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Abstract 
The Government has been natural and necessary in natural rights advocate” s idea, 

following this grand approach, it is essential to the restriction of the sovereignty and 

power of this government. In public law studies, authority differs from crude or pure 

power, and the institution of authority is fundamentally linked to Legitimacy .The 

basis of such legitimacy is the early guidance of natural Rights that transforms pure 

force into authority under conditions of legitimacy. Authority has a nature of power 

that is attached to legitimacy and is called legitimate power. A great example of this 

authority within the realm of state is sovereignty, which is a tool in the hands of the 

government. A sovereignty that is bound, not as an absolute entity, but as a relative 

entity, despite its inherent and permanent characteristics, by natural rules as an 

absolute entity. The output of this article confirms the relativism of sovereignty and 

absoluteness to natural rules, thereby limiting sovereignty to absolute natural laws. 
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 از مشروعیت قدرت تا تحدید حاکمیت؛
 الگویی مبتنی بر قوانین طبیعی
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 چکیده
حکومت در اندیشۀ حامیان حقوق طبیعی، هرچند ضروری و طبیعی بوده، لکن تحدید حاکمیت 

 یاا وور  قدرت خام با اساسی است. در مطالعات حقوق عمومی اقتدار و قدرت این حکومت، امری
اسات. مبناای چناین     خاورده  اساسای  پیونادی  مشاروعیت  و نهاد اقتدار با خالص، تفاوت دارد

مشروعیتی ارشادات اولیۀ حقوق طبیعی است که وور خالص را در شرایطی با اعطای مشروعیت، 
 ناام  و شاده  ضامیمه  بادان  مشروعیت که دارد او قدرت جنسی اقتدار، کند. می به اقتدار تبدیل

نمونۀ عالی این اقتدار در داخل قلمرو دولت تحات عناوان    .است گرفته خود به را مشروع قدرت
عناوان یان نهااد مطلا ،     . حاکمیتی که نه بهاستحاکمیت است که ابزاری در دست حکومت 

دائمی بودن، توسط قوانین طبیعی  رغم صفاتی چون مستمر وعنوان ین نهاد نسبی علیبلکه به
عنوان نهاد مطل ، مقید و محدود شاده اسات. بروناداد ایان مقالاه بیاانیر تسییاد نسابیت در         به

حاکمیت و اطالق در قوانین طبیعی، در نتیجه تحدید حاکمیت با قوانین طبیعی مطلا  اسات    
 یعا یطبیااار عادالت   حاکمیتی که با قید قوانین طبیعی، ضامن صیانت او حقوق طبیعی او راه

 .، چراکه عدالت طبیعی بر پایۀ حقوق طبیعی بوده و مانع طغیان اعمال حاکمیت استاست
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 مقدمه

کرار ادعای طرفداران حقوق نوعی تحاضر، به پژوهشنظر برسد که  موضوع شاید در بادی امر به
طبیعی حول اطالق نظریۀ قوانین طبیعی باشد، اماا در اداماه بررسای خاواهیم کارد  و نتیجاه       
خواهیم گرفت که چیونه و به چه نحوی، ین نهااد مطلا  پیشاینی و غیتغیار باه ناام قاوانین        

ت سایطرۀ  عنوان ین نهاد اجتمااعی( را تحا  طبیعی، ین نهاد نسبی پسینی به نام حاکمیت )به
 و قادرت  مفهاوم  باا  حاکمیت موضوعکند.  آورد و آن را تحدید و در نهایت ارشاد میخود درمی

 ورد دا انیا جر یبشار  خیتار ۀشدشناخته هایبخش در حداقل ای همواره و ختهیآم هم در اقتدار
 طونافال و ارسطو چون کالسین یونان باستان متفکران ن،یتئور یمبان در ز،ین دنبُ ژان اوپیش 

. اناد داده قرار بررسی و بحث مورد را آن ،یخیتار هایروش با یاولیماک تر،نزدینیی هاهدور در و
 قادرت  هماان  یاا  سانتی  معنای در حاکمیت،نظران است که این ادعا مورد اتفاق بیشتر صاحب

 و نیست استفاده قابل ، دییردارد را خود یهاخواسته تمام اعمال توانایی که مطل  سیاسی برتر
 شود.ۀ برخی عوامل چه پیشینی و چه پسینی، محدود میواسطبه

 نظاران صااحب  برخی است  یبررس قابل مطرح ۀنظری دو تیحاکم تحدیددر بررسی مفهوم 
، طبیعای  قاوانین  جملاه هنجارهاای اروشای پیشاینی او     مجموعه به محدود حاکمیت معتقدند

 پایش  و دشویم کشف و وحی عقل ۀواسطبه و لتعداۀ اندیش براساس که است قوانین الهی و...
 ذاتای  محادودیت  ۀنظریا  طارح  باا  یاعاده  مقابل در اغجراست،غوم قواعد این دولت تشکیل او

(. 13: 1392فتاحی، ) دشویم محدود مخلوق دولت قانون ۀواسطبه حاکمیت معتقدند حاکمیت
مورد ارویاابی مقالاۀ    1نین طبیعینظریۀ اول یعنی تحدید حاکمیت با ین امر پیشینی، یعنی قوا

 یبررسا  او رینااگز  تحدید حاکمیت براسااس قاوانین طبیعای،    یواکاو یبرا رونیاوا. استحاضر 
عناوان  و در ادامه استناد به قوانین طبیعای انساان باه    تیمشروع و اقتدار قدرت، چون یمقوغت

نظریاۀ دوم در   .تیمهسا  مصادیقی مطل  در اثبات نسبی بودن حاکمیت و در نهایت تحدیاد آن 
عنوان فرضیۀ رقیاب دارای نقااض ضاعف و    کند که بهها جلوه میقالب دیدگاه کالن پوویتیویست

قوت مخصوص به خود است، اما در نهایت، حد یقفی بارای ایان نظریاه درباارۀ تحدیاد قادرت       
 کننده و علمی دست نخواهیم یافت.وسیلۀ دولت، به پاسخی قانعبه

نقطاۀ عطاف تحدیاد حاکمیات در مکتاب حقاوق        پوویتیویساتی،  پیش او پیدایش مکتاب 
طبیعی، تبعیت او قوانین طبیعی است که این تبعیت خود پایه و مبنای عدالت طبیعی در سطح 

