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Abstract 
Carl Schmitt as one of the most important legal thinkers of the twentieth century has 

a complex and difficult thought. On public law, Schmidt has spoken differently 

about both its foundations and concepts. The Constitution as one of the key concepts 

of public law is one of those that Schmidt has spoken about. He did not accept the 

common and modern understanding of the Constitution as a superior and written 

document and by dividing the Constitution and the constitutional laws, he 

concentrated his theory on the concept of constitution and spoke of four types of 

absolute constitution, relative constitution, positive constitution, and ideal 

constitution. His most disagreed with the relative constitution, that is, the prevailing 

conception of the Constitution, which he regarded as a departure from the true 

meaning of the constitution. The constitution in his thought is precisely related to the 

concept of constituent power and the people and plays an important role in uniting 

people. This article attempts to explain this concept in Schmitt's thought. 
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 چکیده
ترین متفکرران قورو ی  ررن بی رتم یاراد اة ییری هیویر           عنوان یکی از مهمکارل اشمیت به

یشوارد است.  د یر قوزة قووق عمومی هم یربارة مباةی این رشته   هرم یر صوروم مفراهیم    
ترین مفاهیم قوروق عمرومی   منزلی یکی از کلی دخنان متفا تی گفته است.  اةون اساسی بهآن س

از مفاهیمی است که اشمیت یر صووم آن سخناةی مهم گفتره اسرت. ا  مهرم رایرم   مر رن از      
هذیرمت   با تفکیک میان اساس    راةون اساسری   عنوان سن  برتر   مکتوب را ةمی اةون اساسی به
صوی را بر ر د مفهوم اساس گذاشت   از چهرار ةروا اسراس م،لرسا اسراس ة ربیا        تمرکز ةظریی

آل سخن گفت. بییرترین مخالفرت ا  برا اسراس ة ربی یمنری همران        اساس هوزیتیو   اساس ای  
یاة رت. اسراس   بریاشت رایم از  اةون اساسی بوی   آن را ةوعی اةحراف از مفهوم  ا می اساس مری 

با مفهوم   رت مؤسس   مریم یاری   ةویی مهم یر اتحای مریم برازد  یر اة ییی ا  ة بت ی یوی 
 هاد اشمیت یر این زمینه بررسی شوی.کن . یر این مواله کوشش ش   است یی گا می
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 مقدمه
( 0930مرایصراةیا   رک:) ست   تاریخی طوالةی یاریب یار هیوی   ا constitution اژ    مفهوم 

 ,McIlwain) هاد متفا تی یاشته اسرت   یر طول تاریخ طبس تحویوات محووانا مماةی   شکل

اد به ماهیت یک کیور با ارجاا به  ضمیت سیاسی آن بروی    (. این  اژ  یر گذشته اشار 1942
د مر رن یمنری بمر  از اةورمب آمریکرا        ش ا امرا یر ممنرا  عنوان مفهومی تجربی مهمی   میبه

مراة ه بحث بر سر این است که   رت ی لرت چگوةره بایر  تسسریس   اجررا شروی   یر شرکلی        
من    یر یک سرن   راةوةی بیایر . یر ایرن ممنرا  راةون اساسری مفهرومی هنجرارد اسرت           ةظام
(Grimm, 2016: 44یر ممناد م رنا  اةون اساسی به .)،شوی کره برر   رح میعنوان  اةون برتر م

مراز همی  واةین  رار یاری. به این ترتیب  اةون اساسی ةزی گذشتگان مفهوم تجربری   تویریفی   
یر صووم ماهیت   شکل یک کیور است   این ممنرا همییره  جروی یاشرته اسرتا  لری یر       
ممناد ی م یا همان بریاشت مر رنا  راةون اساسری مفهرومی هنجرارد   تجرویزد   محورول        

 (.Grimm, 2016: 3)هاد ی ران م رن است ة ییهقوایث   ا
  راةون  تر  ین  برا  زیررا  ا(Grimm, 2016: 102)اة  ةامی   اساسی  اةون عور را ةوزیهم  رن
 سرر  برر  مرا اةی مباقث  رن این یر هج هما  رن هایاةی هادیهه یر مراة ه   آمریکا یر اساسی
  تی مراة ره   آمریکرا یر هایران  ررن      .گرمت یورت آن از متم ید هادبریاشت   مفهوم این

هنوز به ممناد  واةین  constitutionهج هم  واةین اساسی صوی را ت  ین کریة ا یر آلمان  اژة 
ةامی ة  ش . آةها اجراد  اع ة سیاسی را  واةین بنیایین میش   توسط امپراتور مهمی   میاعمم
استا به ممنراد تجربری اسرتممال     constitutionکه یر زبان آلماةی ممایل  Verfassung   اژة 
هنروز   0011هراد آلمران ةیرز یر    (. مرهنر  لترت  Grimm, 2016: 90) شر  ةره هنجرارد   مری 

constitution یر مرهنر    0031کریة    ا لین بار یر چیز یا مجموعه ترجمه می را  یژگی یک
از  0038از این همبولت یر اد از  واةین بنیایین ی لت آم . البته هیش لتات به ممناد مجموعه

 اساسِ ی لت یا  رماسوة  سخن گفت. کاةت ةیز ممتو  بروی اسراسا عمرلِ ارایة عمرومی اسرت     
(Grimm, 2016: 95با آةکه به .)ت ریم یر آلمان constitution عنوان  اةون امپراتورد ممنراد  به

 مهرم ةبروی  ور کامرل  ابرل   طر ها هنوز بهاین کلمه براد آلماةی 0191صوی را از یست یایا اما تا 
(Grimm, 2016: 102برصمف قوو  اةان قووق اساسی مراة ها به ةظر آلماةی .)   ها ایرن مفهروما

 ةه یک متن   سن  مکتوب که اساس رمتار ی لت   به ممناد مو میت سیاسی ی لت هرم اسرت  
(Grimm, 2016: 96 برصی از مماةی این مفهوم یر آلمان شامل مواری زیرة : بره .)    ممنراد ایرل

-grimm, 2016: 103) مثابی یک سن  اساسری منزلی تضمین آزایدا بهمثابی ایار ا بههییرمتا به

مثابری مورررات ةوشرته    مثابی تومیم سیاسیا بهمنزلی تومیما بهمثابی ه ی ة  جویدا به(ا به106
(Schupmans, 2015: 128.) 

یر این صووم  جوی یاشرت. کل رن ممتور     یر میان متفکران قوو ی آلمان ةیز اصتمف ةظرهایی 
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 کنر  بوی  اةون اساسی هنجار برتر   یستور تراریخی اسرت کره مراینر هاد  ضرو  راةون را تنظریم مری        
(Murkens, 2013: 30   ا اما به ةظر اشمیت   اسمن ا  اةون اساسی به ممناد م،لسا یک کل را میرخ)

یانِ اساسا هنجار ةی تا بلکره تورمیم اسرت      کن    سی تمی از هنجارها ةی ت. به با ر اشمیت بنمی
-Grimm, 2016: 121)  اةون اساسی یرست یا  ا می موط هنجارد ةی تا بلکه  ا میتی  جروید اسرت  

یاب . اشمیت یر این عبارات از مفهروم   سیلی  جوی سیاسی ی لت ممنا می(. به ةظر اشمیت یستور به122
یاة رت. ایرن مهرم    باالترین شکل اتحای اصم ری مرریم مری   ی لت هگلی تسثیر هذیرمته است که ی لت را 

 (.Murkens, 2013: 41) هگلی از ی لت یر کارهاد ا لیی ا  ب یار هوی است
 

 قانون اساسی در آلمان

هاد قووق اساسی م یرد متفا ت ة بت به سایر کیورهاد ار هایی طی آلمان یر قوزة تئورد
ز ةظرهایی متفا ت با ییگر همگنان ار هرایی صروی   کری  است   اة ییمن ان قووق اساسی آن ةی

یارة . با هایان یامتن ی ران ا ج ای ئالی م آلماةی کره آلمران را یر اة ییری مل رفی بره یرجرات       
هاد قوو ی بوی کره صروی را بره ةمرایش بگذارةر . یر مایرلی       باالیی رساة ا این بار ةوبت اة ییه

ة ل مهم یر اة ییی قوو ی آلمان ه یر  آمر    تا هایان جن  جهاةی ی م چن   0101رایش ا ل 
هاد قوو ی  ررن بی رتم مرمران راة ةر . گیرکرها ژلینرکا الباةر ا کل رنا         که بر بییتر اة ییه

هراد  هاد ی یوی از اة ییهاشمیتا ایرین    هلر تنها برصی از این امرایة  که هر ک ام مجموعه
 آلمران  یر اساسری  قوروق  بحرث  تررین مهم محووان از یکی گفتی ریزد کریة . بهقوو ی را هی

