  این  پایتخت  ترامپ 

 سپارد! می

بنابرین "مرزها اهمیت بسیاری در گفتار و بحث مربوط به حاکمیت ملی دارند. مطلب تنها این نیست  

سازند بلکه مسأله شئوون و وجوه  که مرزهای فیزیکی، یک کشور را از کشور مستقل دیگری جدا می 

را از   'وطن'کنند و نیز مرزهای فکری که را از مخالف جدا می 'موافق'فرهنگی مهم مرزها است که 

این مرزهای حقیقی  74سازند." متمایز می 'خاص ' را از  'عام 'و  'هرج و مرج'را از  'وحدت ' ' المللیبین '

ترین و  کنند و این عالی پذیری آن را دیکته می یا سرحدی هستند که شرایط قدرت یک دولت و آسیب 

 ترین حدگذاری انسانی است که در ماهیت یک دولت قابل مشاهده است.  ترین و گسترده دقیق 

نها را مشروعیت  مأخوذ از همان منابعی باشد که خود دولت آ عل  نعل به نتواند  مشروعیت دولت نمی 

کدامین  گردد  های حقوقی و قانونی که به دولت بازمی غیر از دولت، یا حداقل بخش بخشیده است. آیا  

های جامعه دانست؟ اگر چنین نیست  مسئول تعیین و تشریع قوانین حاکم بر همه بخش توان  می را    نهاد

است.  اجتماعی  نظاممند  و  قانونمند  سازمان  آخری  و  اولی  مسئول  قدرت    دولت  باالترین  دولت 

ساز است و خود موضوع قانون خویش است زیرا نه تنها اقتدار دولت موجب اعتبار و تضمین  قانون

های حدی و حکمی قبل از هر چیز  شود بلکه این قوانین و مقررات و پدیده مقررات قدرت دولت می 

بخشیده  قانونی  موضوعیت  آن  به  و  بخشیده  مشروعیت  را  دولت  اقتدار  این    دیگر  معنی  آیا  است. 

بخشد و مقدار مشروعیت  عبارت جز تکرار این حقیقت است که دولت خود به خویش مشروعیت می

اقتدار موجود در دولت یعنی همان حاکمیت است که جوهر آن را بیان می کند.  هر دولت به تناسب 

منطقه  در  آن  ذهنی  و  عینی  وجوه  در  و  مورد  و  موضوع  در  حاکمیت  گوناگون  ورای  اشکال  ای 

پذیرد زیرا ورای آن مرزها دیگر اقتداری  مرزهای حقیقی اعم از فیزیکی و متافیزیکی صورت نمی

 برای یک دولت نیست تا عنوان مشروع یا نامشروع بر خود بگیرد. 

 

 اعتبار مشروط قانون اساسی 

اساسی همان روحی   قانون  به مثابه  از اصطالح دولت  قانون  بدیهی است منظور  دولت    است که از 

اعتبار   خود  و  است  آن  واقعی  واجد  و  کارل  عملی  است.  همان  آفریده  و  بسته  آن  به  اساسی  قانون 

می  خود  اشمیت  دولت  اساسیگوید  قانون  انضمامی    یک  توده  حالت  که  است  استاتوس  یک  است، 

(Gesamtzustand aggregate .وحدت سیاسی و نظام اجتماعی است ) 

مقو   قدرت  )اشمیت  مقوَّ constituent powerم  قدرت  بر  را  مردم   )( (  constituted powerم 

داند. در برابر این  شمارد. او وجود ملت را امر انضمامی در مشروعیت و مقوم آن می قانون مقدم می 

گرایی مطرح  های دستوری از قانون اساسی و قانون اساسی نظریه اشمیت مشروعیت مبتنی بر قرائت 

 
74. Camilleri, J. A. & Falk, J. (1992) The End of Sovereignlty (London; Edward Elgar), P.237. 
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ق  75است.  جماعت  )از  بنفسه  جواز  که  است  معتقد  کلزن  دستوری،  مشروعیت  به  self- ائل 

empowerment  برخاسته از یک تعریف دوری و حامل تناقض ذاتی است. قانون تنها قدرتی را )

تواند به نظم قانونی منجر شود که به عنوان یک  پذیرد که قانونی باشد و در مقابل تنها کنشی می می

از مشروعیت و از    انتزاعیمقوم و قانونی شده تفسیر شود. با تعریف  کنش مجاز یا ممارست قدرت  

های گوناگون سیاسی، از جمله ابردولت چین و در  قانون اساسی بسیاری از کشورهای جهان با نظام 

م و برخاسته از    یکشور  -ایرانجمهوری اسالمی  این سوی خاورمیانه   که دموکراسی را قدرت مقو 

م را   شود. های مشروع میمستثنی از دایره دولت   -ددانمانیفیست قانون یا شرع می انقالب و قدرت مقو 

تواند تعریف مشروعیت قانون اساسی مبتنی بر مقدماتی از همان قانون از جمله موارد جواز بنفسه می 

توانند قانون اساسی را اصالح کنند یا حتی  باشد؛ در بند پنجم قانون اساسی امریکا آمده است مردم می

پایه ب را  دیگری  اساسی  قانون  اجماع  بهه  اما  کنند  اساسی  گذاری  قانون  مطلق  مشروعیت  هرحال، 

هم نمی بیشتر  پنجم  بند  که  است  این  نکته  باشد.  آن  بندهای  به  مشروط  پیش تواند  یک  فرض چون 

شامل بند پنجم  موجود فعلی تواند مشروعیت مردمی قانون اساسی آینده را تضمین کند تا این قانون  می

توان به مجرد اینکه قانون اساسی توسط مردم به تصویب رسید ادعا نمود که آن  نمی  در ضمن  .را

ارکان حکومت   و  دولت  اینک  که  است  اساسی زنده  قانون  آن  است. زیرا  گردیده  واجد مشروعیت 

کنش  و  ساخته رفتارها  منطبق  آن  بر  عمل  در  را  خود  سیاسی  به های  و  آن  اند  قانون  اصطالح  یک 

می  نظر  به  است.  شده  اجرایی  و  یافته  تحقق  بالنسبه  اساسی  اساسی  قانون  این  متحقق  رسد  پیشاپیش 

مشروعیت خود را در تحقق آمال یک حاکمیت ظاهر و آشکار کرده است. اما آن قانون اساسی منتظر  

(Waiting constitution که مردم بدان رأی می )ت تا زمانی  دهند هنوز فاقد مشروعیت عملی اس

فرا رسد که مشروط به قبول مردم، حاکمیت بتواند آن را سند تاریخی هویت خویش سازد. مشروط  

اساسی را مقید و   قانون  بنیادی دمکراتیک است که  قبول و تصویب مردم، خود یک عمل  به  بودن 

یت خود  سازد و گویی قانون اساسی پیشاپیش قبول و تصویب مردم را شرط مقبولمشروط به خود می

بین   قید  این  با  و  است  یعنی  ساخته  اساسی  قانون  از  قسم  متن مطلق  دو  یک  مثابه  به  اساسی  قانون 

به  اساسی  قانون  بین  و  می پیشنهادی  بوجود  جبران  شده شکاف غیرقابل  تصویب  متن  یک  آید.  مثابه 

می براین معنی  اساس  مستلزم  مشروطیت  گفت  به   'مشروعیت'توان  اساسی  قانون  و  نحو  متن  پیشینی 

 شود. مطلق نیست گرچه در موارد متعینی در دولت دموکراتیک از لوازم آن شمرده می 

خود   مقاله  در  قانونکلزن  تحقیق مشروعیت  نظریه محض  در  که  است  با    ، معتقد  هیچ مالزمتی  آن 

های  چون دولت[ ندارد بلکه الزمه آن فقط کنش های یک هویت و هیئت سیاسی و اجتماعی ]هم کنش

افراد رسمی یک مجموعه ]از جمله دولت[ است. قانون عامل اجتماعی را برحسب قدرت قانونی شده  

(constituted power با معنی و مفهوم می ) عکس   76شود. سازد. قدرت در تطبیق با قانون اجرا می

 . این قضیه صادق نیست یعنی اینگونه نیست که قانون در تطبیق با کنش عملی مشروع و مقرر باشد

گردد. و این نسبت و ارجاع حاوی رموز تقنینی و  عمل سیاسی هر فرد انسان به اجتماع انسانی بازمی 

قانونی عمل سیاسی است. در ضمن نسبت سیاسی فرد و جامعه مسئله رابطة دولت و یک شخص  

( است، که یک ساختار نمایندگی دارد. یک عضو یا فرد  Zuschreibungکنشگر، مسئله یک نسبت )

 
75. “Constiruent Power and Reflexive Identity: Towards an Ontology of Collective Selfhood”, Hans Lindale in 
The Paradox of Constitutionalism ed. By Martin Louglin and Neil Walker, New York: Oxford University Press, 
2007, P. 6. 
76. H. Kelsen. The Pure Theory of Law (1960) M. Knlght, trans. (Berkeley, CA: Univ. of Califirnia Press, 1970), 
291. 
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نمایندگی می انس به ذات خویش دولت را  اینکه فرد می  77کند. انی  داشته  اما  نمایندگی دولت را  تواند 

گردد و این یک دور و تناقض در قلب و اصل قانون است زیرا  باشد آخراالمر به قانون اساسی بازمی 

قوی  در  جلوه تقنین  قانونترین  قدرت  تمرین  آن  اسی  قانون  از  فرد  اطاعت  جلب  در  یعنی  گذار  ت، 

می  اساسی  قانون  عملی  تحقق  موجب  که  قدرتی  بی تمرین  هیچشود  قانون  همان  نص  بنابر  گاه  آنکه 

 موظف و مجاز باشد که چنین کند. 

آن  بنابرین می  اجتماعی متجسد در دولت و امثال  اقتدار  باالتر از  اجتماعی  قانون  پذیرفت هیچ  توان 

تواند  اقتدار دولت می   "باالتر از دولت وجود ندارد.    گذاریقانون   زمینی  نیست کما اینکه هیچ مرجع

کند قوانین قدرت خاص دولت را معتبر سازد و تضمین کند. این ذات و جوهر همان چیزی را بیان می 

قوانین خود این که دولت در سرزمین خویش  دارد:  نام  قوانین  نیچو هم  که در اصطالح حاکمیت  ن 

نهادهای قدرت   آن ضامن خود است. علیهذا حاکمیت هم    حقوقی  تعریف در    کندمی   را تضمیندیگر 

شرط   کننده  بودن  بازگو  آسیب قانونی  نمایشگر  هم  و  شرط    قانونپذیری  قدرت  کننده  بازگو  است: 

بودن   باال قانونی  اقتدار  هر  از  خود  خاص  قلمرو  بر  قانونی  کنترل  در  دولت  زیرا  است  ی  قدرت 

آسیب  بازگوکننده  و  است؛  مستقل  عالی قانون  پذیری  دیگری  قانونی  اقتدار  هیچ  زیرا  آناست  از   تر 

 و از آن کسب تکلیف کند.   وجود ندارد تا حاکمیت برای تأیید مشروعیت خود به آن متوسل شود

در   حاکمیت  ماهیت  بگوییم  که  بود  نخواهد  ذهن  از  دور  شد  گفته  آنچه  هر    پذیرش  استنکافبرپایه 

  قدرت مافوق است. کما اینکه فرانکل معتقد است حاکمیت عبارت است از باالترین مرجعی که هیچ 

 ,1964)  نداشته باشد   ای در ورای آن وجود و هیچ مرجع قانونی   قدرت مافوقی را به رسمیت نشناسد 

P. 13  که چه  هر  حاکمیت  که  کنیم  اذعان  باید  بپذیریم  را  حاکمیت  از  تعریف  این  چنانچه  باشد  ( 

است و نه تنها مشروع است بلکه هیچ مرجع زمینی که بتوان مشروعیت    واجد مشروعیتپیشاپیش  

 یک حاکمیت را با آن بسنجیم وجود ندارد. 

 

 ماهیت سرزمینی مشروعیت 

دولت   و  کشور  یک  مرزهای  اینکه  کما  نیست  محض  فیزیکی  بازدارندگی  یک  مرزها  بازدارندگی 

نمی فیزیکی  مرزهای  بازدارندگی   باشد.صرفاً  تضاداین  مرزی  اختالف   هاهای  بین و  موجود    های 

های  کند. گروه تشدید می های گوناگون  ها و هویتبا سرنوشت را  های متنوع از نژادهای انسانی  گروه

دارند    انسانی مرزهای  وجود  حاشیه  در  میکشورها  که  سال  زندگی  هزاران  برای  بسا  چه  و  کنند 

توانیم کردهای عراقی را از  اند. اینک می مشترک قومی و نژادی یافتههای  همسایه هم بوده و ویژگی 

اند.  های جداگانه و متمایزی یافته کردهای ایرانی تمییز دهیم و حتی ادعا کنیم که این دو مردم هویت

نمی  را  تمایزها  این  منشاء  که  داد.  مسلم است  تقلیل  مرزها  فیزیکی  بازدارندگی  به  مثال  توان صرفاً 

و کاهش  مثابه یک مانع غیرفیزیکی، سبب کاهش و سلب ارتباط اجتماعی  المللی به بین  هایرزمدیگر:  

 میان بخش فرانسوی زبان و انگلیسی زبان کانادا و ایاالت متحده شده است. اعتماد 

ها آنها برای حفاظت و  رغم کارآیی حکومتاین عقیده را اظهار کرد که به  1957جان هرتز در سال  

مرد از  می دفاع  بیان  را  حقیقتی  عقیده  این  نیستند.  توانا  باید  چنانچه  خود  اتباع  و  وقوع  م  که  کند 

بین خشونت  تروریسم  پدیده  و  وسیع  می های  تصدیق  و  تایید  ما  زمان  در  را  آن  نیز  کند.  المللی 

تر از هر  ها همچنان حیات دارند و وجود آنها بر روی نقشه سیاسی جهان پررنگ باوجوداین، دولت 

 
 گذاری یعنی اجازه داشتن مربوط است.. نمایندگی به ویژگی ذاتی قانون77
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بین  اهتمام  است.  دیگر  سیاسی  ماهیت  و  همقائمه  به مرزهای سرزمینی  حیاتی  چون رگ المللی  های 

بازگو میها عالئم پایداری موضوعیت و مرجعیت دولت دولت به ها را  به کند.  دلیل  اینکه  همین  رغم 

به کنترل بی بسیاری از حکومت  قادر  قلمها  تمام عیار  نفوذناپذیری  رو خود  چون و چرای مرزها و 

اسطوره صورت  از  اما  به نیستند  خود  قلمرو  مرزهای  پاسداری  های  خود  مشروعیت  شاکله  سان 

 78کنند. می

اخیر دولت در سال  پدیده ضددولت و تروریسم تحت    ها در برابر جهانی شدن های  و از سوی دیگر 

 ( دوگانه  ماهیتی  غالباً  مدرن  حکومت  هستند.  میSchizoidفشار  عرضه  را  از  (  هر سو  یککند. 

های ملی فراگیر  نحو بلیغ و وسیع در پی افزایش قدرت و اختیارات خود و گسترش کنترل حکومت به 

دولت موجود در داخل و خارج قلمرو آن    -شدن و اجزاء عناصر ضداست و از سوی دیگر جهانی 

امنیتی، اعم  های جدی  را در معرض آسیب   هادولت بسیاری از  بینی شده  بدون اعالن یک توافق پیش 

های  های کالسیک، مدرن و پسامدرن و هویت وجود، دولت ای و جهانی قرار داده است. بااین از منطقه 

)این سخن   کنندچنان مشروعیت خود را از مرزها و با آنها تعریف می همهای نو برآمده از ناسیونالیسم 

برای دولت  آینده شاهد آنها  های دیگری نیز صادق خواهد بود که  از روی حدس و گمان  انسان در 

ای  بندی جدی تازه خواهد بود(. تغییرات ژئوپلتیک جهان پس از جنگ سرد نیازمند بازنگری و مقوله 

کردند جهان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر  ه برخی تصور می است. خالف آنچدر موضوع مرزها  

آمیز  صور متوهم و خلط شوروی و دیوار برلین یک جهان تک قطبی و یک قدرتی نبود. این یک ت

بود که با فروپاشی یک جانب قدرت از دو قدرت مسلط بر جهان، به ناچار باقیمانده قدرت به جانب  

ایالت متحده، میل خواهد کرد. وقوع یازدهم سپتامبر  در دوران جنگ سرد  قدرت دوام آورده  ، یعنی 

ابرقدرت  بر  عالوه  که  داد  نشان  و  شکست  درهم  را  مزبور  تصور  دولت بنیاد  و ها،  بزرگ  های 

که در تعیین سرنوشت سیاست جهان و   نیز وجود دارندهای سیاسی دیگری های کوچک، هویت دولت

دولت مرزهای  تغییر   وجود  از  کمتر  آنها  وجود  و  هستند  مؤثر  جهانی  آن  سطح  در  متخاصم  های 

 مخاطره آفرین نیست. 

حتمال را در محافل و اذهان سیاسی  شکست سرد اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی سریع آن، این ا

قدرت مشروعیت  که  ساخت  ابرقدرت مطرح  جانبه  دو  منازعه  در  جهانی  باید  های  و  فروریخته  ها 

به عمل آید. واقعه یازدهم سپتامبر یک دهه و دو  و نمایندگان آن  ای از مشورعیت نوین  تعریف تازه 

درباره ژئواستراتژی جهانی را تسریع    سال بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی جریان تجدیدنظر

ایده و طرح و تدوین ژئواستراتژی یک جانبه امریکایی موسوم به نظم نوین جهانی  تا آنجا که  کرد  

 . گرفتمورد سئوال قرار 

رهبران وقت ایاالت متحده بالفاصله پس از وقوع یازدهم سپتامبر بسیار کوشیدند تعریف جدیدی از  

هایی مشروع شناخته  های متحد و رقیب وضع کنند. از این به بعد دولت دولت مشروعیت سیاسی برای  

شد مدد نرسانند بلکه برای دفع آن  شدند که نه تنها به آنچه باصطالح تروریسم جهانی خوانده می می

دولتبه مشروعیت  حد  و  مرز  بدینگونه  بکوشند.  مؤثر  موضعنحو  به  محدود  علیه  ها  اقدام  و  گیری 

القاعده و یا طالبان شد که فعالیت سیاسی و نظامی آنها ورای مرزهای موجود  هم   هاییسازمان چون 

با  المللی  مرزهای بین پس از آن واقعه،  ای بود.  های منطقه های جهانی و یا دولت علیه قدرتکشورها  

 یافت. و مشروعیت می شد تعریف میها فارغ از رژیم سیاسی آنها ای برای دولت تازه شاکلة  

 
پذیر نیست کشورهایی نظیر اسلوونی کراوسی،  اند شکوفایی در برخی کشورها بدون از دست دادن بخشی از سرزمین امکان. ناگفته نم78

تواند  اند نمیرغم اینکه کوچک هستند بدون از دست دادن بخش زیادی از همان حاکمیت ملی که به سختی بدست آوردهاستونی و اسلواکی به

 شکوفا شوند. 
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مرسوم ها نسبت به مشروعیت  موضوع مشروعیت سیاسی جدید دولت اصل  یک حقیقت است که  این  

قطبی در دوران جنگ سرد اهمیت مضاعف یافته است. به دنبال وقوع جنگ خلیج فارس  دو  تعلق  به  

که نیروهای امریکایی در افغانستان در  دولت بعثی صدام حسین فاقد مشروعیت اعالم گردید درحالی 

تأسیس   بودند.  پی  آن  طالبانی  از  پس  مشروعیت  نوین  تعریف  و  افغانستان  جدید    موضوعیتدولت 

های تازه تأسیس در افغانستان و عراق پس از صدام بیش از گذشته مورد تأکید بود  مشروعیت دولت

دولت  این  مخالف  نیروهای  همزیرا  گذارده  ها  نمایش  به  را  فراوانی  تحرکات  طالبان  و  القاعده  چون 

ای افزایش یافته بود و دفع این آسیب بنیادی  های ملی و منطقه بودند و احتمال تضعیف بنیادی قدرت 

امکان ملی  مفهوم مشروعیت  دوباره  تعریف  و  بازسازی  از طریق  درحالی جز  ظاهراً  نبود.  که  پذیر 

نظام  بود مشروعیت  نیافته  تغییر  دو کشور  این  ازمرزهای  نوینی  تعاریف  متضمن  جدید  دولت    های 

دولت   علیه  نوین  دشمنان  با  مبارزه  آن  جدید  فصول  از  که  بود  طالبان  همملی  و  القاعده  ذیل  چون 

 بود. اصطالح مورد مناقشه "تروریسم" 

نظامیان   از  سیاستمداران  بعضی  خوشمحافظه و  سر  از  آمریکایی  تصور  کار  با    کردندمیبینی  که 

ن بازگشت به دوره پیش از یازدهم سپتامبر فرا  کشته شدن رهبر القاعده به دست نیروهای ویژه زما

و فونکسیون    'ضد دولت 'رسیده است. چنین گمانی ناشی از درک ناقص و محدود از پدیده تاریخی  

های  های ضد دولت کالً دور از چشمان دولت است. نباید چنین پنداشت که نطفه پدیده استراتژیک آن  

ها اند. چنانچه به فعالیت هایی ناخواسته ها صرفاً پدیده 'ت ضد دول'ها  شود و برای دولت جهانی بسته می 

بخش  اقدامات  سازمان و  و  ای  بی  اف  و  سیا  سازمان  در  تأسیس  تازه  بزرگ  اطالعاتی  های  های 

کشورهایی چون انگلستان، فرانسه، آلمان و روسیه بنگرید درخواهید یافت که در محدوده رقابت بین  

هایی نظیر القاعده و  های غیر یک جانبه و متعدد االطراف سازمانفعالیت   تمرکز بر  های رقیبدولت

های بزرگ و غیر آن تقسیم شده است. چنانچه گمان داشته  طالبان و جبهه نصرت و داعش میان قدرت 

 هللا مستثنی است به سوریه نظری بیافکنید و پاسخ خود را خواهید یافت. باشید که حزب 

جهانی شدن در اواخر دهه نود آرزوی تسلط یک جانبه بر سرنوشت جهان  امریکا که در رأس جریان 

نظامی و  سیاسی  مطلق  برتری  اینک  داشت  کشور  را  بحران  خدشه   این  همچنانکه  و  است  شده  دار 

سال  فاصله  در  سرمایه   2010-12های  اقتصادی  جهانی  نظام  داد  و  نشان  مدیریت  در  داری 

پول و سهابخشی بحرانسامان یونان  های جهانی  اقتصادی   قدرتاز حد و  تر  پایین م همچون بحران 

توانپیش  شده  سرمایه دارد  عمل  بینی  جهانی  اقتصاد  توزیع  .  و  تقسیم  در  را  حل  راه  تنها  داری 

منطقه مسئولیت  تشدید  های  از  مانع  خود  این  و  دانسته  خدمات  و  کاال  تولید  در  کشورها  محلی  و  ای 

سرمایه  در  بینمرکزگرایی  ملت المللهای  دولت  دیگر،  طرف  از  است.  سازمان  ی  نمونه  که  نیز  ها 

داری است از درون و هم از بیرون مواجه با خطرات  سیاسی مورد حمایت تاریخی سرمایه مطلوب  

 نیمه آشکاری است که از آن یاد شد. و ی نیمه پنهان هاسیاسی و امنیتی از جانب سازمان

آینده و سرنوشت کشورها و مردمان اروپا و  ما هنوز از وارثان نیروهای عمیق   تاریخی جهانی که 

آینده را می  آورده و  به چنگ خویش  اما می جهان را  آگاهی و گواهی کاملی نداریم  این  سازد  توانیم 

آینده  فاجعه هسته حدس عقالیی را در رأس  از  بنشانیم: ترس  اینک ظاهراً  نگری خود  ای جهانی که 

د در  همچنان  است  شده  دیگر  هه آرام  فاجعه  این  داشت.  خواهد  وجود  آینده  به  های  محدود  صرفاً 

برای تجربه  نیاز غالب مردمان گوناگون جهان  پایه  بلکه  نیست  ها  طلبانه ابرقدرتهای توسعه سیاست 

آسوده  برخوردارتر  فضاهای  و  بهتر  و  محیط  تر  فضاهای  و  امکانات  تنگی  جهانی شدن  بود.  خواهد 

های  زیستگاه توسط توده   دادندست ش از پیش آشکار کرده است و بیم از  زیستی را برای همگان بی

گسترده   سطح  در  را  زیستی  جغرافیای  و  زیست  محیط  سر  بر  درگیری  احتمال  میلیونی  بزرگ 
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اتمی را  پراکنده و محدود  های  و در نهایت احتمال وقوع خطر جنگ  سازدزنده می المللی همچنان  بین

 داشته است. برپا کار ه های کهندر ذهن استراتژیست 

بتوان   جهانی  سازماندهی  با  که  نیست  تهدیدی  نوع  از  زیستی،  محیط  پیوسته  تهدید  یعنی  خطر  این 

نحو کامل بر آن مسلط شد. در اندیشه روسو امید بازگشت انسان به طبیعت همچنان وجود دارد ولی  به

نمی  ساده او  طبیعت  به  بازگشت  این  سنگین  بهای  جامتوانست  و  کوچک تر  قیمت  عه  به  که  را  تر 

 بینی بکند. ها انسان در نتیجه یک درگیری اتمی جهانی است  به نحو علمی پیش های میلیونجان

که دوره سوسیالیسم جای خود را به کمونیسم  اند که هنگامی ها بر این عقیده بوده مارکسیست لنینیست 

شود و حکومت به مثابه ابزار  برطرف می و تضاد جامعه و طبیعت  جامعه  درونی  دهد تضادهای  می

پیش  داشت.  نخواهد  دیگر وجود  اعمال زور،  برآورده  سبینی مارکسیزاید  حدودی  تا  درباره دولت  م 

روز به مثابه ابزار اعمال زور عمل  ها در سراسر جهان روزبهشده زیرا همچنانکه شاهد هستیم دولت 

این  می برخالف  اما  دولت  اصلبینی  پیش کنند  مشروعیتبه   وجود  کاربرد  و  معنی  در  تحول    رغم 

دولت  این  سیاسی  جهان  نقشه  سراسر  در  و  است  مانده  خدشه  بدون  بازیگران  همچنان  که  هاهستند 

 اند. قدرتمند جوامع انسانی مشروع و 

این وسایل    کوشد به وسائط از تعلیم تربیت، ارتباطات و مدیا دست یابد و از طریق هرمنبع قدرت می 

شواهدی از مشروعیت خود را به نمایش بگذارد. در هر ویژگی منفی از روابط قدرت، صورتی از  

تواند  اما آیا این به تنهایی می   79سازد. توجیه و تصحیح وجود دارد که آن را از نظر اخالقی مقبول می

قانونی بودن و شرعی  دلیل بر مشروع بودن یک قدرت، فردی یا سازمانی و اجتماعی باشد؟ چنانچه  

فعالیت  دیگر  بودن  است  کافی  مشروعیت  به  نهاد  آن  توصیف  برای  قدرت  نهاد  یک    به سختی های 

شکست و هزیمت تاریخی    حتی رغم رفتارهای ناپذیرفته اخالقی و انسانی و توانیم نهاد قدرت را به می

 نامشروع و یا غرمشروع بنامیم. 

دولت  شنامشروعیت  به رسمیت  از طریق  به خته ها  آنها  کلی سرزمینی  حاکمیت  شناخته  شدن  رسمیت 

های گوناگون با مرزهای متمایز از یکدیگر  ای است که بر روی آن دولت شده است و نقشه استعاره

ها بر روی دولت هر یک از کشورها و  ها تا زمانی که پرچم نماد  اند. مسئله مشروعیت دولت جدا شده 

هیچ دولت خاص دیگری نیست. مخالفت    تجویزبرافراشته است مشروط به  آن کشور و دولت  زمین  

با دولت دیگر و حتی وقوع جنگ دولت  نابودی دولت یک دولت  به معنی عدم  ها و در مواردی  ها 

فاقد مشروعیت می مشروعیت هیچ نیست. هنگامی یک دولت  آنها  از  از روی  یک  پیشاپیش  شود که 

مشروعیت یک دولت فرع بر  و رفع  دیگر منع  عبارتکنار گذارده شده باشد و به   صحنه جهان واقعی

 اضمحالل و نابودی آن است. 

 

 نظریه سرزمینی مشروعیت 

و   کلی  بنیاد  یک  سیاسی  علمای  و  فالسفه  نظر  در  دولت  قدرت  بهمشروعیت  نسبت  دیگر    علیحده 

اما نظریه مشروعیت سرزمینی دولت   امر کلی قدرت به  نهادهای تاریخی دولت است.  به بیان میل 

پردازد. حد سرزمینی، حد مشروعیت خاصی که متعلق به  امر جزئی و قابل اشاره حد و سرزمین می 

ای  عنوان مثال، ما مشروعیت دولت امریکا را به دلیل اختالف قارهکند. به دولت آن است را تعیین می 

دانیم زیرا که مشروعیت دولت اخیر مبتنی  و سرزمینی متباین بالذات از مشروعیت دولت فرانسه می

 
79 . The Legitimation of Power, P. 60. 
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توماس جفرسون در نوشته  انقالب فرانسه و مشروعیت دولت امریکا همان است که  های سیاسی  بر 

کند و مدعی است امریکا دولتی است که برمبنای حمایت از حقوق طبیعی و  خود آن را تعریف می 

 ( او  ( سعادت مردم است و  promoteبهبود  به تعبیری    ارادهبه ادعای  اقتدار و  همین مردم منشاء 

   80دولت است.  آنمشروعیت 

فیزیکی و متافیزیکی دولت  تعریف و منعکس می ها مشروعیت دولت حدود  کند ماکس وبر در  ها را 

کند. حق فرمان دادن یک  تعریف خود از مشروعیت، آن را به مثابه اعتقاد به مشروعیت فرض می

مکانی که حکومت شوندگان آن حق را به نحو ایجابی بپذیرند آن قدرت یا  قدرت تا زمانی و درحد  

نحو  که چنانچه حکومت شوندگان حق فرمان دادن آن قدرت را به سازد درحالی دولت را مشروع می 

سلبی و اجباری بپذیرند تا زمانی که حکومت و دولت برقرار باشد خدشه عملی در مشروعیت واقع  

حکومتی که فاقد مشروعیت ایجابی مورد قبول و توأم با رضایت است    هرت  توان گفنشده است و می 

مردم   توسط  عام  پذیرش  عدم  و  مجادله  رد  معنی  به  قبول  مورد  سلبی  مشروعیت  حداقل  از  اما 

عمل   در  را  فرامین  شوندگان  حکومت  یا  مردم  سلبی،  مشروعیت  این  براساس  است.  برخوردار 

 گذارند. احترام می   شناسند و در عمل بدان فرامینبازمی

شود بلکه  الملل استنباط نمی کنیم مشروعیت یک دولت و حاکمیت در مبنا مطلقاً از میثاق بینتاکید می 

این میثاق صرفاً موید و مصدق یک مشروعیت موجود است. چنانچه مشروعیت از بیرون حاکمیت  

و صیانت مشروعیت آنهاست  اعطا شدنی باشد نفس این اعطا خود تخطی از احترام به حقوق کشورها 

 سازد.که بنیاد میثاق ملل را می 

آیا بروز خلل در اداره امور یک کشور نشانه نقص در مشروعیت دولت است؟ به یقین چنانچه اداره  

  مخاطره امور توسط یک دولت آنچنان نابسامان باشد که اصل حاکمیت در سرزمین متعلق آن را به  

یت آن دولت در محل و دام تردید گرفتار خواهد شد. این تردید  افکند به طور طبیعی موضوع مشروع

در مشروعیت بیش از آنچه ناشی از نارضایتی عمومی مردم یک کشور باشد که خود البته مهم است  

)زیرا مردم ناراضی دیگر حضور و مداخله جدی دولت را در تنظیم اقتصاد ملی و نظم و نظارت  

کنند( نتیجه انضمامی  نمی و همراهی  ن که باید احساس و ادراک  برخورداری اجتماعی آنچنااداری و  

 و التزامی رخنه و سستی در اصل حاکمیت است. 

حاکم   احزاب  و  دولتمردان  مشروعیت  مسئله  با  نباید  را  دولت  مشروعیت  جا  موضوع  یک  سیاسی 

دا قرار  پرویز مشرف رئیمورد مالحظه  دولت  هد.  مساعدت  از  پاکستان  اسبق  پیمس جمهور  انان  م 

ای دولت پاکستانی نسبتاً مقتدر بود.  غربی و امریکایی برخوردار و از نظر مشروعیت و وجهه منطقه 

از سوی دادگاه کراچی متهم به سوءاستفاده از قدرت و اشاره    2014پرویز مشرف در آستانه زمستان  

چون دولت سلف  که دولت نواز شریف هم نظیر بوتو گردید درحالیبه حذف مخالفان خود از جمله بی 

رده و تمایل بر این  کخود پرویز مشرف نقش یک دولت بزرگ میلیونی مسلمان در منطقه را بازی  

هم  داشته و  حلیف  همچنان  قدرتتا  علیه  مبارزه  در  امریکا  کند.  پیمان  نقش  ایفای  القاعده  و  طلبان 

مشروعیت عمل سیاسی و یا نفی  عدم رقیبان سیاسی در یک کشور و یا در منطقه خاص یکدیگر را به

معنی انتفاء وجود آبشخور یگانه  های متقابل به گونه انتساب سازند اما اینمطلق مشروعیت منتسب می 

 ها نیست. برای مشروعیت دولت و مشترک 

 
80. The Political Writings of Thomas, edited by Edward Dumbauld, New York: Liberal Arts Press, Year not 
mentaned, P. 79. 
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رود نباید این تلقی  دیگر، وقتی سخن از وجوه مشروعیت ذاتی سرزمینی برای هر دولت می ازطرف

بین   که  آید  دیکتاتوری نظامی، حکومت حکومت بوجود  یک  گوناگون همچون  یا  های  و  وابسته  های 

هیچ  حکومت آنها  دینی  یا  و  ملی  میثاق  و  اساسی  قانون  به  آنها  رجوع  یا  رجوع  عدم  در  ملی  های 

عنوان مثال حکومت ژنرال سیسی در حد یک نمونه و آیینه بارز  اختالف و توفیری وجود ندارد. به 

حاکم مشروعیت  به بحران  و  است  اخیر  دهه  دو  در  نظامیان  و  یت  جدید  اساسی  قانون  تعبیه  رغم 

عدم   با  ژانویه  انقالب  از  پیش  دوران  برجسته  حقوقدانان  توسط  حکومت  این  عمومی  پشتیبانی 

منطقه  مقبولیت  و  بی مشروعیت  جهانی  و  مواجه  سابقه ای  عدم  بوده  ای  و  نقص  با  شاید  که  است 

دهد حکومت  یز قابل مقایسه نباشد. اما همچنانکه تاریخ گواهی می مشروعیت حکومت نظامی پینوشه ن

که   دارد  نیز وجود  احتمال  این  کرد.  تحمیل  و  قبوالند  جهان  به  را  دهه خود  سه  مدت  برای  پینوشه 

سایه سازش و سکوت   در  و  و همراهی عربستان سعودی  اسرائیل  پنهانی  با کمک  سیسی  حکومت 

وج ایران  و  روسیه  همچون  به کشورهایی  چهره  و  جهانی  و  هه  داده  سامان  را  خود  ریخته  هم 

عاریه مشروعیت  مشروعیت  این  کند.  سازماندهی  و  استقراض  مصر  حکومت  برای  را  جدیدی  ای 

نیل علیا است و   بیش از هر چیز وامدار ژئوپلتیک کشور مصر و سرزمین  ساخته شده و مجازی 

تواند به بسیاری از  دولت نظامیان می  جالب است که همین مفهوم از مشروعیت مجازی و غیراصیل

صورت   -اعمال خالف قانون دولت سیسی و کشتار مردم از جمله آنچه در میدان رابعه عدویه رخ داد

 قانونی بپوشاند. 

لوگار نظریه  احتمااًل نظریههای دولت به عقیده سون  بهتر از دیگر  های دولت گرا و  نافرد گرا  گرای 

می نظریه  حقوقی  این  تواند  های  او  به عقیده  باشد.  چتر حق سرزمینی  لیبرالی ذیل  بیان یک موضع 

تواند در امتناع با ادعاهای فراوانی باشد که به حقوق سرزمینی گره خورده است  موضع لیبرالی می 

تواند مشروع باشد. این جاست  کند نمی ها وضع میهای موجود نسبت به شرایطی که نظریه زیرا دولت 

ها چونانکه در عمل پذیرفته بدانیم یا  ها را در حفظ سرحد و سرزمینیت قدرت دولت که یا باید مشروع

 81اند. ها نامشروع های موجود منطبق با شرایط موضوعه تئوری آنکه تسلیم رای لوگار شویم که دولت 

اجتماعی به  نماید که مناسبات قدرت موجود نتواند میل قدرت آنگاه نامشروع می توان گفتمی  بنابراین

قبول عام و عملی فرامین حکومت کننده را بازسازی و تقویت کند و این امر بیش از هر چیز، نشانه  

اعتبار   هنگام  این  در  است.  نظم  فروپاشی  و  قدرت  اقول  آغاز  و  قدرت  مناسبات  در  درونی  تحول 

د. بنابرین  گرددار می مشروعیت یک دولت یا قدرت مورد سوال واقع شده وصف نامشروعیت، معنی 

 مشروعیت و عدم مشروعیت یک مفهوم ذو مراتبی و تشکیکی است. 

نمی  و شامل  برابری عام  قذاتاً  تواند  به عقیده روسو،  تحقق همه روابط  بر  اینکه  مقدم  تا  باشد  درت 

کرد سر توافق همیشگی    بتوان فرض  یک  اجتماعی وجود  قرارداد  برابر  انسان مابین  فی منشاء  های 

ق قواعد  به استدرت  درباره  و  نیست  واقعی  و  است  خیالی  توافقی  چنین  زیرا  چنین  .  طبیعی  طور 

ی ممکن الوقوع نیست. روابط قدرت پیشاپیش به هر صورت که باشد از ابتدایی تا پیشرفته،  دقراردا

انسان  پیشاپیش  برابری  مفهوم  تا  ندارد  قدرت وجود  هیچگاه خالء محض  و  دارد  به  وجود  نسبت  ها 

 د معقول و قابل تصور و موجه باشد. توافق و قراردا

انسان  برابری  و  می مفاهیم مشروعیت  نیست.  یکدیگر  ملزوم  و  الزم  بالضروره  کرد  ها  تصور  توان 

توافق بنمایند    یبرابر، در امرو موقعیت از یک موضع برخوردار  هایی را که مطلقاً گروهی از انسان 

نسبت به گروه و   یا برابری  باشد. فضیلت اخالقی عکه خالف اصل عدالت و  الت و  دیا ملت دیگر 

 
 ها در طرد بیگانگان از سرزمین است.. نگرانی اصلی لوگار از حق دولت81
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عیار   تمام  مشروعیت  مستلزم  منطقاً  در برابری  دربرابر،  بود.  نخواهد  قدرت  وضعیت    یک  یک 

انسان  برابری  مسئله  دارد  امکان  سیاسی  ویژگی مشروع  سبب  به  فردی  ها  اجتماعی  های  و  آحاد 

 ابل تحقق نباشد. بدلیل اختالف معیارها قشخصی و جنسی و ی و  د نژاهای قابلیت 

 

 مرز و مشروعیت دولت و ضددولت  

مشروعیت دولت و حاکمیت در مبنا به  بینظاهراً  از میثاق  اما این  الملل استنباط می نحومطلق  شود، 

حاکمیت   بیرون  از  مشروعیت  چنانچه  است.  موجود  مشروعیت  قسم  یک  مصدق  و  موید  میثاق 

خود   اعطا  این  نفس  باشد  باتخطی  در  اعطاشدنی  تناقض  صیانت    و  و  کشورها  حقوق  به  احترام 

می  ملل را  میثاق  بنیاد  که  آنهاست  و    82سازد". مشروعیت  فالسفه  در نظر  دولت  قدرت  "مشروعیت 

تاریخی دولت است.  علما نهادهای  از جنس ژئوپلتیک و مستقل از دیگر  ی سیاسی یک ماهیت کلی 

بیان میل امرکلی قدرت به واقعیت جزیی و قابل  ی مشروعیت سرزمینی دولت بهمیان، نظریه دراین

پردازد. هر حد سرزمینی برای یک دولت بیش از عوامل نسبی دیگر حد  ی حد و سرزمین می اشاره 

 83کند." خاصی که متعلق به آن دولت است را تعیین می مشروعیت

بدون احتساب الزم ذاتی ماهیت دولت یعنی مرز، حد تمایزی بین دولت به مثابه بزرگترین سازمان 

وجود  های تروریستی و ضددولتی که از برای مقاصد سیاسی خاص به سیاسی رسمی با دیگر سازمان

اساس، مفهوم سیاسی دولت )در عقیده اشمیت، مفهوم سیاسی قانون اساسی(  اند نخواهد بود. براینآمده 

  84شود". متأخر از مفهوم حقوقی و حدی آن است که با مرزها مشخص می

مرز است و بنابرین تنها  کند زیرا آن خود بی ضددولت غالباً در مرزها خانه می   در نقطه مقابل دولت، 

ادامه حیات دهد. مرزهای افغانستان و پاکستان برای طالبان و مرزهای تواند  با رخنه در مرزها می

مبارزان  برای  سینا  شمال صحرای  در  اسرائیل  و  مصر  مرزهای  و  داعش  برای  سوریه  و  عراق 

از زمین است. دولت  نقطه  بر یک  استقرار  بدون  نظامی  فعالیت  برای  بهترین محل  ها هر فلسطینی 

گذرد، کنند و واقعیت این است که هرچه روزها میتر خرج می روز برای مرزهای زمینی خود بیش

شود. در مقایسه با وضعیت  تر میجانبه امنیتی نفوذپذیرتر و سستهای همهرغم همه کوششمرزها به

نیروی مقابله با   ی فعلی در اروپاهاشدن آنها دولت سبب سست مرزهای اروپای پس از جنگ سرد و به 

 اند. تر شده ورند و به همین جهت به تدریج ضعیفآدشمن را کمتر بیاد می 

نه فضای درون حاکمیت است که مورد تعرض و جدال واقع می  این  بلکه در  بنابر آنچه گفتیم  شود 

می  شکسته  حاکمیت  یک  که  است  مرز  از  حدو  ناشی  خشونت  با  دولت  و ضد  دولت  مبارزه  شود. 