و  عات یمنطا  کاه چاون طب    نیا باا ا  ،استوار شده است عتیطب یۀبر پا ی کهعدالت .استجامعه 
 نیبناابرا  ،عادغناه خواهاد باود    هام طبعاا    او آن یناش نیپس قوان ،دشومی یخلقت عادغنه تلق

___________________________________________________________________ 
توضیح خواهیم داد که حقوق طبیعی  ادامهبلکه در  یستند،یکسان ن ۀیعی با حقوق طبیعی دو واژقوانین طب .1

 گیرند.ت میس، یعنی حقوق طبیعی او دل قوانین طبیعی نشاندمبتنی بر قوانین طبیعی
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در دل  کاه موضاوعه   نیتمام قاوان د. شویم یعادغنه تلق عتا یهم طب نیقوان نیبر ا یحقوق مبتن
آنهاا   ابا و در تعاار    یارد قرار گ نیقوان نیاگر در طول ا ،دشوو اجرا می بیجوامع مختلف تصو

قارارداد   یمنظر ماردم و براسااس ناوع   صورت هرچند او  نیا ریدر غ ،مشروع خواهد بود ،نباشد
باود   خواهاد مشاروع   پایرفته شده باشد، هرگز نه وصف عادغنه به خود خواهد گرفت و نه لزوما 

تارین  شدۀ جوامع امرووی، مهام چنین تبعیتی با راهکارهای مدرن رونیاوا، (76: 1390 د،ی)جاو
شاری او قاوانین طبیعای امار     ترتیاب تبعیات قاوانین ب   معیار سنجش قوانین خواهند بود. بدین

گیاری  موهومی و کلی نیست، بلکاه در فرایناد مدرنیتاه شادن داناش حقاوق اساسای و شاکل        
ی منتخب، معیااری بارای   هاپارلمانند که برای اها و نظام نمایندگی، این قوانین طبیعیپارلمان

را فاراهم  برونداد قوانینی بشری، مبتنی بار نهاادی پیشاینی و مطلا  باه ناام قاوانین طبیعای         
ساود. نمونۀ این فرایند در نظام نمایندگی حاکمیت جمهوری اساالمی ایاران قابال مشااهده     می

 است که قوانین خروجی پارلمان ایران باید با معیار دین سنجیده شود.
پرسش اصلی پژوهش، حول این محور است که اساسا  مبانی تحدید حاکمیت با قوانین طبیعی 

اسخ به پرسش ماکور، در پی اثبات این فرضیه هستیم که حاکمیات او  به چه صورت است؟ برای پ
عنوان ین قدرت مشروع، نه ین امر مطل ، بلکه نهادی نسبی اسات کاه قاوانین    جنس قدرت و به

طبیعی انسان، آن را مقید به اصولی ساخته که تبعیت او این اصول و قوانین موجبات تحق  عدالت 
رو پژوهش حاضر در دو بخش ارائه شاده  ا فراهم خواهد کرد. اواینطبیعی در جامعۀ سالم انسانی ر

است  در بخش نخست به مقولۀ قدرت، مشروعیت، اقتدار و حاکمیت پرداخته شده و در بخش دوم 
 .شودعنوان ین امر نسبی با قوانین طبیعی ارویابی میتحدیدپایری حاکمیت به

 

 در مکتب حقوق طبیعی قدرت مشروعیت
، معتقدند نیریو ساآکوئیناس توماس رومی گرفته تا سنتوق طبیعی او سیسروی طرفداران حق

که قوانین طبیعی، قاوانینی ثابات و جهانشامول باوده و مقادم بار حکومات و هرگوناه ا عماال          
واساطۀ ایان شائون، هار     رو این گفتمان در بین ایشان رایج است که باه حاکمیت هستند، اواین

ویژه نهادهای سیاسی، باید خود را با قوانین طبیعی تطبی  دهند. در نهادی در جامعۀ انسانی، به
ناوعی  شود و بهحووۀ سیاسی، این انطباق او قدرت طبیعی گرفته تا اعمال حاکمیت را شامل می

 .استبخش کاربرد  قدرت و اعمالِ حاکمیت توسط حکومت مشروعیت
 

 قدرت طبیعی. 1
وغ  تناوع برای کسب منفعت بیشتر، بیش او پیش وجهۀ واسطۀ گسترش اجتماعات انسانی، اصبه

ها برای کسب قدرت بیشاتر، اغلاب   رو اولین تالشخود را در جوامع اولیه نشان داده است، اواین
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های آومون اعمالِ قادرت، او  تر است و این نخستین گاممنظور سیطره و مطالبۀ منفعت افزونبه
ت. مسیری که همچناان تاا وماان حاال باا تعااریفی       نوع قدرت طبیعی توسط انسان باستان اس

گران بسایاری دارد. اماا ماهیات    متفاوت و اهدافی گاه فریبنده و گاه آرمانی، طرفداران و مطالبه
  نام گرفته است چیست؟« قدرت»این نهاد آراسته و جااب و پرطرفدار که  

یما خل  چیزی یا اعماال اراده  توانایی  را توانایی انجام کار، کنترل و 1شناسی، قدرتدر مفهوم
، مورگنتاا او دیدگاه ین اندیشامند سیاسای باه ناام      .(Collin, 2004: 185; Rye, 2014: 30)د دانن

 کند حفظ آورد، وجودبه را دییر شخص شخصی بر کنترل بتواند که عاملی هر او است عبارت قدرت

ی ماهراناه در مخالفات باا    آکوئیناس مسیحی در تفسیر (Morgenthau, 1948: 13).شود  شامل و
طاور خااص   با روش خاص خود موضاوع قادرت و باه    جامع الهیاتسلف خود آگوستین، در کتاب 

کند. وی استدغل خاود را در پاساخ باه    موضوع اعمال قدرت و سلطۀ انسان بر انسان را بررسی می
دییار ساروری و   گناهی بشر، انساان بار انساان    کند که آیا اساسا  در حالت بیاین پرسش آغاو می

تاوان در نظار   دو معنی می 2که برای واژۀ سروری داردتسلط داشت؟  آکوئیناس در پاسخ، بیان می
گرفت  اولین معنی برای تسلط و اعمال قدرت، همانا بردگی اسات. در ایان مفهاوم شاخص باردۀ      

وع گوناه حقای نادارد. معنای دییار مفهاوم عماومی ایان واژه، موضا         دییری است و این برده هیچ
عنوان باغدست دییران به مردم و اشاخاص آواد  فرمانبری و فرمانروایی است  یعنی شخص سرور به