 یی ریپلین  یک مثابیبه اساسی قووق بررسی بی تم  رن آغازین   ةوزیهم  رن هایاةی هادیهه
 یرا  ضرمی تسکیر     هوزیتیرو  ةظمری  عنروان به اساسی قووق ضر رت بر قوو  اةان برصی که بوی
 بمر ها  البتره . اسمن    اشمیت مثل کریة می ری را این برصی   کل ن   ژلینک مثل کریة ؛می
  راةون  مفهروم  0.شر   گفتره  سرخن  سیاسری  قوروق  مل فه ةیز   ر ش مثابیبه اساسی قووق از

 . یاشت   ر یکریها  رار هابحث این همی مرکز یر اساسی
ها اغلرب ةئوکراةتی بویةر  کره صروی بره ی  یسرته تو ریم         هس از جن  جهاةی ا ل آلماةی

هرایی  ویة  یا متملس به مکتب جنروب غربری. مراربورگی   ش ة : یا متملس به مکتب ماربورگ بمی
کریةر .  مثل استاملرا کوهن   ةاةتورپ بر اتوةومی شخویا صری اة اةی   ارایة محض تسکی  مری 

هراد  یا ی لت قوو ی منجر شر . امرا ةئوکراةتی    8اِشتاترِشتاین ةظریه یر سیاست   قووق به 
هراا اعمرال     جهراةی اةتزاعری یرا ارزش   جنوب غرب مثل هنریش  یکوت بر عول عملیا ایرول  

 (.Seitzzer, 2008: 3-4) کریة هاد اة اةی تسکی  میسیاست

                                                           
1. see: murkens 
2. Rechtsstaat 
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 :Schupmans, 2015) شروی اة ییی ةئوکاةتی قوزة  سیمی را یر مل فه   قووق شامل مری 

هایی از تفکر امراید ماةن   برا آیرةوا بنیامینا کل نا اشمیتا ایررلسا اتوبروةرا   (   بخش18-24
کنر . بمر  از شک رت    هاست   این تنوا متفکرانا مهم آن را یشوار میکاچا متسثر از ةئوکاةتیلو

عنوان یک ةئوکراةتی  قال کل ن بهآلمان یر جن  جهاةی ا ل تفکر ةئوکاةتی سووط کری. با این 
ةررویس  رراةون اساسرری اتررریش را ةوشررت   از سی ررتم هنجارهررا سررخن گفررت هرریش 0381یر 
(Seitzzer, 2008: 5.) 

امرا   ها   م عی جهاةی بوین قووق بویاتسثیر ةئوکاةتیاش تحت اشمیت هم یر کارهاد ا لیه
شوی کره  راةون   ها ممتو  بویة  ی لت   تی آغاز میا  از همان آغاز با آةها هم ل ةبوی. ةئوکاةتی

م اساسی یاشته باش    اشمیت مخالف این سخن بوی. ا  یر ةماین گیا میر عیت    اةوةیرت هر  
اةر .  ها قووق را به قووق رسمی یا شکلی مر  کاستهبا آةها اصتمف یاشت   ممتو  بوی ةئوکاةتی

تواةر  بره میرر عیت  روة مؤسرس      به ةظر ا  امر سیاسی هیش از  اةون  جوی یاری    اةون ةمری 
 هر قال با غلبری مباقرث ضر کاةتی بمر  از     یی . بهبینجام    اساس ی لت را مراتر از ی لت ةمی

 (.Seitzzer, 2008: 8-9) ها مایله گرمتت ریم از کاةتیا  هم به 0301
هرا  ها ةحلی هوزیتیوی م بییترین طرم ار را یر مل فی قووق یاشت   هوزیتوی تیر آن سال

ترین هوزیتوی ت آن عور آلمان الباة  بوی. ا  کره یر هری یرک ی لرت     اغلب ةئوکاةتی بویة . مهم
یا مفهوم شخ  قورو ی یر قوروق صوویری را بره قروزة قوروق       مح  ی بم  از بی مارک بو

تواة   اةون را  ضو   اجرا کن ا اما مثل همی اشرخام  عمومی بری   بر این با ر بوی که ی لت می
عنوان یک شرخ  قورو ی تمهر اتی یر  الرب  راةون      تواة  مراتر از  اةون باش    بهقوو ی ةمی
 (.Seitzzer, 2008: 11) اساسی یاری.

لفت اشمیت با هوزیتوی م یالیل مختلفی یاشت. ماکس  بر که بر اشمیت ترسثیر زیراید   مخا
هاد اجتماعی   مراینر هاد  هاد تئورد هوزیتوی تی قووق را ری   بر یغ غهگذاشته استا هایه

هرایی ماةنر  الباةر       بر اثرهذیرد از  بر این ةظر هوزیتیوی رت قوو ی ی لت تسکی  کری. ا  عم  
شوی   طرف است   موط شامل هنجارها میهذیرمت که قووق از لحاظ سیاسی بیةمیکل ن را 

هاد مربوط به شخ  قوو ی توان بحثآمرین  یا میمخالف این ای   بوی که ی لت قووق را می
 (.Seitzzer, 2008: 12-13) را از قووق صوویی به قووق عمومی آ ری

یاةرش قوروق   ةظریری ی لرت  جروی       یر آلمان  رن ةوزیهم مباقث متم ید یر صوروم 
یاشت که به ه ی ار ش ن ر یکریهاد ج ی د منجر ش . یکری از ایرن م رائل ةگرا  بره ةظریری       
ی لت   قووق بوی. ب یارد با ر یکری توییفی   تجربی به ی لتا ماهیت  اةونا  راةون اساسریا   

وی یاشت که صاسرتگا   ةگری تن ا اما ر یکری ییگرد هم  جةهایهاا ساصتار   کارکریهاد آن می
(. یر ر یکرری ا ل  Murkens, 2013: 10)یی  تاریخی ی لت   تاریخ اجتماعی   سیاسی آن را می

شر ا  لری یر ر یکرری ی م شررایط تراریخیا سیاسری         آةوه  جوی یاشتا یررما  تویریف مری   
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را  اجتماعی محملی براد توضیح ةظریی ی لت بوی. براد ةموةه هرمران هلرر از منظرر ی م ی لرت    
یاة ت. ژلینک ةیرز یر همرین زمینره برین ی  یسرته از      برآم   از شرایط تاریخی یک کیور می

 ةهای.  تجربی   هنجارد از ی لت تمایز می -هاد اجتماعیتئورد
مثابی علم یر آراد ک راةی ماةنر  الباةر    گِربرر مروری      یر آلمان آن عور همونین قووق به

ا توضیح آةکه ب یارد بر این برا ر بویةر  کره قوروق را     (murkens, 2013: 18)بحث  رار گرمت 
توان یک علم مح وب کری   بییتر من   تکنیک استا اما یر این بریاشت ج یر ا قوروق   ةمی
تواة ت موضوا علرم قوروق باشر . قوروق یر     عنوان یک یاةش   علم تحلیل ش    ی لت میبه

 ینی ةیز بوی   این سبب ش  که علم  رن ةوزیهم آلمان گذشته از مباقث مذکور تحت تسثیر سا
مح وب ش ن قووق یر این کیور تلوی صایی هی ا کن . یر یی گا  طرم اران سا ینی قوروق  
برصمف علوم تجربیا مراین د یرما  عومةی   محوول م تویم عور ر شنگرد ةبویا بلکه مثرل  

هایی ماةنر   زیتیوی تشمرا رمان   مذهب جزئی از مرهن  ملی   اةمکاس ر ح ملی بویا  لی هو
مثابی یک سی تم علمی محض ممرمی کنن  که رییره یر  کل ن یر هی آن بویة  که قووق را به

 شناسری یرا سیاسرت رییره ة اشرته باشر       ا ت ارهاد مرا اةوةی مثل ص اا طبیمتا تاریخا جاممه
(Murkens, 2013: 32ا یمنی یرست مخالف م یرد که سا ینی می).رمت 

هریاصت   اگرچه به مضایی به تسمل یر صووم مفاهیم قووق عمومی میاشمیت یر چنین 
کوشی  به ر یبان مکرد صوی یر آلمان هاد آمریکاا اةگلیس   مراة ه ةظر یاشتا بییتر میبحث

هاسخ یای    یر سنت آلماةی آراد صروی را ارائره یهر . ترسممت ا  یر صوروم  راةون اساسری        
ییی ا  با مضاد مکرد آن زمان تفا ت یاشت   یر منظومری  هموون ب یارد ییگر از مفاهیم اة 

 ش .اد ارائه میهیوی  

 

 در اندیشة اشمیت 1تعریف اساس
 راةون   ا  ازتحلیرل  اشمیت کوشش کری تف یر ج ی د از مفهوم  اةون اساسری ارائره یهر .    