شود و سرنوشت آن در همان مرزها  یشکستگی مرزها که مرزهای جسمانی یک دولت است آغاز م

می  به تمام  اسرائیل  شود.  و  امریکا  مرزهای  در  آنچنانکه  مرزی  دیوارهای  و  مرزها  براون  عقیده 

برای  می عملی  مقصود  یک  کمتر  و  دارد  را  نفوذ  از  جلوگیری  برای  روحی  نیاز  یک  بیشتر  بینیم 

است.  از بیگانگان  آغاز تضعیف  های سوریه،  در بحران سال   85ممانعت  با  این کشور  نفی مرزهای 

نمایی ضد دولت النصره همراه شد. داعش در مرزهای سوریه نیز  دولت بشاراسد و پیدایش و قدرت

 
 . 117 -116ص ایده مرز و پرسش از مشروعیت،.  82
 . 116ص  ایده مرز و پرسش از مشروعیت،.  83

ی مرز و پرسش از مشروعیت" گفته شد: "برای دولت مفهوم حقوقی مرز و سرحد مقدم بر مفهوم و شاکله عمل سیاسی در مقاله " ایده . 84

 . 112ص همان،  آن است و البته این تقدم یک تقدم زمانی نیست بلکه مربوط به اختالف ذاتی شئون قانونی و سیاسی دولت است.
85, Brooklyn, Ny: Zone Books, P 280.Walled States, Waning Sovereignty. Brown, Wendy, 2010   
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نطفه  آن    حقیقی و اعتباری  حیات و نابودی یک دولت در مرزهای  ای ظاهر شده است.به شیوه مشابه 

از درون مبارزبندد  می پیدایش یک دولت متمایز نوین  آنتی و  نقاط مرزی شکل  ه  دولت و دولت در 

 گیرد.  می

 

 کنند مرزها نظم را در دو سو تثبیت می

ومرج های جدید صرفاً مرزهای تمییز بین نظم و بینظمی و هرج نباید پنداشت مرزهای حاکمیت دولت 

قدیم صادق  های قدیم مانند مصر و ایران باستان و چین  است. شاید این معنی از مرز برای حاکمیت 

می امروزه  اما  است  دوطرف  بوده  اینکه  کما  است  برقرار  نظم  چین  دیوار  سوی  دو  در  که  بینیم 

 فرماست. مرزهای امریکا و مکزیک قانون حکم 

شود. اما این حاکمیت است که مرزها را با تقسیم آن به خودی و  هردولت به مرزهای آن شناخته می 

رهاند. مرزهای هر دولت صرفاَ مرزهای نظم و  رافیایی آن می ی و جغهای ماده بیگانه از بند ویژگی 

سازد مرز است. این  را از هویت بیگانه جدا مییک دولت  نظمی نیست بلکه هرآنچه هویت خویش بی

نظمی حاکم باشد بلکه آنچه غالباً بر نقشه  احتمال کمتر وجود دارد که ورای مرزهای یک دولت، بی

هرحال این مرزها هستند که  مرو یک دولت با قلمرو دولت دیگر است. به جهان تثبیت یافته اختتام قل

به دولت یکدیگر دوست و متحد می جان هم می ها را  با  یا  لوفور می اندازند و  پنداشت فضاهای  کنند. 

فضاهای   مرزهای  این  که  کرد  تصحیح  باید  اما  است.  منازعه  و  خشونت  زاییده  حاکمیت  به  متعلق 

آفرین نیست. نزاع و  آفرین است و قلمروهای گوناگون خودبخود نزاع هاست که تنش حاکمیت متعلق به  

می  حاصل  آنگاه  بهخشونت  اختالف  آتش  مرزها  در  که  در شود  لوفور  کالم  تصحیح  با  آید.  وجود 

مستدام می  لطف خشونت  به  دولت  قدرت  اینکه  و  دولت  برای  که    86گرددسببیت خشونت  گفت  باید 

آن،  اصخشونت به  برای تحکیم قدرت درونی دولت است و ضددولت علت موجده  طالح علت مبقیه 

 تواند موجب بقای یک نظام باشد. یابد می خشونت که از مرزها شروع و تکوین می 

 

 فرامرزی  -اعتبار پایدار مرزها و تهدیدهای مرزی 

با مرزهای خودشناخته می در ماهیت مرزی دولت، بیان کردیم که دولت  د. اما مرزها صرفاً شونها 

دولت است.  فیزیکی  مرزهای  ورای  مرزها  حاکمیت  بلکه  نیستند  جغرافیایی  کشورهای  -مرزهای 

ای که از اجزاء متنوع و متخالف تمدنی و فرهنگی برخوردارند و بیش از مردمان یک قوم و همسایه

و عقیده هستند   مذهب  و  دین  چند  به  معتقد  مردمانی  یا  و  بوده  خالص  که  نژاد  دارند  را  قابلیت  این 

درون یا  و  مرزی  مشترک  نقاط  در  آشوب  و  فتنه  بین  دستخوش  بنیادی  اختالفات  بشوند.  مرزی 

ای را فراهم  تواند زمینه آشفته های مختلف می های مردمی یک کشور و درگیری میان این گروهگروه

ژادی و دینی در درون  کند. تشتت عمیق نهای خود را کشت میسازد که در آن دشمن ضددولت تخم 

اعتباری مفهوم مرزهای بینابینی منجر شود و سبب شکسته شدن  تواند به بی مرزهای یک کشور می 

 مرزها توسط دشمن گردد. 

ها و منازعات تمدنی  های عراق و سوریه حداقل مدل کوچکی از جنگ توان گفت که در جنگ آیا می 

برخ نظریه  از  نیم  و  دهه  یک  باید  است.  شده  تمدن ظاهر  در  ورد  هانتیگتون  که  مطرح    1996ها 

برای  ساخت می  نزدیک )خاورمیانه( و زمان نزدیک  بودن این نظریه در یک مکان  گذشت تا تهی 
 

86, Malden, MA and London: Black Well.The Productin of Space. Lefebvre, Henri, 1992.  
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های داخلی عراق و سوریه در این کشور از چهار سال پیش بیشتر از سنخ  همگان آشکار شود. جنگ

های فرهنگی و به اصطالح تمدنی  جنگ   در برابرهای طائفی است. و درواقع مدلی و مصداقی  جنگ

مرزی و ای از نیروهای درونها حد حجم قابل مالحظه ست. از نظر مرزهای ژئوپلتیکی این جنگ ا

ایجابی قدرت مرزی خود نمی برون با ویژگی سلبی و  نزاع  از  است. این مقدار  تواند نظریه  مرزی 

تمدن گستردهبرخورد  مستلزم  که  کند،  تأیید  را  است.  ترین وها  فرامرزی  و  فرهنگی  مستقل  احدهای 

اوکراین  پیش  تمدنی در  اختالف  اوکراین و شکاف  بینی ساموئل هلنیتگتون درباره منازعه روسیه و 

 این را باید یک استثناء خاص خالف قاعده مرسوم فعلی دانست.  لیدرست ازکار درآمد و 

المللی الهه  همچون دیوان بیناز این سازمان    غیرالمللی معینی وابسته به سازمان ملل و  نهادهای بین 

ها المللی را دارند تا در قلمرو مرزهای هر کشور اعمال دولتوجود دارند که این حق تعریف شده بین 

لزوم  موقع  در  آنها  درباره  و  دهند  قرار  داوری  مورد  و  کرده  ارزیابی  و  داشته  نظر  زیر  را 

شود و  تر میالمللی روزبروز گسترده این نهادهای بینهای مفروضی را اعمال کنند. وظایف  مجازات

کند. برخی از وظایف این نهادها    اروپا به دیگر نقاط جهان تسری پیدا می ناحیه  از  دامنة قدرت آنها  

به دولت را  سنتی  داشته طور  برعهده  به ها  اینک  اما  دیپلماسی  اند  نگرش  و  مستقل  اصالت عمل  دلیل 

سازمان  87بازدارنده  غیردولتی  به  او)های  جی  ان  به  اما    (NGO  /ملحض  است.  شده  واگذار 

سازمانضددولت و  و  ها  نهادها  چنین  هیچگاه  طالبان  و  داعش  همچون  مشهور  تروریستی  های 

میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در  رسمیت نشناخته است. دی هایی را به صورت رسمی به سازمان

بدون درخواست   2015ل اسرا بین جبهةالنصره و دولت سوریه را در سال امور سوریه موضوع تباد

از طرف جبهةالنصره و صرفاً   به رسمیت شناخته شدن رسمی سازمان ملل و صلیب سرخ جهانی 

 برای اهداف عملی کوتاه مدت ترتیب داد. 

 

 

 

 فصل هشتم: دولت و آنارشی مشروعیت 

 دولت  اقتدار 

تر از انسان  ( یا لویاتان همچون انسان مصنوع است مصنوعی بزرگ Civitasدر تعریف هابز دولت )

حرکت   و  زندگی  بدن  کل  به  که  است  روحی  دارای  مصنوع  این  است.  شده  ساخته  طبیعت  در  که 

اند. "حفظ  بخشد، روح یعنی حاکمیت است و کارگزاران قضایی و اجرایی مفاصل آن جسم مصنوع می

ار ویژه اصلی آن ]جسم مصنوع[ است؛ مشاورین که مطالب مورد  ( کsalus populiامنیت مردم ) 

رسانند در حکم حافظه آنند، عدالت و قوانین، عقل و ارادة مصنوعی هستند؛  نیاز را به اطالع آن می 

اجماع و توافق در حکم تندرستی! فتنه و شورش در حکم بیماری و جنگ داخلی در حکم مرگ آن  

کند "سرانجام اینکه،  عدی هابز اهمیت اصل وجود دولت را بیان می است." اما فراز ب  مصنوع   موجود

ها که به موجب آن نخست اجزاء این پیکر سیاسی ساخته و سپس ترکیب و یکپارچه  ها و میثاق پیمان

 
87. Preventive Diphomacy (P D). 
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فرمود:  شده  و  کرد  اعالم  خلقت  روز  در  خداوند  که  هستند  حکمی  همانند  خلق  اند،  را  انسان  پس 
 88. کنیممی

ترین اقتدار موجود در  است یا دولت عالی طبیعی  آیا دولت بزرگترین سازمان موجود در یک قلمرو  

و ها دارای بزرگترین سازمان  قلمرو است؟ این چنین نیست که ضرورتاً در پهنه کشورها دولت  همان

المللی در  بین های اقتصادی و فرهنگی و ای از سازمانکنترل توأم با شناخت باشند. تعداد قابل مالحظه 

تشکیل   را  متبوعه  دولت  سازمان  حجم  از  بیشتر  که  دارند  وجود  اروپایی  کشورهای  از  بسیاری 

بندی  در قلمرو آن ارزیابی و دسته   اقتدار ممکن موجودتوان براساس  ها را میدهند. بنابرین دولت می

نمی کرد. حیازت دولت  اقتدار  از  باشد. زیتوانها  اقل معینی کمتر  به محض فرورویزی د از یک  را 

اقتدار از حد ممکنه آن، دولت دیگر قادر به کنترل قلمرو و استیالی بر ارکان نخواهد بود. این حداقل  

شود. این حداقل از اقتدار  دولت با آن شناخته می قدرت یک  اقتدار نمایش حیات دولت است و نبض  

ت خاصی برخوردار است و چنانچه  های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی از اولوینسبت به دیگر قدرت 

دولت می  باشد  محتمل  این  سازمانغیر  بازیچه  بین تواند  و  داخلی  فرهنگی  و  اقتصادی  و  های  المللی 

 های دیگر غیرحاکمیت مستقل ملی باشد. جهانی باشد و صرفاً ابزاری برای سیاست 

ها اگر  تدارهای دولت پس اقتدار )یا به اصطالح فرهنگی آتوریته( هر دولت مخصوص به اوست و اق 

نحو بیواسطه با یکدیگر تالقی  طبیعی دستکم در اکثر موارد موازی یکدیگر است و به کلی  نه به نحو  

دولت  اقتدار  که  آنجا  میندارد.  درهم  سیاسی  ها  و  جغرافیایی  مرزهای  و  سرزمین  موضوع  آیند 

غیرخصمانه و  آمیز  رقابت کشورهاست که تضاد و تعارض در منافع طرفین سبب برخورد مقتدرانه و  

 شود. ها میدر مواردی خصمانه دولت 

می دولت  یک  جغرافیایی  طبیعی  مرزهای  درون  سرزمین  یک  نمایش  در  به  را  خود  اقتدار  تواند 

تا   و  دولت بگذارد  طمع  که  نکند آنجا  میل  مرز  درون  به  و  شود  تثبیت  مرزها  ورای  رقیب  های 

 ماند. وضعیت برقرار می

 

ی نیست    قدرت امر کم 

این به معنای آن است که غلبه    89آوردبر قدرت دیگری می و غلبه  قدرت را در زیادت    شأن   هابز که

تواند در  چون و چرا غلبه بر دیگری کیفیتی خاص است که می بر دیگری در قدرت مالک است. بی 

کمیت نیز نمایش داده شود غلبه و تغلب ضرورتاً امری کمی نیست. غلبه در ذات قدرت است و هابز  

ده است. کشف این امر عظیم و بدیهی با  نحو غیرتصریحی انفعال را در برابر تأثیر و غلبه قرار دابه

 توان قدرت را بدون استیال و غلبه بر دیگری تعریف کرد. هابز است که نمی 

هایی هستند که  کند. منبع قدرت همان شیوه بدیهی است که هابز قدرت را یک منبع انتزاعی تلقی نمی

کند.  بینی شده تبعیت می ش شود. قدرت سیاسی به ندرت از یک مدل پیقدرت از طریق آنها حاصل می

آید که اراده برای نیل به آن آنچنان و در آن حد نیست که در موردی که  آن حتی در جایی بدست می 

آید. آن سر خود و وحشی و درضمن ناسپاس است و کمتر به یاد  عمل میبیشترین کوشش برای آن به 

 اشد. آید که همواره رضایت خواستگاران خود را برآورده ساخته بمی

 
 .71، مقدمه برلویاتان، ص 1380سی بی مکفرسون ترجمة حسین بشیریه، تهران: نشر نی،  ، ویرایش و مقدمه ازلویاتانی. هابس، 88

89. Thomas Hobbes, Elements of Law: Natural and Politic, Cambridge: Cambridge University Press, 1928, P. 26. 
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. بدون  غلبه داشته باشدقدرت به مثابه توانایی بر قدرت به مثابه حق    عادت روزگار این بوده است که

تواند در علوم سیاسی و تاریخی سیاست چندان  توان به اخیر رسید و این اخیر خودبخود نمی اولی نمی 

نباشد.  اولی  باشد چنانچه  اهمیت  اشیاء، کاال و امالک حش  حائز  تملک بر  )برده(  حق  انسان  یا  وم و 

باشد که موضوع آن اراده  ( می Authoriteمالکیت نام دارد ولی مالکیت به معنای سیاسی آن اقتدار )

است.   تحقق می   توان گفتمی سیاسی  اراده سیاسی  تملک در  قدرت حقی است که با تملک  این  یابد. 

تواند آن دیگری را نفی کند و  زیرا می جوهره سلطه و اقتدار آن بر تملک مالی یا مالکیت غلبه دارد  

و   دارد  قرار  مالکیت  تحت  دربرگیرندگی  و  اشتمال  جهت  از  اما  کند  احیاء  و  بخشیده  وسعت  یا 

 اند.  موضوعات مورد اقتدار محدودتر از موضوعات مورد مالکیت 

می  تعریف  چنین  را  قدرت  لویاتان  خود  مشهور  کتاب  در  نیز  وسایل هابس  یعنی  مرد  "قدرت    کند 

از زمره   90ای در آینده و آن یا طبیعی است و یا ابزاری" موجود او برای اکتساب منافع شناخته شده 

اقبال نیک )امر   وسایل طبیعی قوای جسمی و روحی و از زمره وسایل ابزاری ثروت و شهرت و 

 مخفی الهی( و دوستان است. 

کم  تعریف  چنین  دولت اگر  قدرت  باشد  صحیح  قدرت  درباره  با  گرایانه  باید  مرتبه  اولین  در  را  ها 

سنجید   کشورها  نفوس  تعداد  و  انسانی  ارتش  و  جمعیت  قدرت  باشد  داشته  فوق صحت  ادعای  اگر 

گفتار لوکس درباره اینکه    91کشورها را باید قبل از هر چیز با عدد فشنگ و تیز و سالح آنها سنجید. 

ی توانایی صرف و کمی نیست  اساسی آن چیزی جز  تقلیل ظاهرگرایانه در این  قدرت در مفهوم  ک 

های زیادی را از تاریخ  ها داستانسازد. استراتژیست مفهوم است و حقیقت ماهیت قدرت را برمال نمی 

های با  اند بر ارتش های مصمم توانسته های با تعداد کم و با اراده نبردها به یاد دارند که چگونه ارتش 

آوریم چگونه اسکندر، نادر و  تی پیروز بشوند. به یاد می های عظیم تسلیحا های فراوان و اندوخته سالح 

 اند. های فراوانی پیروز بیرون آمده ناپلئون با وجود قلت و اندکی سپاه خود از جنگ 

 

 قانون فزونی قدرت 

( قدرت  تجمع  به  تجمیع  aggregation of powerهابز  طریق  از  قدرت  دارد.  توجه  ادغام  (  و 

ردتر حاصل می  شود لیکن بایستی توجه نمود که این تجمع نیروها امری دلخواه و از روی  نیروهای خ 

اراده فردی نیست و منشاء آن فراتر از فرد است. تجمیع نیروها و تجمع قدرت یک امر بسیار طبیعی  

دانند باید درنظر داشت  است و اینکه در نظریه هابز و میل اصل و بنیاد تفویض قدرت را توافق می 

موکول به تجمع قدرت است و نسبت به آن حکم پسینی و ماتأخر است. شاید بهتر باشد    که توافق خود

مقصود از توافق را همان اتفاق و رخداد تازه قدرت بدانیم تا توافق ذهنی و شخصی که از عوارض  

آن است. چنان تابع  نپذیرفتن قدرت و  تجمع قدرت و  انقیاد و  اخالقی  چه عدم  امری  رد اضطرار را 

انقیاد به اصطالح منطقی برشماری ها از توافق خروج مقسمی دارد نه خروج قسمی. زیرا  م این عدم 

توافق   بالذات از  السویه نحو علی قدرت به با  توافق و عدم  نیستند. آنها  آزاد انسانی  بر اراده  ای مبتنی 

 یکدیگر متمایزند. 

به از قدرت  برتعریف هابز  است. آن مبتنی  تعریف دمکراتیک  آراء    هرحال یک  اکثریت  پیشفرض 

گوید بزرگترین قدرت انسانی قدرتی است که از قدرت اکثریت مردم از طریق  است. آنجا که او می

وفاق در یک شخص طبیعی یا مدنی تجسم یافته است که اعمال قدرت همه دیگران وابسته به ارادة او  

 
90. Thomas Hobbes, Leviathan, op. cit., ch. X; 1968, P. 150. 

 .1357ادیکال، ترجمه عماد افروغ، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا، قدرت، نگرش ر. استیون لوکس، 91
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اقلیت و وفاق است. چنانکه    است. این یک تعریف مبتنی بر مقدماتی از مفاهیم دمکراتیک اکثریت و

آزاد فردی نیست زیرا در   اراده  بر  ندارد و مبتنی  ارادی  در گذشته متذکر شدیم اصل وفاق ماهیت 

گیری و یا تشکیل  نحو طبیعی و پیش از رأی اکثر جوامع دمکراتیک و غیردمکراتیک ظهور قدرت به 

 شود. ق می مجلس موسسان است و بدست آن مجلس موسسان تعیین و مقرر و متحق 

 

 دالنه یا غیرعادالنه اتوزیع قدرت، ع

همان جهان  نقطه  هر  در  نابرابر  و  توزیع  است  آن  مقتضی  سیاسی  گوناگون  که عوامل  هست  گونه 

سیاسی و صاحب  فیلسوف  هیچ  منطقی  هنوز  نظریة  قدرت  نابرابر  توزیع  اسباب  درباره همه  نظری 

گویند حتی  در انتقاد از توزیع نابرابر قدرت سخن میجامع و قابل قبولی اظهار نداشته است. آنها که  

نابرابر قدرت یک ویژگی   توزیع  ناتوانند. معضل  آنها را روشن کند  آوردن یک مثل که منظور  از 

منفی مخصوص به کشور امریکا و هیئت حاکمه آن کشور و یا جوامع گوناگون که به شیوه لیبرال  

 شوند نیست.  دمکراسی اداره می 

های خاص که متعلق به دو خانواده  آیا دو کودک معین با نام تواند روشنگر باشد:  ال میذکر یک مث

روند آیا درباره  اند و برای تحصیل به دو مدرسه مختلف با امکانات مختلف مادی و آموزشی می معین

می  واقعاً  آنها  تحصیل  این  کیفیت  باید  آیا  دانست.  نابرابر  توزیع  را  آن  خودو  توان  را  کودک جای  د 

شناس و بسیاری دیگر خاطرنشان  گونه که گیدنز جامعه همان عوض کنند تا توزیع نابرابر مرتفع شود؟

های گردد و به ویژگی اند قدرت عالوه بر این که به توانایی عملی یک یا چند فرد انسان برمیکرده

گروه یا  جامعه  می ساختاری  رجوع  نیز  اجتماعی  ساختارههای  با  فرد  عمل  که  یابد.  اجتماعی  ای 

از  شود و فرد می محدودکننده عمل افراد است روبرو می  تمهیدهایی را  طریق  تواند  همین ساختارها 

شود برای عمل سیاسی فراهم آورد. عمل سیاسی در یک نسبت فراتر، باز تولیدکننده ساختارهایی می 

می محدود  را  سیاسی  عمل  پس  که  گروهمبانی  کند.  و  افراد  به  هم  بازمیقدرت  بر ها  هم  و  گردد 

نظام  مقوم  اجتماعی. ساختارهای  چاره  92های  قدرت  اکتساب  برای  نهادهای  فرد  به  تمکین  جز  ای 

 موجود قدرت ندارد و فرصت تمکین از نهادهای موجود البته برای همه افراد جامعه یکسان نیست. 

به  باید  قدرت  که  مسأله  وضعاین  در  آنکه  از  قبل  شود  توزیع  مساوی  و نحو  متناقض  اجتماعی  یت 

غیرواقعی ظاهر شود در وضعیت طبیعی نیز غیرواقعی و موهوم است. حتی در بدن یک فرد انسانی  

تا چه رسد به بدن و    و دست راست و دست چپ   نیز قدرت بدن به یک نحو مساوی تقسیم نشده است 

حقایق مربوط  قض با  تنارباره توزیع مساوی قدرت پیشاپیش در هیئت اجتماعی کل. هر حکم انشایی د

چشم  ذهن و  . پس دعوت به تقسیم مساوی قدرت در  است سابقه و الحقه قدرت اجتماعی و سیاسی    به

تر از هر تر و در دروغ گزافسیاست مدار جز یک فریب نیست. این فریب در حیله عمیق و دستان  

 فریب سیاسی دیگر است. 

 

 تحول تاریخی دولت 

آیا دولت، مؤلف باید پرسید  آیا  ه اینک  نهادهای حکومت کننده است؟  از  بنیادی  مادر  سازمان  آن  ای  و 

و   کننده  اداره  و  کننده  سیاسی حکومت  از شعور  یا صورتی  مقررات حقوقی است؟  و  مدنی  قوانین 

 تنظیم کننده است؟  
 

92. A Giddens, The Canstitution of Society, Oxford: Polity, 1984, P. 14. 
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های زیادی  از زمان ارسطو تا ماکیاولی درباره جایگاه دولت در موضوع و مبحث فلسفه سیاسی بحث 

شهر  سیاسی،  علوم  موضوع  ارسطو  رای  است.  پرسش 93شده  و  ابود  قلمرو،  هایی  و  سرزمین  ز 

شد. در قلمرو دانش سیاسی به تدریج این  شهروندی و تابعیت، قدرت و قانون در ذیل آن مطرح می

تبدیل شد و موضوعاتی چون نهادهای اجتماعی و قانونی و حتی مذهبی    94موضوع از شهر به دولت 

وم »شهر«، سبب  . ترجیح مفهوم »دولت« به مفهه استدشهمه پس از مفهوم بنیادین دولت مطرح  

بخش  جامعه جداشدن  ذیل  آنها  یافتن  هویت  و  کالسیک  سیاسی  علوم  از  جامعه هایی  شناسی  شناسی، 

شناسانی همچون مارکس،  جامعه   95سیاسی، حقوق مدنی، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی شده است. 

چنین زاویه از  ویر  و  می دورکهیم  دولت  مطالعه  به  دولت ای  قدرتمندشدن  در  هاپردازند.  اروپایی  ی 

مدرن همچون  دولت  نهاهای عام  بسط  و همچنین  با جنگ و صلح  آمیخته  رقابتی  در  یکدیگر  کنار 

ها و یا تکامل  ارتش، دستگاه دیوانی و نظام مالیاتی گسترده و به عبارت دیگر رشد کیفی و کمی دولت 

 . مداری را برای علوم سیاسی معاصر رقم زده است –آنها، سرنوشت رویکرد دولت 

دولت در دانش جدید علوم سیاسی وجود دارد. از دولت    مقام و منزلترویکردهای گوناگونی درباره  

ها، مارکس و گرامشی  گرایان، دولت شرکت خصوصی، مارکسیستها گرفته تا دولت نخبه پلورالیست 

أکید  و نظریه انتخاب عمومی بوچانان و نظریه رابرت نوژیک که بر فاعلیت و مختار بودن انسان ت 

ت  لوهای دستوری درباره دکه به پرسش   متأثر از این ضعف اساسی استها  همه این دیدگاه   کند.می

نمی دولتوقعی  توصیف  و  توضیح  به  آنها  میگذارند.  بی ها  »دولت  پردازند  دهند  پاسخ  اساساً  آنکه 

   96چیست یا چه باید باشد؟« 

به   »دولت«  اخیر،  دهه  سه  سیاسی  فلسفه  در  به خوشبختانه  بنیادی  ترکیبی  عامل  نسبی  مثابه  طور 

هادینه و ساختارهای قانونی در تعریف دولت اموری  مستقل از روابط اجتماعی مطالعه شده و نظم ن

آمده  به حساب  به علوم  مهم  آرام بازگرداندن دولت  از جریان  به مثابه بخشی  امر را  اند. برخی این 

دولت، حتی چنانچه مطالعات سیاسی ما بیش از اندازه  این رویکرد متمایل به    97شمارند. سیاسی برمی 

 شود، همچنان ضروری و مثبت است.  نزدیکمحور  -های دولت به اندیشه 

می  مدنی سخن  جامعه  از  آن  تمایز  و  دولت  درباره  حقوق  فلسفه  در  دولت  هگل  نظر وی  در  گوید. 

می  انجام  به  را  سیاسی  عملکردهای  اصالتاً  مدنی،  جامعه  از  را  رسامتمایز  عمومی  اراده  زیرا  ند. 

می  اجرا  و  درنمی نمایندگی  جور  دمکراسی  نظام  با  چندان  دولت،  از  برداشتی  چنین  و  کند.  آید 

انواع دولتدرعین دربرگیرنده همه  از دولت  مفهوم  این  دولت  ها می حال  اساساً  درنظر هگل،  باشد. 

کند. به عقیده هگل،  را ترکیب می ساالری عقالنی  ای است که سلطنت موروثی و دیوانساختار پیچیده 

سلطنت توسط جوهر دولت و ایده اخالقی آن هضم شده است. این در حالی است که قدرت واقعی در  

قانون اساسی قرار دارد که به مثابه تحقق عقالنیت پخته شده است. از نظر هگل، هنجارهای قانونی  

طلبد تا بگوید »من  ص خاصی را می به خودی خود برای تحقق اراه کافی نیست و این منظور، شخ

 خواهم« و به این طریق انتقال از اراده به عمل و فعلیت را ممکن سازد. می

 
93 . Polis. 
94 . State. 

منوط و مشروط به دولت است تنها بخشی فرعی از مطالعه های جدا شده، مطالعات مربوط به جوامع دولتی یعنی جوامعی که  . در این بخش 95

 باشد. مربوط به جامعه به معنای موضوع جنس عام منطقی برای مباحث و مطالعات سیاسی می 
96 .  Encyclopedia of Government And Politics, Edited by Mary Hawkes Worth and Maurice Kogan, London, 
Routlege, 1992. P.49. 
97 . Encyclopedia of Government And Politics, op, cit, P. 48. 
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را دارد. اینگونه    یبهتر  تفسیری  هنوز جای پرداختسیاسی  نظریه  عنوان یک  به پدیدارشناسی هگلی  

های ممکن را در تاریخ اندیشه خود احصا کرده  نیست که فلسفه و شعور تاریخی هگل، همه توسعه 

مقدمه    98باشد.  سیزده  روحبند  می   پدیدارشناسی  ما  جدید  به  صورت  از  آگاهی  چگونه  که  گوید 

باید درباره سرآمد   رود. این قانونکند و از مضمون خود و شاکله آن فراتر میمظهریت روح گذر می

 روح متجلی شده در دولت نیز بیش از هر هویت و پدیده دیگری صادق باشد. 

 

 سنتز دیالکتیکی دولت و ضد آن 

اجتماعی، تنها زمینه  تغییر می تحوالت  آن را  نهاد  برابر  دهند در حالی که  های تضاد میان دولت و 

ای  اصلی تغییرناپذیر است. هیچ طبقه   -درونیچه برونی باشد و چه    -اصل ستیز دولت با دشمن خود

تواند نمایندگی تام و تمام این دشمنی با دولت را برعهده گیرد.  از طبقات اجتماعی به خودی خود نمی 

است.   شده  داده  نشان  آمریکا  و  اروپا  آسیا،  اخیر  قرن  دو  اجتماعی  مبارزات وسیع  تاریخ  همچنانکه 

 99اندکه پرولتاریا. ار مشتاق ها همانقدر به مخالفت با اقتددهقان

و در میدان دیالکتیکی میان دو صف نیروهای    یتاریخطبقات  ها را در جریان وسیع  وجود ضددولت

دولت و ضددولت، یعنی نیروهای سازنده حاکمیت و نابودکننده آن، اعم از شعور آگاهانه یا ناخودآگاه،  

توان حامل  هیچ طبقه خاصی از جمله طبقه پرولتاریای مارکس را نمی توان مشاهده و تجربه نمود.  می

 ن نیروهای نابودگر دانست. چون و چرای اییگانه و نماینده بی 

هیچ دولتی هرگز به نقطه کمال خود نرسیده مگر آنکه به نیروهای مخرب درونی خود واقف شده و  

دیگر،   سوی  از  باشد.  برده  در  به  سالم  جان  درونی  نابودکننده  نیروهای  با  کارساز  رویارویی  از 

را به خطر بیاندازد، دولت نیز فقط  تواند به خودآگاهی دست یابد که خود همانگونه که فرد هنگامی می 

هنگامی مظهر تام مفهوم خودآگای خواهد بود که خود را به مخاطره افکند و یا به مخاطره افتد. هگل  

بیند. ایثاری که با اعتراف انسانی رخ  بیشترین خطر مرگ را نه در میدان مرگ که در ایثار جان می

قصدهد.  می بدین  ناشاد  شعور  اعتراف  این  نیت    د اما  از  و  خود  بازداشتن  و  حفظ  برای  که  نیست 

آید  قربانی شدن، خویشتن را قربانی کند. این معنا درباره شعور مطلقی که با مفهوم دولت، سازگار می 

 نیز صادق است. 

بزرگ ولذا   به وجود ضددولت،  داشت زیرا  اعتراف دولت  درپی خواهد  دولت  برای  را  ترین خطر 

ضددولت در عرصه شعور و خودآگاهی است. اما چنانچه دولت به  بیش از هرچیز به معنی حضور  

وجود ضددولت اعتراف کند و آن را بازشناسد باز هم بدان معنی نخواهد بود که ضد دولت دیگر بر  

و دولت برای همیشه از قربانی شدن رهایی    مکین کنددولت دست درازی نکند و به قدرت فائقه او ت

 ضد دولت صادق است.  یابد. وجه عکس آن نیز درباره

ها در برابر چه کسی باید اعتراف کنند؟  کنند، دولتاگر اشخاص در برابر کلیسا یا دولت اعتراف می 

ها در برابر مرجع دیگری نخواهد بود. شعور تاریخی، اعتراف دولت در  مسلم است که اعتراف دولت 

ی در برابر ضد دولت نیز نیست  داند. اعتراف دولت اعترافمقابل شخص و مرجعی دیگر را جایز نمی 

اعتراف   این رو  از  شود.  مشاهده  نهاد مرجع  به عنوان  که  ندارد  قرار  در موضعی  زیرا ضددولت 

 
98 . Ibid, P.33. 

نیز به سبب انگیزه . سازمان   99 با دستاوردهای جامعه صنعتی کنونی های ضددولتی مرسوم در جوامع مختلف  ، های ضد فاشیستی و تعارض 

 کارگری و صنعتی. های اند تا گروهبیشتر به جذب عناصر مبارز تکرو پرداخته 
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دولت، اعترافی درونی و فی نفسه است و اعترافی نیست که توسط نیرویی بیرونی، طلب و استدعا  

 شده باشد. 

خصوصی جزئی و  اعترافی نسبت به خطای از سوی دیگر، در حالی که اعتراف فرد در برابر کلیسا  

عمومی است. اعتراف نخستین در  کلی و  است؛ اعتراف در برابر دولت، اعترافی نسبت به خطای  

دولت می  نفی و طرد  به  و  اعتراف است  این  مسلماً  برابر  کیست؟  برابر  دولت در  اعتراف  انجامد. 

اسا بنیاد  نفی  به  باشد  کلیسا  برابر  در  اعتراف  این  دوباره  چنانچه  پس  شد  خواهد  منجر  دولت  سی 

 پرسیم این اعتراف چگونه اعترافی است؟ می

تحقیر و یا خود را در پیوند با دیگری به هالکت    100گوید اعتراف انسانی به معنای خواری، هگل می 

انداختن نیست. چنین اظهار اعترافی، امری یک جانبه نیست که اختالف یک طرف را با دیگری بنا  

کند.  بیند اقرار به اعتراف می نهد؛ برعکس، انسان فقط برحسب اینکه هویت خود را با دیگری میمی

 101کند.ویت مشترک اذعان میاو از جانب خود در اعتراف خویش به ه

می  سبب  گونه ضددولت  »بی بدین  و  آمده«  دست  به  »مایملک  مثابه  به  دولت  تا  درک  شود  واسطه 

ای که شعور تاریخی را با آن به  ولت با خروج از این هستی، مرحله دنشده« نباشد تا منفعل بماند. ضد

راه، جریان حرکت روح را به سوی  کند و همچنان فعال و همپایان رسانده و یکسره کرده، رها می 

ترین مرتبه باشد، این خودآگاهی به سبب  برد. چنانچه دولت، خودآگاهی در عالیدرک خود پیش می 

خودآگاهی دیگری وجود دارد تنها از طریق خودآگاهی ضددولت است که یگانگی دولت و خودآگاهی  

 شود. دولت، آشکار می 

خو یک  مواجهه  ضددولت،  با  دولت  به  مواجهه  دولت  خودآگاهی  است.  دیگر  خودآگاهی  یا  دآگاهی 

می  میل  می جانبی  که  دست کند  یا  و  نابود  را  آن  خودآگاهی  خواهد  و  سازد  محدود  را  آن  قدرت  کم 

گمارد. دولت  ها مییافته ضددولت متمایل به جانبی است که قدرت خود را برای بسط بیشتر بر امکان 

  »از یابد و از این  دولت خود را به مثابه وجود دیگری می   کند.در برابر ضددولت، خود را گم می

 این   سپتامبر،  یازدهم  ماجرای   در  القاعده  با  متحده  ایاالت  دولت  مواجهه  در  یابد.می   واهمه  خودبیگانگی«

  تصمیم   قدرت  ساعاتی  برای   گویی  که  بود  چنان متحده  ایاالت  دولت  روز  آن  در  یافت.  ظاهری  نمود  معنی

 از   ناوابسته  و   مستقل  کامالً   وجودی  مثابه  به  را  ضددولت  دولت،  البته  است.  داده  دست  از   را  خود  اراده  و

 مقابله  شیوه  و  سازمان  قدرت  امنیتی،  هایتوانایی   را  خویشتن  ضددولت،  پدیده  در  بلکه  بیندنمی   خویشتن

 کند. می مشاهده را خود

 برهه  این  بود.  صبور  ضددولت  مرحله  برابر  در  باید  مطلق  شعور  تاریخ  مراحل  و  ادوار  مطالعه  در

 مرحله  دو  این  که  کلیتی  اندازچشم   در  فقط  نمود.  درنگ  آن  در  باید  و  است  ضروری  دولت  برهه  همچون

  نشان   تاکنون  که  آنگونه  جهانی  روح  پرداخت.  دو  این  از  هریک  قدر  تعیین  به  توانمی  گیرد،دربرمی  را

 پیشتر  بسیار تاریخ  عظیم کار نبود، اینگونه چنانچه و  است صبورتر  بسیار هاانسان ما به نسبت است داده

 فعلیت   بر  عالوه  که  است  مضمونی  بلکه  نیست  دولت  تمام  و  تام  فعلیت  تنها  تاریخی  شعور  بود.  یافته  پایان

 .شودمی شامل نیز را ضددولت فعلیت و تحقق دولت

 
100 . Abasement/ Emiedrigung. 
101 . Hegel, G. W. F. Hegel’s Phenomenology & Spirit, A. V. Miller, New York, Oxford University Press, 1977, 
P.137. 
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 چالش  در  و  کندمی  رفع  را  دولت  نسبی  هایضرورت  مرحله  ضددولت  نمایندگی  به  تاریخی  خودآگاهی

 برای   مبارزه  پیگیری  با  همه  از  ترمهم   رهاند.می   درونی  و  بیرونی  خطرات  از  را  آن  دولت،  با  جدی

 نماید. می  بیشتر و بیشتر خود با واسطهبی  یگانگی و خود شناخت برای را دولت نیروی نابودی،

  یکدیگر   دل  در   ضددولت  و  دولت  اجتماعی،  اقتدار  دیالکتیک  جریان  مرحله  آخرین  در  که  بپذیریم  چنانچه

  مرحله   مانند   به   آن  خودآگاهانه  شناخت  و  دولت  مرحله  بگوییم  باید  زیست؛  خواهند  یکدیگر  برابر  در  و

 آن   به  مربوط  شعور  تاریخ  با  قیاس  در  را  کاملی  هیئت  دو،  این  از  یک  هر  است.  ضروری  ضددولت

  دو   این   گیرد؛دربرمی  را   ضددولت  هم   و  ولتد  هم  که  مطلق،  اندازچشم  در   که  شرط  این  با  کنند؛می   اثبات

 دریافت.  تمام و تام طوربه توانمی را هیئت

  روحیه   خود  دشمنان  برابر  در  تواندمی  دولت  یک   حتی  و  شود  اجرا  دولت  یک  توسط  تواندمی  ضددولت

 نمایندگی   به  همچنان  جهانی  خطرناک   هایدشمنی  از  بسیاری  کند.  تمرین  را  آن  سازماندهی  و  ضددولت

 و  پیچیده  استراتژی  یک  با  تنها  دیگر  دولت  علیه  ضددولت  اجرای  اما  شودمی  اجراء  و  پیگیری  هادولت

 است.  پذیرامکان  پیشرفته متناسب خارجی سیاست اجرای

 

   ضددولت  اجتماعی  قرارداد

تمام  نظریه قرارداد اجتماعی روسو مانع   های ضدقدرت و ضددولت پس از  ها و کنش کوشش تام و 

قرارداد نیست. حتی چنانچه بپذیریم که خلق و خوی اجتماعی انسان بر خلق و عادت فردی او مسلط  

نهاد   و  اقتدار دولت  مخالف  نیروهای  تا برخی  ندارد  انسان وجود  برابر  در  طبیعی  مانع  هیچ  باشد، 

باز در برابر دولتی قرار گیرند که خود،   است. عالوه بر    آن برخاسته و حاصل  از قرارداد  مسلط، 

سازمان گروهاین،  و  دادهای  ها  قرار  به  متعهد  اخالقی  مبنای  در  علنی(،  یا  )مخفی  نابودکننده  های 

های اجتماعی خود از آن گریزان باشند. درعین حال قرارداد  ها و فعالیت اند؛ هرچند در کنش اجتماعی 

روسو نیز بر آن تصریح نکرده است، ذاتاً با آزادی  اجتماعی در بهترین تفسیر خود، هرچند که خود  

فردی در تعارض نخواهد بود؛ زیرا این پرسش که آیا آزادی فرد بر قرارداد اجتماعی ترجیح زمانی،  

تاریخی و یا حتی مفهومی دارد، نه راه گشاست و نه سودمند. اجتماعی بودن بشر با آزادی مطلق او  

مثابه موجود مطلقاً مختار، هنگامی معنی و مفهوم خواهد یافت    در تعارض نیست چه آزادی انسان به 

معنی  انگاه  نیز  انسان  بودن  اجتماعی  باشد.  مسلم  و  محقق  اعلی  حد  در  او  بودن  اجتماعی  بخش  که 

هیچ کم و کاستی آزاد بدانیم. آن نظریه کهن که از زمان یونان مرسوم  خواهد بود که او را مطلقاً و بی 

است  محدودیت انظریه   -بوده  با  را  انسانی  آزادی  آن  در  که  کنش ی  از  ناشی  واکنشهای  و  های  ها 

 باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.  -کردنداجتماعی و حدود شهروندی، تعیین و تحدید می 

آنارشیست  برخی  دیدگاه  تأسیس دولتاز  با  فردی  آزادی  نمی ها  پایان  در  ها  تغییر  دلیل  به  بلکه  یابد. 