واسطۀ عقوبت برده ایجااد شاده و   کند. اما در خصوص بردگی،  این نوع سروری بهاعمالِ قدرت می
 رو کیفر و برده سااختن وی شود، اواینگناهی کسی مرتکب معصیت و جرم نمیچون در حالت بی

نیز منتفی است. بنابراین در حالت طبیعی و در دوران معصومیت بشر، انساان باردۀ انساانی دییار     
گیارد کاه   او این استدغل هوشمندانه توماس نتیجه مای  (Aquinas, 2006: 96).توانست باشد نمی

 توانسات فرمانروایی، فقط قسمت اخیر می -داری و فرمانبریدر دو نوع سروری و سلطه یعنی برده
 ساالمت  حالات  دررو اواین(. 667: 1395جاوید،  و در دوران معصومیت وجود داشته باشد )مکرمی

 یناابرابر  ن،یا ا بار افزون. ابدی بقا جامعه و شود حاصل یهمیان ریخ تا باشد یاقتدار دیبا زین جامعه
ت منافاتی اعمالِ حاکمی . در نتیجهدهدمی سوق یرهبر سمت به را یافراد استعدادها، در هاانسان

ای چه معصاومیت و چاه دوران پاس او هباوض، هماواره      با دوران معصومیت نداشته و در هر دوره
هایی در جوامع وجود دارند که او لحاظ عدل، انصاف، معرفت و دانش در رتباۀ بااغتری قارار    انسان

 توانند به همنوعان خود سیادت داشته باشند و اعمال قدرت کنند.دارند و می

 

 مثابة ابزار؛ موضوع تحدید قدرت به. 1. 1
چنانکه گفته شد، قدرت، مؤخر بر قوانین طبیعی است و مشروعیت اعمال قدرت در گارو مطابقات   

___________________________________________________________________ 
1. power 
2. Mastership 
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تارین قیاود قاوانین طبیعای     رو تحدید قدرت در مرحلۀ اول با مهمآن با قوانین طبیعی است، اواین
بزاری برای رسیدن باه اهادافی عاالی    توانیم او محدودیت قدرت بیوییم که قدرت ااست. ومانی می

که خود قدرت ین هدف غاایی قلماداد شاود، یاا قادرت      مورد تسیید حقوق طبیعی باشد. اما ومانی
اناد، باشاد، دییار تحدیاد آن     ها که در تضااد باا قاوانین طبیعای    ابزاری برای رسیدن به ضداروش

ۀ ناابرابری باین فرماانبران و    کنناد رو قادرت در مقاام ابازار، شااید تاداعی     موضوعیت ندارد. اوایان 
، تحدیاد قادرت نیاز تعریفای     است یعالفرمانبرداران باشد، اما چون مقصد رسیدن به هدفی واغ و 

 میتاوان ینم مادر تسیید این ادعا، موریس دوورژه اعتقاد دارد،  1خاص او این ابزار مهم خواهد داشت.
 مجبور را ییرید فرد ،یفرد آن، براساس که میبدان ینابرابر یانسان ۀرابط مطل  یمعنا به را قدرت
: 1358 دوورژه،) اسات  خااص  یودیا ق یدارا و ژهیا و ایهرابطا  قدرت، بلکه کند، خود او اطاعت به
های خاص خود را دارد و او دیربااو تااکنون   (  قیود و حدودی که در قدرت سیاسی متد و روش20

ی سیاسای و  هاا هیا نظرده اسات. در  مورد مناقشه و چالش اندیشمندان علوم سیاست و حقاوق باو  
تارین ناوع   شود، اغلب جامعۀ سیاسی عالیمکاتب حقوق اساسی وقتی صحبت او جوامع بشری می

   ترین نوع قدرت یعنی قدرت سیاسی در آن جریان دارد.جوامع است که عالی

 

 از قدرت طبیعی تا قدرت سیاسی
 دیا با آدمای  کاه  اسات  عات یطب نیهمطۀ واسبه بوده و یاسیس و ریپاجامعه یوانیح ذاتا  انسان
و اعماال   حکومات  اشکال قدرت، گرفتن شکل سبب یعیطب ضرورت نیا. کند یوندگ یاجتماع

 سیاسی در این جوامع قدرت .ساودیم برقرار را نظم و آرامش که یعامل یعنی شود،یم حاکمیت

 سیاسی، جامعۀ لتشکی سمت به حرکت و انسانی جامعۀ تشکیل با قدرت است و نمود آشکارترین

 بودن یا الطبعمدنی واسطۀبه انسان بودن اجتماعی ویژگی شود.می اجبار تولیدقدرت سیاسی به

کناد، ایان ونادگی اجتمااعی ماورد تسییاد       می جمع خود همنوعان کنار در را او عقالنی، انتخاب
 یاۀ ظرن هار  یمحاور  ۀهسات  ،سیاسای  قدرت  (.7: 1395ی، و طاهرآجرلو ) قوانین طبیعی است

 ای سلبا  یاسیس ورانشهیاند ۀهم که شودیم آشکار یاسیس یهاشهیاند یبررس در. است یاسیس
او . اناد گفتاه  ساخن  ۀ آن یعنای قادرت سیاسای   افتا یتکامال و شکل  قدرت مفهوم ۀدربار جابا یا

یا تحدید  مهار را آن توانیم چیونهسیاسی، این است که  قدرت ۀدربارمطرح  سؤاغت ترینمهم
ی کاه در مکتاب حقاوق    ساؤال  ؟عمال آورد به یریجلوگ نامشروع یهاراه در آن کاربرد او و کرد

 طبیعی نیز مطرح بوده و اندیشمندان این حووه را به خود مشغول ساخته است.