مراهود   ةش   یر  رواةین   ةهایهراا عنورر لیبررال   ارای    هاد بیانارای تنوا اساسی م رن بر 
عنروان ةتیجره     . اشمیت بین  راةون اساسری بره   (kenedey, 2004: 130) استمریم متمرکز 

غایت تومیم جممی یر تجربی زة گی سیاسی از یک طرف   شکل   ماهیت اتحای سیاسری    
را شرامل   اةون اساسری  (   Coutinho, 2015: 97) شویقوو ی از طرف ییگر تفا ت  ائل می

                                                           
ها   مفاهیم ا  یر سایر ممایل ی یس براد ب یارد از  اژ  ةبویاشمیت  یمهم یر صووم ةظری ییک ةکت. 0

را به  واةین اساسی ترجمه  constitutional lawsاساس   ای،مح  را constitution ةهاست. یر اینجا  اژزبان
قال  هر . به  استکار بریر غی ممایل اساس را بهمکنیم. این ممایل یر زبان مارسی سابوه یاری   می

constitution  اةون ةی ت   بنیای   اساس هر کیور است. لز ما  
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ا لری برا لیبرالی رم   ی مری برا یموکراسری شرناصته        کره   ة یایاسی میی  بخش  اةوةی   س
  ممتور  اسرت  راةون اساسری ر ح ی لرت یمنری تورمیم         (kenedey, 2004: 125شوة  )می

 (.Schupmans, 2015: 161) سیاسی   بنیایین مریم است
  ةظریی اشمیت یر موام تحلیل مهم تجربی  راةون اساسری یر برابرر مهرم هنجرارد اسرت. ا      

هذیرمتا زیرا ممتو  بوی این تف یر عنوان  اةون هنجارد را ةمیتف یر کل ن از  اةون اساسی به
کنر .  جنبی اجتماعی    ا می  اةون اساسی را براد اتحایا اه افا زة گیا ر ح   ... مراموش مری 

یر اة ییی اشمیت مفهوم امر سیاسی   مفهوم  اةون اساسی ابرزارد برراد یرک ی لرت ه رتن      
(Murkens, 2013: 45به همین یلیل کلمی اساس بای  به .)ییگرر  عبارت عنوان اساسِ ی لت یا به

اتحای سیاسی مریما مو میت کلی اتحای سیاسی   ةظم اجتماعی یر یرک ی لرت میرخ  یرک    
تواة  موط شامل سی تم هنجارهاد  اةوةی براد تنظریم شرکل   شوی. به ةظر اشمیت اساس ةمی

ی لت هرم   0اد به مو میت سیاسی اةضمامیجراد   رت ی لت باش ا بلکه اشار ارایة سیاسی   ا
اد که  راد متن  اةون اساسی ةوشته اسرتا رییره   است. یر این اة ییه مفهوم اساس یر قوز 

 یاری   ر حا زة گی اةضمامی    جوی ی لت است.
کوش  این ممراةی  میاشمیت بر این با ر است که  اژ    مفهوم اساس مماةی متفا تی یاری   

مختلف را توضیح یه . یر ممناد ا ل یا عام هر چیرزد یر عرالم اساسری یاری   اسراس ی لرتا      
عبارت ییگر مو میت یا  ضمیت کراملی کره یر آن اتحرای سیاسری     شکل  جوید ی لت استا به

شروی. یر ممنراد ی م اسراسا سی رتمی از     عنروان یرک کرل ممکرن مری     همی امرای جاممره بره  
شناسریم کره البتره ا     ت؛ یمنی همان چیزد که امر ز  با عنروان  راةون اساسری مری    هنجارهاس

یاةریما مررق یاری   مخالف این بریاشت استا زیرا به با ر ا  اساس با آةوه ما  راةون اساسری مری   
(Schmitt, 2008: 59   به گفتی ا  ی لت اساس ة اریا بلکه ی لت صویش اساس اسرت   اسراسا .)

است. یر ممناد سوم اساس ةوا صایی از یستور اجتمراعی     ضمامی آنر ح ی لت یر قیات اة
(ا زیررا  Schmitt, 2008: 60)8هاسرت سیاسی   ممایل شکل ی لت یا به تمبیر اشمیت مررمِ مررم  

گیرة . ممنراد چهرارم اسراسا    ها یر یک کیور از اساس آن کیور ةیست میها   شکلهمی مرم
را  اشمیت این ممنا برا مفهروم ایغرام کره اسرمن  آن     ایل ضر رت اتحای سیاسی است. به گفتی 

 ,Schmitt) اشرتاین ةزییرک اسرت   م،رح کری  بوی   مفهوم چارچوب سی تماتیک لورةس مرون 

شوی   اساس ی لتا شکل آزای ارایة عنوان امر  جوید مهمی   می(. ی لت یر اینجا به61 :2008
مماةی مختلف اساس از چهار ةوا یا  ی لت است. اشمیت هس از این سخنان هیوی   یر تمریف  

آل کره یر  گوی : اساس م،لسا اساس هوزیتیوا اساس ة بی   اساس ای  مفهوم اساس سخن می
 شوة .ایامه بررسی می

                                                           
1. concrete 
2. form of forms 
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 مفهوم مطلق اساس. 1
 یر اساسا آلای     هوزیتیو مفهوم زیرا استا مهم اساس یر اة ییی اشمیت ب یار م،لس مفهوم
یر  شروی. می مح وب ة بی اساس با مخالف ش     برصوریار م،لس اساس هاد یژگی از ةهایت

آن زمان یر آلمان بریاشت کل ن از  اةون اساسی که موری  بول سنت مراة ود   آمریکرایی از  
اد از هنجارهرا   اةون اساسی هم بویا یر قال رش  بوی. کل ن  اةون   ةظام قوو ی را مجموعره 

گیری   یر ةهایرت هنجرار ممتبرر مرر      وی را از هنجار هییین مییی  که هر هنجار اعتبار صمی
مراتب  واةین (. همونین  اةون اساسی یر رأس سل لهkelsen, 2006: 115-116) شویگرمته می

   هنجارها  رار یاشت.
بریا به اعتوای ا  یر اة ییی کل ن توجیه ی یوی برراد  اشمیت من،س کل ن را زیر سؤال می

رتر بوین آن  جوی ة اری. یر من،س کل ن  اةون اساسی بره ایرن یلیرل  راةون      اةون اساسی   ب
یسرت   برتر   ممتبر است که بای   اةون برترر باشر    یر یرورت برترر ةبروین ارزش صروی را از      

(. به ةظر اشرمیت  Schmitt, 2008: 64)آ ری یست مییه    این اعتبار را از یر ن صویش بهمی
ایی مثل کل ن قووق از اصمق ج ا باش ا هس هنجار بنیایینا یرک  هاگر طبس ةظر هوزیتوی ت

گیری. به ةظر اشمیت بای  ارایة  ر رت مؤسرس   یستور است که توجیه صوی را صارج از صوی ةمی
(   از آةجا کره ارایة ی لرت یر صر     Stacey, 2011: 600) سازة ة  اةون را مبناد اساس  رار یای

بره گفتری ا  اسراسِ آلمران      یه .حای سیاسی این کار را اةجام میتواة   جوی یاشته باش ا اتةمی
 (.Schmitt, 2008: 65) اة ممتبر استا زیرا مریم آلمان به آن عنوان اساس یای 

اد مفهوم م،لس اساس که یر مخالفت با  اةون اساسی هنجارد کل ن م،رح ش ا مجموعره 
ایرن مفهروم شربیه مفهروم هرولیتی یر       یهن ة ی لت ه تن .از  واع  یا  واةین است که تیکیل

گفرتا ممتور  بروی هرر     اة ییی ارس،وست. ارس،و   تی از ی  هنجا  اساس یر یوةان سخن می
 ,Stacey)ک ام یک مو میت    ضمیت  جوید یاری که ر ح آن شهر   مرجرو اتحرای آن اسرت    

2011: 599; Schmitt, 2008: 63یاة .ی(. اشمیت این مهم را بریاشت م،لس از اساس م 
 رمترار  یمنری  اسرت؛  اةضرمامی  ممنراد  یکری  اسرت:  ةوا ی  بر اتحای یا کل یک عنوانبه اساس
 از ادب رته  سی رتم  یمنی استا هنجارد ممناد به ی می   سیاسی اتحای یک    جوید اةضمامی
 صرویش یرک   ی لت ةخ ت شوی:یسته تو یم می سه ممناد اةضمامی به. غایی یا برتر هنجارهاد

 ةو،ری  کره  یک کیور   اتحای مرریم اسرت   ر ح به مربوط موررات برصی اساسا یمنی است؛ اساس
 یرا  جمهرورد  یموکراسیا براد مثال استا ی لت شکل اساسا ی م است؛ سیاسی اجتماا  جوید
 سیاسری  اجتماا یک یر آن با امرای که مراین د یمنی استا یینامیک ایغام اساسا سوم موةارشی؛

 اسراسا  ةخ رت  اسرت؛  اساس به سه یسرته  ابرل تو ریم    هنجارد هم ممناد یر شوة .می ایغام
 همری مرریم برا هرم جمرو      اتحرای  با را  اةوةی یستور یک که است برترد هنجار یمنی استا مرمان
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 کره  ةوشرته  متنری  یمنری  ت  ین استا اساسا سوم است؛ مؤسس   رت ارایة اساسا ی م کن ؛می
 (.Schupmans, 2015: 162) ر یاریآن  را یر  جوید اةضمامی رمتار   اتحای ایل