کند. آزادی فردی با  ای پیدا می ها، آزادی فردی نیز تعی ن و مجال تازه پی تأسیس دولت مفهوم انسان در 

تازه  آغاز  دولت،  می آغاز  شایستگی ای  وتوانایی یابد.  نمی ها  محدود  دولت  تأسیس  با  انسان  شود، های 

ها و ، قدرت توان گفت با پدیدار شدن اقتدارهاگیرد. بنابراین نمی بلکه تحدید و تعریفی نو به خود می 

آزادی حکومت انسان ها،  فردی  محدود میهای  گوناگون  جوامع  در  بلکه صورتها  تازه شود  ای  های 

انسان ظاهر می  قبل از ورود به  برای جریان اعمال مختار  انسان  اینکه  بر  شود. عقیده روسو مبنی 

هدیه  همچون  آزادی  و  است  برخوردار  طبیعی  آزادی  از  برااجتماع  است،  الهی  قابل  ای  باکونین  ی 

نفی می  جامعه  در  انسانی  آزادی طبیعی  آن عقیده،  در  چه  نیست.  بدون  قبول  انسانی  جامعه  و  شود 
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ها رسد که عقیده باکونین مبنی بر اینکه تکوین دولت نظر می به   102یابد. آزادی طبیعی قابلیت تحقق می 

آز آزادی طبیعی انسانی قرار دارد و با وجود دولت،  تحقق  برابر  پذیر  ادی طبیعی انسانی امکاندر 

باشد. زیرا در این عقیده، آزادی طبیعی در جوامع فعلی که همه با    قابل سئوال و تردید جدینیست،  

ها ها بدون آزادی طبیعی انسان دولت   ماهیت شود و  ها تعیین و تقدیر شده است، انکار می وجود دولت 

 . و این رأی در جهت مخالف انتقاد با کونین از روسو است  دشوتعریف و تحدید می فرض و 

کات در  می انقالبی   103شیسم باکونین  مبنای عدالت  تنها  را  انسانی  و  گری، شعور  فردی  آزادی  و  داند 

شمارد. آزادی حق مطلق هر انسان از زن و مرد بالغ  اجتماعی را یگانه منشاء نظم در جامعه برمی

ها در آغاز برای  انسان   . آن وجود ندارد مگر شعور و عقل خاص آنهااست و هیچ منعی برای اعمال  

 104گزینند. ای موظفند که به اختیار خود برمی اند و آنگاه در برابر جامعه خود مسئول 

می متقابل  کروپوتکین  توافق  برپایه  بلکه صرفاً  نیست  قوانین  بر  مبتنی  آنارشیستی  جامعه  نظم  گوید 

یابد. برپایه این سخن باید  ز رسوم و عادات اجتماعی قوام و بسط می ای ااعضا و از طریق مجموعه

آزادی  برعکس.  نه  و  است  نظم  زاییده  قانون  و  قانون  بر  مقدم  اجتماعی  نظم  و  گفت  اجتماعی  های 

ای بر نظم استوار باشد،  انسانی، مشروط و مفید به هیچ قانونی نیست. همین که روابط متقابل جامعه 

 عمل انسان در چنین اجتماعی است. دهنده آزادی نشان

می  ادعا  کروپوتکین  مطالعه  همچنین  با  که  و  کند  تاریخی  ماهیت  و  نقش  که  دولت  فسادی  و  تجزیه 

توان دریافت که این نوع ازسازمان همه قوه خود را به فعلیت  امروزه دولت با آن مواجه است، می 

احتمال و  فشار فرض  امروزه زیر  و  درحالدرآورده  به    های خود  را  خود  راه  باید  و  نابودی است 

در این زمان آنهایی که به دقت    105ای مبتنی است، ای از سازمان بسپارد که بر اصول تازه صور تازه

کنند، کامالً از شور و شوق انسان باشعوری آگاهند  بسط افکار را در قلب جامعه امروزی مشاهده می

و در    اندهایی پرداخته که از قرون گذشته به دست آورده که با آن این روزها به کار بازنگری فرض 

پرداخت نظام  بنیاپی ساخت و  های ما در  دهای نوفلسفی و علمی است که مقصودشان فراهم ساختن 

 106آینده است. 

 

 دولت«  –مبانی نظری »ضد 

شود نمی تنها از طریق میل دایم او به اقتدار و تأسیس دولت برآورده  کسب قدرت سیاسی برای انسان  

های بیگانه  بلکه وی در عمل سیاسی تنزیهی و انقالبی به نابودسازی اقتدارهای محیط و مسلط دولت 

نابیگانه روی می  در ساختن دولت آورد میو  انسان صرفاً  بلکه کوشش  توان گفت طبیعت  نیست؛  ها 

ها که تن  از انسان هایی  ها نیز معطوف است. کوششی از وحدت سیاسی گروهانسانی به نابودی دولت 

نمی  شهر  دولت  می به  موجب  و  دولت دهند  سیاسی  منافع  هویتشود  از  و  ها  درونی  نابودکننده  های 

براین  شود  متمایز  بیشتر  هرچه  آنها  دولت بیرونی  به  منوط  تنها  جهان  نظم  سرنوشت  و  اساس،  ها 

مخاطرهحاکمیت  به  بسته  حدودی  تا  بلکه  نیست  موجود  که ضددوهای  دولت لت هایی است  ها ها علیه 

 آورند. وجود می به

 
102. Lehning A. Michael, Bakunin: Slected Writings, London, Cape, 1973, PP. 140- 141. 
103 . Catechism. 
104. Dolgogg, S. (ed, trans), Bakunin in Anarchy, New York, 1973, Konopf, PP. 76- 95. 
105. Words of a Rebel, op, cit, P, 34. 
106 . Ibid, P. 34. 
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؛ اما  ضددولت به دلیل ماهیت آن، تاریخی به روشنی تاریخ مفهوم دولت و مفهوم تاریخی دولت ندارد

تاریخ در سراسر  برابر شوؤن رسمی    آن  در  آشکار  یا  نهانی  و  داشته  دولت وجود  اقتدار  با  همراه 

ار و رستم را در شاهنامه را و حسن مصباح را در  برای ما ایرانیان که اسفندیقدرت ایستاده است.  

رو هرگونه ازاینشود  ضددولت در افق پیش چشمان یکی می   اسماعیلیه داریم اسطوره و تاریخ  قالع 

ها و ازمنه گوناگون  مطالعه تاریخی دولت مشروط به شناخت تاریخی برابر نهاد آن است که در دوره

ان و آشکار وجود داشته است. در دوره ما »پدیده سپتامبر«  های گوناگون در نهها و صورتبه شیوه 

 ای از ظهور ضددولت در برابر اقتدار و حاکمیت جهانی ابرقدرتی به نام آمریکاست. نشانه 

نیویورک  به سبب تغییر چهره  یازدهم سپتامبر نه  آساترین ساخت  شهری که غول  -شگفتی از حادثه 

پذیری کشور ایاالت متحده  د آمده بود و نه به خاطر آسیب بشر در فضای آن به وجواجتماعی تاریخی  

های امنیتی بسیار کارآمد است. تعجب از این نبود که چگونه  ای و سازمانکه دارای پلیس بسیار حرفه 

های وسیع امنیتی و اطالعاتی آن هم در کشوری که پلیس  گروهی تروریستی توانسته بر همه کنترل 

ترین اطالعات فردی و اجتماعی دسترسی دارد؛ تفوق یابد و آنها را  جزیی درباره همه اتباع خود به  

 بفریبد و به آنها به اصطالح رودست بزند. 

ای  توانند در طرفه آنکه بخواهند و یا اراده کنند، می های جهان بی شگفتی در این بود که چگونه دولت 

نه نابودی رانده شوند. موجبات جنگ سوم جهانی را دیگر  ها، که خود تاکنون  تنها دولت   به طرف 

از جنگ جنگ اعم  جهان  منطقه های  اقلیمی،  ساخته های  فراهم  را  و جهانی،  بلکه هویت ای  های اند، 

دولت  عنوان  دیگر  که  نمی پرقدرتی  حمل  را  دیده ها  تدارک  دولت«ها،  »ضد  یعنی  همگان  کنند  اند. 

بودند که خطرناک  ایترین حمله و عمیق شاهد  به  این  ترین زخم  االت متحده امریکا از زمان تشکیل 

قدرت  یا  و  شوروی  جماهیر  اتحاد  نظیر  کمونیستی  ابرقدرت  دولت  توسط  نه  نوظهور  کشور،  های 

و  بین کارگران  توسط  اجتماعی  انقالب  یا  از طریق شورش  نه  و  آنها،  از  اتحادی  یا  و  دیگر  المللی 

طبقه سیاه  و  طریق  پوستان  از  بلکه  اجتماعی  فرودست  گرفته  گروههای  کوچکی صورت  بسیار  های 

 د. باشنمی  کارسازاست که در توصیف ماهیت آنها مفهوم و تعبیری جز »ضد دولت« 

 

 القاعده و عمل تاریخی سپتامبر 

مجموعه  گروه القاعده،  از  تهدیدات  ای  برابر  در  که  مسلمانانی  از  شده  تشکیل  زیرزمینی  های 

دشمنی  و  آمریکا  لجاجت روزافزون  وها،  مسلمانان    ها  دینی  حقوق  قبال  در  غرب  جهان  تحقیرهای 

نیافته شیوه  تهدید  و  ارعاب  و  جمعی  و  فردی  ترور  جز  القاعای  اعضای  جوانانی  اند.  بیشتر  را  ده 

داده  ناب  خالی از وسوسه   اندتشکیل  انگیزه آنها برخاسته از گرایش  های قدرت و پول است که  که 

دولت  همه  سرزمینکمابیش  در  مستقر  شده های  گرفتار  بدان  اسالمی  نظر  های  از  آنها  گرچه  اند. 

این    ایفرقه دارند اما  پرست و دور از جهان متمدن و  توان کهنه را نمی  جماعت تعصب کورکورانه 

نظر نامید و به  بیگانه از عصر برخوردار از فناوری دانست و نباید آنها را با دادن القابی زشت، کوته 

 ت و یا هیچ و پوچ تلقی کرد. تحقیر، آنان را دستکم گرف

دهد که بسیار  های شخصی این افراد و شیوه عمل آنها نشان می به توانایی مربوط  اطالعات پرسنلی  

بوده مط دلیر  اند. در یازدهم سپتامبر، شهروندان مغلوب کشورهای غالب در  مئن، باهوش، مصمم و 

ها را شاهد باشند. در این حادثه دولت ها  جنگ جهانی شدن؛ فرصت یافتند تجربه آزادی فارغ از دولت

سرزمین و  قلمرو  آنکه  بدون  دولت نیز  دیگر  مستقیم  تعرض  مورد  هم  شان  جان  به  گیرد  قرار  ها 

ها نحوی که دیگر امنیت دولت ای یافت به اند. تجاوز به قلمرو یک کشور ماهیت و تعریف تازهافتاده 



116 
 

ها بعد امنیت دولت قابل تعریف نیست از این زمان بهدر چهارچوب قدیمی و کهنه دوران جنگ سرد  

دولت  توسط  که  اندازه  همان  می به  تهدید  رقیب  ماهیت های  توسط  به  شود،  نیز  »ضددولت«  های 

ها با آن بسیار مخاطره بارتر و  کاری ضددولت، رویارویی دولت افتد و به دلیل شیوه پنهانمخاطره می 

.  باشدمی ها با یکدیگر  های مرسوم دولت ها و درگیریلوف جنگ دارتر از مخاطره و هزینه مأ هزینه

بن  علیه  امریکا  و  »جنگ  نفوذ  با  کشورهای  اکثر  که  است  مشترکی  فعالیت  و  جهانی  جنگ  الدن« 

ند. ما این جنگ را، جنگ »دولت«  اآن نقش مستقیم و یا غیرمستقیم داشته متعین اروپایی و آسیایی در 

 107و »ضددولت« نامیدیم. 

دستی کرد. ایاالت متحده، اولین بار بود که در  اعده در جنگ علیه دولت ایاالت متحده امریکا پیش الق

شد که دشمن پیشاپیش در درون قلمرو آن جای گرفته و رخنه کرده بود. این نخستین  جنگی وارد می 

گرفتن پنتاگون کرد. با هدف قرار بار بود که ایاالت متحده، ویران شدن در ابعاد شهری را مشاهده می 

د با  القاعده  جنگ  سپتامبر،  پدیده  می و در  آغاز  متحده  ایاالت  که  لت  دیگری  نوع  از  جنگ  شود. 

شود. این طرف مقابل دولت و به عبارتی  موضوع و طرف آن فقط با در برابر دولت بودن معنی می

طرف دولت همراه  توانست آنقدر قدرت داشته باشد که مقابله با آن با اعالن جنگ از  »ضددولت« می

ل هاربر نامید، تا این جنگ نوین، جنگ دو  باشد. دولت ایاالت متحده، حادثه سپتامبر را همچون پر 

ای نوینی سربرآورد  قدرت متخاصم ایاالت متحده و ژاپن را تداعی کند. ضد دولت یا سازمان شبکه 

فراکسیون ارتش سرخ، بریگاد سرخ  های تروریستی کالسیک همچون  که برخالف رویه اکثر سازمان

متحده   ایاالت  و  اروپایی  کشورهای  ارتش  و  پلیس  دربرابر  مردم  ساختن  مسلح  به  سری،  ارتش  و 

  108ای عمل کردن آنهاست. هایی از این قبیل در نخبهه و گروه داندیشد. روش القاعنمی

از جنگ را مطرح ساخت    رییس دولت امریکا در اولین واکنش نسبت به حادثه سپتامبر مفهوم نوینی

گونه به وجود ضد دولت اعتراف کرد. این جنگ نوین، دیگر جنگ کالسیک اعم از جنگ با  و بدین

های متعارف یا نامتعارف با کشورهای بیگانه و متخاصم نبود. اعالن »جنگ علیه تروریسم«  سالح 

موجه می  هنگامی  مأوی به ظاهر  و  که محل  آنتروریست  بود  مألوف  از  ها موطن  پس  اما  نباشد.  ها 

ترو سپتامبر،  نمی یسترحمله  محسوب  هموطن  دیگر  شهروند،  کشورهای  های  تبعه  آنکه  ولو  شوند 

در  پوتین ریاست جمهور روسیه  توسط  تروریسم«  اصطالح »جنگ علیه  تکرار  نباشند.  نیز  دیگر 

( به  1383سال  گیری جهان در مدرسه اوستیای شمالی )دوازدهم شهریور  ترین حادثه گروگانخونین

 شود.ها برای تعریف و تحدید مفهوم نوین جنگ محسوب می های مقدماتی دولت مثابه گام 

 

 مفهوم ضددولت در طراز نوین آن 

یازدهم سپتامبر، شکوه و جالل دولت ایاالت متحده را مخدوش ساخت. از دیدگاه ماکیاول، ضربه به  

از شکوه و  سپتامبر   11د. عملیات القاعده در  شوشکوه و جالل دولت، ضربه به مفهوم دولت تلقی می 

کند. البته به شکوه و ابهت دولت ایاالت متحده صدمه وارد  جالل آزاردهنده یک ضددولت حکایت می 

 شد؛ اما قدرت این دولت به مخاطره نهایی نیفتاد. 

سیاسی ماکیاول است.  بنابراین پدیده سپتامبر خود برهانی برای ترجیح فلسفه سیاسی هابز بر فلسفه  

آن و مخالفان   اقتدار  ضرورت قدرت، یک ضرورت عینی است که همچون گویی درمیان دولت و 

 
و ضددولت،  107 دولت  جنگ  سرآغاز  سپتامبر«؛  »پدیده  سیدموسی،  دیباج،  گفت .  اولوگوگزارش  نیمه  هجدهم،  شماره  اول،  سال  ماه دی  ، 

 . 26، ص 1380
 . 27. همانجا، ص 108
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ها هم  الل قصرهای دولت های پرشکوه و ج رغم میل ما، شیشهدولت و اقتدار انها در حرکت است. به 

ده محدود ولیکن  ریزند. ضد دولت، همچون ماشین بازدارناز درون و هم از برون شکسته و فرو می 

گذارد، قوانین اجتماعی و مدنی را  ای که بر دولت می مؤثر، تنها از طریق تأثیر و تخریب ویرانگرانه 

می  مدیریت  تغییر  شهرسازی،  شهری،  قوانین  از  بزرگی  بخش  اینک  نقل  دهد.  و  حمل  شهری،  و 

ایاالت متحده و برخیمعماری و خانه  یازدهم سپتامبر در  اثر حمالت  اروپایی    سازی در  کشورهای 

همه این تحوالت و تغییرات در قوانین داخلی و خارجی  المللی  رسمی و بین تغییر یافته با آنکه مسبب  

 . شودشناخته می همان نظام، قدرت و حاکمیت موجود 

اند اما  ضددولت، تجمع داوطلبانی است که گرچه به اراده و انگیخته خود به سازمان مخالف پیوسته 

شود هیچ زور و اجباری در کار  س از جذب به آن سازمان در اراده ضددولت محو می اراده آنها پ

جاب  پنهای  العرب و کوه های جزیره نیست و داوطلبان از اعماق قاره سیاه، از سودان و از دوردست

می هسته گردهم  خدمت  در  تا  منطقه آیند  سازمان  و  محلی  کوچک  و  کارآمد  بینهای  یا  و  المللی  ای 

 بپردازند. مخالف خود  های و امثال آن، به پراکندن تخم ترس در دل دولت  القاعده 

پی رویای زندگی ساده صدر  القاعده  های زیرزمینی اسالمی ارتدوکس همچون  اعضای سازمان در 

همچون  اسالم  مادی،  اصول  برپایه  زندگی  این  حیات  اند.  برق  و  زرق  و  مدرنیته ثروت  پیچیده    در 

ارزش  نفی  پی  در  را  جامعه  معنویت  و  است  معنوی  زندگی،  این  مادی نیست.  جستجو  های  گرایانه 

کشی جایی ندارد. برای  کند. در آن زندگی معنوی، استثمار و استعمار و نابرابری اقتصادی و بهرهمی

اگروه برخی  و  است  ضددولت  اعتنای  خور  در  و  زنده  نمونه  که  القاعده  همچون  جویان  سالم هایی 

های مربوط به امکان بازگشت به حیات اجتماعی صدر اسالم، صرف عصر حاضر، فارغ از پرسش

دهد.  خاطره بازگشت از عذوبت و حالوتی برخوردار است که هر چیز دیگر را در حاشیه قرار می 

زمان   حقیقت این است که یادآوری حضور پیامبر اسالم در جمع مسلمانان، آن روزها و همیشه و هر

از  را در دل و ذهن  بخش و سرورآفرین است و بهترین تجارب معنوی  برای هر مسلمانی بسیار فرح 

 د. انزانگییاد و خاطره آن روزگاران برمی

ای از کاپیتالیسم نداشته و نسبت به  شده رغم حمله به آمریکا، هیچ مفهوم روشن و تعریفالقاعده به البته 

برای ندارد. عالوه  اعتنایی  ایده آن  القاعده هیچ  اساساً  ن، مردان  ندارند.  برای جایگزینی کاپیتالیسم  ای 

کنند.  های سیاسی و یا نظامی خود را مشروط به نوع حکومت آینده و شیوه آتی قدرت نمی آنها کوشش 

خود بازدارنده است  ها خودبه اندیشد از نقطه نظر این سازمانهرگونه نگرشی که درباره جایگزینی می 

 ترین قدرت و سلطه بشری در این زمان باشد. ص هنگامی که جهاد و مبارزه علیه بزرگ به خصو

 

 قدرت تغییر غیرمتعارف 

آنارشیست  آنها نتوانسته نه  نه رقیبان کمونیست  اقتدار و سرنوشت سلطه بشری  ها و  آینده  اند درباره 

یل قدرت مسلط کاپیتالیسم  دست دهند. آنها در نظریات خود چگونگی انحالل و یا تقلتخمین درستی به 

اند.  تر از عالم نظریه ظاهر شده اند و در میدان عمل نیز ناتواننحو جدی تعیین و توصیف نکرده را به 

پیگیری مبارزه بیدربرابر، ضددولت  با  القاعده  به  هایی چون  ، عمالً  راستی مؤثروقفه و پردامنه و 

های فلسفه تکامل سوسیالیستی و  امپریالیسم صرفاً مبتنی بر تئوری های مبارزه با  اند که راه نشان داده 

 داروینیسم اجتماعی نیست. 

رغم افسردگی و ناتوانی آن در پناه آنارشیسم خودسرانه  ناگفته نماند جریان جهانی مارکسیسم لنینیسم به 

می  مطرح  را  امپریالیسم  با  می مبارزه  سود  آنارشیسم  از  آنها  کمتکنند.  اما  اعتراف  جویند  آن  به  ر 
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فقدان  می از  دیگر  نقاط  از  بیش  مارکسیسم  که  نیز  ما  کشور  جمله  از  خاورمیانه  منطقه  در  کنند 

ها به منزله جریانی ارتجاعی  برد، القاعده توسط بسیاری از مارکسیست گرایانه رنج میهای واقعتحلیل 

دقیق و نادقیق و آزموده و ناآزموده  های  ای از تحلیل ما با مجموعهفلذا  غیر مترقی قلمداد شده است.  و  

داده  فعالیت و  و  کارکرد  هویت،  درباره  نامناسب  و  مناسب  سازمانهای  القاعده  های  همچون  هایی 

 109روبرو هستیم. 

های مخرب و ضددولت جهان توسط  پس از حادثة یازدهم سپتامبر دانشی درخور اعتنا درباره سازمان

آوری شده است؛  اطالعاتی مشابه و همچنین مراکز علمی و دانشگاهی جمعهای  سیا و دیگر سازمان 

های غربی( تهیه  های مخالف آمریکا )و دیگر دولت اما تحقیقات مذکور با الگوی مطالعه درباره دولت 

این  از  و  آن  شده  تاریخی  بنیادهای  است.  سیاسی  فلسفه  و  دانش  منظر  از  مفهومی  جامعیت  فاقد  رو 

جای  ای علمی و سیاسی  مثابه دانشواژه ی توضیح داده نشده و هنوز عنوان ضددولت به نحو دیالکتیکبه

را   خود  ریشهشایسته  مقدماتی  تبیین  و  طرح  با  است.  هویت نیافته  تاریخی  دولت«  های  »ضد  های 

ملت  تاریخی  و  جهانی  مطالعه شعور  که  است  آن  نهایت  در  از  غرض  است  میسر  که  آنجا  تا  را  ها 

 آمیز و تضادآفرین دولت و ضددولت بیازماییم. تناقض زاویه نهاهای 

 

 دولت« آنارشی نیست  –»ضد 

آنارشی    آنارخوس که  کسی  نخستین  است.  حاکم  بدون  اجتماعی  وضعیت  معنای  به  یونانی  واژه 

یعنی   داشت  اعتقاد  بدون حکومت  و  آزاد  به جامعه  که  است  کرد، زنون رواقی  فیلسوفانه را طرح 

محوری،    -پذیری در انسان در برابر خودآل است. غریزه جامعهمخالف وجود دولت ایده ای که  جامعه

غریزه صیانت ذات است. به عقیده زنون، سرانجام زمانی فراخواهد رسید که جامعه بدون قانون قوام  

 یابد و نیازی به قانون و مقررات نداشته باشد. 

را به کار برد. این آنارشی به    110که کلمه مرکب آنارشی در دوره جدید، پرودون نخست کسی است  

دولت« است. پرودون نخستین کسی بود که خود را در   -معنی »نه دولت« نیست اما به -معنای »ضد

می   1840 ترجیح  پرودون  پیروان  خواند.  تا  آنارشیست  بدانند  تعاون  اصول  خود را طرفداران  دادند 

پس از شکاف میان طرفداران مارکس و باکونین )که خود    1870آنارشیست خواند. در اواخر دهه  

آنارشیست  میان  اختالف  و  فاصله  و  یافت  آنارشیسم رواج  اصطالح  بود(،  پرودون  دیگر پیرو  و  ها 

 الملل دوم شدیدتر شد. های پس از جنگ بین مخالفان وضع موجود در سال 

»ضد مرکب  واژه  از  که  آنگونه  می   -ضددولت،  مراد  بدولت«  با  کنیم،  متعارف  آنارشیسم  از  یش 

واژگان آنارخوس همخونی دارد. برخالف آنارشیسم ضددولت در استراتژی کلی خود، قدرتمندان را  

کند و قدرت را مورد تحقیر و اهانت  دهد بلکه نفی قدرت قدرتمندان را اراده می مورد هدف قرار نمی

سه، جرایم فردی و اجتماعی همچون تجاوز  برخالف پدیده آنارشیسم در انقالب فران البتهدهد. قرار می

ها و نقض امنیت و سالمت فردی و جمعی و ترویج فساد اخالق فردی یا اجتماعی  مستقیم به دارایی 

ها به  ها و روش نیست گرچه ممکن است برای موفقیت در عمل سیاسی به همه این شیوه غایی  هدف  

 هم اجتماعی توسل جست. های موفق برای ایجاد رعب و افزایش توعنوان تاکتیک 

 
 . 29/5/1383، مورخة همشهریبرای مثال نک: »رابطه القاعده و نظریات آیزاک آسیموف«، روزنامه  .109

110 . An-archy. 
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دولت و حتی بدون قانون و یا مقررات نیست؛ بلکه تنها ضد و دربرابر  ای بی ضددولت در پی جامعه 

امنیتی   و  دولت  سیطره  و  اقتدار  اشتمال  ناخواه دربرابر  خواه  است. عمل ضددولت  اقتدار  و  قدرت 

تشابهات فراوان، نباید ضددولت را  رغم  رو به کند. ازایناست که دولت، خود را مسئول آن معرفی می 

با آنارشی یکسان انگاشت. این دو، از هم متمایزاند ما به برخی از وجوه تمایز این دو جریان تاریخی  

 و اجتماعی اشاره خواهیم داشت. 

 

 های زیرزمینی درخت آنارشی ریشه

یستی همچون دنیای  ان آرمانی به سختی رها شدنی است. این امر، در ادبیات آنارشهآنارشیسم از ج

از آلدوس هاکسلی به خوبی منعکس است. آنارشیسم در ذات خود هیچ حقیقتی را در    111زیبای نو، 

ها در جوامع بشری مخالف است  بیند و با آنکه با قدرت، سیطره و استیالی دولت قدرت انسانی نمی 

کند و  ان یافته پیشنهاد نمی نحو منظم و سامای را برای نفی و یا کاهش اقتدار دولت بهولی هیچ شیوه 

ای  تواند حکمی اخالقی علیه دولت صادر کند. باکونین )پدر آنارشیسم نوین( به وجود نظریه حتی نمی 

مادر   و  که  عالی  کتابی  نه  و  شده  آماده  نظامی  نه  نظریه،  »نه  نیست:  معتقد  آنارشیسم  نفس  درباره 

جویم.  من به هیچ نظامی ]فکری[ تمسک نمی   توانند جهان را حفظ کنند.تاکنون نوشته شده است، نمی 

 112ام«. من یک جوینده حقیقی 

آرزو کند، دوام این آرزو و امید و مبارزه طوالنی   نابودی محض دولت را  آنارشیسم،  البته چنانچه 

 شمار آورد.به  یاخالق دعوت توان نوعیبرای تحقق آن را می 

ارتجاع در  بود و باکونین نیز کتاب خود    113سازم؛کن.، دوباره می شعار پیروان پرودون، ویران می 

پایان رساند: »  آلمان به  با این عبارت  به روح جاودانه را  بیاوریم  ایمان  کند و ای که ویران می باید 

ابدی و دست نابود می  این کار سرچشمه خالق  ور ویرانگری  نیافتنی زندگی است. شسازد، زیرا که 

 « شوری سازنده نیز هست.

خو نمی گادوین  آنارشیست  را  بی د  او  نظر  در  آنارشی  نظم  دانست.  فرورویختن  از  برخاسته  نظمی 

به  بود.  و همخوانی  نظر می ساخته دولت  امروز همراهی  فعال  و  ایجابی  آنارشیسم  با  او  رسد عقاید 

 بیشتری دارد. 

آنارشیسم«، به دو  های نیز در مقاله خود موسوم به »ریشه جغرافیدان و آنارشیست بزرگ کروپوتکین 

کند: »یک گروه از اینان علیه هر قدرتی که جامعه را تحت ستم قرار  قسم انقالبی آنارشی اشاره می 

کنند خود را از دست آن  کنند، بلکه سعی می کنند. آنها اقتدار را به طور مطلق نابود نمیدهد قیام می 

اند که خود ضامن آنند و اغلب بر  تی تازه جای قدرتی که ظالم است در پی ایجاد قدربرهانند. آنها به 

این باورند که قدرت جدیدی که به انها تفویض شده به راستی سعادت مردم را به ارمغان خواهد آورد  

جویان که از یونان قدیم تاکنون نیز وجود  و نماینده واقعی آنان خواهد بود. اما قسم دیگر از آنارشی

ا به جای قدرت  عملی هستند که عقیده دارند نباید قدرت خاصی رهای فکری و  داشتند، افراد و جریان

 
111 . Brave New World.  
112 . Carve, E. H, Michael Bakunin, New York, Knopf, 1937, P. 175. 
113 . Destruamet Aedifiabo. 
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اند نابود ساخت و نباید هیچ  های عمومی مسلط شده دهایی را که بر نهامه قدرت نخست نشاند. باید ه

 114قدرت نوینی را جایگزین قدرت پیشین نمود.« 

از اقتدارهای فزاینده  این جماعت، مخالف اقتدار فردی و جمعی و در پی آزادسازی نهادهای عمومی  

توده است و می  آزادی را به روح اجتماعی  از  خواهد  آنارشی نیز  نوع  این  به  ها اعطا کند. معتقدان 

فزمان در  قرون وسطی،  در  یونان  جوامع  در  تاکنون  کهن  داشته لهای  و غیره وجود   115اند. ورانس 

باشد، کوششی آنارشیستی است. از  آنکه ضرورتاً سیاسی هرگونه کوشش اجتماعی برای نفی دولت بی 

نظر آنارشیست رادیکال، الغای کامل دولت باید بدون هیچ برنامه سیاسی سنتی انجام شود. تاکتیک و  

از طریق   نیست که  آن است. این خواسته چیزی  بدون واسطه و فوری  نفی  راهبرد مخالفان دولت، 

نحو دفعی و یکباره  و آزادی از دولت به های سیاسی مرسوم پیگیری شود. رهایی  فعالیت احزا و گروه 

بی  تا  بکوشد  باید  جامعه  که  است  این  آنارشیسم  آخر  سخن  است.  اتوپیایی  و بسیار  گردد  دولت 

ها، عمل سیاسی را تنها از  اند. آنارشیست ها مظهر چنین کوشش اجتماعی برای نفی دولتآنارشیست 

ونه عمل سیاسی مبتنی بر اصالح دولت را  کنند و بدون آن، هرگطریق الغای کامل دولت معنی می 

 شمارند.  چه از نظر مفاهیم بنیادی و یا کارکرد آن مردود می 

توان پذیرفت که انسان، موجود و ماهیتی است که خود را محقق  ها و باکونین میهمچون آنارشیست 

آیا  ساخته و زاییده جامعه است؛ اما به راستی جامعه با چه چیزی تشخص خود را ظاهر می  سازد؟ 

بدون تشخیص و شناخت جریان قدرت و ساختارهای حکومت و امارت در جامعه، در مقیاس فردی،  

 توان یک جامعه را از دیگری تمییز داد؟ گروهی و یا اجتماعی، می 

گردد. در هر نقطه  حکم و قانون آن بازمی   جریانهای تجسم اقتدار و هر جامعه به شیوه   ات نمسلماً تعی

زم از  و  مشخصی  متشخص  وضع  دیگر  جامعه  به  نسبت  جامعه  یک  دولت  و  قدرت، حکومت  ین؛ 

چه او مخالف دولت   ،کند به همان اندازه با جامعه خودمتعینی دارد و انسانی که در جامعه زندگی می 

 عقیده با آن، از این تعلق اضافی و طرفینی کاسته نخواهد شد. کارگزار و همراه و هم  باشد و یا

آنارشیست  گمان میخطای  که  است  این  کروپوتکین  ملت هایی چون  قدرت  مجاری  برند  از  خارج  ها 

تواند  شود، می های ضددولتی آشکار می ها و یا جریانها، سازمانقدرت و اقتداری که در هویت دولت 

به خودبه  باشد. خود و  داشته  فعلیتی  آن رو که قدرت  در نظر کروپوتکین: »ملت   116نحو مؤثر  از  ها 

ها بسته به زمان است و در آن  کنند جیرگی یابند. اضمحالل دولت توانند بر آنان که ستم می دارند می 

نیست. صلح  بزرگ تردیدی  آن  که توسط  دید  خواهند  ساطعی را  نور  فیلسوفان زمانی  ترین جوترین 

   117انقالب نمایان خواهد شد.« 

 

 آنارشی غربی یا ضددولت شرقی 

تر از آنارشیسم در مغرب زمین  ای عمیق فلسفه اجتماعی مشرق زمین ریشهناگفته نماند ضددولت در  

ی در  سدارد. هدف نظام و اندیشه ضددولت، همچون اسماعیلیه در سرزمین ما، ایجاد دگرگونیهای اسا 

 
114 . Kropotkin, Peter, Evolution And Environment, Canada, Black Rose Books, 1998, P. 17. 
115 . Ibid. 
116 . Kropotkin, Peter, Words of a Rehel: Origins and Development, Canada, black Rose Book, 1993, P. 28. 

تواند ماما و قابله  داد به این معنی که سلطنت چنان فرانسه را آلوده ساخته که تنها ترور می . روسپیر شعار »یا فضیلت یا ترور« را سر می 117

 دمکراسی باشد.
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آنارشیستی   دیدگاه  اقتدارگرا  حکومت  با  مبارزه  و  نفی  طریق  از  تنها  اما  است؛  جامعه  ساختمان 

 ای را موجه و ممکن بداند.نین مبارزه تواند چ کالسیک نمی 

نظام   تأسیس  برای  انقالب  پیروزی  از  پس  اندکی  و  قبل  سده  آغاز  به  آنارشیسم  سیاسی  عمر  پایان 

( شوروی  جماهیر  اتحاد  در  آنارشیست 1917سوسیالیستی  قمع  و  قلع  و  سوسیالیست (  توسط  ها ها 

و همچنین در اروپا ادامه یافت تا به پایان  گردد. این قلع و قمع پس از روسیه در ایالت متحده  بازمی

های چپ و راست در  خود در اسپانیا رسید. آنارشیسم غربی، ظرف یک سده، به تمامی توسط دولت 

آشکار   تاریخی  این حقیقت  شد.  نابود  جهان  استکشورهای  دولت   شده  بالفعل  دشمن  نمی که  تواند  ها 

مرحله  که خود  باشد  انتزاعآنارشی  و  انفعالی  می ای  تصویر  قدرت را  فقدان  از  واقعی  ی  دشمن  کند. 

های بسیار کهن در مشرق زمین  ها، طرف دیگر دیالکتیک دولت یعنی ضددولت است که ریشه دولت

 دارد و در تاریخ اخیر مغرب زمین نیز ظهور و نمایشی گسترده داشته است. 

می خارج  بالتکلیفی  از  را  متعارف  آنارشیسم  راه ضددولت،  و  بدون  سازد  جامعه  عینی  تحقق  های 

هدف  و  جستجو  عمل،  در  را  می اقتدار  به  گیری  دولتی  هیچ  سپتامبر  یازدهم  از  پیش  تا  اگرچه  کند. 

نهادهایی   چنین  که  نیست  معنی  بدان  این  اما  نبود؛  معترف  رسماً  اجتماعی ضددولت  نهاهای  وجود 

هاست. اگر در تاریخ تکوین دولت ناپذیر و جداناشدنی از  وجود نداشته است. ضددولت، بخشی اجتناب 

پدیده سپتامبر، چنین قدرت نابودکننده و مخربی در سطح جهان ظهور یافت، لوازم منطقی و تاریخی  

آن را باید در ظهور مفهوم تاریخی قدرت و توان دولت متناظر و طرف منازعه آن ]در اینجا دولت  

 ایالت متحده امریکا[ جستجو نمود. 

 

 »ضددولت«  فلسفة تاریخ دولت و

هدف از تبیین و تشریح ماجرای یازدهم سپتامبر و یا به اصطالح »پدیدة سپتامبر« آن است که با مدد  

بست و سردی دوران پس از جنگ  بن پس  آلیسم را از  دیالکتیک تاریخی، فلسفه سیاسی فیلسوفان ایده 

و در زمان    1954تا    1914های  که در سال  دیالکتیکی سیاسی    اندیشه قدرت  رهانیده و یا آزمود  سرد  

های اروپا و جهانی در اوج خود قرار داشت، پس از دوران جنگ سرد و به ویژه در عصر ما جنگ

رمق شده است. شاید  سنتز جهانی شدن سرد و بی   دلیل فروریختن شوکت و هیبت دولت در مسیر به  

)و نه مطلق  چون و چرای دولت ملی  مطلق و بی تام و  بتوان گفت با وقوع یازدهم سپتامبر عدم کفایت  

توجه دوباره  کفایت(   باید مورد  به وضع و جامعه طبیعی  بازگشت  است. احتمال  مبحث  آشکار شده 

از چشم  که  دارد  تاریخ وجود  در  چیزی  هنوز  گویی  گیرد.  تاریخی قرار  دور  فلسفه  به  تیزبین  های 

 مانده و باید منتظر آن بود و آن را تبیین کرد. 

کند. »ضد دولت« پس  واقعیتی معقول باشد، این قاعده درباره »ضد دولت« نیز صدق می چنانچه هر  

از یازدهم سپتامبر سر از النه درآورده و تحقق یافته و چون واقعی است پس بنابرین معقول است.  

به  ناگفته را می »ضد دولت« در عالم  قوانین  پیوسته و اینک  عقالنیت    ورای چیزی  که    آزمایدوقوع 

جست خی  تاری تاریخی  شعور  در  را  دولت  منابع ضد  چنانچه  نیست.  دهیم  آن  مطابقت  و  کرده  وجو 

ناچار نخواهیم بود تا در عقالنیت امر تاریخی تردید کنیم. از این پس این تنها دولت نخواهد بود که  

ب  شود بلکه ضد دولت نیز به دلیل تحقق امکان در عالم واقعیت در صفحه کتاروح واقعی شمرده می

می  مسطور  مطلق  خودآگاهی  دانش  غایت  بسا  چه  و  در  افتد  آن  هگلی  مدد  و  کمک  با  مطلق  روح 

 پذیر شود. تبیین 
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. چگونه  خواهد بودخودآگاهی تاریخی برای دولت  ای دیگر در  مرحله مواجهه دولت و ضد دولت باز  

توان پذیرفت که هر خودآگاهی در برابر خود یک خودآگاهی دارد اما خودآگاهی دولت در برابر  می

دیگری   در  وحدت  یافتن  نمایانگر  که  متضادی  خودآگاهی  ندارد؟  را  متضادی  خودآگاهی  هیچ  خود 

در خود و برای خود  خرد  خودآگاهی  کار دارد و دولت تحقق خرد است اما    تاریخ با خرد سر و باشد،  

شود. خودآگاهی در برابر  زید به رسمیت شناخته می ت و از آنجا که برای خودآگاهی دیگری می اس

می  -خود از خود حاصل  بیرون  که  دارد،  دیگری  دارد.  آگاهی  اهمیت مضاعف  امر یک  این  شود. 

یابد. دوم  دهد زیرا خود را به مثابه هستی دیگری می نخست آن که »خویشتن خویش را از دست می 

کند  کند، زیرا دیگری را ذاتاً به عنوان واقعی مالحظه نمی ه از این راه، آن دیگری را رفع می این ک

 118یابد«. بلکه خویشتن خویش را در دیگری می 

و خرد را    شودگیرد به تکامل خودآگاهی دولت منجر می دولت تا آنجا که در برابر دولت قرار می ضد

می انضمامی دولت  کندتر  ضد  شناسایی  می.  مضاعف  را  دولت  خودآگاهی  دولت،  به  توسط  و  کند 

می  نیرو  آن  می یگانگی  را  دولت  ضد  همانبخشد.  نامید.  دولت  آگاهی  ضد  آگاهی  با  توان  که  گونه 

یابد  شود. دولت با حفظ آنارشی در خود، دوباره خود را می احاطه بر آنارشی نیز دولت مقتدرتر می 

انضمامیت  شود. اما آیا این  دوباره با خود یگانه می وده و  بر خود افززیرا از طریق نفی ضد خود  

می  همراه  دولت  با صورت ضد  که  دیگری  خودآگاهی  جز  چیزی  چنانچه  دیگری  بود؟  خواهد  شود 

چاره  کند  و جذب  در خود هضم  را  دولت  بخواهد ضد  جز  دولت  اکتساب  ای  و  آن  پذیرش و هضم 

ولت چه بسا از آن روست که دولت به سبب کوشش  خودآگاهی به آن نخواهد داشت. آزاد ماندن ضد د

حتی اگر برای هگل  شود.  برای یافتن خود است و در این فقدان آگاهی به خویش ضد دولت عیان می 

کند هر یک از  معرفی می   اوبا بسط اصل خودآگاهی پدیدارشناسی که ای از دولت وجود ندارد اما ایده 

پی   در  گویی  دولت  و رهادولت و ضد  از  آزادی  خود  دیگری یی  برآورده  کار  پی  در  یک  اند. هر 

آرادی با وجود  ساختن   دلیل کار دیگری را انجام می ابژه  به همین  این  دیگری است و  تنها از  دهد. 

 دهد. حیث که دیگری نیز همین کار انجام می 

توان گفت این  یابند. اما نمی ها نهایت صورت خودآگاهی خود را می ها در دولت نیروهای تاریخی ملت 

تا غایت حدود  سیاسی  هیچ روی صورتی از خودآگاهی را ندارند. خودآگاهی  نیروها در ضد دولت به 

طور کامل به ضد خود  شود. هر غایت صیرورت درونی تعین مربوطه در دولت به خود واسازی می 

گی د برون شده سان آگاهی از خود لنفسه وجود دارد و این از خوآید. غایت به یعنی ضد دولت درمی

آنها خود    یابد.اندیشد و خود را می حد واسط دیگری که از طریق آن به خود می »است.    آزادیبرای  

می  رسمیت  به  چنان  می را  رسمیت  به  را  دیگری  گویی  که  شعور    119شناسند«. شناسند  نتیجه  در 

ا که برای آن خودش  عنوان چیزی که این غیر برای آنست آن ریابد به واسطه که با دولت تحقق می بی

یابد. اوج این بیگانگی و  کند و در این هنگام تنها در خود هستی دیگر هستی خود را می باشد طرد می 

رود که هر سیاست،  توان یافت. این بیگانگی تا آنجا پیش می دوری از دولت را در گروه القاعده می 

با داشته  اختصاص  معین  دولت  یک  به  که  واکنش  و  کنش  یا  و  قرار  رویه  اینان  انکار  مورد  شد 

 گیرد.می

های بزرگ و ظهور و دلیل پیدایش قدرت شوم در سه قرن اخیر از تاریخ اروپا به در اینجا متذکر می 

های بزرگ و  اقول آنها یکی پس از دیگری تاکنون دوازده قدرت جهانی ظاهر شده و در اثر جنگ 

 
118. Hegel, F., The Essential Writings, Edited and with Introduction By, F. G. Weiss, New York, Harper Torch 
Books, 1974. P. 72.وی می 
119. Ibid. 
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اند. در این  ها دوباره سربرآوردههمین قدرت  های سخت بسیاری از آنان نابود شده و برخی ازرقابت

چگونگی نابود شدن قدرت سیاسی   استمیان آنچه از چشم فیلسوفان و اندیشمندان سیاسی مخفی نمانده 

های تاریخی و  محرک در اندیشه فلسفی اروپایی  .  دولت به عنوان امر واقع بوده است  ماشیندر قالب  

شده  منوط به تحقق عوامل واقعی یا خارجی لحاظ  صرفاً  ها  فروریزی دولت ها و  بنیادی نابودی دولت 

که به شواهد خودآگاهی ضددولت نسبتی و اتکایی  آندهد بی ای که ارتجالی روی می سان پدیده . به است

سرنوشت سیاسی بیش  و  ها  های درگیر متوجه دولت دوران جنگ سرد نیز نگاه ملت   درداشته باشد.  