___________________________________________________________________ 
دف، بلکه ابزاری برای نیل به اهداف به بیان دییر مساعی نوع بشر برای کسب قدرت و اعمال آن، قدرت را نه ین ه .1

ای مخالف نیز وجود دارد که  قدرت و رسیدن به آن را هدف نهایی قلمداد کنند. هرچند نظریهواغتر قلمداد می
 مثابۀ ین ابزار و نه ین هدف مقید به قوانین طبیعی است. کنند. در مکتب حقوق طبیعی، قدرت بهمی
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اناد. قادرت   داشاته  دیا تسکی قادرت و اعماال آن   مناد نظاماندیشمندان مکتب حقوق طبیعی، بر 
شود، که نماود عاالی   کند، به اقتدار تبدیل میطبیعی کسب مشروعیت می طبیعی با تبعیت او قوانین

این اقتدار، در مفهوم حاکمیت در جامعۀ انسانی به حااکم و کاارگزاران حکاومتی باه طارق مختلاف       
نهایی رهنمون ساود. باه تعبیار دییار،     تیغابهشود تا جامعه را در چارچوب قوانین طبیعی واگاار می

ر او جوامع اولیه به جوامع مدرن، در آغاو تحدید خاود، بایاد کساب مشاروعیت     قدرت طبیعی در گاا
کند، مبنای این مشروعیت در هر مکتب فکری و حقوقی متفااوت اسات  در مکتاب حقاوق طبیعای      
کسب چنین مشروعیتی، مبتنی بر قوانین طبیعی اسات. اساساا  قاوانین طبیعای مطلا ، باا اعطاای        

تارین قیاد را بار    یابد و نخستین و مهمقدرت سیاسی تکامل می با متعاقمشروعیت به قدرت طبیعی و 
 ساود.بدل می 1کند، در واقع این قید قدرت طبیعی را به اقتدارآن اعمال می

ی شناسا جامعاه  اما در خصوص چیستی اقتدار و وجه افتراق آن با قدرت باید گفات کاه در  
ا مشروعیت پیوندی اساسای خاورده   است و ب متفاوت )وور خالص( صرف قدرت با اقتدار سیاسی
 آن مشاروعیت  کاه  قدرتی یا صالحیت صدور فرمان یعنی اقتدار .(Robertson, 2002: 34)است 

پس جنس اقتادار او جانس    (.Scruton, 1982: 32) است شده پایرفته قانون، یا اتنس براساس
مشاروع را باه   قدرت است که صالحیت اعمال قدرت یا مشروعیت بدان اضافه شده و نام قدرت 
 خود گرفته است. اما اینکه خود مشروعیت چیست، در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

 یامقوله قدرت ،اقتدار. اندمتفاوت دو این اما دانند،می مترادف قدرت با را اقتداربرخی، گاهی 
 دوجو قدرت اعمال برای نهاد آن ح  بلکه ندارد، وجود قدرت حالتی چنین در. است شده نهادی
)عاالم،   اسات  دییاران  رفتاار  هادایت  یا نفوذگااری برای مشروع ح  اقتدار سخن، دییر به. دارد

 و انیا عر قادرت  انیم راسل همچون مشهوری نظرانصاحب(. او این حیث است که 96: 1391
 تار دقی  درک به  یطر نیا او و شوندمی قائل یاساس تفاوترضایت )حقانیت(  بر یمبتن قدرت
 نیبا  رواباط : »دیگویم که است متفکران او دسته نیا ۀجمل او ربِوِ. کنندیم کمن اقتدار مفهوم
 خااص  کاه  اسات  «مطلا   اجباار  » بر یمبتن ای ست ین خارج صورت دو او فرمانبردار و فرمانروا
 و رشیپاا  او یحاداقل  وجاود  مساتلزم  که دارد یقیحق و یعیطب یصورت ای است  یبردگ دوران
 باه  که است یقیحق و یعیطب قدرت وبر ریتعب به ای و «قدرت» دوم نوع نیهم و است تیمقبول
توان گفات کاه او لحااظ منطقای     می .(56: 1376ی، شجاع ) «2شودیم نینزد «اقتدار» مفهوم

برقرار است  یعنی هر اقتداری او جنس قادرت   مطل  خصوص و عمومبین اقتدار و قدرت رابطۀ 
باین قادرت و اقتادار در مکتاب حقاوق       حائال ر نیسات.  و نفوذ است، اما هر قدرتی لزوما  اقتدا

بخشی قوانین طبیعای،  . در قسمت بعد خصیصۀ مشروعیتاستشن قوانین طبیعی طبیعی، بی
 شود.در پیوند با قدرت طبیعی و تبدیل آن به اقتدار و در نهایت حاکمیت بررسی می

___________________________________________________________________ 
1. Authority  

 ر تفسیر توماس آکوئیناس او اعمال قدرت در دوران معصومیت و هبوض انطباق دارد.این استدغل ب .2



 7از مشروعیت قدرت تا تحدید حاکمیت...   

 قدرت طبیعی 1قوانین طبیعی؛ مبنای مشروعیت
 دیشا ست؟یچ اقتدار ۀ قدرت وحوو در تیمشروع یعمل تسثیر و جهینت که است نیا مهم موضوع
 هار  او تیمشاروع  کاه  باشد نیا داد توانیم پرسش نیا به که یپاسخ ترینو اساسی نیتریاصل
حقانی و  را اقتدار او اطاعت که است نیا اشجهینت ،باشد که یقانون ای یفرهمند ،یسنت آن، نوع

 طبیعای  قادرت  تیمشروع  یطر او آن یط که است یندایفر مانه نیا و کندیمنوعی تکلیف 
   .شودیم لیتبد اقتدار به

 اقتادار  تاا  اناد تاالش  در کنناد، یم اشغال را یاسیس قدرت ویژهبه قدرت، مواضع که یکسان
 اعمال زین و قدرت به یدسترس چرا که دهند نشان و کنند هیتوج تیمشروع براساس را شیخو
 را آنها هایدستور او کردن اطاعت وظیفۀ ردستیو افراد لیدل چه به نیهمچن و است برح  آن

اما مشروعیت و ماهیت آن چیست؟ برای درک بهتار مفااهیم قادرت،     .(34: 1390)قوام،  دارند
ۀ تعریفی مناسب او مشروعیت هستیم کاه در اداماه او   ارائآن حاکمیت، ناگزیر او  تبعبهاقتدار و 

 بدان خواهیم پرداخت. اختصاربهخی اندیشمندان برخی ووایا و او دیدگاه بر
 بار  کاه  یکساان  او ماردم  چرا که شود گرفته نظر در نییتب نیا عنوانبه تواندیم تیمشروع

 مااکس  .(61: 1387 راش،کنند )یم اطاعت ،هستند آنها بر اقتدار یمدع ای هستند قدرت مسند
 بار  یمبتنا  سانت  .1 :است کرده مطرح تیمشروع یبرا منبع سه یاسیس یشناسجامعه در وبر