اد از هنجارهراد برترر   غرایی یرا     تواة  به ممنراد سی رتم ب رته   به با ر اشمیت اساس می
باش ؛ یمنی همی هنجارهاد موجوی یر ةظرام قورو ی    0ییگر م ا د با هنجارِ هنجارهاعبارت به

ید یرا یینامیرک   یک کیورا رییه یر این هنجار یارة . یر ایرن ییر گا  اسراسا  ضرمیت  جرو     
عنروان هنجرار   این عویر   اسراس بره    (. یرSchmitt, 2008: 62) ةی تا بلکه  اةونِ  واةین است

(. یر قویوت این همان ممنرایی اسرت کره از اةورمب     Schmitt, 2008: 64) بنیایین ممتبر است
رها   مراة ه   آمریکا م،رح ش    کل ن هم طرم ار آن بوی. به ةظر اشمیت اتحای من،وی هنجا

 010ها یر متنی به ةام  اةون اساسی مبهم   ةار شن استا زیرا اتحرای مرریم آلمران یر    سی تم
تواةر   جروی سیاسری    ایل من رج یر  اةون اساسی ممکن ةی ت رخ یه    چنین متنری ةمری  

اد سیاسری    طرور طبیمریا اسراسا ه یر      به ةظر اشمیت بره مریم آلمان را به ةمایش بگذاری. 
هاد عاید یمنری  ضرمیت غیراسرتثناا کراربری آن بره اسرتفای  از         موط یر زمان جوید است 

 یاب . واةین اساسی کاهش می
اساسِ م،لس با مفهوم امر سیاسی اشمیت ةیرز مررتبط   هماهنر  اسرت. هرر ی   ضرمیت       

کن  کره ی لرتا   کنن    یر هی  ق ت ه تن . اشمیت است الل میجاممی سیاسی را تمریف می
عنوان مبنرایی  بهاست     اساسِ م،لسا ر ح امر سیاسی   ه تی موجوی یر جاممه اساس است 

(. ا  Schupmans, 2015: 162)شروی  ش      واةین جاممه ارائه میهاد میتسبراد تمیین ارزش
کن  که امررای را یر اجتمراا ایغرام   برا     عنوان ةهاید هویا تمریف میهمونین اساسِ م،لس را به

تواةن  ارایة صوی را یر آن ببیننر . سرراةجاما اسراس    که آةها میطوردکن ا بهیهم یگر متح  م
که همپوشاةی بین ایرن ی  مفهروم   اة . یرقالیهاد  جویدم،لس   امر سیاسی محوول صواسته

توجه استا اصتمماتی مهم میان امر سیاسری   اسراس م،لرس  جروی یاری. امرر سیاسری       شایان 
گیررد ی لرت   ةظرم     لت ةی تا  لی اساس م،لس ی یورا  ایر ة شرکل   یاراد راب،ی ضر رد با ی

( که  ضمیت ی لرت را ک گرذارد   شرکل ی لرت را تمریرف      Schmitt, 2008: 60) سیاسی است
اسراس یر ممنراد م،لرس     یهر . هاد عاید رخ مری یه  که چگوةه سیاستکن    توضیح میمی

ترتیبا اساس هم امر  اینیه . به میکن  که جاممه را تیکیل اد را توییف می ضمیت سیاسی
 (.Schupmans, 2015: 164) سیاسی   هم طرقی براد ةهایینه کرین آن توسط ی لت است

 

 . مفهوم نسبی اساس2
تر استا زیرا اشمیت آةوه را مهممفهوم ة بی اساس ة بت به ییگر مفاهیم اساس براد ما  ابل 

                                                           
1. norm of norms 
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شرویا اسراس   عنوان  اةون اساسری صواةر   مری    که یر آمریکا   مراة ه یر سن د مکتوب تحت
آینر . یر ایرن   ةام . یر مفهوم ة بیا اساس هنجارهایی است که یر سن  میخوی میة بی می

آینر     هاد مرید یر سن   اقر د مری  اد از  واةین که طبس آن قسممنا اساس یمنی مجموعه
فهوم از اساس غیر ابل اسرتفای   به ةظر ا  این مشوة . هاد ی لت ةیز توسط آن منظم میسازمان
گیری   این بریاشرت  بریاشت ة بیا  وة مؤسس را ةایی   میبه با ر ا  (. vinx, 2013: 99است )
که یلیل میر عیتِ اسراس ایرن   یه ا یرقالیهاد صام را توسمه میگذارد از طریس ر یه اةون

را برر ر د مهرم ةگهبران     است که بیان ارایة  وة مؤسس است. مفهوم ة بی اساس همونین را 
شوی ةهاید به ةام یایرس اساسی شکل بگیری کره یر اة ییری    اةون اساسی باز کنن    سبب می

 (.vinx, 2013: 101)  بول ةبویاشمیت  ابل 
به گفتی اشمیت اساس ة بیا اساس به ممناد ی یوش ةی ت. یر ایرن سرن  ممکرن اسرت     

توان یورت کامل ةمیشن ا زیرا اساس را هرگز بهبرصی ایول مربوط به اساس باشن    برصی ةبا
ةگاشت. براد ةموةه یر  اةون اساسی  ایمار عباراتی  جوی یاریا ماةن  رایش یک جمهورد است یا 

ها ه تن . عباراتا هنجار بنیایین    اةونِ  اةون قاکمیت به مریم تملس یاریا به با ر اشمیت این
عنوان جزئیات ممایل هم  رار ان یک کل    واةین اساسی بهعنویر  اةون اساسی ة بیا اساس به

کنن   است. همونین یر این مفهوم اساس از  واةین اساسی بره مفهروم شرکلی    گیرة    گیممی
 مفهروم (. محترواد  Schmitt, 2008: 67)که این ی  با هم مرق یاری شویا یرقالیتمایز یای  ةمی

را موط بره اسراس ةوشرته تولیرل یای. یر ایرن       وان آنتاساس گوةاگون   چن عاملی است   ةمی
شوی. به مفهوما اساسِ ةوشته بر موررات تسکی  یاری   با اساس  ا می یک کیور ممایل گرمته می

 که اساسا  اةون ةی ت.شوی؛ یرقالیترتیب اساس هم مثل بویی  واةینا به  اةون تب یل می این
(Schmitt, 2008: 68 اساس یر قویوت .)هراد  اد از هنجارهاا موررات سرازماةیا ر یره  مجموعه

(. به ةظر اشمیت بریاشت ة بی از Schmitt, 2008: 70) هاد راهنما  ... استگذاردا برةامه اةون
ترتیرب  ایرن  اساس یا همان بریاشت غالب سبب ش   است سایر مماةی اساس بررسی ةیوة . به 

شوی. به این ترتیب اساس یر مفهوم ةوشته گم میمفهوم اساس یر میان  واةین اساسی مرید   
جاست که تفکیک مهم اشمیت بین اساس    اد از  واةین   موررات است   همینة بی مجموعه

 (.Schmitt, 2008: 67-70-71شوی ) واةین اساسی م،رح می
کره  یر تئورد ی لت اشمیتا ی لت یک کل است   برر امرر سیاسری اةحورار یاری. هنگرامی     

شروی   ایرن بره ممنری     شویا یمنی اساس تنها سن د ةوشته تلوری مری  اساسا ة بی میمفهوم 
قذف قس شیم از ةظریی ی لت است. به ةظرر اشرمیت یر مفهروم ة ربیا قوو ر اةان قوروق       

هرایی  کننر  برراد ایرن سرن   یژگری     اساسی براد متمایز کرین اساس از سایر  واةین سمی می
را یر  را از  واةین عاید متمایز سرازة . برراد ةموةره آن      آنتمریف کنن  تا به این ترتیب بتواةن

کنن  تتییر   ایمح این سرن  شررایط   یهن    اعمم میسن  صایی به ةام  اةون اساسی  رار می
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(. اساس ة بیا طبس ةظرر ا  یر قویورت   Schmitt, 2008: 73) صایی یاریا اما این کامی ةی ت
اةون اساسی تاریخی   ممنی هنجارد از اساس م،لرس اسرت   اد از  شکل متزلزل یا ةاامی کنن  

(Schupmans, 2015: 165.) 
ه ف ایلی اةتوای اشمیت از اساس ة بیا ةو  برر هوزیتیوی رم قورو ی اسرتا امرا ةگراةری       

کن . ا  تر ا  این است که بریاشت ة بی را  را براد استب ای از طریس  اع ة اکثریت باز میعمیس
 عنوان منبو  ق ت یر یک کیور عمل کن تواة  بهه مفهوم ة بی اساس ةمیبر این با ر است ک