ق در  چیز  هر  دولت از  موفقیت الب  و  شکست ها  یا  و  آنها  ها  می های  تبیین  و  که درحالی شد.  تعریف 

پیش و  تصور  غیرقابل  آن  ماهیت  دلیل  به  دولت  ضد  تاریخی  بی خودآگاهی  و  ناپذیر  و  بینی  ثبات 

 نمود.غیرمعقول می

 

 ضد دولت و غیر دولت  

های بخش و یا نهادها و سازمان یهای رهایهای غیردولت مانند سازمانالبته ضد دولت همچون هویت

یا شرکت بین ناتو و  بین المللی مثل  نظام  نیست که بر ساختار و روندهای  تأثیر  های چندملیتی  المللی 

شوند و در  های رهایی بخشی که بازیگران غیر دولت شناخته می ها و گروهگذارند. همچنین جنبش می

یابند ضد دولت نیستند. زیرا آنها با آن که هنوز حاکمیت را در دست  سرزمین یک کشور نضج می

است که چنانچه آن را به دست آوردند    حدی از قدرت رسمیندارند همه قابلیت آنها معطوف به کسب 

فعالیت شونمشروع می بروز  پس صرف  سازماند.  برخی هویت های  جانب  از  دولتی  های  یافته ضد 

بو ضددولت  معنای  به  هویت سیاسی  این  نیست.  دن  از  ها  ماهیتی  سازمانبرخی  نیز  فراملی  های 

مثال شرکت برای  دارند،  و غیر  غیرسیاسی  کاتولیک  کلیساهای  و  اقتصادی  ماهیتی  ملیتی  چند  های 

اند اما  المللی نیز گرچه در ماهیت غیر دولت های بینکاتولیک ماهیتی دینی و عقیدتی دارند. سازمان 

 ها هستند تا در برابر آنها. های معین دارند و بیشتر در کنار دولت مللی نقش الدر نظام روابط بین 

رغم داشتن  ( وجود دارند که به NGOsهای فراملی یا به اصطالح )ها و گروهاز سوی دیگر سازمان

دولت   قدرت  و  ساختار  در  سازمانی  میمسئول  قدرت  عمل  ملی  سطح  ورای  اینها  و  نیستند.  کنند 

فعالیتحوزه این    های  از  برخی  است.  فرهنگی  یا  و  تجاری  اقتصادی،  و  سیاسی  مذهبی،  آنها 

از دولت سازمان بیگانه  دولت های غیر حکومتی  این  نیستند زیرا  به ها  که  ارادی  هایند  و  دلخواه  نحو 

دهند و برای حفظ و یا بسط قدرت خود وجود  هایی را سامان می ها و گروهاساس و کار چنین سازمان 

ها با اهداف خاص سیاسی و بیگانه از اهداف  دارند. اما برخی از این سازماندر ظاهر روامی آنها را  

دولت  مطامع  به و  آمده ها  جدایی وجود  مبارزان  یا  و  ارتش سرخ  نظیر  کاتااند.  و  باسک  و  طلب  لونیا 

گروه یا  و  ملی  یا  کمونیست  مبارزان  شده های  برخی  شناخته  در   ی تروریست  اعمال  به   معروف    که 

 اند.  ها بیگانه ماهیت نیز از دولت 

ملی( گروه )فرع  ملی  فرو  نمونه    120های  )برای  دارند  را  دولت  به  غیروابسته  فعلیت  یا  طبیعت  که 

های نژادی مهاجر( و با  گیرند و یا گروههایی که در اپوزیسیون یک دولت قرار میاحزاب و دسته 

الملل تأثیرگذار هستند پس از یازدهم  روابط بینابراز عقاید سیاسی و اجتماعی و حتی جهانی خود در  

این سبب که در سیاست  به  نه تنها  بینسپتامبر  داخلی و  اند  های رابط مهمی ها حلقه المللی دولت های 

ای  ها اهمیت غیرقابل مقایسه جویانه آنها در برابر دولت بلکه بیش از هر چیز به دلیل هویت معارضه

 اند. الملل یافته در دانش روابط بین 

 
120. Subnational. 
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 تکوین متقابل انضمامی »دولت« و »ضد دولت«  

های متبوعه به رسمیت شناخته  مثابه تابعین دولت ها تنها به الملل انسان های روابط بین تاکنون در نظریه 

آیند و بنابرین شهروندان مستقلی نیستند که جدای  هایی از کل جامعه به حساب می اند. افراد بخش شده 

نماید که به نفی یا ضعف  معنا داشته باشند. نفی فرد و یا گروه تنها از آن رو غیرقابل قبول می  از کل

افراد و کل یا جامعه  ها منجر میدولت تنها در تقابل میان  ترور  پدیدارشناسی هگل منطق  شود. در 

نسان در وحدت  و تا زمانی که ا  هایی از یک کل  هستند که اراده کلی است شود. افراد بخش توجیه می 

بخشیدن به اجزای جداگانه جهان خود توفیقی نیابد و طبیعت و جامعه را تحت قلمرو خود درنیاورد  

مثابه کل مظهر اراده عمومی است و  جامعه به همچون روسو برای هگل نیز، . محکوم به ناکامی است

تواند  هیچ نهاد مشخصی نمی   هایی از کل است )روسو(، اما نه تنها فرد بلکههای افراد تنها بخش اراده 

مدعی نمایندگی جامعه به مثابه کل  باشد. زیرا چنانچه نهاد بخواهد نمایندگی کل جامعه را داشته باشد  

به   را  کل  تمامیت  که  را  اجزایی  باید  کل  به عقیده هگل  کند.  بازنمایی  را  آن  کل  یک  مثابه  به  باید 

یا دولت است که حق اخالقی ترور افراد را دارد.  اقکنند از خود طرد نماید. این جامعه  مخاطره می 

اندیشد، بلکه فقط مبنای آن را در برابر اراده  های ضددولت نمی هگل به ترور به مثابه بخشی از کنش 

کند،  کند. ترور، آنچنان که هگل در انقالب فرانسه مشاهده می وجو میشخصی و اراده عمومی جست 

اگر افراد موضوع قانون   عنوان مثال،است و نه نفی کلی توسط فرد به از کل  نفی فرد غیرقابل قبول  

می بین قرار  دولتالملل  دنبال موضوعیت  به  و  تبع  به  بین گیرند  و روابط  قانون  در  و  ها  الملل است 

 شدند. الملل واقع نمی گاه افراد موضوع حکم و قانون بینها وجود نداشتند هیچچنانچه دولت 

ب در  دولت  دولت خیزش ضد  گرفتن  قرار  برخالف  دولت،  به رابر  یکدیگر،  برابر  در  معنی کسب  ها 

به  نیست. مقصد اصلی آن،  بر دولت  نابودساختن  هژمونی و غلبه  ابهام در سرنوشت، ترور و  رغم 

اجتماعی است. درمقابل،    –های مشخص تاریخی  عنوان بزرگترین هویت با مسئوولیت دولت به اقتدار  

برای نتوان دولت  نمی ها هیچابود ساختن ضد دولت ها  آنها منجر  یکپارچه  تام و  نابودی  به  شود.  گاه 

پذیرد. از سوی  زیرا سرنوشت ضد دولت در برابر دولت با هژمونی دولت بر ضد دولت پایان نمی 

دیگر دولت برای حفظ قدرت و یا افزایش آن با ضد دولت در جنگ و جدال نیست بلکه برای حفظ  

ادامه وجو و  درگیر می هویت  دولت  با ضد  خود  هیچد  دولت  بنابراین  نمی شود.  تسلیم ضد  گاه  تواند 

های آن تن دهد عالوه بر آن حالت صلح و یا حالت جنگ با ضد دولت نیز  دولت شود و به خواسته 

شد روشن میخودبه  گفته  آنچه  بنابر  نیست.  قدرت راهگشا  برای حفظ  و  خود  اهداف، رشد  که  شود 

 ها متفاوت است. با اهداف و توسعه و تکامل دولت  هاکمال ضد دولت 

دولت  دیگر ضد  ویژگی از سوی  از  بسیاری  در  دولت ها  با  مشترکاتی  سازمانی  و  ساختاری  ها های 

ها فعالیت آنها برای افزایش قدرت و امنیت است و این ویژگی های دولت دارند. برای مثال، از ویژگی 

ای مخصوص جای گرفته است. با این تفاوت که برای  شیوه در ساختارهای هویتی »ضد دولت« به  

 شود.  گاه به مثابه یک غایت تلقی نمی ضد دولت قدرت و یا امنیت هیچ 

کنند و برای رسیدن به اهداف خود به تهدید و  ها نیستند که یکدیگر را تهدید می این تنها دولت بنابرین  

برای شناخت  اینک به همان اندازه که    پردازند. ارعاب دیگر کشورها با نمایش نیروی نظامی خود می 

منطقه  بنیادی  بین تهدیدهای  و  دولت المللی  ای  بدانیم  داریم  می نیاز  عمل  چگونه  بدانیم  ها  باید  کنند، 

ها داریم و بلکه پیش  ها چیستند و همان اندازه که نیاز به مطالعه تکوین واکنش متقابل دولت ضددولت
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ها و تکوین آنها در کنار یکدیگر چیست و چگونه  ها و ضددولت تقابل دولت از آن باید بدانیم واکنش م 

 یابد.  تحقق می 

تاریخ نظریه از شگفتی  )از  های  توسیدیدس، ماکیاولی و هابز  های سیاسی این است که کسانی چون 

ت  های مربوط به ضد دولت غفلگرایان( از مشاهده واقعیت آلگرایان( و هگل و مارکس )از ایده واقع

ها و رغم توجه کافی به مسأله پیوستگی دولت و قدرت، تشخیص نداد که هیئت هابز به حتی  اند.  کرده

اند  کنند و با این ویژگی که تاریخی اجتماعی وجود دارند که ضد دولت عمل می   –های انسانی  مؤلفه

 قابل شناسایی هستند. 

 

 الملل  تمایز دولت و ضددولت در فضای بین

هاست. بر پایة این اصل االسباب تجاور و نزاع بین دولتالملل مسبب معتقد است که نظام بینمورگنتا  

بینمی نظام  کرد  فرض  نظام  توان  خود  زیرا  دارد  کارکرد  و  عمل  ضددولت  مثابه  به  خود  الملل 

بی بین و  و مرج  پر هرج  طبیعت خود  و  ذات  در  در  الملل  دولت  که  کردیم  اشاره  پیشتر  است.  نظم 

الملل و ضد خود، دو قدرت متعین، به چالش درآمده است. ما حتی در وضعیت جهانی  ال نظام بین چنگ

به جای اصطالح بی  توجیه می شدن  قابل  دانیم زیرا  نظمی و هرج و مرج توصیف »ضددولت« را 

عنوان آتوریته عالی وجود داشته باشد و خروج از آن به  هرج و مرج هنگامی معنا دارد که دولتی به 

بینمثابه هرج و مرج و آشوب مالحظه شود، درحالی  نظام  هانی شدن  الملل و در وضعیت جکه در 

مثابه هرج  قابل تشخیص نیست تا مخالفت با اقتدار آن به   121عنوان »برتر دولت«هنوز هیچ دولتی به 

به که اصطالح »ضددولت« میو مرج شناخته شود. درحالی  تمایالت  ها و  عنوان سایه خواسته تواند 

الملل  های دیگر که در نظام بینیی باشد که بر حقوق دولت یا دولت شده های شناخته یک دولت یا دولت 

های هایی از خواسته کننده مؤلفه تواند هم بیان اند تأثیرگذار باشد. ضددولت می به رسمیت شناخته شده 

باشد که توسط دولت مقصد شناساییمتضاد دولت  یکدیگر  برابر  تواند همچون  نشده و هم می   ها در 

القاعده(. درهرصورت بههیئت و مؤلفه  رسد نظر مییی از قدرت منفی و ویرانگر بروز کند )مانند 

کند که  ها را حمل می های سیاسی دولت الملل خواه ناخواه در دل خود اجزایی از فعل و انفعالنظام بین

دولت  اصل وجود  نقیض  و  نظام هیچ ضضد  این  در  این ضد وجود  هاست.  تکوین  منع  برای  مانتی 

الملل هیچ فریادرسی ندارند.  ها در برابر این دشمن همچون موریانه در هاویه نظام بین ندارد و دولت 

بین  نظام  سوی  در  از  که  است  مواجه  احتمال  این  با  تنها  نه  دولت  هر  ضددولت،  از  متأثر  الملل 

قرار گیرد بلکه در خطر مواجهه با آنارشیسم    صورت مستقیم مورد تعرض و حمله های دیگر به دولت

می  که  است  از ضددولتی  یا  برخاسته  دولت  توسط  دولت  آن  نابودی  و  منظور ضربه زدن  به  تواند 

های دیگر شناخته و برانگیخته شده باشد. دولت عربستان سعودی در تأیید و حمایت مالی القاعده  دولت

بدون آنکه به تأیید    ه ولکه یک گروه ضددولت نقش داشتسان یک گروه به رسمیت شناخته شده بنه به 

در برابر درخواست غرامت شهروندان امریکایی در    و حمایت از این هویت ضددولت صحه بگذارد

است  نداشته  غفلت  امریکا  دولت  با  مصالحه  انجام  از  سپتامبر  یازدهم  یک  حادثه  نظامی  حملة   .

ها که به  گاه همچون اقدامات نظامی دولت د که هیچآمیز را دارضددولت این وضع خوفناک و تناقض 

دولت  همة  به  تهدید  بین مثابه  نظام  در  میها  تفسیر  نمی الملل  حساب  به  می شود  رو  این  از  بینیم  آید. 

ها به  اعتمادی دولت الملل سبب بی سربرآوردن ضددولت جهانی در یازدهم سپتامبر در سطح نظام بین 

تواند خود را به معنای واقعی کلمه مصون بپندارد. چه  پس هیچ دولتی نمی یکدیگر شده است. از این  

 
121. Supra state. 
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های عنوان رفتارهای موردقبول و یا غیرقابل قبول با ارزش طور سنتی رفتار یکدیگر را به ها به دولت

الملل فرصت  سنجند و اینک ضددولت زیر چتر نظام بین کنند و میبینی می المللی پیش شناخته شده بین 

 وجود آورده است. ها به المللی را برای دولت های بیناز مسئوولیت  فرار

ها به نحو انتزاعی  تواند به رفتار و اعمال دولت گفتة مورگنتا اصول اخالقی کلی نمی به  همچنان که  

هیچ صورت  و  شود  دولت حمل  اخالق  در  کلی  دولت بندی  که  زیرا  ندارد،  وجود  محدودة  ها  در  ها 

مکانی  و  دربارة ضددولت عمل می  ظروف زمانی  نمی کنند،  نیز  را  ها  انتزاعی  اخالقی  اصول  توان 

کنند اما  ها نسبت به منافع ملی کشورها همچون بیگانه عمل میتعمیم داد. درست است که ضددولت 

دولت  اخالق  میان  سازمانچنانچه  از  شویم،  قائل  تمایز  شهروند  افراد  اخالق  و  گروه ها  و  های  ها 

ها عمل کنند و یا مانند افراد ملت  دولت   -رود تا مطابق اخالق ملت  یقین انتظار نمی ضددولت نیز به  

ها نیستند. در هر صورت هم اخالق  ها به هیچ روی تابع اخالق منطبق بر دولتبیندیشند. ضددولت 

دارد.  نحوی از انحاء میل به حفظ فاصله از اخالق عمومی آحاد ملت  دولت و هم اخالق ضددولت به 

های اخالقی یک ملت خاص با قوانین اخالقی که بر  مورگنتا به درستی تشخیص داده بود که خواسته 

کند یگانه نیست. مگر آنکه میزان سنجش عمل اخالقی بر مبنای معیار یگانه همه  جهان حکومت می 

 122ها، یعنی منافع برحسب قدرت قرار گیرد. دولت

دولت  که  آنچه  در  درواقع  را  دولت میها  ما  از روابط  عصر  نظامی  ایجاد  برای  آنها  سازد کوشش 

دولت بین برابر  در  اما  است  ضددولت سازمانها،  الملل  یا  تروریستی  بینها  های  به  روابط  را  الملل 

الملل داشته باشند،  توانند سلطه تمام عیاری بر روابط بین ها نمیشناسند و از آنجا که دولت رسمیت نمی 

قدرت  طورطبیعی  به تمامیت  فقدان  وضعیت  از  خود  غیرمادی  و  مادی  قوای  بر  تکیه  با  ضددولت 

 برند. الملل سود می ها در روابط و مناسبات بیندولت

آنجا می ضددولت موفق ها  ملت توانند  که  کنند  دولت تر عمل  و  و  ها  مهم  مسایل  از  نیافته  توسعه  های 

عتی، ناداری فرهنگی و اجتماعی، گرسنگی و  اساسی همچون فقر تاریخی و جغرافیایی، طبیعی و صن

های پایین اجتماعی مسدود و یا  قدرت آنها در الیه   انفاذ  ها که. وجود این دولت باشند رنج  در  تبعیض  

می  سنت ضعیف  و  قبیله نماید  برای  های  مناسبی  بستر  خودبخود  پابرجاست  همچنان  روستایی  و  ای 

ضددولت  میپیدایش  از  ها  که  بستری  بی شود،  عالیم  با  سو  با  یک  دیگر  سوی  از  و  سیاسی  ثباتی 

 های غیرسیاسی دولت شناخته می شود. افزایش قدرت بخش 

های طبقاتی نیز  های اقتصادی و سیاسی همچون فاصله المللی، یا نظام های ملی و بین فاصله بین نظام 

رغم پیشرفت جهانی  ها بهشوند. به یقین این فاصله شرایط تکوین ضددولت می   ساززمینه به نوبه خود  

ها در شرایط  ها همچنان باقی خواهد ماند و به همین دلیل دولت دولت   –شدن به دلیل خودمداری ملت  

های پنهان ضددولت برای جنگ با رقیبان خود استفاده خواهند جست. در  و مقتضیاتی خاص از دست 

دولت  از  بسیاری  جهانی شده  نظام  را تحت فضای وضعیت  خود  خواهند    خرد   ها  جهانی شدن  کننده 

هایی که بیشتر از اقتصاد و سیاست کنترل شده و تک قطبی جهانی شدن دفاع  یافت و از این رو دولت

با خطر ضددولت  جانکاهی روبه کنند  به های  آنها  با  مواجهه  که  بود  خواهند  پروسه  رو  طبیعی  طور 

پیشرفت   با  بنابرین  کرد.  خواهد  کند  را  شدن  شدن  جهانی  جهانی  به عبارتی  و  واحد جهانی  اقتصاد 

ضددولت  درحالی اقتصاد،  داشت  خواهند  موثری  سلبی  نقش  نیز  فعالیت  ها  با  دیگر  سوی  از  که 

وجود  ها به زنی و تنظیم موازنه جهانی شدن و محلی سازی برای دولت ها امکانی برای چانه ضددولت

 خواهد آمد. 

 
122. Morgenthau, Hans. Politics Among Nations, New York, knopf, 1978, P. 62. 
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به  های  وه تروریستی و زیرزمینی و گرهای  سازمان اما  نه به واقع  اگر چه  به ضددولت را  مربوط 

المللی  الملل بیرون راند، با این همه آنها از سیاست بینتوان از صحنه روابط بین می   123حکم دوژوره

ها بیش از آنچه بتوان تصور کرد دخالت دارند. سیاست  رانده شدنی نیستند و در سیاست خارجی دولت 

درونی آنها به نحوی از انحاء و ناخواسته و خواسته متضمن مالحظات  ها و تحوالت  خارجی دولت 

دولت ملت و  بود. حجم گفتگوها  خواهد  به ضددولت  نسبت  جانبه    هایها  های  دولت و چند جانبه  دو 

بین منطقه  روابط  از  آنها  که  است  این  نمایانگر  بنگرید،  را  داعش  درباره  جهانی  و  خارج  ای  الملل 

 نیستند. 

 

 الملل تئوری بینضعف 

الملل اینک بیش از دیگران با این پرسش از دیگران  گرا در علوم سیاسی و روابط بینهای واقعدیدگاه 

الملل چیست. آیا این عوامل رو هستند که عوامل مهم دخیل در روابط سیاسی بینبا این پرسش روبه 

ت موسوم به ضددولت و رفتارهای  ها قاصر از تشخیص هویاین دیدگاه   نوعاً هاست؟  منحصر به دولت 

ها و  کنند. به عبارت دیگر به تعبیر آنها در جایی که دولت ها را به نحو سلبی تعریف می اند و هویت آن

الملل تا  ها نباشند و از سلطه خبری نباشد هرج و مرج خواهد بود. به هیمن دلیل روابط بینحکومت

 »آنارشیسم« دارد.  اندیشه ا نگریسته شود میل به طرح هآنجا که به امور جهان سیاسی فارغ از دولت 

الملل، همانند  یر شایمر بسیار مفید و راهگشا است که »مطالعه روابط بین این عبارت از جان جی می

تئوری  دقیق ندارد.  به علوم  اجتماعی هنوز شباهت  به ندرت  دیگر علوم  نامتجانس و بیشتر  اکثراً  ها 

های با سابقه مشکل شده است. افزون  مورد نیاز برای اجرای تئوریآزمایش شده است. درک شرایط  

پدیده  این،  پیچیده بر  بسیار  سیاسی  این های  از  و  پیش اند:  ابزارهای  بینی رو  بدون  دقیق  سیاسی  های 

نماید. درنتیجه اقتضای همه  نظری پ رتوان و برتر از آنچه که ما تاکنون در اختیار داشتیم ناممکن می 

بینی  خطاهاست. بنابراین آنها که جرأت پیش های نادرست و  تخمین های سیاسی بروز برخی  بینی پیش 

جا نکنند و بپذیرند که  کردن دارند باید آن را با فروتنی انجام دهند و بنابر احتیاط ادعای اعتماد نابه 

  124نمایاند«. ها را می ها و نادرستی بازاندیشی بعدی بدون شک برخی شگفتی 

محور« ارایه نمایند، اما    –الملل تفسیری »دولت  گرا حق داشتند که از روابط بین پردازان واقعنظریه 

فرض دایر بر بودن و  محور« خود در پیش   –ورزیدند که تفسیر »دولت  نباید از این مهم غفلت می 

تفسیر دولت   و  دیدگاه  در  است.  دولت  ملت    –نبودن  مفهوم  فرع  چیز  می   –محور همه  ، شوددولت 

روند شدن و ضددولت که در اقدام نفی و یا ترور دولت هماهنگ به پیش می که دو پدیدة جهانی درحالی 

بین یا روابط  داخلی  سیاست  در صحنة  و  گرفته  قرار  مفهوم دولت  می تابع  ثانوی  اهمیت  یابند.  الملل 

بین  واقع روابط  اساس  الملل  مبنای  دارد  وجود  که  آنچنان  را  دولت  قرار  گرایانه  تحلیل  و  توصیف 

طور  نحوی استحکام یافته که به دهد. اعتقاد آنها این است که ساختارهای دولت در سراسر جهان به می

ها  اضمحالل دولت گویی برای اینان    125غیرقابل منازع سایر ساختارهای انسانی تابع آن خواهند بود. 

 ها از درون تضمین شده است.  ولت ضددولت وجود ندارد و حیات دشدن و جرثومه در انحالل جهانی 

 
123. Du Juri. 
124.Mearsheimer Jhon, “Back to the future… The Perils of Anarchy, Edited by Michael E. Brown, Sean M.Lynn- 
Jones E. Miller, Cambridge, The MIT Press, 1995, P. 82. 
125. Singer, David “The level- of – analysis Problem” in James N. Rosenau, ed International Politics and Foreign 
Policy: A Realer in Research and Theory, New York; Free Press, 1969, PP. 22-29. 
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عنوان کند. دولت به ها را منعکس می گرایانه از روابط دولت الملل تنها یک کانون کلی دانش نظام بین 

ریزد. درک  یگانه جزو مهم و نه آخرین جزو این کل است و طبیعی است بدون آن این نظام فرو می

آن یعنی با مفهوم دولت میسر نیست بلکه با تحلیل کلیت   انگارانه ازالملل تنها به تحلیل جزوی نظام بین

می ممکن  و  آن  ضددولت  دولت،  یعنی  کل  اجزای  مجموعه  از  بیش  کلیت  این  من  اعتقاد  به  شود. 

الملل در دهة نود قرن بیستم میالدی شامل مواردی از  است. نظام بین ناشی از جهانی شدن  آنارشی  

. با این همه این نظام که خود نیز  و آنارشی بوده است  های سیاسی با عناوین جنگ داخلیسرفصل

  126نمود. امیز می عنوان کل بسیار بیشتر از بوسنی صلحتجسم آنارشی در عمل سیاسی جهانی است به 

نظام روابط بین  دارد که دولت گویی در  تأثیر قرار  الملل یک کل مسلط و فراگیر وجود  ها را تحت 

ها و تعینات این  کند. با این همه ویژگیاندازد و ترور میجان همه می   آزارد و بهدهد، آنها را می می

 بینی نشده است. الملل به دلیل سیطره و تحکم اصل دولت پیش کل مسلط در دانش نظام بین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل نهم: سپتامبر و داعش 

 پدیده سپتامبر 

و   هستیم  دولت«  »ضد  فلسفی  شناخت  راه  آغاز  در  ما  دست  البته  آن  کلی  مفهوم  به  هنگامی  تنها 

یابیم که از پدیده سپتامبر که مظهر جزیی آن است فراتر رفته و به یک کلیت دست یابیم. ضددولت  می

واسطه  نماید. که باید از واقعیت بی هنوز در آغاز راه است و همچون یک هستی بالقوه یا مفهومی می

 
126. “Theorical approaches to international relations”, in Contending Theories of International, Relations, A 
Comprehensive Survey, edited by James E. Daugherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr. New York, Longman, 1996, P. 
32. 
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وم آن هنوز بسیار فاصله دارد. راه بسیار زیادی در  د به کلیت درآید. واقعیت »ضد دولت« از مفهخو

دست آورد. »پدیدة سپتامبر«  پیش است تا »ضد دولت« بتواند جای خود را در تحقق آزادی ذهن به 

تا   و  نیافته  حقیقت  در  قرار  و  جای  هنوز  یعنی  نیست  هم  حد  است.  دولت«  آغازین »ضد  حد  یک 

شود. این  ه سپتامبر« باشد. هنوز امری ذهنی تلقی می تری که باز ساخت »پدیدرسیدن به مرتبه عینی 

بارها رخ دهد تا در نهایت  پدیده می  بارها و  تاریخی  تواند  به قدرت  را  دیگری  ضرورت  که متعلق 

 . مجسم سازدمرسوم مادی نیست 

یکدیگر  اقدامات    در نظام دو قطبی دوران جنگ سرد به دلیل وجود حساسیت دو ابرقدرت نسبت به

کارگیری از آن علیه  ضددولت در قلمرو هر یک از آنها و همچنین امکان تحریک و به فعالیت  امکان  

ها و تمایالت متنوع  در یک نظام چند قطبی به دلیل تعدد خواسته اما داشت. می دیگری به ندرت وجود 

تواند در البالی  آرایی آنها در برابر یکدیگر کمتر قابل تشخیص است و ضد دولت می کشورها، صف

قدرتبندی این صف متنوع  پنهان  های  شکل  به  بازدارندگی  تحقق  دشواری  و  نظامی  و  سیاسی  های 

تبیین   تعریف و  اتحاد جماهیر شوروی  افول قدرت  پایان جنگ سرد با ظهور و  رشد کند. شروع و 

 شود.  می

با تمرکز قدرت در دست یک یا  المللی تنها  نامیم ساختار نظام بیندر دورانی که »پست سپتامبر« می 

های جهانی، دولت ابرقدرت یا دول شود. قدرتاند مشخص نمی ها مسلط چند دولت که بر دیگر دولت 

هایی قرار دارند که در دسترس آنها نیست و قادر به  های خطرناکی از قدرتابرقدرت در کنار حفره 

ساختارهای   از  بخشی  که  است  درست  این  نیستند.  آنها  بینکنترل  قطبی  نظام  چند  دویا  یک،  المللی 

بود که وحدت دولت  تعارض آنها و صف خواهد  یا  به ها و  آن را  وجود  آرایی آنها در برابر یکدیگر 

قدرت  از  واحدهایی  اما  آورد،  نیستند  خواهد  دولت  محتوای  و  اصل  ماهیت،  در  که  ناشناخته  های 

 گذارند. ها تأثیر می رایی دولت آاند و با این همه ر وحدت، تعارض و یا صف سربرآورده

قدرت  به ضعف  پایداری صلح همیشه  که  است  برنمی روشن  اوقات وجود یک  ها  گاهی  بلکه  گردد، 

سود. در دوره  قدرت برتر و گاهی اوقات موازنه بین دو قدرت بسیار باال خود سبب پایداری صلح می

ایداری شرایط صلح کافی نیست  دولت برای تحقق و پیا چند پس از جنگ سرد ضعف و یا قدرت یک  

بی اصطالح صلح  دولت و ضددولت  مقابله  با وجود  که  و  چرا  مقابله  این  یک طرف  چه  معناست، 

آمیز نیست. بنابرین در مواجهه با ضددولت  جنگ یعنی ضددولت به هیچ روی به دنبال اهداف صلح 

نمی موازنه قدرت میان دولت  قدرت برتر نیز سبب  شود. وجود یک  های بزرگ سبب حصول صلح 

و آنچنانکه در خاوریمانه  شود و نه بیش از آن،  ت در مواجهه با ضددولت می دسروفهای  اهمال دولت 

دولت شاهد هستیم   بیگانه  هژمونی  برتر  دولت های  تکیه  سبب  به ضحتی  فروتر  برای  ددولت های  ها 

 شود.رسیدن به موازنه می 

، هر دولت برای حفظ خود در برابر اقدامات مخرب  المللبه سبب هرج و مرج موجود در نظام بین 

سازمان یافته، اقتدار و قدرت مستقل خود را در مقایسه با دیگر دول در مواجهه با آن افزایش خواهد  

نمونه  افغانستان  براندازی طالبان و کنترل  امریکا در  ایاالت متحده  است.  داد. رویه  این رویه  از  ای 

طاامریکایی  نابودی  برای  دولت ها  دیگر  از  کمتر  افغانستان  در  القاعده  و  یا  لبان  و  اروپایی  های 

نیروهای   کنار  در  انگلستان  نظامی  نیروهای  حضور  و  کردند  کمک  درخواست  منطقه  کشورهای 

ها، تجربه جنگ با دولت دیگر  آمریکا بیشتر قابل تفسیر نمادین است. با ابداع پدیده ضددولت، دولت 

 گذرانند. آشکاری از سر می را بدون هیچ خطر و هزینه  
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دولت کم رفتار  جنگ  در  به ها  است.  شده  شناخته  نمونه وبیش  بیرونی،  و  درونی  تغییرات  های  رغم 

های خصمانه آنها در برابر یکدیگر در زمان صلح و جنگ و نتایج اعمال آنها قابل حصول و کنش

نجیده شده و به اصطالح  ها سصلح و جنگ همیشه مشروط به شرط اصل وجود دولت .استخراج است

این »دولت« است که می یازدهم سپتامبر مصداق تنها  از  یا در جنگ پس  باشد  های تواند در صلح 

تواند با طرفی در جنگ  یابد. یک دولت و یا نظام می فراتری از معنی متعارف و سنتی خود را می 

با پدیده سپتامبر ترس دو ابرقدرت از یکدیگر در   شود.باشد که دیگر با عنوان »دولت« شناخته نمی 

 طول دوران جنگ سرد به ترس یک ابردولت از ضددولت تبدیل شده است. 

تاریخ  از درس  فلسفه  نکته  های هگل دربارة  تاریخ جهان می این  داستان  به کرات گفته شده که  تواند 

تاکنون ساخته شده است.  داستانی که  داشته باشد غیر از آن  بینی هگل دربارة امریکای  پیش   دیگری 

حد و حصری  شود که فضای بی شمالی چنین است »آمریکای شمالی آن زمان با اروپا قابل مقایسه می 

کند پرشود و جامعة مدنی امریکا بر روی پی خود قرص و محکم شود.  که دولت آن را عرضه می

ی که پیش روی ما قرار دارد یک مهم  گونه امریکا سرزمین آینده خواهد بود. در جایی و در زمانبدین

به عقیدة هگل این    127تاریخی خود را باز خواهد گشود. شاید در منازعه امریکای شمالی و جنوبی«. 

داده خود را جدا ساخته است.   پایه آن رخ  بر  تاریخ جهان  امروز  از بنیادهایی که تا  امریکاست که 

اینج  در  که  سرزمینی  نه  است،  آینده  سرزمین  تاریخ  امریکا  که  آنگونه  زیرا  باشد،  مربوط  ما  به  ا 

که اتفاق افتاده مالحظه کنیم و آنچه را  ای از تاریخ را  کند، ما باید تاریخ را تنها آن جنبه مالحظه می 

 که هست. 

و   ، آن سرزمین آینده و پس از آن128اینک نیز اولین تغییرات اساسی در اصول استراتژی کلی آمریکا 

استراتژی  تسلیحاتی با    های دیگردر  امریکا از رقابت  آسودگی  کشورها در راه است. دیگر صرف 

اتحاد جماهیر شوروی به معنای پایان تهدید جنگ برای امریکا، اروپا و جهان نیست. شمشیرهای یک  

ابرقدرت علیه ابرقدرت دیگر به غالف رفته اما خنجر ضد دولت و تروریسم جهانی، تازه از غالف  

های رو نیست بلکه کشورها و قاره ای ضددولت تنها با دولت ایاالت متحده روبه آید. ماجربیرون می

از دوران جنگ سرد و   اروپا نیز با نظام چندقطبی پس  آن آشنا خواهند شد.  با  آرام  آرام  نیز  دیگر 

منطقه قدرت ضددولت  های  پدیده  برابر  در  ایتالیا  و  انگلیس  فرانسه،  آلمان،  چون  داعش  ای  از  و 

 ارج خواهد شد. طرفی خبی

دولت   که  کرد  ابراز  ملل  سازمان  محل  در  امریکا  دولت  رئیس  بوش  سپتامبر،  پدیدة  وقوع  از  پس 

کرد.   نخواهد  تحمل  تروریسم  علیه  جنگ  در  امریکا  با  همکاری  از  را  ملتی  هیچ  امتناع  امریکا 

تروریستملت با  که  می هایی  همدردی  می ها  حساب  به  گناهکار  اندازه  همان  خود    آیندکنند  که 

امریکا دولت ها. درحالی تروریست قوانین بین که دولت  به رعایت  به    کند خودالمللی دعوت می ها را 

المللی عمل کرده است. اهداف دولت بوش، یعنی بازگشت به  که خواسته نسبت به قوانین بین   هرشیوه

بسیاست  و  چین  و  روسیه  با  استراتژیک  رقابت  یعنی  سرد،  جنگ  دوره  اصولی  به  ی های  اعتنایی 

تر  فلسطینی با یازدهم سپتامبر ناچار با تغییراتی عمیق   –مسایل خاورمیانه و تحریم منازعه اسرائیل  

دیدگاه   . است بوده  مواجه   از  بسیاری  دابوش  تغییر  را  خود  دولت  قبلی  واقعی  های  خطر  ترسیم  د. 

کش اکتبر  میانه  در  شانگهای  اجتماع سران  در  کرد  مجبور  بوش را  به ضددولت،  را  چین  عنوان  ور 
 

127. Pinkard, Terry, Hegel’s Phenomenology, Cambridge, Cambridge University Press, 1994. P. 439. 
( که توسط رییس ستاد مشترک امریکا برای تدارک چارچوب جهانی نبردهاس آینده ارایه  JV 2010)  2010. احتماالً در برنامه گسترش   128

هایی است که رییس، کادر رهبری و ستاد مشترک  وجود خواهد آمد. این برنامه یک استراتژی نیست بلکه مجموعه توانایی شده تغییراتی به 
ای علیه منافع، شهروندان و یا کنند. نگرانی اساسی در آینده تهدید رقیب بزرگ منطقه امریکا برای تسلط همه جانبه در عصر آنی طراحی می 

می  تهدیدها  این  از  تازه  تفسیر  در  است.  متحده  ایاالت  می متحدان  که  شود  گنجانده  دولتی  یا  مستقل  تروریسم  دولت«  »ضد  از تواند  تواند 
 ای بیولوژیکی و شیمیایی استفاده کند.ی هستههاسالح
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هیچ  نیز گفت  پاول  خارجه،  کند. وزیر  قلمداد  دشمن  نه  و  جانبه دوست  امریکا را یک  دیگر  گر کس 

جانبه  همه  آنچنان  »ما  خواند.  شده نخواهد  شبانه نگر  ساعت  چهار  و  بیست  در  که  بهایم  دنبال روز 

 مذاکره با همه هستیم«. 

های  جنگ   سرمشق ها نخواهد بود. یازدهم سپتامبر  لت بعد از این، جنگ دیگر تنها یک بازی بین دو 

بازی ویدئویی است. جنگ اشغالگر فضا که مربوط به خلیج فارس است در کنار یازدهم سپتامبر هیچ  

جنگ می سراسر  سپتامبر  یازدهم  از  پیش  تا  جنگ نماید.  امریکا  تاریخ  جهانی  و  درونی  های  های 

اما جنگ  است.  بوده  پایان می های مطمئپیروزمندانه  به  سپتامبر  یازدهم  با  توانایی    129رسد. ن  دیگر 

تکنولوژی برای اقدام به جنگی که فقط از طریق هوا به انجام برسد تا آن جنگ را یک جنگ مطمئن  

نمود این بار در این واقعه حمله و  ناپذیر می ها ضریهسازد کافی نخواهد بود. امریکا که در همة جنگ 

برا ان و دیگر شبکه انضربه جدی را احساس کرد و سی  امریکایی  تاریخ این  های  بار در  اولین  ی 

 " استفاده کردند.  America Under Attackاز اصطالح " کشور

می  متحده  سالح ایالت  از  که  کشورهایی  برابر  در  )سالح تواند  جمعی  کشتار  هسته های  یا  های  و  ای 

اقدام متقابل بزند اما در برابر به کارگیری سالح ای( استفاده می غیرهسته ای  ه های هستکنند دست به 

ایاالت متحده و دیگر کشورهای متحد   پیامدهای این  آن  توسط »ضد دولت«  توانست  چگونه خواهد 

اقدامات   برابر  در  ظاهراً  کند؟  کنترل  را  دولت  ضد  هدف  اقدام  با  جمعی  تروریستی    امکان کشتار 

از سالح  نخواهد داشت. ضد دولت می استفاده  استفاده از سالهای کشتار جمعی وجود  های  ح تواند با 

ای، بیولوژیکی و شیمیایی نیروهای نظامی امریکا را از ورود به منطقه فعالیت خود بازدارد.  هسته

می  دولت  منطقه ضد  دولت  یک  همچون  منطقه تواند  یا  جهانی  قدرت  یک  برای  تهدید  ای  دیگر  ای 

 ای یا جهانی شود. منطقه 

های اطالعاتی و به اصطالح با  ظام از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که ضددولت با رخنه در ن

جنگ اطالعاتی بتواند به سیستم استفاده از ارتعاش ناشی از انفجارهای الکترومغناطیسی که مدارها  

ها را با چالش مواجه سازد. این خود موجب  های متعارف دولت کند دست یابد و برتری را نابود می 

برتری  در  دولت اخالل  فضایی  ویژه  های  به  و  ماهوارهها  از  استفاده  در  متحده  ایاالت  های  دولت 

موقعیت تجهیزات  و  و هشداردهنده، هواشناسی  مراکز ارتباطاتی  در  آن  شبیه  اخالل  شد.  خواهد  نما 

تواند مراکز مهم غیردفاعی همچون  ها میغیردفاعی اهمیت کمتری نخواهد داشت و شبیه این اخالل

های کنترل ترافیک هوایی و زمینی، برق و  بهادار، سیستمهای اطالعاتی، بازار بورس و اوراق بانک 

 آب و گاز را فلج کرده و از کار بیندازد. 

اخروی و نه براساس اصول    –شوم هگل پایان تاریخ را نه براساس تعالیم الهی  در پایان یادآور می 

مفهوم امکان  براساس  بلکه  می متافیزیکی  تأویل  و  تفسیر  آزادی  از  پیشسازی  تا  یازدهم    کند.  از 

 
های گسیخته نیستند بلکه  کند که جنگ طوالنی آغاز شده است. دشمنان تنها یک عده از تروریست ( ادعا میJoel Rogers. ژول راجرز ) 129

مریکا نه تنها در معرض آسیب بودن را باید  ورزند. راجرز معتقد است اکنند یا حتی در برابر آنها تسامح میاند که به آنها کمک میهاییدولت
هدف را که بعد از پایان جنگ سرد رویه امریکا بوده است باید ترک کند. به عقیده او  یادآور باشد بلکه معصومیت و زندگی بر پایه صلح بی 

باید تروریسم نام »امروز دشمن میباشد و این خود مستلزم یک دشمن است که با او باید جنگید.  صلح همچون آزادی یک مبارزه مداوم می
تر هر کس که ممکن است در گسترش جوامع باز اخالل ورزد«. این سخن راجرز از اصطالح کارل پوپر »دشمنان گیرد و یا به طور وسیع

ها ضرورتاً نی دولتها در برابر دشمنان آنها، هر چه باشد، تعبیر خاصی از آن اصطالح است. بدین معجامعه باز« با تأکید بر اهمیت دولت
ها و گاهی اوقات از مقتدرترین  که پرواضح است جوامع بسته نیز از دولت محصول جوامع بازند و نه محصول جوامع باز و یا بسته. درحالی

ورة استالین(.  اند )نظیر دولت کاترین کبیر و یا دولت آلمان نازی و یا حتی دولت سوسیالیست اتحاد جماهیر شوروی د ها برخوردار بودهدولت
ها برای خود این تعریف از هدف ملی را داند به این که امریکایی با این همه راجرز قبول اصل مبارزه برای آزادی را برای امریکا منوط می 

امریکا نمی  دیگر دولت  یک دولت   تواند به عنوانبه عنوان باالترین امر بشناسند، به همین مناسبت چنانچه اصل مبارزه برای آزادی باشد 
( خودسریrogue stateخودسر  جمله  از  او  کند.  عمل  گروه(  به  کشور  آن  کمک  را  امریکا  دولتهای  یا  و  سیاسی  مسلح  غیر های  های 

 کند.دموکراتیک ذکر می 
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ای رسیده که هیچ چیز دیگر برای  رسید دولت مبتنی بر متافیزیک اروپایی به نقطه سپتامبر به نظر می

تکامل نیاز ندارد. دولت مدرن با نهادهای سیاسی منتخب مردم و بر پایة جامعه مبتنی بر بازار آزاد و  

نهادهای واسطه مناسب، همان است که   امع سیاسی پیش از سپتامبر  برای جو  فلسفه سیاسی هگلبا 

رساند. اما  تدارک دیده بود. زندگی مدرن توسعه تاریخ سیاسی را به حد اعالی آن در مفهوم دولت می 

توسعه  امکان  سپتامبر  از  می پس  مطرح  با  ای  انسانی  طبیعت  رساندن  فعلیت  به  طریق  از  که  شود 

و ارزش معیار  طبق  بر  مفهوم  زندگی  از  بیرون  در  که  ساختار    احتمال دولت  هایی است  تنها  دارد. 