(. در ایان  87: 1383، فروناده ) تیقانون .3و  (زمایکار) ژهیو یشخص صفات .2، نیرید یهاسنت
توان سه گونۀ کالن قوانین بندی قانونیت به شکل عام بیان شده که با اندکی مسامحه میتقسیم

قوانین وضعی کاه پاژوهش حاضار    اند او: قوانین الهی، قوانین طبیعی و را ارویابی کرد که عبارت
عمدتا  بر منبع سوم مشروعیت یعنی قانونیت یا بهتر بیوییم نوع خاصی او قوانین یعنای قاوانین   

 دهد:بندی را نشان میطبیعی متمرکز است. نمودار ذیل این تقسیم

 

 
 1نمودار 

___________________________________________________________________ 
1. Legitimacy 
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 برساد و  قادرت  باه  مشروع و قاانونی  راه او باید فرمانبری مردمان، او مندیبهره برای حاکم
 را پیاروی  استحقاق است ممکن باشد، ناعادغنه یا نامشروع او حکومت اگر. کند حکومت عادغنه

 امار  مشاروع  امار  او او دیدگاه مکتب حقاوق طبیعای ماراد    .(Lewis, 2003: 91)بدهد  دست او
 نساان ا طبیعت و عقال  و خلقت و طبیعی قوانین مطاب  امری عادغنه امر او مراد و است عادغنه
 قانون که نداند که کیست و است عامه مقبول مناض داشتن بودن قانونی او مراد آنکه حال. است
 تا است محبوب قانون ضرورتا  حتی نه و باشد عادغنه تا است مشروع قانون نه لزوما  همه، مقبول
گیرد، هرچند ممکن است خالف این نیز باشد. طرفاداران مکتاب حقاوق     خود به معقول وصف
 همیاان  محباوب  و مقبولهرچند  است، عادغنه و مشروع طبیعی قانون بیعی اعتقاد دارند کهط
 اسات،  ناعادغناه  و نامشاروع  ی،عا یرطبیغ وضاعی  قاانون  و فرو ماناد  عمل عرصۀ او و نییرد قرار

 .(24: 1388)جاویاد،  گیرد  خود به شهروندی یا مدنی وصف و شود مواجه عامه اقبال با هرچند
 او دودماانی  و تباار  آنکه میر نیست، قانونی هیچ در مشروعیتی جامعۀ انسانی، در ردرویک این با

 .شود تصویب و تعریف قوانین آن طول در و باشد داشته همراهبه طبیعت قوانین
 

 ؛ برایند مشروع قدرت و اقتدار1حاکمیت
 داد، ضایح تو را حاکمیات  یِناو  مفهوم 2بدن ژان که جدید، عصر آغاو در حاکمیتۀ نظریهرچند 

  گفات  ساخن  دولات  برتار  قادرت  او کاه  اسات  مربوض ارسطو به آن فکر اما شد، عرضه تدریجبه
(Kalmo& Skinner, 2011: 51). جماع  در تا باشد گرفته قرار این بر انسانی طبیعت اساس اگر 

 مجارای  او نااگزیر  فاردی  سعادت این به رسیدن باشد، خویش سعادت پی در صمیمیت وباصفا 
 اعضاای تان  تان  ساعادت  بارای  بیشتری امکان سعادتمند جامعۀ ین. گاردمی عیجم سعادت
 اعضاای  یهاا دغدغاه  او فاار   تواندینم ایجامعه حکومت چنین رواواین. آوردمی فراهم خویش
 تاسمین  باه  موظاف  اول درجۀ در حکومت با کارویژۀ خود یعنی اعمال حاکمیت، این. باشد خود

 اساات  شااهروندان اساساای هااایآوادی و حقااوق تضاامین و امنیاات توسااعۀ اجتماااعی، عاادالت
 (. 77: 1392)جاویاد،  اناد  شاده  شاناخته  رسمیت به طبیعت قانون چارچوب در که هاییآوادی
کناار   در و ونادگی  ایان  و روی آورد اجتماع به ومان گاشت با که اجتماعی است موجودی انسان
 باید قوانین دارد، این نیاو دییران حقوق به او تجاوو جلوگیری برای قوانین سری ین به بودن هم

___________________________________________________________________ 
1. Sovereignty 

خود را  یهادهیو ا هاینظر اتانیلو در اثر معروف خود تیتوماس هابز در خصوص حاکم زیاو ژان بدن ن پس .2
اند، دادهن داد سخ تیصر در خصوص حاکمدر دوران معا یکه بعدها و حت یشمندانی. عمده اندنیارده است

او بطن  دتر،یجد هاینظربوده و  تیحاکم خصوصژان بدن و توماس هابز در  هاینقد نظر ای دییسدر ت اغلب
و حقوق بشر و  المللنیمعاصر و قدرت گرفتن حقوق ب یایدن یو نقدها و با توجه به هنجارها دهاییست نیا

 .است دهشمتولد  یوسایشدن و جهان یچون جهان یمقوغت
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 این که ،هاقدرت همۀ قدرتی مافوق ۀلیوسبه میر شودینم مهم میسر این و شود اعمال جامعه در

حاکمیت است. این حاکمیت شکل عالی نهاد اقتدار است که خاود اقتادار نیاز     همان برتر قدرت
وانین طبیعای در ورود باه جامعاۀ    قا  توسطکه  استشکل مشروع قدرت خام در جوامع انسانی 

 کند که در ذیل بیشتر به تشریح آن خواهیم پرداخت.انسانی کسب مشروعیت می
بشری مسائل  ترینمهم حاوی یارشتهانیم بحث ین کانونی ۀنقط عنوانبه حاکمیت مفهوم

 مباحاث  در یاساسا  یمفهاوم  تیا حاکم قارون متماادی   یطا . (Bartelson, 2006: 464) است
ی حتا  ایا  باوده  آشاکار  همواره آن معنای توان ادعا کرد کهنمی اما ،است بوده یحقوق و یاسیس

 که اندشده تحول دستخوش چنان آن، طرح دوران یط یاسیس یهانظام است، مانده یباق ثابت
 ،حاال  نیا با .(Grimm, & Cooper, 2015: 3) بماند یباق رییتغ بدون نتوانسته تیحاکم مفهوم