(Schmitt, 2008: 67هیچ   )یهر   گوةه راهنمایی یر موری  ضمیت سیاسی یک جاممه ارائه ةمی
شوی که یر شرایط بحراةی ماةن   ضمیت اض،رارد یرا اسرتثنایی       این قس به اقزاب یای  می
یست آ رین اکثریرت یر مجلرسا بره ةریبران     قزاب ییگر بم  از بههمونین براد جلوگیرد از ا

(. به اعتوای ا  یر  رن بی رتما  schupmans, 2015: 167)   رت بم  از باال رمتن از آن لگ  بزةن 
ة بی کرین اساس سبب استب ای اکثریت ش   است   اکثریرت از  ر رت صروی برراد تورویب      

همونین یر ایرن بریاشرت  راةون     .کنن استفای  می  واةینی علیه یک یگر   تضمین منامو صوی
هراد غیرم رتویم   هاد غیرمممرول توسرط ةخبگران    ر رت    صووم براد یستکارداساسی به
 (.schupmans, 2015: 168)هذیر است آسیب

 

 وضعی( اساس) مفهوم پوزیتیو. 3
ه یر آن اسراس  کن  کها اشمیت بر مفهوم هوزیتو اساس تسکی  میبراد جلوگیرد از این تمار 

طبس این تئروردا اسراسا    (.vinx, 2013: 101یک شکلی محکم   استوار از  جوی جممی است )
 ,vinx). آین ا بلکه ةظرم اجتمراعی هایر ار   سرخت اسرت     ةه  واةین اساسی که یر یک متن می

تواة    رت عمرومی را اجررا کنر    بایر  بره      یر بریاشت هوزیتیوا ةگهبانِ اساس می (10 :2015
  رت مؤسس توجه یاشته باش    این ةگهبان موط ةهاید  ضایی یرف ةی ت   سیاسی اسرت.  

تواةن  اد از هنجارهاد  اةوةی است که میکه یر مفهوم ة بیا اساس مجموعههمونین یرقالی
عنوان  اةون اساسی ممرمی شوة ا یر بریاشت هوزیتوا اساس شکل من جمی از  جوی جممری  به

 (.vinx, 2013: 102) سیاسی  جوی یاریاست که یر جاممی 

اد از هنجارها ةی تا بلکه شکل بنیایین یستور محکم اجتمراعی    اساس یک هنجار یا مجموعه
گیرری. برراد ةیران یاین ایرن بریاشرتا        مرریم ةیرست مری    مؤسسسیاسی است که از تومیم  وة 

یهر .  گیریا ارجاا میان ةیست میاشمیت به  اةون اساسی  ایمار یمنی  اةوةی که از تومیم مریم آلم
بیان اةتخاب بنیایین مریم آلمان اسرت   میرر عیت    مؤس انتوسط مجلس  ش   ضو اةون اساسی 

یاب . البتره  شوی   ت ا م میشوی. اساس توسط مریم ساصته میةاشی می مؤسس واةین اساسی از  وة 
 (.vinx, 2015: 10) ت تومیم بگیرة تواةن  صویشان براد یک  اةون اساسی ج ی    متفا مریم می
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به اعتوای ا  اساس را ةبای  یک مورر  یا مووبه یا  اةون یاة ت. یر ممناد هوزیتوا اسراس از  
سربب ارایة سیاسری ممتبرر اسرتا امرا  رواةین       آی  ةه  راریای   بهعملِ   رت مؤسس ه ی  می

(.  واةین اساسری تنهرا برر    Schmitt, 2008: 75-76) یلیل مر  گرمتن اساس ممتبرة اساسی به
(.  بل از تسسریس هرر   810: 0930 اشمیتا) هایی اساس ممتبرة    مو می الزم آةها اساس است

گوةه هنجار تحت عنوان  اةون اساسی یک تومیم بنیایین  جوی یاری که   رت مؤسرس را بره   
یری اسرتومل   منزلی اتحای این تومیم سیاسری اسرت. بره برا ر ا  اعمم    کی    اساس بهی ش می

آمریکا   اعممیی قووق بیر   شهر ة  مراة ه که  برل از مرتن  رواةین اساسری ایرن ی  کیرور       
ةوشته ش ة ا بخیی از اساس این ی  کیورة ا قتی اگرر یر  رواةین اساسری ةیاینر . همونرین      

که توان آةها را  اةون اساسی یاة تا بلبرصی موررات یر  اةون اساسی  ایمار  جوی یاری که ةمی
آلمران   0303   0100(. یر مو مری  راةون اساسری    Schmitt, 2008: 78اساس آلمان ه رتن  ) 

ترتیرب اسراس    این (. به812: 0930ا هری  بیان ش   است )اشمیتتومیم سیاسی محکم   بی
هاد سیاسی است که ممکن است برصی از آةها یر آلمان یا هر کیور ییگرد یربرگیرة ة تومیم

 (.Schmitt, 2008: 82) ی باشن    ممکن است ةباشن متن  اةون اساس
مفهوم هوزیتیو بر ر د  ج ان   تومیم سیاسی ای تای  اسرت. بره گفتری ممرر ف ا  اتحرای      

تواة  آی     جوی سیاسی مریم مهم است. بنیایِ اساس ةمییست ةمیمای  به 010مریم آلمان با 
 :Murkens, 2013) یم سیاسری مهرم اسرت   با هنجار یا  اةون مح  ی شوی     رت سازة ة توم

شروی. سروگن  منر رج یر    یک اصتمف اساسی یر کیور ةیز تنها با تومیم اساسی قل می (.46
اساس هوزیترو از   واةین اساسی هم سوگن  به اساس استا یمنی شکل  جوی سیاسی. همونین 

تواة  ایرن  می مؤسِسموون است   یر ةگرش اشمیت موط   رت  سمؤسَتتییر از طریس   رت 
 (.vinx, 2015: 11بکن  )کار را 

 :Schmitt, 2008) اد ی یس   محکم با مفهوم اساس م،لس یاریمفهوم اساسِ هوزیتیو راب،ه

که به عنوان یک ایل  ق ت است   اساس هوزیتیو هنگامی(. اساس م،لس یر موری اساس به77
ییگر اساسِ هوزیتیو عینیرت یرامتن   عبارت کن . بهرس ا براساس م،لس تمرکز میه ف صوی می

که یر لحظات بحراةی    ضرمیت  گوةهساسِ هوزیتیو یک تومیم استا همانا اساس م،لس است.
استثناا یک   رت م تولا بای  تومیم ةهایی را اعمم کن . بنابراینا ارتبراط ةزییکری برین امرر     

 (.Schmitt, 2008: 165)سیاسی   اساس هوزیتیو  جوی یاری 
بین اساس    واةین اساسی یا هنجارهاد  اةوةی صام یربرگیرة ة یک سن  اساسی  اشمیت

مهرم  مفهوم اساس تنهرا یر تمرایز برین ایرن ی  ممکرن    ابرل       ةوشته ةیز تمایز  ائل ش . مهم 
کنر .  شوی. ا  این تفکیک را براد میخ  کرین تفا ت اساس هوزیتیو   ة ربی م،ررح مری   می

اد از هنجارها ةی تا بلکه شکل بنیرایین یسرتور    اةوةی یا مجموعهاساس به ةظر ا  یک هنجار 
کرری   یر  اجتماعی   سیاسی است که یر تومیم  وة مؤسِس  جوی یاری. ا  بر مریم تسکیر  مری  
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بره برا ر ا  مفهروم     (.vinx, 2015b: 11) تواة   راةون اساسری را بیرکن    با ر ا  تومیم مریم می
شویا زیرا ب یارد از مورررات یر  رواةین اساسری    رید گم میاساسا یر مفهوم  واةین اساسی م

ةوشته موضوعاتی ه تن  که با بنیای اساس ی لت مرتبط ةی تن . این مورررات ممکرن اسرت از    
اة از قووق هوزیتیو بنیرایین باشرن . برراد اشرمیتا اسراس      منظر هنجارگرایی   یرما  یر چیم

ت که از   رت یا ا ت ار ساصتن  رواةین   ی لرت   مفهوم ماهود   ممتبرد است   تنها به این عل
گیریا یک  ضمیت اةضمامی از اتحای سیاسری اسرت. یر ایرن  ضرمیتا ی لرت اسراس       ةیست می

موضروا  ة اریا بلکه صویش اساس است. مهم این اة ییه بر این بریاشت تکیره یاری کره ی لرت    
 ,loughlin)ل قرکرت اسرت   ةی تا بلکه با توجه به ةوش مریم مفهومی هویا   یر قرا  ای تایی

کتاب  رماسوة     رماسوة  رشت از اساس هوزیتیو    راةون   0381البته اسمن  یر  (ا9 :2013
اساسی غیرهوزیتیو سخن گفت   به با ر برصی محووان اشمیت یر طررح ایرن تفکیرک از ا   ام    

 (.Murkens, 2013: 55; Grimm, 2016: 120) گرمته است
 

 آل اساس. مفهوم ایده4
(. Schmitt, 2008: 89) اد اسرت آل اساس یا اساس یر یک مفهوم ةموةهمفهوم ییگر مفهوم ای  