پیش تعیین شده   از  باشد چه هیچ طبیعتی  انسان هماهنگ  نیست که با طبیعت  آن ساختاری  اجتماعی 

یک   به  نیل  با  برای روح صرفاً  که  است  به عقالنیتی  مدرن  برتری زندگی  و  ترجیح  ندارد.  وجود 

 آورد.ت به ارمغان می به یک دولضروری هماهنگی درونی از فضای اجتماعی و بدون نیاز 

 

 مخاطرات پس از سپتامبر و استراتژی ضددولت  

نظریه نظریه  و  سو  یک  از  گر  واقع  پیش  پردازان  جهان  آینده  برای  دیگر  سوی  از  لیبرال  پردازان 

درحالی بینی  دارند.  منفاوت  ابزارهای صلحهایی  از  بسیار خرسند  اخیر  این عده  اداره  که  برای  آمیز 

هستند   بهواقع جهان  سیاست گرایان  در  منازعات  وقوع  به  نسبت  مداوم  هشدار  طور  جهانی  های 

پدیدهمی درباره  جریان  دو  هر  همه  این  با  سازنده  دهند.  عوامل  دیگر  و  داعش  القاعده،  مانند  هایی 

 اند. غیردولتی در سیاست جهان بسیار کمتر از حد انتظار یک نظریه دقیق سیاسی ابراز داشته 

گ جهانی دوم تا یازدهم سپتامبر استراتژی امنیت امریکا در حفظ منافع فراسوی دریاها و  از پایان جن

رغم توانایی حمله به  ها بهشد. روسمتحدان امریکا در اروپا، خاورمیانه و آسیای شرقی مختصر می

مثل مقابله به دادند زیرا از توان  امریکای شمالی در دوران جنگ سرد، خویشتنداری از خود نشان می 

دیوارهای امنیتی   نیویورک  به واشنگتن و  القاعده  آستانه هزاره سوم، حمالت  بودند. در  امریکا آگاه 

زده  همه را شگفتباره  یکامریکا را فروریخت و از قدرت امنیتی امریکا رفع سترعورت کرد و به

تن بلکه  یعنی روسیه و چین  آمریکا  نه رقبای دیرین  این حادثه  الظوهری  ها بنکرد. در  ایمن  الدن و 

آسیب این  از  بهپیشاپیش  و غیرمسبوق  آگاه  پذیری غیرمتعارف  جهان  قدرت سیاسی  بزرگترین  سابقه 

 بودند. 

پیشتر گفتیم "ضددولت می یا منطقهچون یک دولت منطقهتواند هم ما  برای یک قدرت جهانی  ای  ای 

وسعه به مراتب بیش از کشورهای توسعه ای یا جهانی شود." کشورهای درحال تدیگر تهدید منطقه 

در معرض مخاطرات ضددولت    -گیرددرصد جمعیت جهان را دربرمی  33یافته که حدود یک ثلث یا  

آمیز را تقویت می  هستند. شکاف غیرقابل جبران بین این دو دسته کشورها خود احتماالت مخاطره

هزار نیروی چریکی  12  ل نخست میالدی ها، در اوایکند. سازمان القاعده در پیش چشم استراتژیست 

ای  نایافته فراهم ساخته بود ولی همگان از قضیه افته و توسعهیوشش کشور گوناگون از توسعهاز سی

 . خبر بودندچنین با اهمیت بی 

نفی  ضددولت حاکمیت دولت متبوع را نفی می نفی یک  نفی یک انتزاعی نیست. این  کند اما این 

و در   است  نمایان میواقعی  دولتمرزها  نمی شود. خطر ضد  را  و  ها  فعلی  در وضعیت  فقط  توان 

هم تحقق  و عراق  ایران  درمرزهای  داعش  از ظهور  پیش  حتی  مثال،  برای  بازجست.  آن  چون یافته 

نطفه  افعانستان  با  ما  ضددولت  مرزهای  یک  است  طبیعی  است.  داشته  وجود  ضددولت  بالقوه  های 

می تخهنگامی  سراز  و  تواند  ضعیف  انتزاعی  صرفاً  مرزها  درباره  حاکمیت  درک  که  درآورد  م 

توان گفت ادراک و هشیاری آن  تر باشد مینحو متقابل هرچه یک حاکمیت قویغیرتاریخی باشد و به
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( سیاسی  بدن  حفظ  در  مرزها  اهمیت  به  جدیcorpe politiqueنسبت  عمیق (  و  مؤثرتر  تر  و  تر 

 است.  

به داعش  درباره  استفاده میجای  برخی  اصطالح غیردولت  از  یادآور  اصطالح ضددولت  باید  کنند. 

( موردعالقه امثال کسانی مانند آتزیونی چندان  non state- actorشویم اصطالح عامل غیردولت )

های موجود دیگر بر روی  مناسب حال نیست و صرفاً هنگامی قابل اعتنا است که در مقایسه با دولت

از عامل   به نقشه جهان  اما همسیاسی عظیمی سخن  دارد  نیروی یک دولت را  آید که  آن  میان  چون 

نیست  نیست زیرا    -سرزمینی  داعش  با وضیعت  منطبق  فراجغرافیایی  این اصطالح  که  بدیهی است 

داعش در مقایسه با کشورهای کوچکی چون هندوراس و کاستاریکا سرزمین پهناوری را در اختیار  

چنانچه اص داشته است. )اما  یک  anti- stateطالح  نیروی  درحد  نیروی عظیم  آن  برگزینیم  را   )

می  اطالق  را  دولت  دولت  چند  یا  یک  برافکنی  بنیان  و  تخریب  و  تضعیف  توان  و  قدرت  که  شود 

داراست. حتی هر دولتی که بتواند عمل سیاسی یک دولت تاریخی را خنثی و نفی کند و توان مشروع 

 حال ضددولت قلمداد شود.  درعین  تواندکشور را به چالش بکشد می

تواند  کند میهر نیروی دیگری که غیراز دولت رسمی موجود علیه یک دولت یا چنددولت عمل می

ضددولت محسوب شود چه برروی سرزمینی قرار گیرد مانند داعش یا مانند القاعده بدون سرزمینی  

تقسیم به  نسبت  باشد. مصادیق ضد دولت  جهمتعین  توسعهبندی کشورهای  توسعه ان  و  یا غنی  یافته 

انگاری است که محدوده عمل آنارشی و ضددولت را به  کند. این ساده نایافته و فقیر بیطرفانه عمل می

سازمان قدرت  که  داد  نشان  عبدو  شارلی  ماجرای  کنیم.  فرض  سنتی  و  غیرمدرن  های  جوامع 

نامتعارف می و  زیرزمینی  که کشورها  باشد  آنقدر سهمگین  اروپا  قدرتتواند  دل  در  را  های غربی 

زدگی یا امنیت را در نقاط مختلف  گونه وقایع مفاهیم کالسیک و مدرن آنارشی و آشوبمتحیر کند. این

 دهد. جهان مورد سوال قرار می

گرا و  آلیست و واقع اگر ابهامی در مفهوم دولت مدرن وجود دارد و این همه تعاریف گوناگون از ایده 

ت و نادرست درباره دولت و ماهیت آن وجود دارد پدیده دولت داعش در سوریه و  آنارشیست از درس

نمایاند. از جهت اهمیت امنیت داخلی و حفظ آن، اراده سیاسی  نحو اتم می عراق خود این ابهام را به 

گیرد. اهمیتی که جان شهروند برای یک الگو و واحد  های متعارف قرار نمیضددولت در کنار دولت

مدار دارد برای داعش چنین نیست. امنیت داخلی برای آنها تا زمانی معنی دارد که شرایط و    -دولت

عبارت دیگر متعلق امنیت برای آنها مشروط به  موجبات قدرت سخت نفوذ آنها تضمین شده باشد و به 

 قدرت حکمرانی آنها تعریف شده است و نه غیر آن. 

 

 های سپتامبری و تهدیدات نوین جوجه

چندین سال از یازده سپتامیر گذشته است: با وقایعی که پس از آن پدیده تا این زمان در منطقه و جهان  

آن هستیم می  به  شاهد  اشاره  با  کریستوفرلین  بیندیشیم.  بهتر  نقطه عطف  آن  اهمیت  به  دوباره  توانیم 

هستی  وضعیتی که    دارد این حق مسلم امریکا است که برای برون رفتن ازواقعه سپتامبر اظهار می 

   130کارگیرد.کند تمام توان خود را برای تأمین منافع خویش به را ]تأکید از ماست[ تهدید می  آن

می  که  جهان    11گویند  آنها  گفتمانی(  نه  )و  عملی"  "سیاست  تحلیل  سطح  در  فصل عطفی  سپتامبر 

اند  پدیده سپتامبر صحه گذارده آید بدون آنکه بخواهند به اهمیت عملی و واقعی  معاصر به حساب می

 
1308.-(Quarterly) Spring 2002 vol. 25, pp. 237 ashington. Layne, Christopher. “Ofshore balancing revisited” w  
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نظریه  ورای  دفاعی که  سیستم  مزبور  واقعه  از  پس  است.  انتزاعی  به    متعارف  پردازهای  موسوم 

WMD   طورکلی است و چنانچه سیاست  تغییر یافته است که به معنی تغییر سیاست دفاعی امریکا به

ور تعریف دیگری از مسئله حد  خود بیانگر ظهنوبه دفاعی یک کشور در معرض تغییر بنیادی شود به 

و مرز دشمن و دشمنی است. برای ایاالت متحده دشمن همچنان وجود دارد اما این دشمن پس از پدیده  

 سپتامبر دیگر یک دشمن صرفاً از نوع شناخته شده آن نیست. 

شه  شود. دلیل آن این است که در نقها در برابر دولت شناخته می داعش از نظر متعارف استراتژیست 

دولت  به  تقسیم  جهان  سیاسی  بهجغرافیای  تا  نتوانسته  داعش  دارند  وجود  که  گوناگون  نحو  های 

ژئوپلتیک تثبیت و پایداری خود را به نمایش بگذارد. بدیهی است چنانچه از حضور داعش در مناطق  

پیش  چندسالی  عراق  و  سوریه  به  چاره محصور  آنگاه  بود  گذشته  ترسیم  تر  جز  مرزهای  ای  دوباره 

 سرزمینی سوریه و عراق نبود. 

معهذا ناگفته نماند در محدوده تعریف وبری از دولت، داعش از همان آغاز یک دولت محسوب شده  

منحصربه  سلطه  که  است  هویتی  آن  دولت  این  است.  در  و  دارد  زور  از  استفاده  برای  قانونی  فرد 

تنها یک دوتعریف جامعه  نه  از دولت، داعش  از ویژگیلت محسوب می شناختی  های یک  شود بلکه 

دولت مقتدر برخوردار است زیرا در استفاده از زور برای تسلط مبتکر اقتدار توأم با ارعاب اکثری  

 فرد بوده است. منحصربه

توان رفتار و مقاصد کشور نمی   -های آن به یک دولترغم برخی شباهتمعذالک درباره داعش به و  

الملل نشان  الذکر دیگر کشورها دانست. مطالعات بین و رفتار متعارف فوقآن را همچون شیوه عمل  

امروز ژئوپلتیک جهان )می یا  2017دهد صدوهشتادوپنج کشور موجود در نقشه  ( منهای داعش و 

بین رفتار  مقوله  در  بوکوحرام  و  میالقاعده  عمل  یکدیگر  مانند  کمابیش  کشورها  المللی  این  کنند. 

های سیاسی موجود در جهان هستند. این کشورها  ترین سازمانسیاسی و بزرگ ترین واحدهای  عمده

کنند. تا  ای و جهانی خاص کنترل می های سیاسی و منطقه از ائتالف   ی های گوناگونیکدیگر را با حلقه 

صلح روابط  دارای  است  برقرار  صلح  کشورها  این  بین  که  یا  زمانی  و  اقتصادی  و  سیاسی  آمیز 

های خود که در هنگام  هنگام وقوع جنگ، برای تعقیب مقاصد خود از ارتش ند و به فرهنگی با یکدیگر

ها چه در هنگام جنگ و چه در هنگام صلح  کنند. این دولت اند استفاده می صلح آنها را تقویت کرده

معنی وسیع  های امنیتی و سیاسی که متضمن امنیت مرزی آنها به موجودیت خود را از طریق پروژه

 کنند.  کلمه است حفظ می 

 

 مرزهای متافیزیکی ورای مرزهای فیزیکی 

نظمی خارجی   مانند ممانعت از بیانتزاعی  کلی  ممانعت مرزی صرفا یک نفی و ممانعت    اصلدر  

مرزها و دیوارهای مرزی   شود.در مرزها نمایان می   کهواقعی است  قدرت  نیست. این نفی یک نفی  

برای جلوگیری از  ها  دولت نیاز روحی  از  بینیم بیشتر  آنچه در مرزهای امریکا و اسرائیل می همانند  

ممانعت از هرج و مرج و اقدامات ضد دولت    کننده  نیتضم  چندانگرچه در عمل نفوذ حکایت می کند 

برابرحاکم متبوع  یدر  دولت  سوریهنیت  مرزهای  نفی  که  آوریم  می  یاد  به  آغاز    2013در    ست. 

به    تضعیف نیز  در مرزهای سوریه  داعش  است.  بوده  النصره  پیدایش ضددولت  و  اسد  بشار  دولت 

جدال    مشابه   ایشیوه  و  تعرض  مورد  که  است  حاکمیت  درون  فضای  نه  این  است.  شده  یک  ظاهر 

ها با  دولت همچنانکه  شود.  شود بلکه در حد و مرز است که یک حاکمیت شکسته می واقع می دشمن  

شوند. اما مرزها صرفاً مرزهای جغرافیایی نیستند بلکه مفهوم مرزها ورای  ه می مرزهای خود شناخت
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جسمانی   مرزهای  که  مرزها  شکستگی  از  ناشی  خشونت  با  است.  فیزیکی  یا  مرزهای  روحانی  و 

آغاز میمتافیزیکی   ابعاد دیگر غیرمتافیزیکی را  شود  یک دولت است مبارزه دولت و ضددولت  و 

 . شودمرزها تمام می  دوباره در  هاسرنوشت آن  اینکه باالخرهنوردد تا درمی

 

 تمثیل بدن  چون و چرای خشونت و اصل بی

الملل تأکید  به اهمیت بدن در روابط بین   ابدان خشونتلورن ب. ویلکاکس در کتاب خویش موسوم به  

بدن  دارد، استدالل مرکزی او این است که  تمرینخاصی  به های خشونت ها در  ابژه تلقی  آمیز  عنوان 

سیاسی می ابدان  آنها  اما  اینشوند  و  می اند  قوام  تاریخی  سیاسی  شرایط  به  آن  ارجاع  در  یابند  ها 

می درحالی  تأثیر  ما  شرایط جهان  بر  به که همزمان  ویلکاکس گذارند.  لورن  که روابط    عقیده  آنجا  از 

تواند  نگردد نمی نسبت به ذهنیت می عنوان امور خارج از سیاست و بدون  الملل مرسوم ابدان را به بین

به  خشونت  می شیوه دریابد  به ای  شکل تواند  برای  خالق  نیروی  یک  ادراک  عنوان  چگونگی  دهی 

به  شود. خودمان  مالحظه  سیاسی  موضوعات  عمل    131عنوان  یک  از  بیش  خشونت  آنکه،  نتیجه 

نظریه  )در  که  است همچنان  کنشگران عقلی  جانب  از  و  گرهای عقلاستراتژیک  است(  مشهود  ایان 

چشم  های لیبرال به همچنین آن بیش از نقض ویرانگر جامعه قانونمند و هنجاری است که در نظریه 

 132خورد.می

پیش از دیگران  شلینگ   از وی و  پیش  نفوذ ارتش در کتاب خویش  نیز  به اجمال  1966)  ها و  در  ( 

نیروی نظامی   انسان را  تعریف  بدن  پذیری  آسیب  است. اهمیت موضوع  در مطالعات    133بیان کرده 

تحقیق های علمی سال آسیب    است ین  ا ها مغفول مانده  امنیتی آنچه که در  انسان در معرض  بدن  که 

های ضددولت مانند داعش به این بدن رخنه کرده و بدان آسیب  با نفوذ در مناطق مرزی، پدیده است.  

بی می شیوه  اعزند.  در  داعش  خشونت سابقه  آسیب مال  "بدن" هآمیز  علیه  تهدیدهای  و  مالحضات    ا 

 نحو مضاعف گسترش داده است.  را به استراتژیک در خصوص خشونت 

ها چون داعش از آن مستثنی نیست. البته داعش  دولت   -خشونت مخصوص به یک دولت نیست و ضد

تر در  موفق تر از خشونت درنظر و  ها به مراتب آگاه مصداق استثنایی است زیرا نسبت به دیگر دولت 

ازاین و  است  میعمل  مثال  داعش  به  مجازی  تعبیر  در  همه  را  خشونت  امروزه  البته  رو  زنند. 

توان سراغ گرفت.  می شناخته شده تاریخی  های  دولت   اوت برخی را در قسخونریزتر از دولت داعش  

تار دشمن آید شناخت و معرفت تمام نسبت به خشونت و کشچشم می آنچه برای داعش امتیاز ویژه به 

سابقه است. امتیاز  باشد. این شعور به کشتار و خشونت در تاریخ بی ها و غیر آن( می)اعم از توده 

داعش این است که خشونت را محدود به درون قلمرو حاکمیت نساخته و درهرجای عالم که منفعت  

 آزماید. هیچ تردیدی می ببیند آن را بی آمیز در اقدام خشونت سیاسی خود را 

تند و خشونت  سیاسی  چنان رعبامکان عمل  است  آن  به  داعش معتاد  آنچنانکه  که  آمیز  است  انگیز 

گرایان و کشورهای اسالمی را که  برای مقابله با آن رهبران امریکا پس از بوش  بسیاری از اسالم 

شد به  قی می و حتی اوایل دهه اول هزاره جدید با تردید و احتیاط تلنود  داشتن رابطه با آنها در دهه  

متملقانه دست آشتی به جانب آنان دراز کند. این موضوع از جمله دالیل    -صلح و دوستی فراخوانده

 
131, p. 3.iolenceVof  sBodie.   
132, p.3, Theorizing embodied subjects in international relation: iolenceVof  sBodie Lauren B. Wilcox 2015,. 

Introduction, Oxford University Press. 
133 , New Haven, CT.Arms and Influence. Schelling, Thomos, 1966,  
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آید زیرا  اهمیت یافتن جایگاه سیاسی عربستان سعودی در روابط خارجی ایاالت متحده به حساب می 

ین کشور و منطقه  ها در ریاض کنترل بر ااین خطر وجود دارد که پس از اضمحالل حاکمیت سعودی

 نحو جدی تغییر دهند. های تکفیری سرنوشت منطقه را به پذیر نباشد و گروهدیگر امکان 

بود که در معرض تهدید، آسیب و زخم واقع شود هیچگاه حاکمیت در جوامع  اگر انسانی را بدنی نمی 

نمی  امنیت  نیازمند  به انسانی  بین بود.  که روابط  آنجا  از  ویلکاکس  لورن  را  عقیده  ابدان  الملل مرسوم 

ای  شیوه تواند دریابد خشونت به نگرد نمی عنوان امور خارج از سیاست و بدون نسبت به ذهنیت می به

به می برای  تواند  خالق  نیروی  یک  و دهی  شکل عنوان  عناوین  ذیل  خودمان  ادراک  چگونگی    به 

 134موضوعات سیاسی مالحظه شود. 

اند و هر بدن را شعوری است که آن را  ها زنده اند. البته این بدنسیاسی های عظیم ها همچون بدندولت

یا بیماری ریشه در  چنانم هآورد.  حرکت درمیبه تهدید و آسیب خارجی و  انسانی  بدن  برای هر  که 

بنیه و ویژگی برای دولت ضعف  ذاتی است  به ضعف مرزی و حدودی و  های  تهدید  احتمال  نیز  ها 

امریکا که    ایاالت متحده مثال، در همین  عنوانگردد. به متافیزیکی آنها بازمی  حدود ضعیف فیزیکی و 

القاعده در ماجرای یازدهم سپتامبر  ترین بدن سیاسی جهان را تشکیل می به تخمین موجود عظیم  دهد 

هزار بدن از شهروندان امریکایی را گرفت و دولت امریکا برای ترمیم این خسارت  جان بیش از سه 

  به نفوس سخت  های کشته شده، زخمی  ور شد تا به جبران آن بدنه افغانستان و عراق حمله بزرگ ب

توده   وارد  اسالمی  هایدولت با کشتن  های بزرگ مردمی جبران و کند و غرور فروریخته خود را 

 . بازنمایی کند

های انتحاری  شکند. عمل بمب شکند مرز قدرت  و حاکمیت یا یک دولت می مرز فیزیک و بدن که می 

های انسانی متالشی شود و مرز درون شود بدنهای انتحاری موجب می مثابه نفی مرزهاست. بمب به

تواند  کند و نمی گونه است که "ضددولت" مرزها را نفی می و برون آنها آمیخته و مغشوش شود. همین 

به  از طریق  کند.  تحمل  را  مرزها  کشتار  ثبات  برای  انسان  یک  بدن  همزمان کارگیری  دیگر  ابدان 

شکند و در موارد معینی  ها را در مرزهای آنان فروریخته و می های ضددولت تمامیت دولت سازمان

بمب  دولت این  اعتباری  مرزهای  در  شکست  موجب  انتحاری  می های  اولیه  ها  مهم  هدف  شود. 

به های تروریستی خدشه در مرزهای دولت سازمان با حاکمیت ضعیف است و این  ور طبیعی  طهای 

 تهدیدی برای اصل حاکمیت دولت خواهد بود. 

شدن ها برای قهرمانتوان از سنخ ترور کاتشیست ها را در بسیاری از موارد نمی ترورهای ضددولت

دهند همچون بسیاری از کسانی که در پیدایش  دانست. اکثریت آنها که ترورهای داعش را انجام می 

می یازده  حادثه   گمنام  بودند  سهیم  کشته   هنوز.  میرندسپتامبر  از  چند  تنی  هویت  از  که  کسی  شدگان 

های دوقلوی نیویورک کوبیدند خبر ندارد. در عمل ترور مهم اصل انجام ترور  ها را به برج هواپیما 

 . آن است ند و نه فرد قهرمانی که حامل مسئولیت کاست که در خود لحظه بزرگ را تداعی می 

کم  جوان  سازمان نیروی  برای  مخصوص  امتیاز  یک  داعش  سال  و  است.  سن  تروریستی  های 

به شیوه درحالی  نیروهای جوان  این  تعیین شده که  قبول مرگ برای اهداف  آماده  اند  های خاصی همه 

قذافی جرئت به ساخت بمب آن    ه ی تحت سلطتوان تصور کرد که اگر ده کیلو تن اورانیوم که لیبمی

پذیر قرار گیرد زمان و فاصله بین ایده  نکرد در دست این نیروی بسیار خشن و درعین حال انعطاف

 تخریب و عمل آن به مراتب کمتر خواهد بود. 

 
134olence, p.3.Bodies of Vi .  
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اینکه (  1966)  ها و نفوذ ارتش شلینگ  کتاب    از برده شد و  آسیب   نام  انسان در  موضوع  بدن  پذیری 

ای  سابقه اما القاعده و داعش شناخت عملی ما را امنیت به نحو بی   135است. مهم تعریف نیروی نظامی  

ها بود که در مطالعات امنیتی آنچه که در نظریه مغفول بود این بود که بدن  توسعه داده است. سال 

نماند قدرت ناگفته  است.  آسیب  به  انسان در معرض  بهتر میهای بزرگ  بدن  هنگام جنگ  به  توانند 

 ای خواهد بود بسیار جدی است. آسیب زنند و احتمال نابودی کامل بدن انسان در جنگ سوم که هسته 

ها  توان گفت هنوز این اطمینان وجود ندارد که همه راه ای می درباره دسترسی داعش به سالح هسته 

نه که درباره امکان دسترسی القاعده به چنین  برای تحقق این هدف پر هزینه بسته شده است. همانگو

  اطالعاتی   هایاهمیت که در دست سازمانرغم شواهد ضعیف و یا بیهایی با کمک طالبان به سالح 

ای آنها وجود داشته است احتماالت آن را متخصصان مسائل  های منطقه همپیمان   و   غربی  و  امریکایی 

ترین شادمانی برای داعش روزی  تی اعتراف کرد که بزرگ اند. بایسامنیتی کامالً منتفی تلقی نکرده 

خواهد بود که آنها مجهز به چنین ابزاری شوند، ابزاری که عمل سیاسی موجود آنها را پر اهمیت  

 ناپذیر میدان خواهد ساخت. چون و چرا و مناقشه ساخته و در اکثر برخوردهای جهانی پیروز بی 

کند که مقوله امنیت، مقدم بر همه  این امر بدیهی را درک میهمچون القاعده سازمان داعش به خوبی  

امنیت جان است و پس از آن امنیت در امور دیگر. چنانچه امنیت برای جان نباشد و همه امنیت از  

امنی است. امنیت در حقوق شهروندی، در تملیک و در  دیگر نوع باشد باز انسانی دچار احساس بی 

مد در شأن و مرتبه امنیت جان نیست بلکه متأخر و پس از آن است.  تصرف و در ارتباط و رفت و آ

  به مراتب بیش از آنکه به سقوط سهمگین برج آن  چنانچه عملیات یازدهم سپتامبر به دست داعش بود  

خشونت  شیوه  و  نفوس  بیشتر  تلفات  وقوع  به  بیاندیشد  دوقلو  کیفیت  های  و  کمیت  در  مرگ  بارتری 

 نمود. انسانی تمرکز مینفوس های هدفمندتر بیشتر به مکاناندیشید و می انسانی 

درواقع امر، خشونت داعش داعیه دمکراسی خواهی جهانی ایاالت متحده را درهم شکسته است. چه  

های دیگر صرفاً برای تحقق این مقصود است  تواند بپذیرد که این همه تجاوز به حقوق ملت کسی می

اداره شوند و سیاست و اقتصاد و جامعه دمکراتیک داشته باشند؟    ها به شیوه دمکراتیککه این ملت 

نفسه هیچ معقولیت ذاتی وجود ندارد که آن را توجیه کند که اگر چنین بود  در اصل "دموکراسی" فی 

نمی  تیز  برهان  شمشیر  دموکراسی  یعنی  حکومت  از  نوع  این  علیه  یونانی  فیلسوف  کرد. افالطون 

می  داعش  به زور    تواند همچون خشونت  که  تلقی شود  امریکایی  دمکراسی  گرفتن  مقابل سخره  آینه 

 136نماید. سالح و تخریب جهان خود را موجه می 

 

 افتد اخالق سیاسی در دام خشونت فرو می

است.   آن  شبیه  حدودی  تا  نیز  القاعده  که  بوکوحرام  و  داعش  سیاسی  اخالق  درباره  مهم  نکته  یک 

چنانچه در یک  حتی  ها  المللی قدرت است. در عصر ما رفتار سیاسی بین نیازی آن به نمایش اخالق بی

 
135. New Haven, CT.Arms and Influence. Sechelling, Thomos, 1966.   
تروتسکی، که مغز متفکر مارکسیست لننیسم از رهبران مرکزی انقالب اکتبر و از حلقه یاران  مناسبت نباشد یادی کنیم از  شاید بی.   136

عنوان   با  رساله  در  و  ترور  درباره  مطالبی  سرخ.  ارتش  رهبر  و  امورخارجه  وزیر  نخستین  و  لنین  تروریسمنزدیک  و  دارد.   مارکسیسم 

نویسد جوانی که در پاریس به ترور یک مقام نازی اقدام کرد. تروتسکی از نظر تروتسکی آخرین مقاله را با عنوان به خاطر گرینزپان می 

کند که جوانان به جای ترور راه ساختن حزب انقالبی کارگری را برگزینند. "ما  اخالقی با او همبستگی دارد اما از نظر سیاسی توصیه می

های ستمدیده، تاکتیک ترور فردی را عملی و عقالنی طور ملت بخش پرولتاریا و همین ی رهایی ها برای تحقق وظایف مبارزه رکسیستما

نمی نمی  تنها  قهرمان تک و  تودهدانیم.  می تواند جایگزین  را  ما موضوع  اما  تکان ها شود.  اعمال  که چنین  یأس و  دهندهدانیم  از  ناشی  که  ای 

 اند غیرقابل اجتناب هستند."یجویانتقام 
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فرآیند سیاسی غیراخالقی گرفتار باشد به طرق گوناگون با سعی بر توجیه اخالقی این عمل و حتی  

های دیگر در آلمان  اخالقی نشان دادن آن همراه است. برای مثال، کشورگشایی و ورود به سرزمین 

( که سیاست آلمان نازی برای توسعه قلمرو خویش  Lebensraumی حیاتی )نازی ذیل برنامه فضا

حل نهایی" صورت گرفت. رویه سیاسی  شد کمااینکه حذف یهودیان تحت عنوان "راهبود مطرح می 

شناخته شده داعش در کشتارهای غیراخالقی غیرنظامیان بدون نیاز به عذر و بهانه دروغین اخالقی  

اظهارشده رسمی آنها برای اینگونه اعمال با صراحت موضع و با زبان   صورت گرفته است و دالیل

ای برای تعمیق خوف و تخدیر برای فرمانبرداری مطلق اعضاء و  آمیخته به تهدید و ارعاب و وسیله 

 ها است. سمپات 

داعش به مراتب بهتر از القاعده به سود جستن از نقش بدن در پیروزی یک جنگ آماده بوده است.  

نیستند. در روابط بین بدن نسبت به ذهنیت  بدون  خارج از سیاست و  الملل متعارف درباره  ها صرفاً 

به بدن چنین می  دیدگاه سنتی خشونت  این  آن خارج از سیاست است. در  عنوان یک انگاشته شد که 

های سیاسی به حساب  نیروی خالق در شکل بخشی به حدود ادراک ما از خویشتن به عنوان سوژه

عنوان یک نیروی شکل دهنده مرزهای ابدان ما و اجتماعات سیاسی نبود. اینک  آمد. خشونت به نمی

می  کشته  ابدان  چگونه  که  باشیم  داشته  توجه  باید  می ما  مجروح  و  صورت  شود  همچنین  و  گردد 

میمی مخرب  نیروی  یک  برای  جدید  دوباره صورت  یک  یابد،  مناسبات جسمانی  از طریق  تا  یابد 

ر بدنجنگ  همچنین  شود.  جنگادیکالیزه  که  هستند  می ها  توانا  را  می ها  انرژی  و  و  سازند  بخشند 

 کنند. تر می تر و سخت تمرین خشونت سیاسی را جدی 

می  یونیفورم  لباس  القاعده  اعضای  برخالف  داعش  یونیفورم اعضای  این  از  آنها  استفاده  اما  پوشند 

بل نیست  آنها  نظامی  سازمان  نظم  بیان  لباس وسیله صرفاً  این  نشانه که  و  و  ای  ایجاد خوف  برای  ای 

بااین است.  مردم  دل  در  نمی رعب  شناخته  آن  غیر  و  یونیفورم  نشان  به  داعش  در  همه  زیرا  شود 

شوند. آنها نشانی ندارند زیرا  نشان ظاهر می مقتضای عملیات خود با لباس بی به  ها  بسیاری از مکان

 هرجا غلبه دارد. ویژگی حضور غیرمرزی آنها در 

پیچیده  بسیار  افغانستان  در  طالبان  حکومت  از  با  داعش  افغانستان  در  طالبان  است.  کرده  عمل  تر 

پشتون سران  حمایت  و  کوهستانی  سرزمینی  و  اقلیمی  شرایط  از  دیگر  برخورداری  طرف  از  ها 

غربی متحدان  و  امریکاییان  حمالت  برابر  در  است  قابل توانسته  مقاومت  باش  حمایت  توجهی  کند. 

سران پشتون آنچنان بود که این گروه حتی برای حکومت پاکستان و تا حد زیادی انرژی اتمی این  

های سرزمینی و نژادی، شیوه عمل طالبان غالباً  حساب آید. اما فارغ از این ویژگیکشور تهدید نیز به 

نترل سیاسی و نظامی آنها  های تروریستی ک رغم عملیات انتحاری و فعالیت نحوی بوده است که به به

غربی بهبرای  و  امریکایی ها  اندازهها  خصوص  نبوده    بدان  و  دشوار  سختی  داعش  برابر  در  که 

است. طمع مذاکرات دیپلماتیک همه جا وجود دارد و اما فرآیند مذاکرات طالبان بهتر  دشواری داشته  

 بینی است. قابل پیش 

گفت که اتفاقاً شرایط اقلیمی در دو کشور عراق و سوریه    تواندر مقایسه با طالبان، درباره داعش می 

قابلیت  پیوستگی جغرافیایی  از نظر  البته  آسان نبوده است.  آنها چندان  برای  پناهگاهی  های دفاعی و 

 عراق و سوریه خودبخود بخت آنها را در تحرکات نظامی و سازماندهی نیروها افزایش داده است. 

 

 است  بدون مرزخود بدن داعش 
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پدیده داعش  خوشبختانه   بهانه  به  آن هستیم که  به شاهد  بدن  با  نسبت  امنیت در  از  نحو  شناخت عملی 

توسعه  سابقه بی داعش    یافتهای  دیگر  هم است.  عمل دولتچون  آن  مانند  به  و  نیست  متعارف  های 

(  2015زمان )  در اینبرای مرزهای خویش متعمدانه تعریفی ندارد شاید به این دلیل که  کند. آن  نمی

هایی از  هایی هستند که بر بخش کشور دولت  کند.های دیگر جبران می جلوگیری از نفوذ را به شیوه 

ها مناطق قلمرو خویش کنترل ندارند مانند یمن، پاکستان، سومالی و سوریه و عراق. برخی از دولت 

گیرند مانند  کار میرها به برای کنترل مرزها آخرین سعی تکنولوژی و فنی خود را در برپاکردن دیوا

هاست که قلمروهای خود را  خاصی در مقایسه با این دولت   سازمان قدرتامریکا و اسراییل. داعش  

دهد.  برای این سازمان و امارت قلمرو جغرافیایی  به تناسب ظروف زمان و قدرت مؤثر تغییر می 

مقدس نیست و هر زمان احتمال    یابد. مرزها برای داعشمی نجز تابع حفظ قدرت موثر نظامی معنی  

المللی  رود. این  تصور در تغییر مفهوم مرز تنها از جانب ائتالف بین تغییر مرزها توسط داعش می 

نیست بلکه رهبران داعش کما بیش این    داعشفشار علیه    هدف   علیه داعش و نیروی نظامی ائتالف با 

داعش سازمان و بدنی دارد که به مرز تمکین    137و به اسرار این مالعبه آگاه اند.   وضعیت را پذیرفته 

 شکند. کند و مرز جسم خود را برای زخم زدن به جسم و بدن دیگری می نمی

 

 ضد دولت استراتژی متفاوت 

برابر دولت برخالف شیوه   به  و مرام قرار گرفتن دولتخیزش ضددولت در  یکدیگر،  برابر  ها در 

به  آن  اصلی  مقصد  نیست.  دولت  بر  غلبه  و  هژمونی  کسب  و  قصد  ترور  سرنوشت،  در  ابهام  رغم 

به  با مسئولیتعنوان بزرگ نابودساختن دولت  اجتماعی است. در    -های مشخص تاریخیترین هویت 

دولت  توان  ساختن  مقابل  نابود  برای  هیچضددولت ها  یک ها  و  تام  نابودی  به  منجر  گاه  آنها  پارچه 

نمی نمی پایان  بر ضددولت  دولت  هژمونی  با  دولت  برابر  در  سرنوشت ضددولت  زیرا  پذیرد.  شود 

دیگر دولت برای حفظ قدرت و یا افزایش آن با ضددولت در جنگ و جدال نیست بلکه برای  ازسوی

ضددولت   با  خود  وجود  ادامه  و  هویت  می حفظ  هیچ درگیر  دولت  بنابرین  نمی شود.  تسلیم  گاه  تواند 

یک از حالت صلح و یا  های آن تن دهد. عالوه بر آن برای یک دولت هیچضددولت شود و به خواسته 

و   نیست  کافی  ضددولت  با  مواجهه  در  جنگ  مانند  حالت  بحرانی  مختلف  نقاط  در  که  همانگونه 

 تنهایی برای حفظ قدرت راهگشا نیست.   جنگ یا صلح بهکنیم افغانستان مشاهده می 

می شد روشن  گفته  کمال ضددولتبنابرآنچه  و  اهداف رشد  که  تکامل  شود  و  توسعه  و  اهداف  با  ها 

داند  ضددولت هدف خود را بر کسب موثر قدرت برای امروز و این زمان می ها متفاوت است.  دولت

به  استراتژی  و  زیرا  نیست  ضددولت  یک  اصلی  مسئله  تاریخی  و  کلی  قدرت  کسب  دولت  مانند 

ها برحسب قدرت آنها تعین و  نیست. منافع دولت دور ضددولت براساس تجمیع قدرت برای زمان آینده 

ای مدنظر نیست و قدرت جز به معنی  چون داعش چنین منافع مشابه یابد. برای ضددولت هم تعیین می 

شده نیست. مسائل و اهداف متعارف  های مشخص و تعریفریع اجرایی برای تحقق خواستنیروی س

برای ضددولت تهدید برای دولت نیست    ،دیگر کمتر مورد توجه است. درمقابل تهدید و احساس تهدید

 
هایی چون التکفیر بعد الهجره، جماعت های معاصر جهادی سخن بگوییم. گروهخواهیم درباره علت پیدایش گروهدر این نوشته ما نمی.   137

بنیادی خود اسالمی پاکستان، اخوان المسلمین، جهاد اسالمی الجزایر و امثال آن بازگشت به شریعت اسالمی را به عنوان مهم  ترین خواسته 

آید. این وظیفه کفایی مسلمانان است تا برای اجرای قوانین شرعی حساب میترین تعهد به اند. جهاد دائمی علیه حکومت کفر عالیمطرح ساخته

و کتاب قرآن مجید   درکشورهای اسالمی بکوشند، کشورهایی که در آن قوانین اساسی و دیگر قوانین موضوعه آنها از شریعت و قانون خداوند

ی است که زمینه را برای تحقق حکومت اها، طرد و رد غیرمسلمانان از بالد اسالمی نیز وظیفه فاصله گرفته است. از نظر عمده این گروه

 سازد. دینی و شرعی مهیا می 
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خواست  تحقق  برای  عمل  میدان  محدودیت  با  جز  ضددولت  برای  حقیقی  تهدید  نظامی  زیرا  و  های 

یابد. تهدید نظامی موثر در اینجا مانند احتمال تجاوز به قلمرو شناخته شده یک  نمی   معنیتروریستی  

دولت و کوچکتر ساختن آن نیست زیرا ضددولت مانند داعش مدعی حفظ یک قلمرو با حدود تعیین  

المللی آن نیست. یک تهدید نظامی موثر برای ضددولت محدودساختن میدان عمل سریع برای  شده بین 

 های سیاسی معین است. است تحقق خو

بیر و  درونی  فشارهای  به  دیگر  کرده درجای  اشاره  دولت سرزمینی    از در عین حال  .  ایمونی علیه 

. مانسباخ و فرگوسن در کتاب نباید غافل بودمانسباخ و فرگوسن های علمی و مطالعات کوشش اهمیت

جهان سیاست  عوامل1976)  تار]های[  نقش  درباره  دیگران  از  قبل  سیاست   -(  در  های غیردولتی 

های فراملیتی در  اند. کتاب مزبور شامل تحلیل علمی متضمن مواردی چون شرکتجهانی بحث کرده 

ها در خاورمیانه و جامعه اقتصادی رو به ظهور اروپاست. عقیده مولفان  امریکای التین، تروریست 

گیرد به سمت جانب  سرزمینی که قوام و مشروعیت خود را از حاکمیت می این بوده است که دولت  

 شود. باالتر که جامعه بزرگتر جهانی است کشیده می 

متذکر می را  ماهیت عمل ضددولت سخنی  درباره  گونل رئیس  اتزیونی  یادآور عقیده جک  که  شود 

مذکور  138نیادهای فلسفی ضددولت" الملل دانشگاه راکفلر درباره "پدیده سپتامبرو ب دپارتمان روابط بین

الممل از زمان حمله  ترین تغییری که در نحوه فهم ما از روابط بین نویسد " مهم باشد. اتزیونی می می

در خاک ایاالت متحده و درپی حمالت به ایستگاه قطار مادرید و اتوبوس و تونل مترو لندن    2001

به خطر   چیزی  توسط  امنیت  که  است  این  داد  را  رخ  آن  دارند  دوست  سیاسی  دانشمندان  که  افتاده 

غیر تروریست  -کنشگران  همان  آنها  از  بسیاری  که  بدانند  کنشگران  دولت  اصطالح  هستند.  ها 

می کمک  این  به  بین غیردولت  امنیت  به  عادت  استمرار  در  که  کند  داللت  تا  به  کند  درباره  الملل 

یکدیگر  اندیشیده هایی می اصطالح ملت  با  دارند و نهادهای بین پیمانایم که  المللی مانند سازمان  هایی 

داده  توسعه  را  متحد  قدرت ملل  می اند.  ایجاد  موازنه  گوناگون  و همینهای  که همه  کند  ترتیباتی  گونه 

دولت  بین  روابط  از  براساس  پس  حتی  درواقع  است.  خود  منافع  به  متمایل  حاکم  سپتامبر    11های 

شده است که از جانب افغانستان، عراق و ایران و کره شمالی وضع  بیشترین توجهات به تهدیدهایی  

اینک زمانی فرارسیده که باید به شناخت کنشگران    139ها".شده تا تهدیدهای به توسط خود تروریست 

دولت استراتژی  همچون  را  آنها  استراتژی  مسأله  و  بپردازیم  مطالعات  ملت   -ضددولت  در صدر  ها 

 الملل قرار دهیم. بین

 

 ها از دشمنی غیرکالسیک هراس امریکا و دیگر ابرقدرت

  1393دیماه    24امریکا همچنان که در سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در چهارشنبه  

عنوان  یک دشمن تهدید کننده امریکا علنی سازد و در این عدم  داعش را به   خواستمنعکس شد نمی 

ی امریکا از ضربات داعش در داخل ایاالت متحده  اهمهاعالن در به رسمیت شناختن دشمن رمز و

به داعش  با  مواجهه  از  امریکا  دولت  است.  درک  در  قابل  که  همچنان  دارد.  هراس  مستقیم  نحو 

نیروهای   کردند  واگذار  ملل  سازمان  به  را  طالبان  با  مقابله  نهایی  خروج  از  پس  امریکا  افغانستان 

رویارویی دیگر در منطقه آماده نیستند و درباره داعش  امریکایی پس از خروج از عراق برای یک  

تابستان  به اواخر  از  سوریه  ضددولت  علیه  مستقیم  مبارزه  به  روسیه  مستقیم  ورود    2015رغم 

 
138. 2001 
139, Yale University Press, 2007, p. 14.New HavenSecurity First . Amitai Etzioni,  
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پوشی  چشم   .اند منطقه حائل عراق و شام را نداشته   ها چندان تمایلی به ایجاد موازنه قوا درامریکایی 

بازمانده نیروهای داعش از سوریه پس از دست دادن قلمرو حکومتی آنها در عراق  امریکا از خروج  

  . و شام و گسیل شدن آنها به افغانستان حاکی از رضایت آنها در دور شدن داعش از خاورمیانه است 

ابرقدرت رقیب   از تصور هست که دو  آنچنان گسترده و دور  اقتصاد  خطر داعش  یعنی  در  جهانی 

را چین  و  محتاطانه به   امریکا  بسیار  به نحو  ازسوی ای  است.  ساخته  نزدیک  از  هم  پس  چین  دیگر 

های ضددولت چینی را در ایاالت  های اخیر داعش خطر گسترده شدن امواج سهمگین سازمانهجوم

ایالت مسلمان این تهدید احتمالی چین را  احساس می   بیشتر  کیانگهای مجاور سین نشین و دیگر  کند. 