 آن، زیا برانیبحاث  تیا ماه و منشاس  خصاوص  درنویساندگان   انیا م در ریاات با وجود کثرت نظ
ی ریپاا انعطااف  و تداوم شامل تیمز نیا، است برخوردار مزایایی هم او وستهیپ طوربه تیحاکم
 .(Pusterla, 2015: 1) همۀ شبهات موجود است  وجود با ،آن

 هاا المعاارف دایارۀ  وا یادساته وسایع اسات،    بسایار  تیحاکم نهاد به منتسب یمعان ۀگستر
 2Sovereign آن، ۀشا یر و مطلقه قدرت ،یبرتر اختیار مطل ، اقتدار،، 1وغیت سلطه، را تیحاکم
برخی حاکمیت، سلطۀ برتر یا قدرت عالی در یان   وعمبه. انددانسته باقدرت اریشهر یمعنا به را

 بالکساتون   (Garner, 2009: 1524;  Wild, 2006: 242; Martin, 2003: 469).دولات اسات   

 بار  قاانونی  اختیاارات  بیشاترین  که ی،مهارنشدن مطل ، ،ریناپامقاومت برتر، اقتدار»را  حاکمیت

 نیسات « قدرت» حاکمیت که ه استگفت مالبرگ د کارهو  داندیم« است شده گااشته اشعهده

 هیچ قدرت، این که لحاظ این او عالی، است قدرت عالی ویژگی حاکمیت:  »است «کیفیت» بلکه

: 1391عاالم،  « ) کناد  رقابات  آن باا  تواناد ینم دییری قدرت هیچ و ردیپاینم را باغتری قدرت
(. در ادبیات حقوقی گفتمان رایج در خصوص واژۀ حاکمیت اغلب در دو بعد قابال بررسای   245

پارداود کاه هماان اساتقالل     می هادولتاست  یکی او آنها به وضعیت ین دولت در مقابل سایر 
دهاد و دارای  دییری درون هر دولتی ین نهادی است که ین کل سیاسی را تشکیل میاست و 

 حاکمیات  ،دیا جد تفکارات  در. (Gordon, 2002: 19) اسات اختیاراتی است که همان حکومت 

 مختلاف،  مکاانی  و وماانی  شارایط  باه  بسته تاریخ طول دررو ، اوایناست متحول و پویا مفهومی

 متحول نیز آنۀ گستر و دایره مفهوم، در تحول این اقتضای به و داشته متفاوت مفهومی حاکمیت

 در سیاسای  و اجتماعی روابطۀ توسع او تابعی بیشتر حاکمیت او برداشت کهیطوربه ،است شده

. هرچند این نهاد در تعاریف خاود خصایصای چاون دائمای     است بوده المللیبین و داخلی سطح
___________________________________________________________________ 

 . است یاسیس تیحاکم به نسبت مفهوم نیترنینزد ی )تشیع(اسالم اتیادب در تیوغ ۀواژ. 1

 & Bodin) شودبرای حاکمیت استفاده می segnioria  ۀو در ایتالیایی او واژ maiestas ۀدر وبان غتین او واژ .2

Franklin, 1992: 1). 
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ویاژه طرفاداران مکتاب حقاوق طبیعای،      لب اندیشمندان بهبودن، مطل  بودن و... را دارد، اما اغ
های مطلقه، قائل به تحدیاد حاکمیات توساط    رغم حمایت او حکومتمانند ژان بدن و هابز علی

ی دییار  هاقدرتقوانین طبیعی و الهی بودند. حاکمیت در مقام اطالق یعنی قدرتی مشروع فوق 
ی نداشاته و نادارد،   زیوادستا به هیچ بهانه و ر هاانسانجامعه که اجاوۀ تعر  به حقوق طبیعی 

 .استچراکه مشروعیت چنین حاکمیتی خود مبتنی بر قوانین طبیعی 
 ح  وندگی و ح  مالکیات  اندیشمندان مکتب حقوق طبیعی اعتقاد دارند این حقوق، مانند

 ،و اگر حااکمی ایان حقاوق را نادیاده انیاشات      شوندهیچ قدرت سیاسی نقض  نباید توسط و ...
قاوانین   تماامی دهاد کاه   دسات مای  اساسا  حقوق طبیعی معیاری باه  .اغطاعه نخواهد بودواجب

طبیعی را قوانین ترتیب ، بدینشوندبراساس آن معیار سنجش  ددست بشر بای ۀساخته و پرداخت
 یختییگسا ده و او لجاام کار او جمله عواملی دانست که قلمرو قدرت سیاسی را محدود  توانیم

دلیال ذاتای و بادیهی    ویرا این حقوق هام باه  (، 72: 1381 مرتضوی،) کنندی میحاکم جلوگیر
ند هسات حریم امنی  ۀمنزلافراد بشری به ۀنسبت به هم ،عمومیت آنها سببدانستن آنها و هم به

کاه در اداماه    دشوبه آن تعدی کند یا متعر  آن  تواندینم (حتی حاکم سیاسی) کسچیکه ه
 پرداخت. به بسط این موضوع خواهیم

 

 حاکمیت، فرمان قوانین طبیعی تحدیدپذیری
 یجاالب شاود، بحاث مهام و    اینکه نهاد حاکمیت، چیونه و با چه اسبابی و چه اصولی تحدید می

عناصار تحدیاد حاکمیات کاه اندیشامندان حقاوقی و سیاسای بار آن صاحه           نیترعمده  است
الملال و حقاوق بشار،    حقاوق باین  ، مواردی شامل خودمحدودیتی، تحدید با مواوین اندگااشته
تاوان باه اشاتراک    گفته میوسیلۀ قوانین طبیعی  و ... هستند. با مداقه در عناصر پیشتحدید به

ظریف یا  خروجی مشترک خاص دست یافت که به نظر این اشتراک خاص هماان نهااد قاانون    
هر مکتب فکری و ای است که قانون چیست و چه تعریفی دارد، خود مقولۀ گسترده نکهیااست. 

 ارائاه ای را برای تشریح آن ی کالن خود تعاریف عدیدهنیبجهانحقوقی با توجه به نیرش و نوع 
گوناه  اند. این مفرو  صحیح در اشتراک خاص لفظ قانون، در ماورد عناصار تحدیاد، هایچ    داده

ی، منظور گوییم تحدید حاکمیت با قوانین طبیعکند، توضیح اینکه وقتی میتشکیکی ایجاد نمی
مواوین و قوانینی است که خود مبنای حقوق طبیعی بوده و در جوامع بشری مورد احترام است. 