ةوی ر  بره یالیرل سیاسریا آةوره      کن . اشمیت مری آلا اساس هوزیتیو را تکمیل میاساس ای  
گذارد ش   استا اغلب موط به یک آرمان صرام  عنوان یک  اةون اساسی یرست یا  ا می ةامبه

ترتیرب هرر  راةون اساسری یرک      این (. به Schmitt, 2008: 87) شویاساسی مربوط میاز  اةون 
آلری اسراسا یر ةظرام    چرصن . بره برا ر ا  مفهروم ایر      آل یاری که سایر ایول قول آن میای  

 هاد بورژ ازدا تو ریم  ر رت    راةون اساسری ةوشرته اسرت      بورژ ازد سی تم تضمین آزاید
(Schmitt, 2008: 90-92 .)بلیوی رتی شرامل هرر  راةون      -همونین  اةون اساسی مارک ی تی

آل آن اة ییره  شوی که قووق مالکیت مرید را ری کن ا زیرا این م ئله آرمان   ایر   اساسی می
آلا ة خی سیاستم اراةی اساس م،لس است   چون اشمیت یر اة ییی سیاسری  است. اساس ای  

ر  ای رت . ازایرن  آل ا  هم بر این مفهروم مری  ای   کن ا اساسبر تمایز ی ست   یشمن تسکی  می
چیرز   شروة    همره  قتی مفاهیمی ماةن  آزایدا ع التا ةظم عمومی   امنیت تف یر صام مری 

آل رس  اساس ای  ةظر می(. بهSchmitt, 2008: 89-90) گیریذیل ای ة ی ست   یشمن  رار می
 (.Schupmans, 2015: 165) هاد اساسی استعینیت یاین به امر سیاسی   تومیم

 

 حدومرزهای اصالح اساس
هاد قووق اساسی تتییرر  راةون اساسری   قر    مرزهراد آن      هاد مهم یر ةظریهیکی از بحث

کننر . اینکره   بینی میاست. اغلب  واةین اساسی ساز کارهاد یشوارد براد تتییر یر صوی هیش
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چه قر  ملرزم    سی گنجاة ة ا آین گان تااگر گذشتگان تومیم   ارایة صوی را یر متن  اةون اسا
تواةنر  مرواید از  راةون اساسری را تتییرةاهرذیر      به آن ه تن ؟ آیا ةوی ن گان  اةون اساسی می

توان  راةون اساسری را تتییرر یای؟ ةورش یایرس     هاد غیررسمی ةیز میاعمم کنن ؟ آیا از ر ش
اساسری همران  زن تسسریس  راةون     اساسی یر این میان تا چه ق  است؟ آیا بازةگرد یر  اةون 

اساسی را یاری؟   سؤاالت ب یار ییگرد که یر صووم تتییر  اةون اساسی  جروی یاری. ةظریری   
ی ت بررسی کری    اشرمیت را بره یکری از    اشمیت یر مفهوم  اةون اساسی ةیز این م ئله را به

را یر ایرن صوروم    هریازان این قوز  مب ل ساصته است. اشمیت ةکات بر یمی ترین ةظریهمهم
هاد مختلف تتییر  اةون اساسری اسرت. ا    م،رح کری  است. یکی از ةکات ا  تفکیک بین قالت

به با ر ا  ةوض   تخ،ی  شوی.تملیس   ایمح اساس    واةین اساسی تفا ت  ائل می میان ةوضا
 :Schmitt, 2008) شروی از  اةون اساسی   تی است که متن  اةون اساسی زیر هرا گذاشرته مری   

کره   فری    گیرری (ا اما تملیس  اةون اساسی امرد مو تی است که یر موا و استثنا اةجام مری 147
اسراس یر اة ییری ا     (.Schmitt, 2008: 144) هاد اجراد  راةون اساسری اسرت   مو ت یر شیو 

ایرمح ةیرز    تواةر  یر  ضرمیت اسرتثنایی مملرس شروی.     ةاهذیر استا اما  اةون اساسی مری تملیس
 یه .  د است که از طریس آن بازةگرد یر  اةون اساسی رخ میمراین 

توان از طریس بازةگردا اساس یرک کیرور را   براد بازةگرد ق    مرزهایی  جوی یاری   ةمی
ةوض اساس   قتی ةوض  واةین اساسی  (ا زیرا ایمح اساساSchmitt, 2008: 150)منحل کری 
ت سازة ة اساس     رت اع،اش   براد برازةگرد  (. ا  بین   رSchmitt, 2008: 154) ةیز ةی ت

(.   رت مؤسَس موط Schmitt, 2008: 153یاة  )عر  ةمیگذاری   این ی  را هماساس مرق می
ر    رت ایمح به ةظر اشرمیت محر  ی   اصتیاراتی یاری که   رت مؤسِس به ا  یای  است. ازاین

 اةون اساسی بیای    چه ةیای ا  ابرل   (. همونین اساس چه یر متنschmitt, 2008: 146) است
تواة  توسط  واد مؤسَس محو شویا اما از آةجرا  ایمح   بازةگرد ةی تا زیرا   رت مؤسِس ةمی

تواةنر  هرر چیرزد را    اة ا تنها آةها مری که ارایة یموکراتیک غیرمح  ی است   چون مریم قاکم
 ,Schmittیة یموکراتیک  جوی ة اری )(   هیچ مح  ییتی بر اراSchmitt, 2008: 300ةوض کنن  )

 یه .(. این تمایزات ب یار ی یس هیوی گی اة ییی اشمیت را یر این قوز  ةیان می286 :2008
 راةون   00مرایة   کنر . ا  یر اینجا از تفکیک بین  واةین اساسی   اسراس ةیرز اسرتفای  مری    

یریفات صایری را اعرمم کرری     اساسی  ایمار یر موری تتییر  اةون اساسی بوی   براد این کار ت
تتییر کننر ا   00تواةن  طبس هر سی مایة به ةظر ا   واةین اساسی می (.Schmitt, 2008: 74) بوی

ییگرا مواید از  راةون اساسری ةوشرته را    عبارت توان از این طریس تتییر یای. بهاما اساس را ةمی
(. Schmitt, 2008: 79) تتییرر یای تروان برا مراینر  برازةگرد     که مربوط به اساس کیورة ا ةمری 

 ةاهرذیر اسرت  تواةن  یر  ضمیت استثنا مملس شوة ا اما اساس تملیرس همونین  واةین اساسی می
(schmitt, 2008: 80 .)گوی  اساسِ هوزیتیو موون از تتییرر اسرتا زیررا برآمر   از  ر رت      ا  می
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ةین اساسری رییره یر ةهایهرایی      رت تتییر یا تج ی ةظر یر  روا به با ر ا  مؤسِسِ مریم است. 
تر اسرت.   تری  ر رتِ سرازة ة     ماةن  مجلس مؤس ان یاریا اما   رتِ سازة ة اساس امرد مهم

 :Meierhemner, 2016) اساس  جوی یاریا ییگر ةیازد به اةومب   ةوض  واةین اساسی ةی رت 

  اساس   ةوا  بلری  ر رت   گذار اساسی تواة   اةونر  به با ر ا  تنها یک اةومب می(. ازاین140
سازة ة اساسی را ةوض کن ا زیرا مریم قس یارة  کره یرک تسسریس اةضرمامی ج یر    اسراس       

تواةر  از  (   اسراس میرر عا  ةمری   Kenedey, 2004: 109)  جوی بیا رةر  ج ی د یر هر زمان به
ایین مورط توسرط   ترتیب تتییر بنیاین کن ا تتییر یاب . به هایی که اةتخاب مریم را ةوض میرا 

به ةظر اشمیت بای  بین ایمح  راةون اساسری   اةورمب    ترتیب  این وة مؤسِس ممکن است. به 
 (.Rios, 2010: 223مرق گذاشت     رت ایمح م،لس ةی ت )

 

 مفهوم اتحاد در اندیشة اشمیت
مرری ا  تنهرا یر منظومری    مهم اة ییی اشمیت یرصووم  اةون اساسی   تف ریرهاد منحورربه  

قال ی  مفهوم یر اة ییری اشرمیت   مکرد ا  ممکن است از قویلی این مواله صارج است. با این 
 تواة  یر مهم ما از تفاسیر ا  یر این قوز  کمک کن : مفهوم اتحای   مفهوم   رت مؤسِس.می

ةیرست  اتحای سیاسی مرریم  مفهوم عنوان یک  ضمیت از بریاشت اشمیت از  اةون اساسی به
مرریم   یاتحای  ا می هم یر هییر تئورد اساسی اشمیت  .(Dyzenhaus, 1997b: 492) گیریمی

مریم م ا د با اتحای سیاسی   این اتحای م را د برا ی لرت    . (kenedey, 2004: 122با هم بوی )
اتحاید کره  برل از هنجارهراد     آن هماست. به ةظر ا  اساسا اتحای سیاسی مریم آلمان استا 