خصوص امریکا  های سیاسی و امنیتی ویژه ضدتروریسم با غرب و به ای به همکاری قه سابنحو بی به

 سوق داده است.  

برای دولتداعش و سازمان   آن  مردان کمونیست چین همچون دولتمردان  های ضددولت چینی شبیه 

یازدهم   از  پس  چین  مساعی  است.  شده  بنیادی  امنیتی  موضوع  یک  به  تبدیل  برای  امریکا  سپتامبر 

ای و همچنین التزام به روابط چندگانه  ای و امنیت منطقه مقابله با تروریسم، جلوگیری از تکثیر هسته 

الملل گشوده است. یازدهم سپتامبر به گفته  ای از چین در استراتژی و روابط بینالمللی هویت تازه بین

به یقین   140تری قرار داده است اهمیتم ( تهدید چین را برای امریکا در مرتبه کWu Xinboو زینبو )

موثر   امریکا  برای  چین  ابرقدرت  استراتژیک  تهدید  محاسبات  در  القاعده  همچون  داعش  وجود 

 باشد. می

اتمی و ئیدروژنی کره شمالی که در دو سال گذشته  دانیم که چین از سالح در طرف مقابل می  های 

کمت بیم  است  کرده  آزمایش  موفقیت  با  را  آن  می بارها  نشان  خود  از  بااینر  نیز روشن  دهد  این  حال 

تکثیر سالح  از  چین  که  که شاخه های هستهاست  احتمال  این  با  شمالی  کره  در  محلی چینی  ای  های 

گرو خیزش  احتمال  است.  نگران  بسیار  بیابند  دسترسی  آن  به  بتوانند  داعش  و  امثال  هالقاعده  هایی 

آینده نه چندان دور   بینی و بسیار معقول است. رفتار نه چندان مناسب  قابل پیش داعش در چین در 

شان از کیانگ و محروم ساختن آنها از حقوق اولیه مذهبی دولت کمونیستی چین با مسلمانان ایالت سین

های ترکستان  جمله در انجام صوم و صلوة و فشار و سرکوب روزمره آنان به بهانه تهدید تروریست

فاصله  القاعده  و  توده هاشرقی  بین  سیاسی  موجود  به ی  را  حاکمیت  و  مسلمان  روزافزونی  های  نحو 

دولت اسالمی نظیر داعش  با    -های ضدداند که سازمان. دولت کمونیست چین می ه استتشدید کرد

می کمک امریکا  در  ضربه آنچنان  تواند  های  که  سازد  وارد  چین  شده  جهانی  تازه  اقتصاد  به  را  ای 

البته نباید نادیده انگاشت که    ال استریت است.معمول سهامداران امریکایی و  ریزیخارج توان برنامه 

های تروریستی و  ها توان هضم خطرات ناشی از فعالیت به دالیل ژئوپولتیک و جمعیت شناسانه چینی 

 ها دارند. ها و امریکایی انگیز را بسیار بیش از غربی اعمال ارعاب

 

 استراتژیک توسعه یا تغییر در تهدید 

ایرانی  ما  چینی برخالف  درستها،  تصویر  سپتامبر  ماجرای  درباره  داشته ها  درحالی تری  با  اند.  که 

دهه  یک  از  بیش  سازمانگذشت  استراتژیک  ونیم  مفهوم  اهمیت  از  هنوز  ما  امنیتی  و  سیاسی  های 

ملی  دفاع  درباره  سپید  ورق  ندارند.   بنیادی  ارزیابی  و  تصویر  سپتامبر  یازدهم    141یازدهم  درباره 

ارزیابی می  باشند.  سپتامبر چنین  امنیتی "متنوع و جهانی شده"  تهدیدات  آن حادثه سبب شده  کند که 
 

140, A Global Powers in the 21 st Century” in Us Partnership -The Promise and Limitations of a Sino. Wu Xinbo “ 
Washington Quarterly Reader, : MIT Press, 2008. 
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تهدیدات امنیتی است. این هشدار به معنی آن است که تنها نیروهای امریکا    142تأکید ما بر متنوع شدن 

بلکه ضددو نیستند.  چین  امنیتی علیه  بالقوه  تهدیدات  یا روسیه  اندازه در  و  به همان  ما  تعبیر  به  لت 

رئیس  زمین  چیانگ  است.  سهیم  جهانی  درسال  امنیت  چین  وقت  که    2006جمهور  داشت  اظهار 

دهند برای هر  های متقابل و زمینه مشترک امنیتی خود را افزایش می همانگونه که کشورها وابستگی 

می  دشوار  تحقکشور  خود  بدست  تنها  را  خود  امنیتی  هدف  تا  تحکیم  گردد  با  تنها  ببخشد.  ق 

بین همکاری به نحو موثری  المللی است که می های  امنیتی در سراسر جهان  توان دربرابر مشکالت 

  143مقابله نمود و امنیت کلی و پایدار را اکتساب کرد. 

امریکا  برهمین برای  تهدید اصلی  ای شوروی در دهه  تهدید چندین هزار کالهک هسته صرفاً  اساس 

است که درون فدراسیون روسیه چند دستگی و اختالف  نیز مهم  تهدید  امروزه این  که  شصت نیست بل 

های اتمی روسی  وجود آید که قاچاق بمب پیش آید و سرانجام با تضعیف دولت مرکزی این احتمال به 

پذیر شود و سرانجام در دستان امثال القاعده یا داعش قرار گیرد. در یک وضعیت  و قرقیزی امکان

کره  متعارف یا  و  روسیه  مستقیم  اتمی  تهدید  زیرا  ندارد  وجود  تهدیدی  تصور  قابل  برای    و  شمالی 

های گوناگون نظامی و سیاسی قابل کنترل  امریکا هم تا حدودی قابل اجتناب و پیشگیری و به شیوه

می  سفید  کاخ  نظر  از  متقابل  پاسخ  امکان  به  توجه  با  تهدیدی  چنین  وقوع  درصورت  و  توان  است 

های عملی اجتناب  اجرا درآید. اما این شیوه های عملی برای آن تهدید طراحی و درنهایت بهمحدودیت 

نمی  و  داشت.  نخواهد  مصداقیتی  القاعده  و  داعش  مانند  ضددولت،  برای  امتناع  یک  و  به  تواند 

 بیانجامد.  و مؤثر بازدارندگی واقعی 

 

 تهدید جهانی ضددولت علیه دولت 

عربستان  سران  المللی گفته است  هارتونگ مدیر طرح تسلیحات و امنیت در مرکز سیاست بینویلیام  

خود را به عنوان بخشی  مالی و تسلیحاتی  جای آنکه درباره داعش نگران باشند همه منابع  سعودی به 

  هاییبخش  بر  که  هستند   هاییاند. کشور دولتیمن اختصاص داده جنگ در  از عملیات ضد ایران به  

توانید  و می   عراق  و  سوریه  و  سومالی  پاکستان،  و  یمن  مانند  ندارند  کنترل  خویش  قلمرو  مناطق   از

در   نجزان  جمله  از  جنوبی  مناطق  از  بسیاری  زیرا  کنید  اضافه  آنها  به  نیز  را  سعودی  عربستان 

حوثی  دارددسترس  قرار  دولت .  ها  از  در برخی  را  خویش  سعی  آخرین  مرزها  کنترل  برای    های 

به دیوارها  میبرپاکردن  این  کار  با  مقایسه  در  دولت خاصی  داعش  اسرائیل.  و  امریکا  مانند  گیرند 

دهد و برای  هاست که نه تنها قلمروهای خود را به تناسب ظروف زمان و قدرت موثر تغییر می دولت

که مرزها برای  یابد. بارها اشاره شد  آن قلمرو جغرافیایی جز تابع حفظ قدرت موثر نظامی معنی می 

رود. این تنها از جانب ائتالف  داعش مقدس نیست و هر زمان احتمال تغییر مرزها توسط داعش می 

المللی علیه داعش و فشار نیروهای نظامی ائتالف نیست بلکه رهبران داعش کمابیش این وضعیت  بین

پذیرفته  به را  به  عنوان یک موسوم به دولت مرزهای خویش متعمدانه  اند. داعش  ندارد شاید  تعریفی 

 کند.  های دیگر جبران میاین دلیل که جلوگیری از نفوذ را به شیوه 

برای داعش این دولت یا آن دولت کمابیش یک اهمیت را دارد. ایران یا عربستان سعودی هردو و یا  

نمی داعش  است.  بوده  داعش  سیاست  همواره  کند  هیچکدام  تکیه  سو  یک  به  همیشه  برای  خواهد 

ای وارد سازد که در پناه آن داعش تجدید قوا کند یا  تواند هر دو دولت را برای مقابله که میلی درحا
 

1424.-. China State Council, Information Office, “China’s National Defense, 2002,” Dec. to, 2002. Pp. 1  
143. Janj Zemin “Together Create a New Century of Peace and Prosperity,” Xinhua, April Io, 2002 in FBIS, cpp  

2002- 0410000101. 
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برعکس به همه اطراف بقبوالند که در برابر داعش نیروهای خود را با هم متحد سازند. همچنانکه  

بتواند  قاعده و ال حال هر دولتی که داعش  کنیم. درعیندر اتحاد سوریه و عراق علیه داعش مشاهده می 

را   آن  کند  استفاده  در مرحله خاصی  شده  تعیین  اهداف  پیشبرد  برای  نفع خودش  به  آن  موقعیت  از 

 ( نشده  اعالم  و  غیررسمی  متحد  می  nonaligned allies)همچون  مالحظات  تلقی  و  کند 

 .  کندپیگیری می نسبت به آن کشور در حین تحقق اهداف خویش  را آمیزخود اجتناب 

از سال  در یک   تعاریف دوباره را  آنچه این  اظهار داشت،  بایستی  تا    2001کالم  ضروری ساخته 

نحو صریح آمده همانا خطر تروریسم سازمان آنجا که در اظهارات مسئوالن سیاسی ایاالت متحده به 

ای مورد توجه است.  یافته جهانی )و به عبارت ما ضددولت( مقدم بر هر تهدید دیگر جهانی و منطقه 

و  مو قوی  تروریستی چندان  تهدیدهای  در ماجرای  ملی  منافع  تنوع  دلیل  به  اروپایی  ضع زمامدارن 

متقن نیست و ماجراهای حضور داعش در لندن پاریس مانیس و اخیراً بارسلونا هم نتوانسته فرصت  

دستگاه علیحده  برای  کند.  ای  فراهم  انگستان  و  اروپایی  اتحادیه  اعضاء  دیپلماسی  و  امنیتی  های 

موضوعاتی که بیش از آغاز هزاره سوم از نظر امنیتی مرجح بود اینک تغییر یافته است. اگر حمله  

دولت  جهانی  اتحاد  به  عراق  بین به  تروریسم  علیه  ساخت  ها  وارد  آسیب  حدودی  تا  ظهور  با  المللی 

ره  ها دوبادر عراق و سوریه بحث ترجیحات امنیتی جهانی هزاره سوم برای دولت   2013داعش در  

 زنده شده است. 

همه موازنه کوشش  برای  مهمجانبه  که  منطقه  در  نظامی  جهان  های  در  امریکا  بنیادی  راهبرد  ترین 

های نظامی در  است پس از ظهور داعش در معرض تغییر است. بدون اینکه از ضرورت این موازنه 

موازنه  این  شود  کاسته  استراتژی  چدید  مبارزه علیه ضدتعریف  از طریق  جز  و عناصر دولت ها  ها 

ای و جهانی تعریف و تنظیم شدنی نیست. درهرطرف، دوستان و رقیبان و دشمنان  ضد امنیت منطقه 

 اند. ای از مسأله یافته استراتژیک تعریف دوباره 

طالبان   و  القاعده  و  و  قطب داعش  است.  قدرتها  نشانده  یکدیگر  کنار  در  را  رقیب  جهانی  های 

سرد نتوانسته بودند هیچ پیوند و اتحاد و یا مودتی داشته باشند به دلیل  کشورهایی که در طول جنگ  

دولت  و  کشورها  امنیت  یگانه  ماهیت  درباره  مشترک  عقاید  و  امنیتی  مشترکه  دربرابر منافع  ها 

 اند. ها در این زمان کنار یکدیگر قرار گرفته ضددولت

ها هدید از جنس تهدید سنتی که دولت های چون طالبان داعش یک تحقیقت این است که تهدید سازمان 

تر از آن،  این است که این  به تناسب موقعیت ژئوپلتیکی خود به آن آشنا باشند نیست. اما نکته مهم 

تهدید جدید ضددولت توانسته  از پیشرفت تهدیدات سنتی بین کشورها کاسته و تا حدودی آنها را تغییر  

ای در درگیری احتمالی در دریای  کارگیری بمب هسته ه شکل دهد. در تحلیل مسائل مربوط به خطر ب

رغم خطرناک بودن جهانی آن و تأثیر  کره شمالی باید احتیاز نمود که به   جنوب چین و میان امریکا و

نمی  انسان  و  کره  سرنوشت  بر  خطر  این  تهدیدات  بزرگ  طبقه  و  زمره  در  را  آن  متعارف  توان 

داد. ای  غیرهسته جای  کشورها  بین  به   مرسوم  سالح خطر  هسته کارگیری  نظر  های  به  دیگر  که  ای 

آمیز و غیرواقعی باشد هرچه باشد نه تنها به یکباره سرنوشت زمین و انسان و  رسد چندان توهم نمی

درسی  مجال  کند بلکه تردید وجود دارد که درصورت تحقق چنین احتمالی  ها را تعیین می ملل و دولت 

 باقی بماند. سودمند از سیاست برای کسی 
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 فصل دهم: جنگ مشروعیت و مشروعیت جنگ

 جنگ ریشه در ترس و شکست دارد یا شکست و ترس ریشه در جنگ دارد؟  

شکست خورده است از آن به بعد بخواهد یا نخواهد از دشمن  چون و چرابی ملتی که از دشمن خویش 

توان آن را شکار  کند. یک ملت برای دشمن خود همچون صیدی است که بارها میخویش تبعیت می

کرد تا آنجا که دیگر رمقی برای آن شکار نباشد. یک ملت که بخواهد دشمن خویش را تنها با نصایح  

اش و شکار او  ز بازدارد دشمن خویش را در تجاوز و دشمنی اخالقی و دعوت به انصاف از تجاو

 سازد. تر میحریص 

توان انکار کرد و نه جنگ را. البته جنگ یک عمل نیست یک دوره است و بنابرین  نه دشمن را می 

دوره  آن  جنگ  است.  جنگ  در  ماهوی  امر  از  زمان  منازعه  به  معطوف  اراده  آن  در  که  است  ای 

دارد.   آنکه میبه طریق جنگ ظهور  اما جنگ می رغم  ندهد  تواند باشد. جنگ به  تواند جنگیدن رخ 

جنگ هر آن زمان هست که صلح نیست پس    144عقیده هابز تنها به معنی نبرد یا عمل جنگیدن نیست. 

اصل بر ظهور جنگ است و نیازی به استدالل برای دوره جنگ نیست زیرا این ظهور غالبه است،  

نیا یعنی صلح  آن  یک عقیده  و خالف  نه وضع صلح  و  به وضع جنگ  است. پس عقیده  دلیل  زمند 

خواهد. به تصریح هابز در وضعیتی که ترس از جنگ نباشد  مبتنی بر عقل است و خالف آن دلیل می 

اند بیشتر گرفتار وضع جنگ داخلی  طلب بودهاحتمال جنگ بیشتر است. آنها که تابع حکومت صلح

  145اند. بوده

هابز صلمع می ذالک  مضاعف  ترس  مولود  را  انسانح  دارند  داند.  وحشت  یکدیگر  تجاوز  از  که  ها 

می  ایجاد  را  می دولتی  آن  اجتناب  و  ترس  با  که  کنند.  کنند  در صلح زندگی  از  توانند  قرن  بعد  پایان 

بیست بیستم   دوم قرن  دهه  در  دولت ویکم  و  که  آن هستیم  به صلح  شاهد  والقاعده  ترس داعش  از  ها 

هراسند و قانون شکنی و طغیان و  ها کمتر می ها، مردمان و اتباع دولت و در برابر دولت   اندیشند می

با حاکمیت  به مخالفت  پلیس و نیروی سرکوبها  توسعه  از سده گذشته رواج  کننده دولت رغم  بیش  ها 

 دارد.  

 
144. Hobbes, LEVIATAN, Chap, xш, THE FONTANA LIBRARY: London, 1967, P. 144. 
145. Hobbes, LEVIATAN, Chap, xш, THE FONTANA LIBRARY: London, 1967, P. 144. 
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معلول است  روسو در نقطه مقابل هابز ایستاده است. این ترس نیست که سبب صلح است بلکه ترس  

ها را نه  جویی مسبب ترس است. وی سبب و ریشه ترس ذاتی انسان گریزی و صلح جنگ   . و نه علت

بلکه صلح دشمنی  و  او و جنگخصومت  او می جویی  انسان جنگ گریزی  و  داند.  به جنگ  میل  جو 

به جنگ و خصومت با همنوحمله به دیگری در او نمایان می  اجتماعی است که  ع شود. این انسان 

می متمایل  دولت خویش  و  حکومتشود  و  پدیدار  ها  جوامع  در  انسان  مقصود  این  تحقق  برای  ها 

 146شوند. می

ها نباشد تا آنها را وادار به فرمانبرداری  گوید تا زمانی که حکومتی حاکم بر انسانهابز در لویاتان می 

ی این نام را داده معلوم نیست[ و  اند ]چه کسبرند که به آن حالت جنگ نام داده سر می کند درحالتی به 

در نظر روسو فیلسوف واقعی برای درک و     147این جنگ، جنگ هر فرد در برابر فرد دیگر است. 

مطالعه   مورد  آنها  اجتماعی  فرآیند زندگی  در  را  انسانی  افراد  نباید  انسان طبیعی  از  درست  تصور 

اند. این عقیده همانگونه  مده و تخمیر شده هایی که صدها بار در خمیرمایه جامعه ورآقرار دهد. انسان 

شناسی نیست بنابرین باید مقصود  که خود  روسو اظهار کرده است مبتنی بر شواهد تاریخی و زیست 

داند و از همین روست که انسان  هابز را تبیین کنیم. هابز خصومت و جنگ را ذاتی طبیعت انسان می 

ج و  خصومت  در  حکومت  داشتن  از  پیش  می همچنانکه  بسر  نیز  نگ  حکومت  ایجاد  از  پس  برد 

به دولت  به شیوة دیگری  احاله می ها و حکومتخصومت و دشمنی  شود. هابز در عبارات بعدی  ها 

این خصومت و دشمنی را منشاء خوف درونی انسانی و میل او برای ایمن کردن خود و مایتعلق خود  

 شمارد.برمی

تواند تمامیت رابطه انسان را با انسان دیگر توضیح  جنگ نمی پذیریم که  انتقاد روسو از هابز را می 

بگوییم   باید  معذالک  دولت   گرچه دهد  و  نیست  اساس جنگ  بر  دیگر  دولت  با  دولت  برای  رابطه  ها 

یکدیگر را   با  آنها دشمنی  اشاره شد،  اما همچنانکه پیشتر  دارند  نیاز  به سرباز  براساس  اکثراً  جنگ 

ها.  مفهوم دشمنی مبتنی بر اراده فردی انسان   کمتر بر  کنند و  یف می تجاوز از حدود سرزمینی تعر

دولت  میان  تنها  آن  بروز  و  دشمنی  براین  و ضددولت  اضافه  دولت  میان  آن  احتمال  بلکه  نیست  ها 

 )همچون القاعده یا داعش( نیز غیرقابل انکار است. 

 

  دم جنگ و دام عمل 

میان صلح می در  حتی  سیاسی  گفت عمل  نیست.  آمتوان  بالقوه جنگ  مفهوم  از  خالی  شرایط  یزترین 

ای ناخواسته است و از همین رو است که آن را غیرقانونی  نکته مهم اینجاست که گرچه جنگ خواسته 

 عنوان امر اضطراری و نه تخییری پذیرفته شده است. الملل به اند. اما جنگ در قوانین بیناعالم کرده 

و   واقعی  امر  یک  را  جنگ  درعیناشمیت  و  الوقوع  نامشروع محتمل  مطلقاً  اخالقی  نظر  از  حال 

داند که دشمنانی در معنای وجودی وجود  از نظر سیاسی تنها هنگامی آن را مشروع می   148داند. می

داشته باشند تا جنگیدن و دفع جسمانی این دشمنان جنگ را از لحاظ سیاسی موجه سازد. تصور جنگ  

انت تصور  یک  دشمنان  وجود  یا  بدون  باشد  ابتدایی  چه  جنگ  آیا  که  است  این  سئوال  است.  زاعی 

غیرابتدایی بدون دشمنان قابل تصور است؟ اگر عمل سیاسی فراگیر و مطلقاً فارغ از دشمنی امکان  

نمی فرو  جنگ  به  هیچگاه  بشر  سرنوشت  بود  می  جنگ پذیر  تعقیب  افتاد.  از  حاکی  حقیقت  در  ها 

 
146. Ecrits sur L’abbé de Saint Peirre, O. C. t ш, P. 607. 
147. Leviathan, Sirey, P. 124. 

 .54. ترجمه رسول نمازی، ص  148
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اند یعنی جایی که عمل سیاسی در آستانه به  زهای عمل سیاسی نیروهای رقیب بر پرتگاه هولناک مر

نمی  گرچه  است  رسیدن  پنداشت. جنگ پایان  سیاسی  عمل  از  خارج  مطلقاً  را  جنگ  موجب  توان  ها 

جنگ  می گرچه  کنند.  تعیین  حلقه  آن  از  بیرون  را  سیاسی  عمل  حلقه  درون  دشمن  سرنوشت  شوند 

از آنجا  اند.  چنانکه گفته شد آن را غیرقانونی اعالم کرده ای ناخواسته است و از همین رو همخواسته 

باید پذیرفت عمل سیاسی حتی در میان   پس عنوان امر اضطراری پذیرفته شده استبه  حداقلجنگ که 

 آمیزترین شرایط خالی از مفهوم بالقوه جنگ نیست. صلح

اند  فع احتمالی آنان تدارک دیده ها نیز برای خود دشمنانی دارند و تدابیری برای دترین ملتدوستصلح

دلیل فقدان فونکسیون  و اگر برای دولتی میل به دوری از تشدید جریان تسلیحات نظامی وجود دارد به 

اینکه همه کوشش کما  است.  پیروزی مطلوب  تدارک  در  نه آن  منع  های  برای  چندان سودمند جهانی 

دشمنان برای هرطرف از اطراف نشده است.  های نامتعارف مانع از تمایز دوستان و  گسترش سالح 

خاصیت بودن  های بزرگ چیزی جز اعالم بیهوده و بی باید عرض کنم طرح خلع سالح جهانی قدرت 

هر از  در جمهوری اسالمی  ای که ما نیز  های موضوع تخلیع نیست. خلع سالح جهانی یا منطقه سالح 

سالح  درباره  را  آن  خاورمیانگاهی  در  موجود  اتمی  کرده های  مطرح  پایان    -ایمه  اعالم  معنای  به 

مهم دشمنی  از  یکی  درحقیقت  نیست.  بی ها  عمومی  سالح  خلع  برای  انگیزه  اینگونه    تاثیرترین  شدن 

آن است. اصواًل موضوع خلع سالح دولت های  نسبی  قرار گرفتن  همه  سبب در دسترس  ها به سالح 

الح های در اختیار آنها درنهایت برای تمرکز  کوچک و یا مسئله محدود ساختن آنها در استفاده از س 

صفوف قدرت های تسلیحاتی جهان است. مانند میل و اشتیاقی که امریکا از یک سو و چین و روسیه  

 دهند. های اتمی از خود نشان می از سوی دیگر در مسأله خالی ساختن شبه جزیره کره از سالح 

( است مسلم  war as an endingنان نهایت )( غیر از جنگ چوwar till endingجنگ تا نهایت )

تا   جنگ  و  جنگ  از  پس  جنگ  به  دعوت  سیاسی  مرام  و  آیین  حتی  و  مذهب  و  دین  هیچ  که  است 

کند. جنگ بدان حد مطلوب و دوست داشتنی نیست که بتوان همواره آن را طلب کرد.  آخرالزمان نمی 

برای یک غایتی ساخته می  آن غایپس هر جنگ  پیروزی بر  شود که در زمره  ت غلبه بر دشمن و 

موجود شریر و شیطانی و نفی فتنه و خیانت )قاتلوهم حتی التکون فتنه( و اکتساب نیرو و زمین و  

ثروت و امثال آن است و پس از نیل به هدف و تحقق آن دیگر جنگ از برای جنگ هیچ وجه اخالقی  

پس   که  هدف  و  مقصود  بر  مبتنی  جنگ  برابر  در  ندارد.  هنجاری  نیو  دیگر  از  مقصود  به  ل 

و ندارد  )  موضوعیت  نهایت  چونان  اصطالح  جنگ صرفاً  شده  war as an endingدر  تضمین   )

( به سوی نابودی مطلق همه  war till endingاست در مقابل قسم دیگر جنگ یعنی جنگ تا نهایت )

حظات نیهیلستی در  ها جنگ در آلمان نازی را تا حدی که با مال کند. برخی چیز تا آخرین حد میل می 

دانند. این قسم از جنگ ها خود تسلیحات  عقیده مرام حزب نازی همراه است از سنخ این نوع اخیر می

خاص خود را می طلبد و متأسفانه باید گفت هنوز سایه این مفهوم از جنگ به رغم تجربه تلخ جهانی  

های بزرگ از جمله پنتاگون قدرت های جنگ  پارتمانهای داز دو جنگ بزرگ همچنان بر سر پروژه

 سنگینی می کند. 

نمی  باشد انکار  توجیه  قابل  به سبب وجود دشمنی واقعی  اینکه جنگ  آغاز  ولو  توان کرد که پیدایش 

دشمنی امری است منوط به عمل سیاسی که  وجود دشمن و  جنگ و به فعلیت رساندن حالت ادراک  

شود اما توسط  اندهان و رهبران ارتش آغاز نمیدر آن تصمیم اطراف دخالت دارد. جنگ توسط فرم

هنگام رغم ضرورت جنگ به تواند خودبخود آغاز شود زیرا بهشود. جنگ نمی آنها اجرا و انجام می 

تواند سبب خویش باشد. بنابرین جنگ که پایان عمل  تواند توجیه کند و نمی جریان آن، آن خود را نمی 

س  یک عمل  درون  از  متعینی است  پرداخته می سیاسی  و  ساخته  است  از جنگ  پیش  که  شود.  یاسی 
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شود در درون یک عمل  ها می ترین رفتارهایی که منجر به پیدایش یک جنگ میان دولتحتی خصمانه 

سیاسی است و حتی چنانچه نظامیان حاکم بر سرنوشت کشوری باشند آنها به عنوان سیاستمداران و  

تعریف می  نظامیان یک جنگ را  پیش کوک شده در  کنند و  نه  از  بازیچه  به سان یک  آن را  آنگاه 

 گذارند. دستان ارتش و نظامیان می 

المللی کلوگ یا ) متعهد هستند که از    اند شده (  Pact of Paris 1938کشورهایی که عضو پیمان بین 

و  منازعات  حل  برای  جنگ  از  استفاده  از  و  کنند  پرهیز  ملی  سیاسی  ابزار  یک  عنوان  به  جنگ 

ه کلوگ  اختالف  پیمان  توجیه  در  بپرهیزند.  باشد  هرچه  آن  منشاء  و  باشد  که  رقم  هر  از  ایی 

(kellogg که انکار نمی ) اشمیت   -المللی واقع شود سیاست بیناجرای تواند ابزاری برای  کند جنگ می

می  استثناء  را  می آن  که  او  داند  بعدی  توجیه  این  اما  ببخشد.  واقعی  محتوای  معاهده  به  بسیار  تواند 

طور کلی غیرقانونی کرد بلکه تنها امکان دارد افراد،  توان به گوید جنگ را نمی عجیب است. او می 

شوند مردم، دول، طبقات، ادیان و غیره را که با غیرقانونی معرفی کردنشان صریحاً به دشمن بدل می 

نمی   149رد. غیرقانونی اعالم ک او که جنگ را  دانست یک تصدیق  طورکلی غیرقانونی  توان بهسخن 

توان آن  نحوی رأی مشهور او را درباره جنگ که نمی هنجاری و تجویزی درباره جنگ است که به 

می  تصحیح  دانست  اخالقی  باطن  را  در  جهت  آن  از  جنگ  درباره  اشمیت  مهم  موضع  اما  کند. 

دول و دترمینیسم جنگ از چنان اصالتی برخوردار است که حتی مردمان  آن  غیراخالقی است که در  

 نفسه جنگ بسته است. کند. بر این مبنا همه چیز به اراده فی ادیان را برای خود ضبط و مصادره می 

گردند که از قوانینی ناشی شوند که  ای را هنگامی حائز می" تعهدات اخالقی اعتبار نامشروط یا مقوله 

همه تعینات امکانی که به یک  قید و شرط ساخته و تلقی از این اراده چنین باشد که از  اراده را بی 

نفس عقل عملی می  با  متالئم  را  آن  می معنی  وفادار  قوانین  به  به    150سازد." کند  این سخن حکیمانه 

زبان ساده بدین عبارت درمی آید که: اگر اخالق می خواهید مانع اراده نشوید که اراده با پاگرفتن و 

ق بدون چون و چرا ظاهر می گردد. ممکن است  اخال بدیهی  امکان یافتن آن قانون می شود و اعتبار  

این   پاسخ  نیست؟  مجاهدت  اخالقی ورای  دستور  هیچ  اسالمی  ماهیت  با  سیاسی  در عمل  آیا  بپرسیم 

است که  مجاهدت فضیلت مطلقه است. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. بدون جهاد هدایت ناممکن  

می  ابتر  و  ناکام  سیاسی  عمل  و  چناناست  این ماند.  در  اسالم،  جهان  در  اینک  آن چه  و  سوی سو 

مشهود است فاصله از عمل سیاسی جهاد آمیز به سردرگمی، گرفتاری افزوده و    خاورمیانهجغرافیای 

 های سیاسی برای غلبه را تضعیف و بلکه در بسیاری موارد عقیم ساخته است. کوشش

ها  ضمن حق تصرف حیات انسانداند و آن را متها می اشمیت حق اعالن جنگ را مخصوص دولت 

می می خویش  مردم  از  دولت  که  حق  این  آنها  داند.  از  همچنین  و  باشند  آماده  مردن  برای  خواهد 

بکشند. می را  دشمنان دولت  دولت 151خواهد  اعالن جنگ  که  انجام  درست است  ترتیب خاصی  به  ها 

طور  ه کشور دشمن بهشود و این کار مرسوم است که از طریق وزارت خارجه دولت متبوعه بمی

توان حق اعالن  شود اما فارغ از این دیپلماسی جنگ و تشریفات مربوط به آن نمی رسمی اعالم می 

کنند.  ها نیز به دلخواه خود اعالن جنگ می ها دانست. ضد دولتبه دولت   وص خصجنگ را امری م

بود که به پاریس و چند    های اینترنتی خود اعالن کرده داعش قبل از حمالت پاریس از طریق پایگاه 

مراتب   به  ضددولت  حیات  تصرف  حق  مورد  در  کرد.  خواهد  حمله  اروپایی  و   ترخشن پایتخت 

 
 .56ص . ترجمه رسول نمازی،  149
150. The Inelusion of the sthem, p. 32.  
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مجال گسترده و  کند. البته حق تصرف حیات توسط دولت دارای  ترین از یک دولت عمل میباکانه بی

 کند. عمومیتی است که ضددولت آن را آرزوی می

 

 ملزوم یکدیگرند جنگ و صلح الزم و 

شاید بتوان گفت جنگ و صلح الزم و ملزوم یکدیگرند و اهمیت هریک به اهمیت به اهمیت دیگری  

تر باشد صلحی که پس از آن و یا حتی قبل از آن  تر و مخرب بسته است. هرچه تأثیر یک جنگ وسیع 

ارزش با  و  ارجمندتر  است  شده  می تمهید  تلقی  ادامهتر  را  جنگ  کالزویتس  سیاسی    شود.  کوشش 

تنها  می آن  است  نافی صلح  حقیقت  در  جنگ  اگر  دارد.  را  خود  مخصوص  لوازم  و  ابزار  که  داند 

ای است که هنوز در صلح بالفعل نیست کما اینکه صلح که پایان جنگ و نافی آن است نجوای  نطفه 

ست دو  ها قابل شنیدن است. پس جنگ و سیاهای خسته و شلیک مردد موشک نطفه آن در غرش توپ 

 ماهیت جداگانه دارد که حاوی عناصر متقابل خود است. 

توان خواند. مقابالً  جنگ را تا زمانی که اطراف عمل سیاسی وجود دارند خارج از عمل سیاسی نمی 

اجتماعی را می نظام سیاسی و  فاتحه یک  نا جنگ هنگامی  م وارثان عمل خواند که دیگر چیزی به 

توان گفت جنگ طرف نیرومند عمل سیاسی همراه با آن  می  اخیر،  صورتغیراین سیاسی نمانده باشد  

عمل  میدان  در  رقیب  طرف  بیانجامد  پیروزی  حصول  بدون  و  زودرس  صلح  به  چنانچه  اما  است 

 آمیز بدون متولی نباشد. سیاسی دوباره جان خواهد گرفت تا عمل سیاسی صلح

آب و  دولت سرچشمه  سیاسی  تعهدات  و  الزامات  صلح  سیاسی  مشروعیت  و  شخور  نهادها  و  ها 

ها حاضر به قبول صلح، چه کوتاه مدت و یا بلندمدت و پایدار  المللی است. اگر دولت های بین سازمان

ها را به  داشت تا دولت بود و هیچ الزامی وجود نمی شدند در عمل سیاسی صلح فاقد مشروعیت می نمی

ی تحقق آن وادار نماید. اما مشروعیت اخالقی صلح و رأی مشروعیت سیاسی آن مبتنی  ترغیب برا

اراده عموم انسان  اکثر دولت بر  آنجا که  تا  هاست و از  دارند  به    در های عصر حاضر سعی  احترام 

وجود آورند  های عمومی نمایشی به اهی با اراده نی الف سخن سر دهند و از هر چند کهای همگااراده 

نوان مشروعیت اخالقی صلح گاه و بیگاه سود جسته و دیدگاه و رفتار سیاسی خود را متعهد به  از ع

 دهند. این اخالق نشان می 

وجود آورده یا با تعامل و همکاری تعیین شده صورت  های سیاسی آن را به بندی عمل سیاسی که گروه 

به آن بخشیده  یا  موقعیت ها را در  اند خود دولت مطلوب موردنظر را  تاریخی به اعالم جنگ و  های 

 کند. های داخلی دیکته می راند. شرایط و تعینات این عمل سیاسی را نیروهای نظامی و قدرتصلح می

نمی  به جنگ  دعوت  خود  و خرد  محدود  یا  باشد  و بزرگ  گسترده  سیاسی چه  در  عمل  آن  اما  کند. 

آ و  دارد  متناسب  استنباطی  مخاطرات جنگ  از  هیچگاه  ن را می حالت صلح  را  آن  احتمال  و  سازد 

نمی  می انگارد.  نادیده  منظر  این  دالیل  توان  از  ریاست  انگیزه  و به  جاری  انتخابات  در  پوتین  های 

جمهوری امریکا توجه باید کرد. با وجود ترامپ بهتر می توان دولت امپریالیسم جهانی را شناخت و  

لیبرال دمکراسی    چرا که در محدوده اندیشه سیاسی جهان را با وجود مخاطرات فراوان مهار ساخت.  

 حتی مفاهیم مهم و متعالی جنگ و صلح بی خاصیت جلوه می کند. 

گیرند اما  ها تصمیم می ها برای جنگها را. دولت ها صلح ها را دوست دارند و نظام ها، جنگ انقالب 

شویک پیش از هر مقصد دیگری  کنند. رهبران بلسوی پذیرش جنگ آماده می ها را به ها، دولت انقالب 

پایه  پی  نوپای سوسیالیستی  در  نظام  این  تأسیس  به  و عالقه  بودند  نوینی  کامالً  نظام  تحکیم  و  ریزی 
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کرد. اما در مقابل، در انقالب اسالمی ایران شاهد آن  های ملی ضد آلمانی را کمتر تحمل می خواسته 

با  ایم که در کلیت عمل سیاسی انقالبی  بوده دستگاه دولتی تا حدودی در عدد و عده همراه و همسو 

ها رهبری و نظامات انقالبی بوده معذالک این آمادگی برای دفاع و تمهید دفاعی در بسیاری از دوره 

 تابع اداره برای حفظ وضع موجود بوده است. 

 

 اصول فرااخالقی جنگ 

ها برای  ر جدی است " تقاضای جدی از انسان به یاد بیاوریم که انتقاد اشمیت از عمل امپریالیستی بسیا

که دیگران را بکشند و خود آماده مرگ باشند تا تجارت و صنعت برای استفاده بازماندگان شکوفا  این

این  یا  نوهشود  خرید  قدرت  جنونکه  و  شرورانه  امری  یابد،  افزایش  فریبی  هایشان  این  است.  آمیز 

ها بخواهیم تا بجنگند، بکشند  محکوم کنیم و سپس از انسان   مثابه نوعی قتل آشکار است که جنگ را به 

 152و کشته شوند تا دیگر هرگز جنگ وجود نداشته باشد." 

ها برای  هنجارهای اخالقی فرض کنیم کوشش دولت مطلق  اگر جنگ را مطلقاً عاری از  گوییم  ما می

استراتژیک را که در زمان صلح انجام  های بالقوه جنگ اعم از تکنولوژیک و  بهبود و ارتقاء توانایی 

های بالقوه فراهم  پذیرد باید غیراخالقی تلقی کرد. زیرا بنابر حکم اخالقی هیچ فرقی درباره توانایی می

های نظامی بالفعل یک کشور در حال جنگ وجود ندارد. تفاوت توانایی  شده در زمان صلح و توانایی 

موضوع حکم اخالقی و هنجاری نیست. البته ارتکاب بدوی و    بالقوه و بالفعل به معنای تضاد آنها در 

با ویژگی به عمل جنگی خود  نهادها و  های خاص خود سنجیده می ورود  قانون  شود و در عرف و 

المللی، احکام اخالقی و قانونی درباره کشور آغاز کننده جنگ وجود دارد و  های حقوقی بین سازمان

 بینی شده است. ش باره پیهایی مشروط دراین مجازات

فریبانه نیست. البته در دوران جنگ و یا  گونه و عوامتعریف یک دولت از دشمن یک تعریف گزاف 

تواند بسته به مالحظات امنیتی و اطالعاتی و یا نظامی خود چهره دشمنی را  حتی صلح یک دولت می 

رخ این بت بربیفکند تا    خواهد برای ملت خود وانمود سازد، و نقاب خودساخته را ازآنگونه که می 

نحوی که مایل است سامان بخشد و از آن سود ببرد. اما این بدان  بتواند کنترل افکار عمومی را به

می  دولت  که  نیست  دشمن  معنی  از  دولت  یک  تصویرسازی  باشد.  داشته  توخالی  دشمن  یک  تواند 

ن پیشفرض را درنظر داشت که  الوصف باید ایتواند برای مقابله با آن دشمن مفید افتد مع خویش می 

دولت متخاصم بهترین هنر سیاست بکر در برنامه ایجاد دشمن هراسی آن است  و یا چند  برای هر دو  

که دشمن هرچه بیشتر قوی و خطرناک معرفی شود. حتی در هنگام وقوع جنگ که باید به سربازان  

القا شود تا آنها را در نبرد و افسران جنگ روحیه  دل ساخته و ایده  علیه دشمن قوی   بخشی و تشجیع 

هیچ دولتی متمایل نیست چهره دشمن خود    -امکان غلبه بر دشمن را در جان و روان آنها تقویت کند 

 را بیش از حد زبون و سست و شکستنی بنمایاند.  

دشمن در عمل سیاسی گرچه از نظر عدد و ع ده متفاوت و متکثر است اما مفهوم مقوم آن در عمل 

ی بیش نیست. دشمن همان است که عمل سیاسی را با کشمکش و منازعه پیرامون محور  سیاسی یک

سازد. تصور یک عالم بدون دشمن مترادف است با تصور یک عالم  بخشد و متعین می خویش حد می 

انسان  چگونه  دوست.  باشد  بدون  دنیوی  اندک  و  اقل  ولو  یکدیگر  به  دوستی  و  مهر  نسبت  بدون  ها 

همی کنار  پس  توانند  کنند.  اراده  را  خود  جامعه  سیاسی  مشترک  کوشش  از طریق  و  کنند  زیست  م 

سازد این عمل سیاسی نیز  گرایی وجود دارد که عمل سیاسی را بنا می همانگونه حس مودت و همذات 
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تواند پایدار بماند و در هر لحظه امکان فروریختن آن وجود دارد؛ زیرا انسان  بدون وجود دشمن نمی 

خواهد از حیات فردی و اجتماعی خویش پاسداری  ا موجود خطرناک دشمن است که می در مواجهه ب

تر  کند. عمل سیاسی بدینگونه فرصت محکم کند و حفظ آن را به قیمت جان خویش ضروری تلقی می

می  بارورشدن  سرانجام  و  شدن  تنومند  و  حفظ  گشتن  را  سیاسی  عمل  به  ملی  دعوت  آنچه  پس  یابد. 