 شاده وضاع گوییم، این خودمحدودیتی جاز توساط قاانون    یا وقتی او خود محدودیتی سخن می
الملال یاا   توسط دولت یا با هر شکل ممکن، قابل تصور نیست یا تحدید با ماواوین حقاوق باین   

 کنند.حقوق بشر همیی او همان فرمول خاص، یعنی حاکمیت قانون تبعیت میمواوین 
اندیشامندان   دیا تسکدر میان عناصر ماکور تحدید حاکمیت با قوانین طبیعی، مورد تسیید و  
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 و دارناد  مطابقات  ماا  یفطر التیتما با یعیطب نیقوان توضیح اینکهمکتب حقوق طبیعی است  
 نخسات  ۀوهلا  در انسان :دیگویمی مصادی  طبیعی بندطبقه ژیلسون در .است یکی آنها فرمان

 ح  به آنچه ۀهم نیتسم  یطر او خود، وجود انتیص به لیما او عنوان، نیبد و است موجود نی
 شیگارا  یزیا چ جاناب  به خود یروهاین تمام با یکس هر یعنی  است دارد، تعل  یو عت یطب به

 یهسات  حفاظ  باه  شیگارا  پاس  کناد   انتیصا  و حفظ را او سالمت ای یوندگ تواندیم که دارد
 در را یزیا چ آن دساتور  نیدوما  .است آن عیمط یآدم که است یعیطب قانون دستور نخستین
یم لیتحم او به دهد،یم انجام یوانیح اعمال و است وانیح نی انسان نکهیا لیدلبه که بردارد
 کاه  سوم دستوری او این نوع، عیطب الزامات یرید و خود فروندان پروردن دمثل،یتول، مانند شود
 عقال  حکام  باه  که را یزیچ هر یجووجست ،دشویم لیتحم عاقل یموجود عنوانبه یآدم بر

 باه  مساعدت و یجمع مجاهدت یبرا جامعه، در ستنیو ، مثلداردیم مقرر یو یبرا است، خیر
نین طبیعای  عمده مصادی  حقوق طبیعی منتج او قوا (Gilson & Shook, 2002: 304).ر ییکدی

. این حقوق توسط نهاد حاکمیات قابال نقاض و    استۀ ژیلسون گانسهی بندطبقهداخل در این 
 نادیده گرفتن نیستند.
 گفات  توانیم اعتبار این به است، آمده وجودبه طبیعی قوانین در پی طبیعی گفتیم که حقوق

اسات   حقوق همان ادامۀ انسانی طبیعی حقوق البته است، انسانیت حقوق بر مقدم طبیعت، حقوق
 دارد و قاوانین  طبیعای  قاوانین  آساتین  در سر طبیعی به تعبیر دییر، حقوق (.62: 1392)جاوید، 
 قاوانین  ایان  و شاود مای  واده آنان با انسان که شودیم شامل را قوانینی او دسته آن انسان طبیعی
 حقاوق  مکتاب  دغدغاۀ  متماا . مانناد ینما   انسانی اجاوۀ و اذن منتظر خویش تعالی و تکامل برای

 قاوانین  و دهاد  نشاان  هساتی  طبیعت وامدار را انسانی طبیعت تا بود استوار منط  این بر طبیعی
ینما  زیچچیه واقع، در .(9-11: 1388)جاوید، بداند  طبیعت عالم قوانین استمرار را انسان طبیعی
 برهاناد،  قانون دیق او را خود خواهدیم که یزیچ هر رایو برهاند، طبیعی قانون دیق او را خود تواند
 ریناپاا تخلاف  یژگا یو ساان نیبد و ساودیم نابود را خود ،ابدی  یتوف کار نیا در که انداوه همان به
. نهادهاای سیاسای در یان جامعاۀ سیاسای،      شاود یما  اثباات  ،است آن نقض یمدع او که یقانون
کناد و  کسب مشاروعیت مای  خصوص نهاد حاکمیت، با هر منشسیی، در تبعیت او قوانین طبیعی به

 شود.دار میتکلیف عهده نیتریاساسعنوان متعاقبا  صیانت او حقوق طبیعی را به
 

 عدالت طبیعی بر پایة قوانین طبیعی؛ مبنایی برای تحدید
 تاابع  و کناد یما  یرویا پروشمند  یانیجر او خود ۀتوسع و شیدایپ مراحل تمام در موضوعه حقوق
 مکاان  و وماان  چاارچوب  در و استیاش یعیطب نظم یباوگو ی،عیطب حقوق اما. است مکان و ومان
یما  صادق  یومان هر در و جا همه در یکیزیف نیقوان ریسا ای جاذبه قانون مانند و شودینم محدود



 فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ ؟؟، شمارۀ ؟؟، ؟؟ ؟؟   12

 را آن مادافع  هاای اساتدغل  و تخیلای  را طبیعای  حقاوق  ایادۀ  برخای  .(77: 1381)موحاد،   کند
طرفداران مکتاب حقاوق    اما در مقابل. (Bentham, 1983: 500) دانندمی معنابی و پوچ هایلفاظی

طبیعی معتقدند که قوانین باید با توجه به قوانین طبیعی، در جامعه وضع شود. اشتراوس در پاسخ 
گوید: رد کردن حقوق و قوانین طبیعی به آن ماند کاه بذاایریم هار    به مخالفان حقوق طبیعی می

عبارت دییر، به آن ماند که بیوییم ح  فقاط هماان اسات    هو نهادنی است، ب شدهوضعحقی امری 
(. آکوئینااس  18: 1375اشتراوس، کنند )ی کشورهای متفاوت تعیین میهادادگاهاران و اکه قانونی

 اولی قوانین او خداست، حاکمیت تحت که چیزی هرآنجا که  اوگوید: در تبیین قوانین طبیعی می
 هادف  و وجاودی  غایات  اقتضاای  باه  هار کادام   هساتی،  و مخلوقاات  آن هماۀ  پس دارند، تبعیت

 بارای  اولای  قاانون  در مشاارکت  شایوۀ  ایان  دارناد،  مشاارکت  اولای  قاانون  در نحویبه خلقتشان،
 تار یعاال  بسیار عقل،ذی موجود مشارکت صورت و بوده متفاوت عقل او عاری و عقلذی موجودات