به اعتوای  (.;vinx, 2015: 11 Coutinho, 2015: 96  جوی یاشته است )من رج یر  اةون اساسی 
ا  چیزد به ةام جاممی سیاسی  جوی ة اری   هرچه ه تا اتحرای سیاسری یرا اجتمراا سیاسری      

هراد لیبرالری اعتوراید    عنوان اة ییهر  به مفهوم جاممی سیاسی   ر ابت سیاسی بهاست. ازاین
این ترتیب اشمیت یر ةظریی صوی با تسکی  بر  جروی  ا مری یرا     (. بهMurkens, 2013: 50) ة اری

مثابی هنجارهراد بنیرایین   همان اتحای سیاسی مریم م یر صوی را کل ن که بر  اةون اساسی به
 کترابش (. ا  یر گامی ییگرر یر مورل هفرتم    Murkens, 2013: 48) کن کریا ج ا میتسکی  می

گوی   راریای اساسی اتحای سیاسری را  ةه    میمرق میمیان  راریای اجتماعی    راریای اساسی 
عنروان  جروی سیاسری    (. اشمیت بر ارایة مراهود بره  Schmitt, 2008: 112-113) گیریمر  می

یاةر     آ ری   مولک یا همان مریم آلمران را مهرم مری   کن  که اساس را ه ی  میمریم تسکی  می
 کنر  یا منبو اساس   اتحای سیاسی مرریم ری مری  اد اساسی عنوان لحظه راریای اجتماعی را به

(Murkens, 2013: 47      به ةظر اشمیت  اةون اساسری محورول مو میرت تراریخی صرام   یر .)
مثابی اتحای سیاسی مریما یک مر  یرف ةی ت قویوت اتحای سیاسی مریم است. ی لت ةیز به
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ریای اجتمراعی ةی رتا بلکره    آی    بنیرای اسراسا  ررا    جوی می  از طریس مراین هاد تاریخی به
تومیم   ارایة قاکم است. به ةظر ا    رت مؤسِس یک ارایة سیاسی است که باالد هر شکل   
موضوا سیاسی  رار یاری   این  جوی سیاسی اةضمامی است   اتحای سیاسیا اساس را تسسریس  

 ر رت سرازة ة    ترتیب اشمیت بر اتحرای سیاسری مرریم     این (. به loughlin, 2013: 8) کن می
 یه .کن ا اما هیچ تمریف میخوی از اتحای ةمیاساس تسکی  می

 

 قدرت مؤسِس مبنای اساس
  رت مؤسِس از مفاهیم کلی د قووق عمومی م رن است   اشمیت هرم از ایرن مفهروم بهررة     

یر اعممیری   مرا اةی بری  است. از  رن هج هم   با اةومبات یموکراتیک مفهوم مریم مهرم شر .  
یس ةیز یر اةومب مراة ه اد را یارة . سیریکا گفته ش  مریم قس جایگزینی   ةوض هر ارای آم

جاد مریم استفای  کری که   رت تسسیس سیاسی یاری   اعمم کری قکومرتا  ر رت   از ملت به
تواة    ةبای  باش  تنها ملت تابو  اةون اساسی ةی تا بلکه ةمییس ةهمؤسِس است. به گفتی سی

(loughlin, 2013: 3با این .)       قال ا  هذیرمت که مرریم ا تر ار قاکمیرت صویشران را از طریرس
شروی.  ر رت   کنن      رت مؤسَس تنها از طریس   رت مؤسِس اعمال مری ةماین گان اعمال می

هرا یمنری ةهایهراد    مؤسِس منبو همی  واةین است   ةیاز به  جوی  اةوةی ةر اری   سرایر  ر رت   
( بمر ها  Ries, 2012: 5)  سیلی   رت مؤسِس ه رتن  ش   بهمؤسَس   ساصته  اةوةی   سیاسی

بریس بین   رت مؤسِس سازة ة  اةون اساسی    ر رت مؤسِرس ایرمح آن تفرا ت  ائرل شر        
.(Bryce, 1901)   رت مؤسَس بر ر د   رت مؤسِس ای تای  استا اما ة بت به ةهایهایی کره  

 (.Stacey, 2011: 602کن  مؤسِس است )تسسیس می
 یس   بریسا اشمیت مفهوم   رت مؤسِس را به شکل ییگرد ب ط   توسرمه یای بم  از سی

(Schmitt, 2008: 126-129.)    اشمیت ممتو  است با ةظریی ةماین گیا مریم به قراکمی تبر یل
تواةن  قاکمیت صوی را اجرا کنن .   رت مؤسِس  رار ةی ت مورط یر  ضرمیت   شوة  که ةمیمی
یاةر  کره   هرایی مری  یس   رت مؤسِس را منبو کلی همی مرمای  باش    با ب ط ةظر سیالمموق

سربب  (. به اعتوای ا   اةون اساسری بره  Rios, 2010: 206) گیرة یربارة  جوی سیاسی تومیم می
 ;Schmitt, 2008: 76 یژگرری ارایة سیاسرری کرره آن را تسسرریس کررری  اسررتا ممتبررر اسررت )

Rios,2010: 208ه بنابر ةظر کل ن به هنجار برگرریی. ا  از  ر رت یرا ا تر ار سراصتن      ةه اینک (ا
 ,Schmitt) تومیمِ جامو   اةضمامی که  راد شکل   مرم  جروی سیاسری اسرتا سرخن گفرت     

شرویا  (. طبس ای ة هییینیان   رت مؤسِس بم  از توویب  اةون اساسی منتفی مری 125 :2008
هایی از ارایة مرریم ه رتن    ارایة مرریم شرکل     اما اشمیت ممتو  است اةتخابات یا رأدا شکل

 ,Meierhemnerشروی   مرریم همییره قری   قاضررة  )       ت منتفی ةمری صایی ة اری   هیچ

اد محر  ی  یةبال یک   رت مؤسِس است که به هریچ  راةون موضروعه   (. اشمیت به138 :2016
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سرت   از ةورش ارایة   (. ا  بر یک سنت   یمی قاکمیت مریمی ای رتای  ا Ries, 2012: 1) ةیوی
 (.Stacey, 2011: 589) یاة تگفت   مریم را ایل میمریم سخن می

اةر     ر رت مؤسِرس متملرس بره آةهاسرت. اشرمیت        هاد م رن مرریم قراکم  یر یموکراسی
کرری   یر هری ارائری تئرورد     مثابی هویت تمریف   بر قاکمیت مریم تسکیر  مری  یموکراسی را به

یةبرال مفهروم قاکمیرت    (. ا  بره Kalyvas, 2008: 88) یک بویسی تماتیک میر عیت یموکرات
یررس ممتورر  برروی قاکمیررت از آن مررریم اسررت   هررابز   برر ن   مفهرروم  رر رت مؤسِررس سرری

 (.Kalyvas, 2008: 98) اةتوال استةی ةیا غیر ابل ةماین گی   غیر ابل تو یم
  جرز از   (810: 0930ا اشرمیت ) اساسا عمل  روة مؤسِرس اسرت   یر ةظریی اساسی ا  

  رت ( 810: 0930شوی )اشمیتا یست آ رین  ق ت سیاسی ممکن ةمیطریس ارای    به
تومیم یر این  مؤسِس یا سازة ة اساس   رت ساصتن هر تومیم جامو   اةضمامی را یاری.

شوة ا متفا ت است هاد هنجارد که  ضو میعبارت کلی د است. به ةظر ا  تومیما با مرم
کن    هر  اع ة اساسی از تومیم   ارایة   رت مؤسس ةیست تمریف می   جوی سیاسی را 

گیری. اساس بر یک مرم بنا ةی   استا بلکره برر تورمیم سیاسری یرا شرکلی از  جروی        می
ییگررا  جروی سیاسری اةضرمامیا     عبارت صویش یمنی یک  جوی سیاسی بنا ش   است. به

ةی ةی اسرتا تو ریم   اساس تو یم   رت ساصتن اساس را یاری. از آةجا که   رت سازة ة
 هاسرت هرا   تو ریم  ر رت   آن به سه  و  ممکن ةی ت   صویش بنیای جامو همری  ر رت  

(Schmitt, 2008: 125  به گفتی ا  یر س .)تنها ص ا مو میت اسراس را یاشرتا    هاد میاةه
گرمتنر ا یمنری صر ا  ر رت مؤسِرس بروی. امرا تئرورد         ها از ص ا ةیست میزیرا همی   رت

 (.Schmitt,2008: 126) یس یر مراة ه آن را به مریم یا ملت یایسی
 :Schmitt, 2008) یامته ةی رتن  عنوان قاممنِ   رتِ سازة ة اساس ثابت   سازمانمریم به

 ر  ی لتا اتحای  ا مری مرریم اسرت   مرریم سروژة هرر تمریفری از ی لرت ه رتن          ازاین (ا131
(Schmitt, 2008: 138 از آةجا که .)  مریم   رت سازة ة اساس ه تن    صویشان اساس را اع،را