های گوناگون آن است. این  رغم مصادیق مختلف در مجال ای از دشمن به مفهوم یگانه کند تصور  می

شود و دفع آن ضامن رفع  دشمن خارجی باشد یا داخلی به هنگام تحقق یک پروسه سیاسی ظاهر می 

باز به شناسایی وحدت روح عمل سیاسی منجر می  شود. در عمل موانع حیات این پروسه است که 

نحو  حو مستقیم و غیرمستقیم میل به رخنه دارد. چنانچه موجودیت سیاسی نتواند به نسیاسی دشمن به 

ای جز تخریب درونی عمل سیاسی از طریق رخنه وجود  مستقیم مورد حمله و تجاوز قرار گیرد چاره

 ندارد. 

را  میوه مقابل  دشمن  مقصود  به  نیل  برای  که  نیست  کسانی  آن  دامان  در  جز  سیاسی  ی حقیقی عمل 

ها به مراتب نسبت به رقبای دیگری که در عمل سیاسی با آنها مشترکند پایدارتر و  ته باشند. این شناخ

تواند به اتحاد اجتماعی و سیاسی  مندترند. حتی تعیین یک دشمن فرضی و مجازی میتر و بهرهماندنی 

تکثر است  حاصلی که در طبیعت جامعه مرغبتی و بیطرفی سیاسی، مشقت و بیمدد برساند و از بی 

 بکاهد.   -شودو موجب سستی در عمل سیاسی می 

ای به تمییز دو مفهوم بنیادی عمل سیاسی دولت و عمل سیاسی نامشروط یا  در اینجا بد نیست اشاره 

شود اما برخالف عمل  مطلق بنماییم. دولت یک هویتی است که با دوست و دشمن سیاسی شناخته می 

ت و دشمن در آن ماهیتی چندان از پیش تعیین شده ندارد و  سیاسی که هویتی پدیداری دارد و دوس

همچنین آن اواًل و بالذات تاریخی و جغرافیایی نیست دولت اواًل و بالذات تاریخی و جغرافیایی است و  

اند و همچون رو دوست و دشمن دولت بسیار قوی و نیرومند در جغرافیای سیاسی جای گرفته ازاین

 برخوردارند.  دولت از یک وحدت تاریخی 

می  بازنموده  انسانی  عمل  حد  همان  در  اقتصادی  و  اخالقی  سیاسی،  گوناگون  بنابرین  شئوون  شود. 

ماهیت عمل انسانی حدی فوق حدود سیاسی و یا اخالقی و کذا نیست. آن در همان حد است. انسان  

متحده کسانی در  حتی اگر در کنج غاری نشسته باشد از عمل سیاسی تهی نیست. هم اکنون در ایاالت  

اند که انگیزه آنها جز مخالفت و مبارزه با موجودیت وایت هاوس نیست و من برخی  کنج عزلت گزیده

می  آنها را  دارای  از  که  با  شناختم  اخالقی برجسته شخصیتی  و محاسن  اینکه  فضایل  کما  بودند.  ای 

سیا  هم  و  اخالقی  هم  کلمه  معنای عام  به  انسانی  انزواطلبانه  دو  همان عمل  فرد  و  است. جامعه  سی 

های  کند. بنابرین عمل سیاسی یک شأن مجرد از دیگر ویژگیروی همان حد انسانی را منعکس می 

را   خود  خاص  بازتاب  سیاسی  عمل  آینه  در  شئوون  این  همه  و  نیست  انسان  اجتماعی  و  اقتصادی 

 دارند. 

 

 شهری دولت جهانهای جدید برای امکان

المللی باید  مابین و روابط بینها در محدوده روابط فی شد رفتار دولت موفق می شدن  اگر پروژه جهانی 

شدن  که الزمه جهانی بود  می به اتحاد و وحدت نوعیه انسانی  منوط  بود و همه  هرچه کمتر سیاسی می 

اتفاق  ی حقیق چنین  اما  هنوزاست  است نیافتاد  ی  دولت  ه  یازدهم  و  از  بعد  جهانی  نخست  سپتامبر  های 

را  به خود  کمربندهای  کتدریح  محکم  بیشتر  خود  به  اهردبرای  شدن  جهانی  برابر  در  و  ند. 

   ند. اه ای و درونی همت گماشتهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی منطقه ریزیبرنامه
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های محلی و  منازعه دولت   ناشی از نحو تام و تمام و بدون موانع جدید  جهانی شدن انسان چنانچه به 

معنای پایان جوانب  شد باز به پذیر می های قرن نوزدهمی امکان شدن ارواح کهن دولت ای و زنده طقه من

یکم دولت ایالت متحده با شوق فراوان مدعی وبود. در آغاز قرن بیست نمی   یو دوست  یدشمنو جهات  

خصوص در اتفاقات رخ داده به و نیم از  های جهانی شدن بود اما اکنون که به یک دههتسخیر دروازه

بینی  شدن انسان و جهان به سرنوشتی که پییش یابیم که داستان جهانی نگریم درمی منطقه خاورمیانه می 

 دادن است. های دیگری درحال رخ ها و احتمالشود و گویی عناصر سیاسی و جریان شده بود تمام نمی 

بگیریم   تمام کره زمین را  فرض  پیدا شود که  آن  دولتی  نه تنها دیگر  تحت حکم واحد خود درآورد 

های دولتی درکنار دولت نخواهد بود و بدینگونه معنی دولت تعالی دیگری خواهد یافت بلکه موجودیت 

معنی و مشروعیت خواهند یافت و    جهانی   سیاسی خردتر از دولت تنها با اتکای بر آن دولت واحده

دولت مشروعیت متجزی  آهای  شاهد  اینک  که  نخواهد  ها  اعراب  از  محلی  و  معنی  دیگر  هستیم  ن 

بین  نیست که هیئت و شاکله سیاسی جامعه  این بدان معنی  پایین  داشت.  به  باال  از  الملل جدید صرفاً 

می فرمان اجرا  را  موجودیت ها  که  است  معنی  بدین  اکثراً  بلکه  چنانچه  کند  حتی  سیاسی جزیی  های 

 باشد. سیاسی آن جز با امضای دولت واحده مقدور نمی نحو مستقل ادامه حیات دهد شناسنامه به

ی جغرافیای طبیعی بدون استثناء در سیطره چنین  بنابرین تصور دولت جهانی به این معنی که همه 

ها وجود دارند که از  رسد. کما اینکه بسیاری از سرزمیننظر نمی آید چندان ضروری بهدولتی درمی 

اند تا بر روی آنها حکومتی مستقر شود.  قابلیت آن را هنوز نیافتهکنند و یا  پذیرش دولت اجتناب می 

های گوناگون  ملت هایی که  بنابرین هیچ ضرورتی وجود ندارد که در مفهوم دولت کامل همه سرزمین

 ی درآیند. اه دولت واحدپیکر و سازمان ذیل قلمرو  اند را در خود جای داده 

در غایت تاریخی آن  اصالتاً سیاسی باشد  پاسخ به این پرسش چنانچه  آیند؟  وجود می ها چگونه به دولت

نحو تام و تمام اشکار  ها را به ها، ماهیت دولت پاسخی کافی نیست. موضوع پدیدار شدن زمانی دولت 

های دیگر جز  یابد و بنابرین اجتماع دولت ها در پهنه جغرافیایی آنها تحقق میسازد. ماهیت دولت نمی

که در بینیم که درحالی های جغرافیایی توضیح دادنی نیست. درهمین زمان نیز می رتاز طریق ضرو

اقلیم  دولت برخی  می ها  زیست  مقتدر  و  قوی  سرزمینهای  آنها  جغرافیایی  مجاورت  در  با  کنند  هایی 

شدنی نیست که تاریخ گاه نفی های ضعیف و سست و حتی آنارشی وجود دارد. این احتمال هیچ دولت

 ای آغاز شده باشد و سرانجام جهان با یک دولت تمام شود. جهان با یک دولت واحده سیاسی 

 

 های جدید برای جنگ امکان

آورد  وجود میترس از جنگ بسیار فریبنده و اغواکننده است. تا بدان حد که در انسان این میل را به 

دو طرف جنگ هر دو انسان هستند. هر جنگی که باشد حتی  که صلح را پایدار و ماندنی تصور کند. 

هایی جنگ اتمی و نیتروژنی و ضد ماده و هر جنگ خانمان برانداز دیگر که حساب کنید همه جنگ 

دوسوی   که  واقع  طرفینهستند  تصمیم  مورد  و  گیرنده  می   -  شدهتصمیم  نمی باشند انسان  یک  ت.  وان 

معنی نفی جنگ حق علیه باطل و  طرف جنگ را انسانی و دیگری را ضدانسانی تلقی کرد. این به 

برعکس نیست زیرا جنگ باطل علیه حق جنگ انسان مطیع شیطان علیه انسان تابع حق است. پس  

های ضدبشری نه یک اصطالح عمیق فلسفی است و نه یک کالم حقیقتاً الهی. ما  این اصطالح جنگ 

به  د نداریم که جنگ طاغوتیان و ظلمه و مشرکان علیه دین را  ر هیچ جای قرآن و روایات سراغ 

حیوان   به  انسانی  حالت  کریم  قرآن  در  اگر  باشد.  کرده  تعبیر  انسان  علیه  غیرانسانی  موجود  جنگ 
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اگر   اال   و  آنهاست  بودن  طاغی  و  آنها  بودن  باطل  سبیل  بر  بدلیل  است  شده  انسان    موجود توصیف 

 تر از حیوان نامید. تر و گمراه توان او را بدتر و پست غی نباشد که نمی طا

توده  سرنوشت  گرفتن  دست  به  و  مال  و  جان  تصرف  حق  جنگ  اعالن  حق  بر  بزرگ عالوه  های 

می  مشاهده  عراق  و  سوریه  در  که  آنچنان  می مردمان  نیز  ضددولت  کار  باشد.  شود  راندن  تواند 

های وسیعی  کار ضددولت نیز باشد. مهاجرت توده تواند  به مهاجرت می مردمان  از  های بزرگ  توده

موردی از تغییر محل مسکونی مردم توسط نیروهای    2014در سال  ها به ترکیه و اروپا  از سوری

یا همان ضددولت  نامتعارف  تنها کشتارهای گروهی و  نظامی  آن داعش است. مسأله  ها و در رأس 

داعش  دسته  توسط  بوکوحرام  جمعی  گروه و  میانمار  و  در  بودایی  مسلح  تغییر محل  های  بلکه  نیست 

تصمیم  و  برای سرنوشت زندگی  قرن  گیری  به  در عصر ورود  که  دارد  واقعیت  ازاین  نشان  آنها  ها 

دولت  یکم  و  سایه بیست  و  نیستند  تنها  امر  این  در  که  ها  دارند  وجود  اطراف  در  لویاتان  از  هایی 

 و زندگی و حیات فردی و اجتماعی مردم را در اختیار داشته باشند.  توانند جان و مالمی

یک دولت است که جهت    اقتدارتواند جنگ با دیگری را اعالم کند و این از لوازم اولیه  هر دولت می

تصمیم مهم و حیاتی بگیرد. حتی در هنگام صلح نیز یک  آن  غلبه و نابودی    بله با دشمن خود ومقا

را رو کند  بازی  ورقه  از  خود را از این قابلیت که قدرت دارد طرف دیگر  ب  و مراقدولت هشیار  

آماده تهی و جدا نمی  با یک دولت همراهی کنند و ارتش آن کشور  قابلیت  کند، هرچه مردم  باشد  تر 

بیشتر   دولت  آن  برای  شرافتمندانه  صلح  انتخاب  یا  جنگ  به  ورود  و  انتخاب  یا  اجتناب  همزمان 

پنداشت که باال رفتن پرچم سرخ و سفید جنگ یا صلح برای یک دولت در نهایت به    شود. اما نباید می

طلب  های زمان شناس و فرصت های رقیب یا دشمن و ضددولت اختیار آن دولت بستگی دارد. دولت 

 تواند جنگ یاصلح را بر یک دولت حتی زمانی که بدان مایل نباشد تحمیل کنند. می

 

 ضد دولت ها در برابر جنگ و مشروعیت 

دستهنمی آن  به  سیاسی تحصلی  نظریه   از  توان  مقبولیت دورهدرباره جنگ  های  فرازمانی  که  و  ای 

اند اعتماد کرد و با اعتنای تام به آنها نگریست گرچه هر  اند و در فاصله زمانی اندکی ظاهر شده نیافته 

خاص نظری و مفهومی را برای خوانش پدیدارها پیشنهاد  های  دیدگاه و نظریه سیاسی خودبخود کلیت 

کرده می یاد  "پدیده"  عنوان  به  آن  از  که  سپتامبر  یازدهم  درباره  نظریه کند.  همچنان  سیاسی  ام  های 

اند ولی در  گوناگونی در ایاالت متحده و در اروپا این پدیده را مورد توجه و اعتنای خویش قرار داده 

آنکه قابلیت طرح یک  شود بی اکثراً به نتایج و پیامدهای پدیده مذکور اشاره می  ها عموماً واینی نظریه 

 نظریه خاص فلسفی را داشته باشد. 

ترین قدرت اجتماعی و نظامی را  ها که بزرگ تاریخ شاهد موارد نادری بوده است که غیر از دولت 

اند جنگ را آغاز کند.  اند که توانسته اند عناصر تعیین کننده دیگری نیز وجود داشته در اختیار داشته 

پرده  حقیقت این است که اعالم جنگ برضد تروریسم توسط دولت بوش پس از وقوع یازدهم سپتامبر  

تواند یک  الجثه سیاسی غیراز دولت نیز می اشت که موجودات مجهول از این راز ناگفته تاریخی برد

گفت جنگ نامتعارف حقیقی در پایان هزاره دوم  توان  های قدرتمند تحمیل کنند. می جنگ را به دولت 

توسط القاعده آغاز شد و دولت امریکا با اعالن جنگ علیه تروریسم تنها آمادگی خود را برای مقابله  

 و نبرد با یک دشمن از نوع دیگر اعالم کرد. 
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عش  به تردد نیروهای دا  –سخره گرفتن تمامیت ارضی  کوشش القاعده و داعش در نفی مرزها و به

رقه فاصله  بنگرید  -در  سیاست  -موصل  ضرورت  از  برخاسته  است امری  عملی  برخالف    .های 

جنبش بین برخی  و  دهه  الملل سوم  کمونیستی  بیستم  70و    60های  بودن    -قرن  اعتباری  درباره  که 

نظریه  طبقاتی  مرزهای  دربرابر  ملی  می مرزهای  و    -کردندپردازی  داعش  و  القاعده  مخالفت 

های مفهومی درباره مرز قید و عهد مربوط به مرزهای مرسوم و تمکین به بازی با هر  النصره  جبهه 

تلقی شود همان است که   از مرز مهم  آنچه  دائمی است و  ذاتی و  از سنخ مخالفت  آن  به  و منسوب 

 گیرد.شکل می  های عملی و مؤثرتاکتیک به اقتضای  وحدت استراتژی  حفظ درضمن 

سلطه نوع دولتی آن ضرورتاً ضامن امنیت و نظم نیست. بارها داعش در  سلطه ضددولت برخالف  

های تحت کنترل خود یک شبه نظمی خود تعریف کرده را جایگزین نظم و نسق دیگر  برخی ناحیه 

احکام   و  نیستند  پایدار  عرفی  هنجارهای  ایجاد  و  عادی  وضعیت  برقراری  پی  در  آنها  است.  کرده 

قبودادگاه  به  منوط  آنها  داعش  های  برای  داخلی  دشمن  وجود  فرض  نیست.  عمومی  پذیرش  و  ل 

های متعارف پیشاپیش مطلقاً مردود است و از نظر سازمانی نیز تصمیم برای طرد و  برخالف دولت 

نابودی دشمن داخلی بر نفی و مقابله با دشمن خارجی ترجیح دارد. این اصل سبب تنیدگی و فشردگی  

می سازمانی  درون  آروحیه  و  جانگردد  برای  را  ذاتی  افزونمادگی  کارزار  و  مقاتله  و  تر فشانی 

تواند ضددولت را به جانب نابودی استراتژی آن سوق  کند. هرگونه رخنه در این تعریف دشمن می می

 دهد.

قانونمندی  یا  مشروعیت  هیچ  و  نظم  از  "هیچ صورتی  است:  جامع  اشمیت  نمی سخن  بدون ای  تواند 

داشت وجود  اطاعت  و  می محافظت  محافظت  باشد.  می ه  اطاعت  پس  )شوم   protego ergoکنم 

obligo اما این سخن تعریف جامع و مانع نیست. شاید    153اندیشم پس هستم دولت است." ( همانا می

های متحد یا متفق وجود نداشت.  اشمیت حق داشت زیرا هنوز بر اروپا سایه هیچ هویتی غیر از دولت

توانست ماجرای ترور شارلی عبدو در پاریس و دیگر نقاط، در قلب اروپا را به کمترین  کسی نمی 

درباره اطاعت از یک فرد، یا یک سازمان یا یک  وجه حدس بزند. در این باره به اجمال باید گفت  

ای قائل شد. حداقل مراتب اطاعت مختلف است. اطاعت فرد از  توان به یک ماهیت واحده دولت نمی 

ب بزرگ فرد  یا  از سازمان  فرد  اطاعت  تنافی  در  به  الضروره  و  نیست  باشد  دولت  که  سازمان  ترین 

اطاعت را بند    شخص مطیع توان مواردی یافت که این دو اطاعت کامالً دربرابر هم باشند.  ندرت می 

ها  طلبد که واالتر از جان باشد. پس اطاعت کامل تنچیزی را می داند و از اطاعت آنبرجان خویش می 

های اجتماعی و سیاسی  یابد و دیگر اطاعت تر است معنی می با اطاعت فرد از فرد دیگر که حقیقی 

آماه بودند تا برای آلمان  سپاهیان اس اس گرچه  و  موهومتر از اطاعت سنخ اول است. ارتش نازی  

ت در  عالوه ممکن اساطاعت از شخص رهبر بود. به  نازی  ند اما محرک اصلی قاطبه آلمانوشکشته  

د که  باشد  داشته  امکانی وجود  فرد  از یک  نتاطاعت  دولت  یا  سازمان  یک  از  اطاعت  یافت.  ر  وان 

که اطاعت فرد در درون یابد. درحالی امکان اطاعت معنوی در اطاعت از یک فرد فرصت ظهور می

انگیزه  به  هرچند  دولت  یا  سازمان  به یک  باشد  همراه  نیز  اخالقی  اطاعت  های  یک  نوعی  نحو 

توان گفت که اطاعت از یک فرد هیچگاه  شود. عکس قضیه صادق نیست و نمیرمعنوی شمرده میغی

سازمان درون  در  اطاعت  نیست.  فیزیکی  و  مادی  اطاعت  و  یک  القاعده  مانند  ضددولت  های 

آید زیرا این اطاعت یک طرفه است و شخص  حساب نمی خصوص داعش یک اطاعت کالسیک به به

  کند. کند محافظت باز و بدون قید و شرط دریافت نمی ی که آن را اطاعت می ضرورتاً از جانب مرجع
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های موصل بودیم، نوع اطاعتی  ها در دروازهعت مطلق داعشی در روزهای گذشته شاهد اظهار اطا

 ای بیابد. که موجب شده استراتژی نبرد تعریف تازه 

قیاس مع الفارق با داعش در اینجا اجازه دهید  ای به ماهیت انقیاد در عمل سیاسی داشتیم. در  ما اشاره 

آمیز که  توان توضیح داد. عمل سیاسی مجاهدت تا ببینم عمل سیاسی همراه با مجاهدت را چگونه می 

این   در  انگیزه اصلی  نیست زیرا  فردی  تهدیدی علیه زندگی  است خودبخود  مبارزه  جهاد  آن  الزمه 

ق این عمل سیاسی آنچنان با فضیلت و ارزشمند تلقی  عمل نیل به نابودی زندگی جسمانی نیست. تحق 

از  می بگوید چنانچه یک طرف  اخروی است. ممکن است کسی  آن حیات سعادتمند  شود که حاصل 

عمل سیاسی به حیات اخروی نامومن باشد سرنوشت این عمل پیشاپیش در شکست و نابودی است.  

ان مختلفی حضور دارند و اینگونه نیست  کنندگپاسخ این است که در عمل سیاسی اطراف و مشارکت

تواند  که یک عمل برای همه اطراف به یک شیوه و به همان مقصد تعریف شده باشد. طرف مومن می

شود  کند و برای او منکر و پلید شناخته می حیات اخروی وی را تهدید میاندیشد می هر آنچیزی را که 

تواند  شود اما باالحتواء از آن نمی با جنگ تعریف نمیاز خود طرد کند. بنابرین عمل سیاسی باالبتدا  

 تهی باشد. 

گروه  هویت  درباره  اشمیت  جماعت تشخیص  و  می ها  او  دارد.  مسیحی  منشأ  دینی  در  های  پندارد 

و   دوست  از  تقابلی  چنین  چنانچه  ندارد.  امکان  دشمن  و  دوست  تقابل  هنوز  دینی  تقابل  یک  محدوده 

وامع مسیحی درآید آن نشانه قلب ماهیت عمل سیاسی اصیل در آن  دشمن در قالب عمل سیاسی در ج

مقاتله   و  مجاهدت  که  اسالم  امت  در  سیاسی  عمل  در  اشمیت  نظریه  که  است  واضح  است.  جوامع 

ندارد.   از عمل سیاسی است، مصداقیت  نه  گروهزیرا در چنین عملی  بخشی ضروری  های مومنان 

کند بلکه به تمایز از دشمنان و فاصله و  منع نمی  عی دفا  تنها اعضای خود را از مشارکت در جنگ 

 154. کنددعوت می برائت از آنها که در قرآن مجید بدان تصریح شده

عمل سیاسی که در موافقت با عقیده اسالم تحقق یابد، جنگ یعنی قبول دعوت الهی. مجاهدت و   در آن

ن )قاعدین( برابر نیستند. مقاتله و  باالترین مقام قرب الهی است و مجاهدان با غیرمجاهدا  شهادت که

معیار   باالترین  آن  بلکه  است  پسندیده  و  ماذون  اخالقی است چون  و  هنجاری  امری  تنها  نه  مجاهده 

می  نامیده  برائت  که  سلبی  سیاسی  عمل  بدون  همچنانکه  است.  فضیلت  تمییز  پایدار  برای  دین  شود 

دارند و عزت  ستند ناموس خداوندی را پاس می ماند. آنها که چنین عمل سیاسی سلبی را پشتیبان هنمی

( و مظهر نام های جاللیه و جمالیه عزیز و  العزه هلل و للرسوله و للمؤمنین و سربلندی از آنان است )

به شرایط خاص   اعالم آن مشروط  آنکه  ندارد ولو  تجویز  این عمل سیاسی منع  اند. جنگ در  فتاح 

 155است. 

ای برای اصالح دولت  ای ایجابی درباره دولت نیست و در آن شیوه لیبرالیسم نظریه به عقیده اشمیت  

  د شود. تنها سعی لیبرالیسم این است که "امر سیاسی را به امر اخالقی ملزم سازد و تحت انقیادیده نمی 

برای  ای در باب انفکاک و تعادل قوا رواج داده است، یعنی نظامی  اقتصاد درآورد. لیبرالیسم آموزه

نتیجه  حکومت."  و  دولت  بر  نظارت  و  ساختن  نه  محدود  را  آموزه  این  است  جالب  اشمیت  گیری 

 156ای سیاسی." ای درباره دولت دانست و نه نوعی اصل پایهتوان نظریه می
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ای و جهانی اندیشه اشمیت درباره مشروعیت موضعی های منطقه وقایع جهانی و وقوع مکرر جنگ

 157نهد. تری میگرایانه رایی کاسموپولیتن کانتی بر موضع واقعگجنگ را، دربرابر صلح 

 

 هابرماس علیه"سرزمین" و له "جهانی شدن"  

می  اقتداء  کوربریج  و  اگنیو  قول  به  دمکراسی"  آینده  و  پساملی  "منظومه  مقاله  در  که  هابرماس  کند 

سرزمینی تنها در شرایط معینی  ها باید از دام سرزمینی حذر کنند. به عقیده اینان دولت  پردازی تئوری

پرسیم چگونه سرزمینی بودن و متعلق به  می   158گیری جامعه بوده است. مقدم بر جامعه و ظرف شکل 

اصلگوشه که  را  بودن  عالم  از  دولت ای  جغرافیایی  میاالصول  این  هاست  گرفت.  نادیده  توان 

خره گرفتن حقیقت جغرافیایی آنها  ها و کشورها و به سانگاری چیزی جز تهی کردن جهان دولت نادیده 

های بزرگ دنیا در جنگ اول و دوم و سپس دوران جنگ سرد  های نظامی دولت نیست. وجود بلوک 

گونه سرزمینی آنها را به این اقلیمی  های  هایی است که واقعیتو پس از آن نیز همه متکی به دولت 

ود آنها و به عبارتی تشخص جغرافیایی  ها و یا اتحادها سوق داده است. تعینات سرزمین و حدبلوک 

 ها مقدم بر هر اصل دیگر در مشارکت استراتژیک آنهاست. دولت

منشور   رأس  را  آن  آنکه  مگر  نیست  جامعه  از  خاصی  نوع  هابرماس  نظر  برخالف  دولت  اواًل 

 هایاجتماعی بشماریم و دارای وحدتی خاص بدانیم که در جامعه قابل شناسایی نیست. افراد و کنش 

انسانی در یک جامعه نامتعین و نامحدود است اما تعین مندرج در هویت دولت به مراتب اقوی و اکثر  

از دیگر تعینات اجتماعی است. چنانچه دولت را جامعه بدانیم پیوند جامعه دولت با جامعه عام خود  

ال منطقی و تسلسل  سازد که باید از آن به عنوان چامعه سوم یاد کرد. با این اشکترکیبی را ظاهر می

 توان تعریف دولت را به فصل جامعه تمام کرد. نمی

یابند اما تحقق این اجماع  ها همچون جوامع، حیات خود را از نقطه اجماع بنیادی ملی می ثانیاً دولت 

شود. حفظ و  امری پیشینی و یا پسینی و دموکراتیک نیست بلکه همزمان با پیدایش دولت پدیدار می 

های حکومتی و اداری  ت پس از نقطه آغاز اجماع بنیادی و حیات دولت است. تصمیم توسعه یک دول

ها امری اصیل و درونی و  دولت از خرد تا کالن به حیات یک دولت بسته است. پیدایش حیات دولت 

بدون لزوم مواجهه با دیگری است. هر چند که باید اصل و مفهوم "دیگری" را در شیوة پیدایش یک  

و اساسی دانست تنها به هنگام "حفظ حیات" و توسعه قدرت یک دولت است که "دیگری"  دولت ذاتی  

 شود.دولت ظاهر می  –در هیئت و لباس قدرت جهانی شدن و یا نیروهای مخرب ضد

هابرماس   کند. در دفاع از موضع وبر و در پاسخمی   ماس از مشروعیت دولت وبری انتقادثالثاً هابر

تواند جایگزینی موثق برای آنگونه وحدت باشد  جهانی درباره حقوق بشر نمی اجماع  کنیم  عرض می

ملت به ظهور رسیده است. دلیل آن این است که وحدت مدنی ریشه در   -که نوعاً در چهارچوب دولت

عام هویت بر  جهانی  وحدت  ولی  دارد  جغرافیایی خاص  جمعی  تکیه  های  بشر  حقوق  اخالقی  گرایی 

این وحدت    159کند. گرایی آن توصیف می وحدت شهروندان جهانی را به واکنشکند. هابرماس این  می

]هابرماس می از طریق "مبارزه"  گوید "خشم"[ علیه نقص حقوق بشر و  همبستگی جهان وطنی را 

چنین وحدت جهانی    غلبةبرد. هابرماس به  ها توسط دولت به پیش مینفرت را سرکوب حقوق انسان 
 

که آلمان نازی مرتکب آن شده است و  چناناشمیت به دو طبقه یا نوع از جنایت ضد بشریت قائل است. یک جنایت علیه بشریت است آن.  157

 دهند. جنایات برای انسانیت همان است که متفقین علیه آلمان انجام می 

158, London, 1995, 216, p. 94.stering Spacemain  w̏The trend from boundary to flo ̋. Agnew and Cambridgde 
 . 158منظومه پساملی و آینده دموکراسی، ص   .159
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اری برای گسترش وحدت مدنی ملی به وحدت فدراتیو جهانی وجود ندارد  بین است. مانعی ساخت خوش

  -با این همه باید پذیرفت که فرهنگ سیاسی موجود و بالفعل جامعه جهانی از آن وجه مشترک اخالقی

 160سیاسی برخوردار نیست که برای یک جامعه جهانی و ضروری است. 

به  انسانی  متمای شعور  جهانی  به وحدت  نسبت  کلی  و  طور  مختلف  مدنی  جوامع  در  معذالک  است  ل 

ای  های ملی و منطقه نحو مؤثر متمایل به حفظ هویت مناطق گوناگون جهان شعورهای متجزی ملی به 

نظام  است.  آگاهی خویش  برانگیزش  به  نتواند  که  جدیدی  احزاب  و  سیاسی  متناسب  های  ملی  های 

ماند و ضمانتی برای دوام  نتیجه می و بی  حاصلهای عملی آنها بی ها نایل گردد کوشش امروز در ملت

 هویت آنها در برابر مدرنیزه شدن نیست. 

تناقض  به  آمیخته  دولت جهانی  درباره  هابرماس  می گفتار  که سخنی جداگانه  است  طلبد.  هایی عدیده 

پایین ملی  دولت  مشروعیت  از  دولت  این  نمی مشروعیت  جهانی  دولت  این  است.  واجد  تر  تواند 

سیاست سیاست  رأس  در  فوقانی  به های  باشد.  ملی  دولت  در  مندرج  تحتانی  ایراد  های  این  طورکلی 

های ملی هیچگاه مفهوم دولت جهانی با آن  های پایینی از جانب دولترغم وجود ارادهوجود دارد که به 

یا دست  نخواهد شد و  اتوان سازمان حامل سیاست کم دیگر نمیاراده فرادست متحقق  ین  های جهانی 

 چنینی را "دولت" نام نهاد. 

باید حذف شود. سخن از حذف دولت درباره تاریخی  ایده دولت از تحلیل سیاسی/ تاریخی نباید و نمی 

های آسیایی و بخصوص منطقه خاورمیانه مطلقاً قابل قبول نیست. ایده دولت اگرچه همه چیز را  دولت

  العه این ایده کتاب تاریخ آسیایی ند اما بدون مطکشناسی آسیایی روشن نمی ه در علم اجتماعیات و جامع

ها در جهان سیاست در آرزوی آن و  ماند و این همان چیزی است که بدجنس انجام می آغاز و بی بی

 خواهان آنند. 

 

 پرسش هابرماس در مشروعیت غربی  

تاریخ انسان غربی  داند.  هابرماس مالحظه تاریخ انسان غربی را ذیل دیالکتیک روشنگری کافی نمی 

قرار عقالنیت استداللی است. استراتژی نظری از نقد رها شده و  ی یوتوپیایی منطق بی در پس وعده

دهد که  کنش نشان میشر و نوع بشر در گفتار، کنش و برهای فرد بکند. قابلیت به بازسازی میل می 

و تحول و تکامل عقالنیت غربی    های یوتوپیاییهنوز امیدی وجود دارد، امیدی که البته ورای آرمان 

   161است. 

چالش  برای  پاسخی  را  غربی  مشروعیت  میهابرماس  معرفی  مسئله  هایی  فقط  و  تنها  دیگر  که  کند 

یا حتی   پاسخ  تنها  است  یافته  که غرب  پاسخی  که  نیست  مفهوم  بدین  من  "سخن  نیست.  تمدن غربی 

گذارد. معذالک وی  وعیت غربی بازمیهابرماس راه را برای انتقاد از مشر  162بهترین پاسخ است." 

توان اندیشه  است. نمی  و تاریخی آن  همچنان متعلق به عالم و نظرگاه اروپایی و متعهد به تفکر غربی

اندیشه شرقی و یا اسالمی به غرب تلقی کرد بلکه بدین معنی است که در    های انتقاد  جنس او را از  

جهان غرب وجود دارد تا از نقاط ضعف الگوی  برای  تاریخی  هایی  دیالوگ دیگری با غرب، فرصت

 خود مطلع شوند.  

 
 . 158. منظومه پساملی و آینده دموکراسی، ص 160

161 . Thomas Mccarthy, The Critical Theory of Jūrgen Habermas, (Boston, 1979). 
 . 185. جهانی شدن الخ، ص 162
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توان صنعتی این است که نمی   -هابرماس معتوف است که مخاطره باز تولید اجتماعی در جوامع پسا

های دیگر منتقل  های دیگر یا به بازیگران اجتماعی و نسلآنها را به بیرون مثالً به جوامع و فرهنگ 

د تحوالت  جمله  از  پساکرد.  پیشین    -وره  اجتماعی  تمایز  و  تفکیک  فروریزی  است:  چنین  صنعتی 

انبوه و مصرف، تردید در نظام  های پایدار امنیتی و  مبتنی بر جنس و طبقه، سست شدن پیوند تولید 

 تجاری. 

ما   عقیدة  غیراروپایی  به  از  اروپایی  انسان  جدی  تمایز  بر  تأکید  سبب  به  اروپایی  سیاسی  جوامع 

ورانمی هویت تواند  به  ملی  مرزهای  گسترش  ی  یابد.  دست  جهانی  تازه  فدرال  مفهوم  های  دولت 

ها در عمل نفوذ خود را همچنان  در آسیا به لحاظ بنیادی خودبخود منتفی است گرچه اروپایی   ییاروپا

آنکه  بیش از  ها  اند. آسیایی تر بازار و فرهنگ آسیا و افریقا و اداره آن حفظ کرده هایی بزرگ بر بخش 

ایدة    و مبهوت   تمکین کنند مسحورها  ها برای آسیایی های از پیش تعریف شده تحفه اروپایی به هویت 

 اند. های تکنولوژیک اروپایی بازار جهانی و اندیشه 

می بر  هابرماس  مقدم  فرد  که  بگذارد  کنار  را  مابعدالطبیعی  فرض  این  باید  بشر  حقوق  مفهوم  گوید 

وج شدن  اجتماعی  مشکل  غربی  هرگونه  تز  این  گذاشتن  کنار  است،  نظری  حقوق  واجد  و  دارد  ود 

آنتی  متقابالً  روسو،  و  منتسکیو  آراء  بر  حقوقی  مبتنی  فرد  بر  جامعه  تقدم  بر  مبنی  را  آن  شرقی  تز 

آورد اشخاص در مسیر  کند و دوتز "فرد" و "اجتماع" را در مفاهیم بنیادی حقوق با هم می منتفی می 

خود   فردیت  جامعه  می پذیرش  انسان را  آزادی  و  سنت یابند  و  دیگران  با  روابط  ایجاد  در  های  ها 

 . گذاردبه نمایش میر فرد انسانی را بخش گوناگون تمامیت ههویت

، این  های اروپاییرغم مخاطره در وحدت و ائتالف سیاسی کشورهای اروپایی و بازسازی هویت به

سوم بیش از هر خواسته دیگر جهانی سودای   در شرایط جدید جهانی شدن پس از هزاره  قاره پرمدعا

های  سازمانهایی برای همچون سوژهشهروندان جهان    در آن یک دموکراسی جهانی در سر دارد که  

شوند. آنها هوادار مشارکت همه در انتخابات  جهانی به عنوان افراد فارغ از هرگونه ملیت تعریف می 

در وضعیت سیاسی جهانی با "شهروندان    سطح ملی است.المللی هستند که ورای  برای نهادهای بین 

به دولت ملت جهانی  آزاد و غیردولتی  های  سازمانجهانی"   از حق  نسبت  تأثیرگذاری سیاسی  ها در 

بود. شهروندان جهانی از ملت اند و به عضویت  های خود مستقل شده دولت  -تقدم برخوردار خواهد 

های جهانی را  ته نوع جدیدی از مشارکت در قدرت سازمانناخواس   اند و  های جهانی درآمده سازمان

 کنند.  تمرین می

های مبتنی بر حقایق  ها و اتفاق سازد اختالف های بنیادی را بیش از هرچیز دشوار می آنچه هماهنگی 

ای برای ایجاد  هاست. سه هزار سال تاریخ تمدن یونانی در اروپا زمینه ملت   -جغرافیایی میان دولت

ها در جغرافیای اروپا فراهم کرده است. در دیگر نقاط جهان چنین سابقه طوالنی  ت و دولت اتحاد مل

تحقق و به فعلیت درآمدن    شود.ترین قاره جهان دیده نمی تاریخ سیاسی ایجاد دولت واحد در کوچک 

اروپایی  درونی  معاضدت  و  کافی  هماهنگی  اندازه  به  ایجاد  شدها  جهانی  سطح  در  اما  است  وار 

مسأله  جویی آنان در مستعمرات قدیم و جدید  در مداخله ین آنها دشوارتر خواهد بود زیرا  ها ب هماهنگی

 درمیان است. اختالف منافع 

ای اروپا علیه آسیا و  ه است. اتحاد منطقه تعریف شداتحادیه اروپا در اساس برای یک رقابت جهانی  

از   قبل  اروپا  برای  اصلی  رقیب  اما  است  سیاسی  آفریقا  واحدهای  که  است  امریکا  کشور  همه 

تداعی  بزرگ  را  پشتیبانی  تری  و  درمیو طراحی  اشتراکات  و سبک زندگی    کند.  اروپایی  فرهنگ 
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توافق زمینه     ییامریکا ایجاد  برای  تا  ای  نیست  کافی  هنوز  این  اما  است  امریکایی  اروپایی  های 

 عرصه رقابت جهانی بوجود بیاورند.  ای درها بتوانند جبهه یگانه ها و آمریکایی اروپایی 

 

 امکان وحدت سیاسی در آسیا  

های مدنی و فرهنگ مدنی ناشی شود.  تواند از وحدتای در آسیا کمتر می های سیاسی منطقه وحدت

ای بیشتر از یکدیگر فاصله دارد.  به لحاظ گستردگی قارهنیز های زندگی آسیایی تجربه انواع گوناگون  

های  شیوه موجب گشته بود تا  شهرهایی چون سمرقند و بخارا و طوس و ری    در هزاره پیش وجود

مشابه  ایران  زندگی  فالت  منطقه  مردمان  برای  امروزه  ای  اما  نخورد  و های  شیوه رقم  زندگی 

فاصله فرهنگ آسیایی  متروپولیتن  شهرهای  در  ترکیبی  متنوع  اشتقاق های  و  بسیار  و  های  ها 

 .گذاردنمایش می های فراوانی را به  انفصال

منطقه  مشترک  اساسی  اساسی  قانون  قانون  که  کنید  تصور  است.  تصور  غیرقابل  تقریباً  امری  ای 

مشترک برای ایران و عراق و یا عراق و سوریه و یا ایران و افغانستان چه قسم قانونی باید باشد.  

نماید.  ر ما ناممکن می شرایط ایجاد چنین قانونی مبتنی برخواست بنیادی چند ملیتی است که در عص

جامع ایدة  اصواًل   سیاسی  فراملی اال منافع  منافع  در  و  درگذرد  ملی  مرزهای  از  بتواند  که  طرافی 

 و ناتوان است.  توشهبی بلندپروازانه و در عمل بیاندیشد بسیار 

برنامه  و  دور    ایده  خاور  از  آسیایی  مهم  مناطق  در  متحد"  ترکیب   تا "ملل  سبب  به  های  خاورمیانه 

های آسیایی وجود ندارد که  هایی متنوع از خلق یافتنی نیست. ترکیب ی و جمعیتی تحقق دونانگون نژاگ

است  ملی    بسته  وحدت  یگانه  پشتیبان  که  خاصی  مردم  یا  خلق  اغلبیت  گوناگون  هستند به  جوامع   .

با   مردمان  نژادها،  از  و  خلقت متشکل  دارند  خلق ها  وجود  مختلف  مردمان    وهای    و اجتماعات 

 گوناگون است. بسیار های آنان رنوشتس

مباسیاست  بر  مبتنی  کمکدهای  رشد  الت،  به  کمک  تکنولوژیک،  و  فنی  جانبه  چند  و  دوجانبه  های 

برای پیدایش اعتمادهای اجتماعی    مساعی مشترک   سراسری هماهنگ و همراهی برای ایجاد امنیت و

اراده   و  فرهنگ  و  مردم  از  پیشینی  بنیادی  وحدت  هنوز  اما  است  الزم  فراملی  و  سیاسی  بنیادی 

 . معینی باشد انتظارات نویدبخش  وجود نیامده است که ای به آگاهانه 

  تا ای میانه  آسی  ومنطقه شرق آسیا    های آسیایی از های آسیایی، بخش دولت   یک ازرسد هیچمی ننظر  به

ای در آسیا ناسودمند  ای باشند. فدراسیون کشورهای منطقه خاورمیانه در پی یک قانون اساسی منطقه 

ای افزون نخواهد کرد. به عالوه  ای بازارها و اقتصاهای منطقه های منطقه است زیرا چیزی بر مزیت 

مانند قاره آسیا این چنین  ای  کمتر قارههای  و فرهنگبه رغم سرنوشت جغرافیایی مشترک، مردمان  

های خاص آسیایی در خاور دور و یا  از همدیگر فاصله دارند. حتی اگر همه کشورهای واقع منطقه 

های متنوع ملی هیچگاه  آسیای شرقی از دموکراسی عاریتی و ساختگی برخوردار شوند بدلیل خواسته 

تصادی مشابه و مشترکی  خود را شهروند ترک نخواهد دانست حتی اگر سرنوشت و خصوصیات اق

از   کرد.  بتوانیم  مشاهده  آنکارا  و  تهران  بازار  دو  در  و  تنوع دیگر  را  نژادشناختی  تمایزهای  و  ها 

 گوییم که موضوع علیحده دیگری است. خنی نمی سشناختی مردم

دولت داخلی  ملت   -برای  امور  در  تأثیر  منع  به  مشروط  آنها  اختیارات  که  است  دشوار  آسیایی  های 

سازی مشترک در آسیا از طریق ایجاد  ای باشد. بنابرین اراده های عنصر یک اتحاد منطقه دولت دیگر  

آید. برای اراده مشترک بیشتر به یک رویه  یک منشور حقوق اساسی و قانون اساسی به وجود نمی 
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ملت  اعتماد  که  است  نیاز  سیاسی  به عملی  را  گوناگون  رویه  های  یک  تا  کند  جلب  خود  سوی 

گذاری که حق رأی یکایک اطراف را پیشاپیش تعین بخشیده  مبتنی بر قانون شبه غربی  یک  دموکرات

 است. 