(. ارایة Schmitt, 2008: 268) یارة  ر  باالتر از اساس  رار(ا ازاینSchmitt, 2008: 225)کنن  می
 :Schmitt, 2008) اس،ه    بل   باالتر از هر چیزد اسرت  سازة ة اساس یمنی مریما ارایهی بی

 سریلی  ترتیب   رت مؤسِرس بره   اینشوی. به نیایین بیان می(   از طریس تومیم سیاسی ب132
صووم اجراد   رت مؤسِس ةبای  از طریرس اةتخابرات ایار      شوی   بههیچ  اةوةی مح  ی ةمی

 ,Ries, 2012: 7; Schmitt) هرسی   رت مؤسِس کراهش یابر   مح  ی شوی   با اةتخابات   همه

کنر ا امرا برا    یرستی بر قاکمیت مریم تسکی  مییمار بهگوی   اةون اساسی  ا(. ا  می128 :2008
یک اشتبا  آن را با ةماین گی مح  ی کری  است   این یر قویوت ةوض   رت مؤسِس است. این 
یر قالی است که یر سنت ارس،و تا ر سو ةماین گی چنین جایگاهی ة اری. به ةظر اشمیت هرر  

(ا Schmitt, 2008: 76) گیریمؤسِس را مر  میةوا هنجار  اةوةی قتی  اةون اساسی این ارایة 



 645مفهوم قانون اساسی در اندیشۀ کارل اشمیت   

 

اما   رت مؤسِس را چگوةه اجرا کنیم؟ یر الهیات سیاسی ک ی این استحواق را یاری که اعمرال  
 عنوان یک اتحای ارگاةیک.سازیا ماةن  هرةس یا مریم بها  را اساس می

 

 تأثیر آرای اشمیت بر حقوقدانان حقوق عمومی
صووم قووق عمومی ترسثیر  هاد مختلف یاةش قووق بهز صوی یر قوز اشمیت بر متفکران بم  ا

هراد  زیاید گذاشته است. ةو هاد زیاید بر تئورد اشمیت  اری ش   است. به با ر منتور ان ابهرام  
مثابی یک کل   تج رم  از اة از  بر   رت مؤسِس   اتحای مریم به موجوی یر ةظریی ا    تسکی  بیش

اهمیت کرین متن  اةون اساسی   ارائی تمریف مبهمی از گیر   ةیز بیا همهآن یر یک ی لت توتال ی
کن ا زیرا هیچ ممیرار ی یوری برراد    هاد ض مریمی با شمار مریم باز میاساس را  را براد قکومت

قال یر صووم مباقثی که یر این مواله بحث شر ا مباقرث    اعمال ةظریات ا   جوی ة اری. با این
محووان ب ط یای  ش . تمریف ا  از  وة مؤسِس توسط متفکرران بزرگری بره    اشمیت توسط برصی 

هایی ةو از آةها یورت گرمته است. یر آمریکا تسکی  بر قاکمیت مرریم  بحث گذاشته ش     صواةش
اد توسط ک اةی ماةن  آکرمن هی گرمته ش  که بر تمایز بین ی  لحظی یموکراسیا ساصتارهاد هایه

 ,Ackerman, 1993ch1; Kalyvas, 2008: 163-174; Stacey).کن ب یارد می  ةظم  اةوةی تسکی  

هاد یشوار ی رکین ةیز مثل ةظر اشمیت یر صووم تومیم یر برصی ممتو ة  هر ة   (599 :2011
(. یکی ییگر از محووان ممتو  است ةظریری اشرمیت   Dyzenhaus, 1997a: 15)  ضمیت استثناست

(. آیرین  رمول   اریک هاسنر ةیز به ةظریی kahn, 2005ل کری  است )استثناگرایی آمریکایی را مما
(. کالیواس ةیز Vermeule & Posner, 2011هریازة  )اشمیت یر آمریکا   راب،ی ا توای یر قووق می

سمی کری  است ةظریی اشمیت را بازسازد کنر    یموکراسیا سیاست    ضمیت اض،راردیر کتاب 
(kalyvas, 2008 مارتین .)اد یر صووم   رت مؤسِس با تکیه بر اشمیت الگلین هم به ارائی ةظریه

گرایری   ةهرایگرایی یر اة ییری    (. ی  محوس ییگر به هیوة  تورمیم loughlin, 2013) زة یست می
ش ت متسثر هاد تتییر  اةون اساسی ةیز به(. تئوردcorce & Salvatore, 2013اة  )اشمیت هریاصته

هایی یر ایرن مفهروم شر       تفاسیر ا  از مفهوم  اةون اساسی موجب یگرگوةیاز اشمیت ه تن    
هاد هنهان  اةون اساسیا ایول ةاةوشتی  اةون اساسیا تتییرات غیررسمی  اةون مباقثی ماةن  الیه

شر ت مترسثر از اة ییری    اساسیا  اةون اساسی  ا میا  اةون اساسی زة  ا  اةون اساسی سیاسی بره 
گرایی اشمیتی بر هنجارگرایی کل نی ا لویت اعتوای ب یارد از محووانا تومیم اشمیت ه تن . به

علت ر یکریش به   رت مؤسِس    راةون اساسری.  راةون اساسری یرک  جروی       صووم بهیاریا به
سیاسی است   بین هنجار یمنی  اةون اساسی ةوشته   عمل یمنی را  موجوی   ةیز بین قاکمیت یا 

 رت مؤسِس مایله  جوی یاری که بای  آةها را به هم ربط یای   ةظریی اشمیت ةماین گی   قاکم یا  
 (.loughlin, 2013: 12) یر این صووم راهگیاست
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 گیرینتیجه
اد یاری   ترین متفکران قوو ی  رن بی تم اة ییی ب یار هیوی  عنوان یکی از بزرگاشمیت به
این یشوارد علل متم ید یاری؛ از یک طررف  ةظر زیاید است. هاد ا  ةیازمن  ی ت مهم اة ییه

هاد ار هایی   آمریکایی تفا ت یاری   ب یارد از مفاهیم سنت تفکر قوو ی آلمان با ییگر سنت
اةر .  ها یر آلمان ممنراد ییگررد یاری   م ریر ییگررد را طری کرری       ش   یر آن سنتهذیرمته

ای ئالی م آلماةی یاری کره آن را   همونین سنت قوو ی آلمان هیوة هایی ةاگ  تنی با مل فه  
 هراد مکررد  کن . گذشته از این م ائل یشوارةوی ی اشمیتا صمف همری جریران  تر میهیوی  

مل رفی قوروقا    هاد مختلفی چرون الهیراتا  قتی یر آلمان( قرکت کرین ا ا ةوشتن یر قوز )
یرز صلرس مفراهیم    ها برا هرم   ة  المللا علم سیاست   هیوة  این قوز قووق عمومیا قووق بین

 امزای .ج ی  توسط ا  بر یشوارد اة ییی ا  می
اشمیت یر صووم ب یارد از مباقث مباةی قووق عمومی   مفاهیم قووق عمرومی ترسممت   

هاد م تولی است. یر ایرن موالره یررما     ةابی کری  است که بررسی هر ک ام از آةها ةیازمن  ةوشته
تررین ةوشرتی ا  یر   مهرم  تئورد اساسری ررسی ش . کتاب یکی از این مفاهیم یمنی  اةون اساسی ب

شوی   با تکیه بر میرراث ار هرا   قووق اساسی است. یر ةظریی ا  مفهوم رایم از  اةون اساسی ةو  می
کن . ا  بر این برا ر اسرت   هاد ج ی د از این مفهوم ارائه میاز عور هلنی تا زماةی صویش بریاشت
م  از اةومب مراة ه   آمریکا ه ی  آم     اةون اساسی به متنی که ممناد ج ی   اةون اساسی که ب

رسر     اطمق ش  که باالترین سن  قوو ی یک کیور است   توسط مجممی صام به توویب می
ایمح آن مراین  صایی یاریا ممناد یرستی از این مفهوم ةی ت.  اةون اساسی یر قویوت اساس 

یر ر ح آن کیور   اتحرای مرریم    ر رت مؤسِرس یاری          بنیای   هایی یک کیور است که رییه
هراد موجروی یر   تروان از ر یره  توان یر سن د ةوشته گنجاةر    طبیمترا  ةمری   چنین چیزد را ةمی

صووم ایمح   بازةگرد  اةون اساسی ةیز یر آن استفای  کری. ا  با تفکیکی میان  واةین اساسری  
ذاری   برا ارائری چهرار بریاشرت از ایرن مفهروم  جرو         گر   اساس تکیی صوی را بر مفهوم اساس می

یه . اساس یر اة ییی ا  چه یر متن  اةون اساسی بیای  یا ةیایر ا بنیران   مختلفی از آن را ارائه می
 یک کیور است   رییه یر   رت مؤسِس یاری   ةمای اتحای یک کیور است.
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