  -ای آسیا حقوق حاکمیت قابل توجهی از جانب دولتال منطقه توان تصور کرد که در وحدت ایده نمی

یایی  های آس ها به اتحاد دول موردنظر آسیایی و یا حکومت واحد آسیایی تعلق گیرد طبیعت دولت ملت

 . چنین نیست

در   اجتماعی  عقالنیت  توسعه  گفت  باید  هابرماس  نظر  برخالف  دیگر  طرف  از    غربی آسیای  اما 

بنیادگرایی   مثال  برای  کند.  خانواده  یا  و  خانه  و  فرد  حدود  به  محدود  را  ایمان  گستره  تا  نتوانسته 

اجتماعی صورت به عقالنیت  خاورمیانه  در  را اضافه  اسالمی  و  های خاصی  موافق  که  است  کرده 

نهادهایی   و ربابدون های همراه مبانی دینی خاصی است. بنیادگرایی اسالمی، برای یک اقتصاد بانک

غیرغربی های دینی اسالمی برای این مفهوم  را پیشنهاد کرده و یا به وجود آورده است. ارزشمشابه  

قد  داقتصااز   به  شریعت  احکام  بلکه  ندارد  انگیزشی  جنبه  حقوق  تنها  در  داخل  مؤثر  مقتضی  ر 

 اقتصادی مدرن گردیده است. 

اند تا  آن و یا اکوکمتر تابع مشروعیت نهادهای ایجاد شده بوده کشورهای طرف همکاری مشترک آسه 

از این رو جای شگفتی نیست که گاهی اوقات کشورهای  و  مالحظات و منافع سیاسی مفید روزمره  

اتحادیه   عضو منطقه این  و مخاصمه    دارای  ایهای  اساسی  بوده شدید  اختالفات  یا حتی جنگ  ؛  اندو 

طراز    شبه قاره و امثال آن. هند و پاکستان در  جنگ عراق و کویت، اختالفات    جنگ ایران و عراق

اتحادیه  سیاسی  منطقه عمل  نیاز  های  بدون  آسیایی  منطقه بنیادی  ای  نهادهای  مشروعیت  ای  به 

رغم  البته  است.  یافتنی  تحقق  به  سیاسی  عمل  و  کم    توسعهظرفیت  همیشگی  پایدار،  متأسفانه  آن  ی 

 تاریخی نبوده است. 

های آسیایی و یا آفریقایی چندان  های هابرماس درباره ماهیت حقوق ریشه گرفته در فرهنگ گزارش

می  بدرستی  وی  گرچه  نیست.  فرهنگدقیق  این  در  که  به  گوید  اخالق  و  قانون  بین  قاطع  جدایی  ها 

یابد و نه حقوق؛ اما ادعای نادرست او  شود و جامعه سنتی با تکالیف انسجام می یت شناخته نمی رسم

شناسد بلکه  ها اخالق سیاسی حقوق ذاتی فرد را به رسمیت نمی گوید در این فرهنگ این است که می 

 شناسد. فقط حقوق اعطا شده به فرد را به رسمیت می 

توان از حکومت چین خواست  گوییم نمی به آقای هابرماس می ینی خطاب  در همدلی با سیاستمداران چ

به آزادی  از  که مصالح میلیونی جمعیت چند میلیاردی چین را  دفاع حقیقی  ندهد.  های فردی ترجیح 

های او به  حقوق فرد در چین مواظبت بر خیر کثیر جمعی است. چنانچه از ناحیه یک فرد و آزادی 

باشد به اقتضای خرد آنچه باید    رسیدن   احتمال آسیب  هاو مصالح آنمردم، زندگی  نفوس  عدد زیادی از  

و   ستم  و  ظلم  برای  تجویز  و  توجیه  معنی  به  نباید  این  نیست.  جمع  خیر  جز  چیزی  بود  آن  نگران 

برابری  و  تمامیت جسمی  که حق زندگی،  این است  حقیقت  تلقی شود.  اقلیتی حزبی  های  دیکتاتوری 

یک فرد صحیح و اولی باشد به    اجتماعی و سیاسی، آزادی دین و مذهب و عقیده و جز آن اگر برای

 تر است. تر و اولی های عظیم صحیح مراتب برای توده 

در بسیاری کشورهای در حال توسعه مالحظات استراتژیک هر روز پس از مقام مالحظات اقتصاد  

ارزشهمیت  اجهانی   به می   و  دولتیابد.  اقتصاد  کلی  می طور  نزدیک  هم  به  را  سیاست  ها  و  سازد 

ازدولت را  می   ها  دور  شیوه هم  و  اقتصاد  شدن  جهانی  چنانچه  شدن  جهانی  باشد  کند.  زندگی  های 

های مشخص و متعین اقتصاد است. در پدیده  ها در زمینهمشروط به نزدیکی عملی و اجمالی دولت 



160 
 

به  و  اول  وهله  در  کشورها  بین  ما  فی  روابط  و  سیاسی  کلی  مالحظات  شدن  مبسوط  جهانی  نحو 

رو نیازهای  به  است. معطوف  کشورها  تجاری  و  صنعتی  ب  زمره  ایران  ما  کشور  دالیل  ه  در 

همچن مالحظه  قابل  اقتصادی  رشد  رغم  به  ایران  فالت  سرزمین  خاص  مالحظات  ااستراتژیک  ن 

 سخن اول است. حرف و  های ملی مربوط به استراتژی و سیاست 

دولت مدرنیستپست  دنیای  که زوال  دارند.  اعتقاد  و  ها  جامعه  همینهای کالسیک  یک  "ظهور  طور 

  نحو هرج و مرج گونه به هم پیوند خورده است منجربه آن شده که سیاست در مقیاس جهانی که به 

توان به یک نظم سیاسی  ها و تکالیف افراد را نمی "اگر مسئولیت جهانی به امر ناممکنی تبدیل شود.  

اصواًل  سیاست  خود  بودن  ممکن  پس  کرد.  مرتبط  معینی  محدوده  می   در  سئوال  در    163رود."زیر 

مقرارتنئولیبرال   مقابل، اقتصاد  برای  را  جهانی  سیاست  چهارچوب  ها  یک  جهانی  شده  زدایی 

  164آورند." نامطلوب به شمار می 

که   است  این  جهانی  روابط همکاری حقیقت  شدنی  تنها  های  تعریف  خود  مقوله خاص  محدودیت  در 

نمی  خوش است.  که  توان  داشت  اظهار  بین بینانه  روابط  دید  افق  جهان  دیگر  داخلی  سیاست  به  الملل 

است. انرژی یافته  نژادی و جمعیتی در جغرافیای  ها و گروههای فراوانی در درون ملتتغییر  های 

ملت خود  برای  هنوز  که  دارد  هنوز    -گوناگون زمین وجود  اولی  به طریق  و  است  ناشناخته  دولت 

بی  منبع  این  نیست.  شده  انجهانی  ملت پایان  و  مردمان  نژادها،  شدن  گروه  گروه  حقیقتی  رژی  ها 

ای سربرخواهد آورد و جهان همچنان پذیرای  های تازه مخصوص به دیروز تاریخ نیست. همچنان ملت 

 ای خواهد بود. های تازهها و تبارها و نژادها و مردمان و ملت ها، خونگروه

 

 ماهیت امر سیاسی 

آشفتگی موجود در  به تند تاریخی در مفاهیم سیاسی و  مفاهیم سیاسی جدید و بروز شکافدلیل  های 

ویژه هم شرایط  به چنین  سیاست  عالم  در  که  تحصلی  ای  خاص  نظریه  یک  دیگر  است،  آمده  وجود 

های گوناگون سیاسی سر و کار داریم که  تواند یک برنامه دقیق و پیوسته پیشنهاد کند. ما با پدیده نمی

کند. تناقضات و تعارضات و تخلفات  ( آنها را کفایت می Agenda generalلی )های کاری ک برنامه

های است. گرایش کالسیک و مدرن  فیلسوفان سیاسی  و ظرف تصور  پردازی بیش از اندازه  در نظریه 

اند و بنابرین  علمی و نظری موجود اکثراً بدون مالحظه و استناد به بنیادهای عمیق فلسفی شکل گرفته 

وانند دربرگیرنده و پایدار و قابل تطبیق باشند. در جهان امروزه قول و فعل و عمل انسان  تکمتر می

های سیاسی  الذکر در تحلیل وسیع و کلی پدیده سیاسی در التهاب است و شاید تنها چاره کار مسئله فوق 

 عبارتی پدیدارشناسی وضعیت یا عمل سیاسی باشد. و به 

از دولت، ضددولت، منابع قدرتفلسفه سیاسی بیش از هر   اعم  تحلیل و  و خیزش  موضوع دیگر   ،

سازمان  عمل  نابودی،  ماهیت  بنگرد.  سیاسی  عمل  ماهیت  به  باید  اداری  عمل  مراتب  و  اداره  ها، 

واکنش  و  کنش  در  نخست  می سیاسی  مشاهده  دولت  به  مربوط  نهادهای  هگلی،    شود.های  دیدگاه  از 

خواهد به  یک دولت می ه جای مفهوم قرارداد اجتماعی را بگیرد.  مفهوم دولت آنقدر ارزشمند است ک

آن عقالنی  شیوه،  سازد ضددولت  ترین  وادار  انقیاد  و  همراهی  به  ایستاده  او  قدرت  برابر  در  را  چه 

امکان و ویژگی سیاسی ساختاری و غیرساختاری را گویند که  به قابلیت و  آن هر  معنی کلی و عام 

یابد که در قالب یک عمل  کند اما این عنوان هنگامی صورت واقعی می همین عمل دولت را نفی می 
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فشرده   و  متضاد  مؤثر  به سیاسی  گردد.  نحو  واقع  به مخالف  هگل،  نظریه  از  ضعف  پس  خصوص 

شکست ناپلئون و فرو ریختن آمال و آرزوهای نظری او، چیزی نیست مگر عدم اعتراف به شأن و  

سیاسی   میدان  در  عمل  ماهیت  شناخت    برمقام  بر  متقدم  سیاسی  عمل  ماهیت  شناخت  اساس،  همین 

لحاظ تاریخی و هم ذاتاً نسبت به  ماهیت دولت، قانون، عدالت و سازمان است زیرا عمل سیاسی هم به 

است.  شاکله  سازنده  و  متقدم  دولت  ضد  و  دولت  سیاسی  متخالف  و  متضاد  عمل های  درک  بدون 

 در آن گرفتار بود.  پوزیتیویسمافتد که میکاری سیاسی، هگل در همان چاه محافظه 

عمل سیاسی را نباید صرفاً یک مقوله نظری سیاسی پنداشت. عمل سیاسی نه یک امری ذهنی و نه  

شناختی کلمه است. از دیدگاه یک فیلسوف، آن را  معنی هستی یک امری عینی بلکه امری انسانی به 

های انسانی خواسته  شود تجربه ل سیاسی موجب می نباید به یک حکم هنجاری و اخالقی تقلیل داد. عم

و ناخواسته، اصیل و نااصیل از دوسو فرصت آشکارگی یابد. تا عمل سیاسی معینی شکل نگیرد و  

نمی  حاکمه  قدرت  نیابد  مخرب  سامان  نیروی  اینکه  کما  بدهد  تشکیل  را  سیاسی  فائقه  نیروی  تواند 

نمی  سازد.سیاسی  نابود  و  تخریب  را  آن  به   تواند  سیاسی  می عمل  موجب  کلمه  کلی  شود معنای 

های فاشیسم و مارکسیسم فرصت بیابند اختالف منظر ایدئولوژیک، سیاسی و اخالقی خود را  اردوگاه

بگذارند.  تاریخ  تماشای  معرض  اع165در  همه  به  ناظر  خداوند  که  داریم  یقین  سیاسی  البته  مال 

 انسانی است.  سیاسی  تاریخ  وسیاستمدار رای حکم انسان هاست و حکم او وانسان 

اند که  چون مردان عمل سیاسی دریافته نظران و دانشمندان علوم سیاسی هم امروز اندیشمندان، صاحب 

که شعور جغرافیایی مدرن توان پیوستگی عمل سیاسی و مرزهای جغرافیایی دولت را )همچنان نمی

ز مدافع حفظ آن  که هاب  وضع موجودندچنان در مرزهای خود گرفتار  ها همرا( نادیده انگاشت. دولت 

به . سازمانبود اینجا به های  آنجا و  بی اصطالح خشن تروریستی در  گیری ای درحال شکل سابقه نحو 

های جامعه  و ناتوانی و وضع موجود کنونی را به مخاطره انداخته و حتی به بازی گرفته است  است  

چنان  هم برای کنترل اوضاع  های سیاسی  کوششرغم همه  الملل در رفع اختالفات و تعارضات به بین

 مشهود است. 

که الزمة عمل سیاسی حفظ جغرافیای موجود  نیست. عمل سیاسی می    توجه نمودبه طور کلی باید  

اینکهتواند وضع موجود را تضمین کند   نابودی و تخریب وضع موجود   کما  به  تواند  برابر می    در 

های تند  جز تغییر نیست و نخواهد بود. با مشاهده پدیده چیزی    منجر شود. زیرا ماهیت عمل سیاسی 

توان انتظار داشت این  خصوص در منطقه خاورمیانه نمی های گسترده جهانی و به ضد نظم و آنارشی 

باشد.   مرزها  حفظ  و  موجود  بهبودی وضعیت  جانب  به  اشاره  تغییر همواره و ضرورتاً  نیز  پیشتر 

باشد اما از حیث اخالقی  کردیم که چنانچه حفظ وضع موجود مبت  نی بر مصالح سیاسی و اجتماعی 

هیچ دلیلی برای حفظ آن نیست و اگر هم هابز مدافع حفظ وضع موجود است رأی او مبتنی بر حکم  

 اخالقی و دستوری نیست. 

انارشی جهانی دوران طفولیت خود را  و اراده رغم تغییر گسترده انسان و جهان او هنوز روح البته به 

می   پست طی  امرسیاسی  متمایزند.  هم  از  امرغیرسیاسی  و  سیاسی  امر  هنوز  از  کند،  نیز  مدرن 

رغم هیاهوی فراوان نتوانسته  مدرن بهمدرن متمایز است. پست مارکسیسم و پست امرغیرسیاسی پست 

امر   از  امرسیاسی  تمایز  و  غیرسیاسی  عمل  از  سیاسی  عمل  تمییز  در  موجود  اجماع  از  است 

 
فی.  165 سیاسی خود  نمی عمل  برتر  فهم  به  دعوت  بهنفسه  اما  فلسفه میکند  اهل  اهل هرمنوتیک و  بههرحال  که  برتر  فهم  به  تا  نزد کوشند 

رد  که در مواچنانکلید قدرت است دست یابند. اما پیدایش و ظهور هر عمل سیاسی مشروط به درک متعالی پیشینی نیست و هم فیلسوفان شاه

   گردد.تدریح متعالی می عمل سیاسی به ،فراوان شاهد هستیم پس از پیدایش گفتارهای گسترده درباره یک موضوع
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تواند امرغیرسیاسی  . ابهام یا هرج و مرج در امرسیاسی هرچه که باشد هنوز نمی غیرسیاسی بازدارد 

وهشت روزه و پس از آن را بنگرید: گرچه  را با امرسیاسی یکی سازد. جنگ اخیر در غزه بیست 

توان یافت اما  نیمی از آرایش دهی جنگ را در تواصل ارتباطی الکترونیکی و اینترنتی در جهان می 

امرس هم  میباز  را  آخر  حرف  امراستراتژیکی  و  واقعیت یاسی  و  زند:  یهودیان  ترس  موجود،  های 

سابقه مردم فلسطین و پایداری حماس در غزه برای  ضعف روحیه رزمی ارتش اسراییل و آمادگی بی 

بین مدعیان  جمله  از  قضیه  میانجی اطراف  و  باید  المللی  اسرائیل  و  است  شده  روشن  صلح  گران 

جدیتوانایی  دراین هایی  بشناسد.  رسمیت  به  و  بپذیرد  را  حریف  استراتژیک  و  نظامی  زمان، د 

ها فلسطینی   وسابقه علیه اسرائیل آشکار شده است  نحو مؤثر و بی امرسیاسی و استراتژیک جدیدی به 

بهره  با  آنها  متحدان  فیس و  و  وایبر  و  اینترنت  ارتباطات  از  را  اند  توانسته بوک  برداری  دیگران 

 ند. گیر کنغافل

شا امروز  که  سپامبر  یازدهم  قضیه  پیامدهای  جمله  توجه صاحب از  پیسته  است  سیاسی  دیدار  نظران 

چون القاعده، داعش، النصره است. در  ای همهای قدرتمند ضددولت منطقه شدن عمل سیاسی سازمان

به  مولف  هدف  سپتامبر  یازدهم  تاریخی  اهمیت  به  پیشینی  مدلتوجه  برخی  گمان  برارغم  ی  سازی 

ای مانند یازدهم سپتامبر سرآغاز یک فرآیند سیاسی ناشناخته بود  فرآیندهای سیاسی نبوده است. حادثه 

تخمین زمان  آن  در  می که  اظهار  آن  موج  طول  و  گستره  و  قدرت  برای  کسی  هایی  کمتر  اما  شد 

اهیت عمل  اظهار و اعالم کند. مآن را به درستی  توانست تغییر نقشه سیاسی جهان را دریافته و  می

این  از چشمان محقق تیزبین دور  گونه سازمانسیاسی  نباید  نیمه مخفی  نیمه علنی  بلکه به  بهای  ماند 

همان و  اندازه  سیاسی  همان  عمل  و  را  دولت  بزرگ  سازمان  درونی  سیاسی  عمل  ماهیت  نحوکه 

سازمانبین فعالیت المللی  جمله  از  جهانی  نهای  امنیت  شورای  متحد،  ملل  سازمان  یروهای  های 

یا  بین پول را مطالعه می صندوق بین   سیاسی  تحوالتالمللی حافظ صلح و  از اهمیت  نکند  المللی  باید 

به سازمان که  باشد  فعالیت   بعضیرغم  هایی غافل  نفرت اکثر  و  با عنوان طردکننده  آنها  برانگیز  های 

ای بدون چون و چرا به  شود اما در تغییر و تحوالت منطقه توصیف می تعریف و  اعمال تروریستی  

 اند. تغییر نقشه ژئوپلتیک طرحای برای کنند و واسطه نحو موثر عمل می 

آغاز شود. سیاست عملی می   آن با سیاست عملی  بیان تمایز  با  هر سخنی درباره عمل سیاسی باید 

تنها بخشی از   نعکس کند که معطوف به براکتیس عملگرایانه و  یک عمل سیاسی را م برنامة  تواند 

توام با مقاصد نزدیک عملی است. اما عمل سیاسی چیست؟ تفسیر عمل سیاسی از تبیین عمل سیاسی  

تر نیست. بنا بر این ادراک عمل سیاسی و  اهمیتکند کم که اصحاب مکتب تحصلی به آن دعوت می

هم  و  سیاسی  عمل  به  ورود  طریق  از  جز  آن  در  عمل تأمل  هرمنوتیک  نیست.  میسر  آن  با  راهی 

دلیل هرمنوتیک  سیاسی یعنی ورود و اشتراک در یک پروسه از حیات سیاسی و اجتماعی. شاید که به 

شناختن موضوع بحث که همان عمل سیاسی است باید آن را مقدم بر شیوه تبیین  یا متنی دیدن و متنی 

 کند.  مفروض مالحظه می  هرحال متن را پیشاپیش پذیرفته وقرار داد که به 

ایمان و عقیده در عمل البته نمی  نادرستی در  انکار کرد که هم صدق و راستی و هم کاذب و  توان 

گردد و غیر از عمل مالک دیگری وجود ندارد تا ما تشخیص دهیم یک  مومن به آن عقیده آشکار می 

 رأی و عقیده درست و یا نادرست است. 

 

 مشروعیت و الزام عمل سیاسی 



163 
 

کند اصطالح مشروعیت سیاسی که از اواخر قرن  الزام سیاسی جوهر مشروعیت سیاسی را بازگو می

نسبت   توضیح  برای  تاکنون  رابطة  نوزدهم  به و  انسانی  فرد  و  سیاسی  است  نظام  شده  گرفته  کار 

شرایط  هم و  کارآیی  شرایط  بین  اختالط  از  هابرماس  است.  مبهم  سیاسی  فیلسوفان  برای  چنان 

گیری شود  تواند از منظر کارآیی تصمیم های هنجاری گرچه نمیدازد. پرسش بر حذر می  مشروعیت

باشد.  داشته  کار  سرو  عقالنیت  با  هنجاری  داللیل  که  است  این  مستلزم  ما    166اما  عقیده  مفهوم  به 

تاریخ سیاسی جهان برمیمشروعیت سیاسی آنچنان از مطالعه  به که  برآیند اعتماد  آید  با  اختالط  رغم 

آور عمل سیاسی رسمی و عمومی نسبت به نظام موجود سیاسی خود در جوهر و بنیاد به قدرت الزام 

 احکام حکومتی مرسوم اشاره دارد. 

زیرا   کرد  تبعیت  حکومتی  الزامات  و  قوانین  از  باید  که  است  مشهور  نظر  اهل  درمیان 

بایستی اذعان کنیم که    صورت با تخلف از قوانین هرج و مرج در جامعه رخ خواهد داد.درغیراین

را  آن آتن  دادگاه  و  سقراط  جمله  از  را  همه  که  است  موجود  سیاسی  امر  الزامات  است  مهم  چه 

می علی خود  تابع  نمی اگردالسویه  زیرا  سوفسطائیان  ند.  از  بهتر  را  آتن  قانون  سقراط  که  گفت  توان 

از  نمی او  سیاسی  رقیبان  و  نهاده  را زیرپا  قانون  این  و وی  آگاه دانسته  قانون  به  و مطیع وی  تر تر 

آنبوده سقراط  درنظر  می اند.  فرمان  بدان  کشور  و  شهر  قوانین  الزام  چه  گیرد.  انجام  باید  دهد 

از دیگران به آن آگاه و داناست آن را  شود که هم دادگاه و هم سقراط که بیش امرسیاسی موجب می 

هرج و مرج و آنارشی باشد. اما همه مطلب    تواند اجتناب از وقوع بپذیرد. از جمله این الزامات می 

این نیست. آن امرسیاسی عبارت از پذیرش جامعه قانونی آتن است که امر سیاسی در آن مرسوم و  

مجری بوده است. عمل یا امرسیاسی چنان محترم است که سقراط الزام سیاسی را با پذیرش عملی  

 ایستد. در برابر آن نمی  پذیرد وحکم اعدام که توسط دادگاه آتن صادر شده می 

نفسه منتج از اطاعت از  یابد ولی آن فی گرچه مشروعیت قدرت در ظاهر با اطاعت از آن تحکیم می

چه اطاعت از قدرت در عمل پس از امکان قدرت و حتی  قدرت، دولت و غیر آن نیست زیرا چنان 

وجود ندارد. پس مشروعیت یک  تحقق آن معنی و مفهوم یابد هیچ معنی برای اطاعت پیش از قدرت  

قدرت ناشی از اطاعت مردم از آن قدرت نیست. در قضیه سقراط نیز این مشهود است که مشروعیت 

توان گفت حکم دادگاه  دادگاه آتن به اطاعت سقراط از قوانین آتن بستگی ندارد نه سلباً ونه ایجاباً. نمی 

پذیرفتنی م پیشاپیش  را  آن  سقراط  دارد زیرا  اما می یمشروعیت  با  داند  سیاسی  در عمل  گفت  توان 

پذیرش حکم توسط سقراط، آن دادگاه نیز مشروعیت یافته است. پس آیا این قدرت نیست که قبل از  

چه مشروعیت داشته باشد مشروط به اطاعت نیست  اطاعت و فرمانبری از قدرت موجود است و چنان 

چنان  آ و  از  مردم  اطاعت  از  قدرت پس  این  بگوییم  یک  ن مشروع میچه  که  است  معنی  بدین  شود 

بنابرین   باشد،  نامشروع  هم  و  مشروع  هم  و  نامشروع  نه  و  مشروع  نه  خود  ماهیت  در  قدرت 

تمرد و مخالفت مردم   با  نشده که  آن متکون و متدون  از  اطاعت مردم  از طریق  مشروعیت قدرت 

 167نابود و زایل گردد. 

 
166. Between Facts and Norms, 436. 

 دولت، "  در"دولت و  "بر": با تآملی در حق تمرد "مقاومت و مشروعیت: ". برای مقایسه رجوع کنید به محمد سروش، 167

WWW. Majleskhobregan. Ir/fa publication, p. 77.  
در عقیده کالمی زیربنای التزام سیاسی و اطاعت از دولت حق، حق هللا و ضرورت فرمانبرداری مطلق از او و اتباع فرمان او و حضرت 

چه دولت حق امکان تحقق نیافته باشد ناند. چنااالمر است که منظور از اخیر در نزد شیعه همان ائمه معصوم و صاحبان اولی  ص رسول اکرم

آور نخواهد بود. حق تمرد از همین نقطه آغاز  طور طبیعی منتفی است و حداقل دیگر به عنوان قاعده الزامالتزام سیاسی و اطاعت از دولت به

دیگر ضرورتی برای قبول اطاعتگردد یعنی زمانی می  دستور و قدرت دولت حق باشد  این نقطه را    که جامعه فاقد حکم و  وجود ندارد و 

توان نقطه صفر تمرد خواند. در چنین شرایطی حق تمرد جایز است چه مذکور در قوانین موضوعه باشد یا نباشد و چه در عمل و رفتار می 

 .  سیاسی رسمی پذیرفته گردد و یا مطرود شناخته شود.
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اسی است. این الزام که منشاء وجودی مشروعیت امر  الزام عمل سیاسی، یک الزام عملی است که سی

می  شمرده  نیز  سیاسی  عمل  می و  اما  شود  گردد  منطبق  دینی  و  اجتماعی  اخالقی،  الزام  با  تواند 

با آن یکی نیست زیرا هیچ حکم اخالقی نمی  تواند بازتاب تمامیت الزام عمل سیاسی باشد و  ضرورتاً 

کم اخالقی نیست. البته دوام و پایداری عمل سیاسی را تا  هیچ عمل سیاسی صرفاً برخاسته از یک ح

کند. اما در یک تحقیق مربوط به تاریخ  حدودی همراه بودن آن با احکام اخالقی و انسانی تضمین می

ها و باید و نبایدهای اخالقی موجب  سیاسی همواره این تردید وجود دارد که آیا صرف حفظ ضرورت

 دد یا نه. گرحفظ عمل و نظام سیاسی می 

از یک حکم   "باید"  نیست. این  باید و نباید اخالقی  الزام عمل سیاسی یک  بنابراین، باید و نباید در 

نهفته است زیرا عمل سیاسی   الزام عمل سیاسی  "باید" در دل  این  ناشی نشده است.  اخالقی محض 

خواند.  خود فرامی   برد و همه از حاکم و محکوم را بهمقتدر و نیرومند است و خود را به پیش می 

میازاین که  سیاسی  "باید"  این  گسترده رو  مراتب  به  باشد  نیز  اخالقی  حکم  تواند  از  فراگیرتر  و  تر 

اخالقی است که منشاء آن وجدان فردی است. "باید" سیاسی درتقدیر و مشیت الهی، وجدان تاریخی و  

 وقوع سیاسی نهفته است.  

ای از مالیمت در  چه نشانه احکام صادره دادگاه انقالب چنان  در دوران انقالب مردم انقالبی نسبت به 

دلیل تغییر در عمل سیاسی  که بعدها به تافتند درحالی کردند و آن را برنمی آن مشهود بود اعتراض می 

های خود  دادند در نوشته و مشروع آن بسیاری از این مردم که همان روشنفکران بعدی را تشکیل می 

دادگاه  رااحکام  به   ها  خواندند.  عجوالنه  و  زودهنگام  و  می بدوی  عمل نظر  و  امر  مشروعیت  رسد 

آن از  بیش  یا  سیاسی  قواعد عملی  تصدیق  و  پذیرش  از  شود  ناشی  مردم  سیاسی  تعلق خاطر  از  که 

برمی جنبش قانونی  و  مردم  حرکت  حاصل  که  است  ممکن  نظام  خیزد.  یک  پیدایش  به  سیاسی  های 

توان به صرف تعلق  مامیت مشروعیت همین نظام پدیدار شده را نمی سیاسی خاصی منجر شود اما ت

 خاطر سیاسی مردم و یا تعهد سیاسی و شرکت آنها بازگرداند. 

که مردم در یک عمل بنابراین امکان عمل سیاسی حاکمیت، مقتضی مشروعیت حاکمیت است. همین

کمیت و قوانین و یا نیروی قاهره  نحو انفعالی خود را متعهد و ملتزم به اطاعت از حاسیاسی حتی به 

به می این  با  کنند  که  بودیم  آن  شاهد  عراق  و  ایران  جنگ  در  است.  سیاسی  عمل  مشروعیت  معنی 

پذیرش عمل سیاسی و نظامی و دفاعی موجود مردم بدون اینکه تردیدی از خود نشان دهند خود را  

دانستند. این الزام  حاکمیت می ها و مشارکت در عمل دفاع مشروع و حفظ موظف به حضور در جبهه 

را هیچ کس بر آنها دیکته نکرده بود بلکه عمل سیاسی موجود مهر مشروعیت خود را بر عقل عملی  

و ادراک سیاسی مردم نشانده بود. اگر ذهن شهروند به اعتبار یک نظم باور داشته باشد همین خود  

وبر مطابقت دارد این تعریف از مشروعیت  این عقیده با نظر    168آورد.وجود می اعتبار آن نظم را به 

جز   چیزی  اعتبار مشروعیت  یعنی  است:  دوری  تعریف  یا  یک  مردم  امکان  توسط  پذیرش حاکمیت 

در  گرداند.  مبنای تعریف مشروعیت دولت را به باور شهروندان به حق حکومت بازمی  وبر.  نیست

 می حاکمیت نیست. یک حاکمیت، مشروعیت چیزی جز مشروعیت برخاسته از اعتبار مرد

سازد برخاسته از  ثبات سیاسی و اجتماعی که الزام قوانین را نزد عموم مردمان مقبول و موجه می

چنان رایج است.  سیاسی  و  ماهیت عمل  اجتماعی  موجود  قوانین  باشد  کند  و  سیاسی سست  چه عمل 

نظمی و هرج و مرج  اند و بی نام اقتدار تام و تمام مورد نیاز حکم برتواند به نیروی حافظ آن دیگر نمی 

 گیرد.  و فساد و خالف و خیانت و سرانجام نابودی جای آن را می

 
168 . Kupper, 1994, p. 464. 
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به در  مردمان  اراده  طریق  از  اشمیت  نظر  در  سیاسی  می رسمیتامر  ظاهر  دشمن  گردد. شناسی 

دهد. نیروی سیاسی  مردمان در مواجهه با نفی وجود خویش به توسط غیریت بیگانه خود را نشان می

بیگانه جز   نیروی  فرض  طریق  می از  ملت  یک  حیات  متعرض  که  نیست.  ای  تصور  قابل  شود 

نظران و اصحاب مشاغل سیاسی ما توجه کنند که اشمیت بهتر از هر فیلسوف  روشنفکران و صاحب 

سیاسی دیگر به ضرورت مقاتله توجه داده است. مقاتله برای هر ملت امری حیاتی است. هر ملتی  

( ذاتاً به امکان واقعی نابود کردن the politicalته شدن دارد زیرا "امر سیاسی" )میل به کشتن و کش

مطالعه ماهیت امرسیاسی در دیدگاه اشمیت و ترسیم عالمانه او از    169و کشتن فیزیکی مربوط است. 

جرأت   ما  سیاسی  اندیشمندان  به  باید  جنگ  و  و  مقاتله  سنت  و  کتاب  بر  صادقانه  رجوع  با  تا  دهد 

ارج بازشنا و  ویژگیسی  ما،  روایی  و  فقهی  منابع  و  گذاری  سیاسی  احکام  حقیقی  هرمنوتیک  های 

 دفاعی اسالم را دوباره کشف و معرفی کنند. 

نیاید که چنان  بیش  آنها نسبت می چه ما مشروعیت دولت این تصور  به قدرت سیاسی  این  ها را  دهیم 

قانونی که از طریق  کند خود را مشروع  خود مصوب می   بدین معنی است که قدرت سیاسی صرفاً 

می می تصویب  به  مقننه  هیئت  توسط  که  عادی  قوانین  نمی سازد.  خود  مقننه  رسد  هیئت  به  تواند 

 170مشروعیت بخشد. 

می  گمان  پروسه  ماوس  از  تبعیت  الف.  است:  دوجانبی  امر  یک  مقننه  هیئت  مشروعیت  کند 

اری مقدم  گذی موجود مردمی که بر عمل قانوندستورالعمل مندرج در قانون اساسی و ب. اراده جار

زیرا   است  پذیرفته  را  مشروعیت  از  دمکراسی  لیبرال  تعریف  نیز  ماوس  که  است  واضح  است. 

سیاسی   ای که همراه با عملط به اراده مردم دانسته است. سئوال این است این اراده مشروعیت را منو

آیا همان که زماناً متقدم بر    ایاری است یعنی اراده گذاراده مردم، قبل از عمل قانون  "جاری" است 

اده  اری است. اگر چنین باشد دیگر این اراده یک امر  "جاری" یا موجود نیست بلکه ارگذعمل قانون

عمومی مسبوق بر قانون است و اراده براستی موجود و جاری مردم در یک زمان ممکن است در  

جهت عکس اراده  پیشین آنها باشد. تاریخ هرگز موردی را نشان نداده که اراده و خواسته در یک  

امر سیاسی  برای همیشه ثابت و منجمد باشد. پس طریق توجیه مشروعیت امر سیاسی در توضیح  

 شود. بت آن با اراده عمومی تمام نمی نس

چنان که  است  این  هابرماس  به عقیده  جریان  افتد  مخاطره  به  عمومی  وفاداری  بحران  چه  سوی 

تواند به ادامه یک  پذیریم که وفاداری مردم می بدون چون و چرا می   171آید.  وجود میمشروعیت به 

چنان  کند.  کمک  سیاسی  سینظام  نظام  یک  به  نسبت  مردم  بی چه  ادامه  اسی  دهند  نشان  عملی  میلی 

تفاوتی موجب اخالل در نهادهای مشروع و قانونی شده و از آنجا احساس تردید  میلی و بی جریان بی

 وجود خواهد آمد. عمومی در مشروعیت به

درحالی  اداری  نظام  اگر  هابرماس  همبه عقیده  می که  طفره  اقتصادی  بحران  از  از  زمان  نتواند  رود 

آلتر مسبوق طریق  نیازهای  به  دارد  خود  قدرت  در  بالقوه  که  مشروعی  گوید،  ناتیوهای  پاسخ  الذکر 

نشینی  چه دولت در مدیریت بحران شکست بخورد قصاص این شکست همان عقب دیگر چنانعبارتبه

است.  اما    172مشروعیت  است  شده  افکنده  تکنولوژی  و  اقتصاد  بر  امروزی  دولت  سایه  گرچه 

با ویژگی   مشروعیت یک دولت حتی  اقتصادی و  یک دولت مارکسیستی چون شوروی در مبنا  های 
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نبوده است. ما می  نیست و  تعریف شدنی  بدون  تکنولوژیک  اقتدار یک دولت  از  گوییم  چون و چرا 

تکنولوژی و  توسعه  نحو مستقیم از ناحیه  سیاست و تکنولوژی متأثر است اما مشروعیت یک دولت به 

 گردد. حاصل نمی  صنعت و یا اقتصادشکوفایی 

چه انگاری است چنان گرچه طبقه حاکم در هر کشور طبیعتاً بر روی دولت نفوذ اکثری دارد اما ساده 

مشروعیت یک دولت را همان مشروعیت برخاسته از طبقه حاکم تلقی نمود و مشروعیت محدود به  

قوام  را  حاکم  طبقه طبقه  یک  وجودی  بقای  اگر  حتی  دانست.  دولت  مشروعیت  یک    بخش  حیات  به 

قابل   حاکم  طبقه  اجتماعی  جایگاه  مشروعیت  از  مستقل  دولت،  مشروعیت  هم  باز  باشد  بسته  دولت 

توان مشروعیت یک دولت را متحد با مشروعیت طبقه حاکم برشمرد  مالحظه است. تنها هنگامی می 

وجود داشته باشد.    ای، وابستگی و استلزام ماهویکه مطلقاٌ بین دولت و طبقه، نهاد و یا خانواده ویژه 

تواند در هنگام نسبت با طبقه خاص حاکم مورد سوال قرار گیرد اما  مشروعیت اخالقی یک دولت می 

المللی خود  مشروعیت حقیقی دولت تا آنجا که دولت رتق و فتق امور خویش در داخل و ارتباطات بین 

تلقی میرا کنترل می  اتحاد جماهیر  شود. اگر مشرکند، دولت عمالٌ یک دولت مشروع  وعیت دولت 

به  کنیم  توصیف  و  تعریف  پرولتاریا  حاکم  طبقه  مشروعیت  با  را  دیگر  شوروی  شناختن  رسمیت 

های  توان توجیه کرد؟ آیا پذیرش مشروعیت دولتهای غربی توسط پولیت بورو را چگونه می دولت

ضد   انقالبی  بنیادهای  از  فاصله  معنی  به  عمل  در  پرولتاریا  توسط  نظریه  بورژوازی  بورژوازی 

 سیاسی مارکسیستی نبوده است؟! 

یا جامعه مدرن سرمایه نظر می به ثبات عصر  داری کمابیش در خدمت مشروعیت دولت است.  رسد 

می تضمین  را  دستگاه  عملکرد  که  استانداردهایی  مطابق  به مردم  را  خود  زندگی  می کند.  برند.  پیش 

موجود سبب آسایش و امنیت است. هابرماس    چنین درکی وجود دارد که مشارکت مردم در وضعیت

کند. دیوید هلر استاد علوم سیاسی در دانشگاه نیویورک این  از این شعور نادرست اجتماعی انتقاد می 

به  را  اجتماعی  می ثبات  امورنسبت  از  تلفیق تجربیات روزمره حالتی  )در  اجماع"  "فقدان  به  که  دهد 

ارزش و  طرحواقعی  و  نسبها  تفسیری(  است. های  یافتنی  تقلیل  مسلط  نهادهای  به  یعنی    173ت 

داری گرچه برخاسته از ثبات جامعه و وضع موجود است اما توخالی است  مشروعیت دولت سرمایه 

مشروعیت  این  موجب  اجماع  فقدان  بلکه  نیست  درکار  مردم  ایجابی  و  مثبت  اینجا شعور  در  زیرا 

هاست.  نپذیرفتن مشروعیت موجود حاکمیت   است! در محدوده گفتار نظری و علمی این رای مستلزم 

های آنان پذیرفته شده  ها و حاکمیتالمللی و غیر آن مشروعیت دولت که در عمل سیاسی بین درحالی 

 است. 

در    خویش  کتاب  در  مشروعیتهابرماس  نظام    بحران  در  مشروعیت  بحران  منشاء  یافتن  پی  در 

همان  هویت  بحران  یا  انگیزه  و  مشروعیت  در  بحران  منشاء  آیا  است.  مدرن  که  کاپیتالیسم  گونه 

هابرماس معتقد است در بحران در نظام اقتصادی و بحران عقالنیت در نظام نهفته است. هابرماس  

 ( طبقه  ساختار  که  دارد  اclass structureتصریح  این  (  است.  مشروعیت  نقصان  منشاء  که  ست 

اختالف   اوست.  تحلیل  و  آخرین  اجتماعی  طبقات  فاصله  کاهش  و  مستلزم  که  است  طبقاتی  منافع 

می نمی مشروعیت  او  آیا چنان شود.  که  و  گوید  زیاد شود مشروعیت  منافع  در  فاصله  و  اختالف  چه 

می  پیدا  کاهش  موجود  چنان دولت  اینکه  یا  و  کند  اختالف  آیا  چه  شود  زایل  طبقاتی  منافع  فاصله 

می  ملی  دولت  را  مشروعیت  طبقه  یک  وفاداری  باید  دولت  او  نظر  در  بماند؟!  پایدار  کماکان  تواند 

درحالی  باشد  داشته  دیگر می همراه خویش  طبقه  به سود  منظم  شیوه  به  فعالیت که  های کوشد. هرچه 

ر عمل کند این خطر عظیم وجود دارد که  تدولت وسعت یابد و یا در کنترل واقعیت اجتماعی شفاف 
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خواهد   علنی  را  دولت  دمکراتیکی  غیر  جوهره  نمایش  این  و  شود  منکشف  دولت  نامتقارن  نسبت 

   174ساخت. 

متعین فرو ریخته کما  اجتماعی  خاسته از طبقات  های فرهنگی برارزشکه در عصر ما  آید  نظر می به

ختالف  رغم ای فروکش کرده است و در برابر به اینکه نزاع های ارزشی و اخالقی  طبقات اجتماع

تند طبقاتی و   های متشابه فرصت را برای  ای فرهنگ های افسانه ادامه افزایش ثروتشدید و فاصله 

وجود آورده است.  در عین  دیگر به از یکدیگر و با هم   های متمایز ی متعلق به طبقه هاشناخت انسان 

سی توسط عمل سیاسی دیگر از طریق مبارزه و نابودی  حال زمان به رسمیت شناختن یک عمل سیا

بی   ان در  اقتدار  نفی  نفی مشروعیت دولت و  اینکه ضد دولت از طریق  نفی کامل آن است. کما  و 

جریان  است.  شده  کسب مشروعیت خویش  جهانی  شبکه های  و  اینترنت  مجازی  همچون  اسباب  های 

های  ها به ارتشبه رغم مجهز شدن دولت   .ها را فراهم کرده است تضعیف مشروعیت سیاسی دولت 

برخوردار از ابزارهای تکنولوژیک دیجیتال و تسهیل شدن امکان وقوع جنگ بدون نیاز به حضور 

توده  جانبه  دولت همه  مشروعیت  و  حدود  اما  ای،  است.  افتاده  مخاطره  به  موجود  وضعیت  در  ها 

اند  وابسته خود  دیت جغرافیایی و ژئوپلتیک  ها به موجواشاره شد خوشبختانه دولت پیشترگونه که  همان

حافظ   ژئوپلتیک  نقشه  روی  بر  تاریخی  صرفاً  هویت  ورای  آنها  جغرافیایی  اکثری  هویت  همان  و 

 مشروعیت موجود آنهاست. 

دانیم؟ چه حدسی درباره آینده مشروعیت و شیوه مقبولیت  ما از آینده جوامع قرن بیست و یکمی چه می 

تغییر شیوه ان داشت درحالی توها میاجتماعی دولت  با  های زندگی و که در جهانی هستیم که همراه 

ها و اقتدار آنها  شدن تغییرات وسیعی در انتظار ماهیت دولت های انسانی اجتماعی تابع جهانی ویژگی

 خواهد بود. 

ی های بزرگباره بخش کمتر کسی از یک راه حل زمینی خبر دارد.  مگر انگیزه یا جنون نابودی یک

از جمعیت انسانی در یک نبرد اتمی جهانی. تعجب نکنید این عمل سیاسی محض بیش از تصورات  

های اجتماعی، فرآیندهای نوین تکنولوژیک و جوامع  دیگر درباره نحوه اقتدار آینده تمایزات و قدرت 

 آید. ظر می نتر به تر قابل بیشبینی تر و حتی محتملکمتر، دست سوپرا و از این قبیل اگر نه علمی 
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