عقال  ذی موجاود  مشاارکت  رو ایناواین ،(Aquinas, Part I-II, Q91) است عقل او عاری موجود او
   شود.می نامیده طبیعی قانون عالی، خلقت نوع واسطۀبه اینجا در( انسان)

 انساان  یهاا تیا فعال همۀ اصلی هدف نویسد:استراترن او قول ارسطو و آکوئیناس مسیحی می
طریا    او ساعادت  ایان  باه  رو حصاول اواین است، خوشبختی و سعادت به رسیدن دنیوی، امور در

 هماین  باه  و کارد می کشف را آنها عقل که بود میسر «طبیعی قوانین» او عدالت طبیعی و تبعیت
 غجرم بودند، عقالنی و طبیعی قوانین رد یا گرفتن نادیده محتوم نتیجۀ که غیراخالقی اعمال علت

 در نظام  ماا  باه  طبیعت در . نظم(62: 1379, استراترن) آمدندیحساب مبه نابخردانه و غیرطبیعی
 طبیعای  قاانون  سارا   باه  حقاوق  فالسافۀ  کاه  است طبیعت در نظم همین او .آموودیمرا  وندگی
 باه  کنایم،  بنادی دساته  متفااوت  یهاقالب در و بشناسیم را طبیعت نظامات مجموعه اگر. اندرفته

 ارتکااب  .یافات  خاواهیم  دسات  حیواناات  و نباتات جمادات، میان در طبیعی قوانین او یامجموعه
 قاوانین (. 13: 1391)جاوید، است  موجودات این حقوق به تعدی طبیعی، قوانین این خالف ملیع

 موجاب  آن او تمرد که است وی خلقت ناپایرتخلف و جبری قوانین ومرۀ او انسان، ماهیت بر ناظر
 بار عاالوه  انسان و است طبیعت عالم قوانین در پی انسان طبیعی قوانین چراکه است، طبیعی کیفر
)جاویاد و  اسات   برخاوردار  هاییویژگی چنین او طبیعت، این او عضوی عنوانبه عقل، و اختیار هقو
انسانی آنیااه مشاروع خواهاد باود کاه       ۀسخن او هر نوع حقوقی در جامع(. 63: 1395، وادهعیشف

 .داشته باشدو تبعیت او عدالت طبیعی ریشه در حقوق طبیعی و قوانین طبیعی 
. اسات  یبرابار  تیرعا ایو عادل بودن به معن یبرابر ایارسطو به معن لیعدالت بر وف  تحل

و حکام   شاود یقانون حاصل م تیکه  با رعا ی: عدالتشودیآنیاه ارسطو به دو نوع عدالت قائل م
و  یکاه برتار او عادالت قاانون     یعینوع عدالت قانونی است و عدالت طب نیا ۀکنندنیتضم یقاض

 طبیعی گفتیم کاه آن  عدالت در تبیین. (95 :1381 ،موحد) است یحکم قاض دسترسفراتر او 
 عادغناه  خلقات  و طبیعات  چاون  و شاده  استوار طبیعت پایۀ بر که است عدالت او نوعی وصف،



 13از مشروعیت قدرت تا تحدید حاکمیت...   

 در کاه  موضوعه قوانین تمام بود. خواهد عادغنه طبعا  هم آن او ناشی قوانین پس شود،می تلقی
 آنها با تعار  در و قرار گیرد قوانین این طول در اگر شود،می اجرا و تصویب مختلف جوامع دل

 و قارارداد  ناوعی  براساس و مردم منظر او هرچند صورت این غیر در بود، خواهد مشروع نباشد،
 خواهد مشروعلزوما   نه و گرفت خواهد خود به عادغنه وصف نه هرگز باشد، شده پایرفته تواف 
خارج کردن امور او  یعنی یعدالتیب زانیهم، هر م یاجتماع یدر وندگ (.21: 1388)جاوید، بود 
عدم تعادل قدم خواهاد گااارد و    یسوبه ترعیباشد، آن جامعه سر شتریخاص خودشان ب یاهیجا

جواماع او قاوام و دوام    ،باشاد  شاتر یب یعا یطب یاساتعدادها  یبر مبناا  یوروعدالت انداوهبه هر 
 چیها  یماان یاریغ ۀباا جامعا   یماان یا ۀجامعا  طبعا  انیم نیا ربرخوردار خواهند بود و د یشتریب

: 1390 د،یا )جاو اسات  یعا یصلح مستقر و طب میبه حر یامور تعد نیاو ا یندارند. تخط یتفاوت
بخاش در قانونیاااری بشاری و    . اجرای عدالت طبیعی، تبعیت او قوانین طبیعی مشروعیت(77

ن طبیعای در دساتان یان    صیانت او حقوق طبیعی جز در سایۀ اعمال حاکمیت  مقید به قاوانی 
 ،دنیقادرت رسا  باه   عماومی  رضاایت  ، مطااب  بودن یقانونحکومت مشروع میسر نخواهد بود. 

 اسات  مشروع حکومت شروض او جمعی، عقل نمایندۀ عنوانبه مردم حقیقی هایخواسته تعقیب
، تبعیت او قوانین طبیعی در قانونیااری، نیل در راساتای عادالت طبیعای   (. 85: 1393)جاوید، 

تارین  توجه به مصلحت عامه و توجه به حقوق عمومی و کسب مشروعیت او طرق ماکور او مهم
 حکومت شروع و اعمال حاکمیت با تحدیدات صدراغشاره خواهد بود. سیتسسشرایط و قیود 

 ارساطو  او یرویا پ باه اغلب اندیشمندان طرفدار تحدید حاکمیت باا قواعاد و قاوانین طبیعای     
 ایاشا  در خداوناد  که است یخرد عتیطبگویند: ایشان می. است یعیطبی دنها دولت که ندمعتقد
 غایتمناد  مفهوم همان به را «عتیطب» ۀواژ نیبنابرا  روند شیپ ینیمع هدف یسوبه تا است نهاده
 جواماع  در کاه  سات هاانساان  عتیطب در نیا معتقدند کنند ومی استفاده برد،یم کاربه ارسطو که

 جهاان  باا  تقابال  در وجهچیهبه عتیطب و کنند یوندگ یریکدی کنار نیمع یهاحکومت با مشخص
 و جامعاه  باه  میال  انساان  نهااد  در: دیگویمکاپلستون . (95: 1379 دمان،یل) ردیگینم قرار یربان

 برخی مشخص طور ، بهنشود مرتکب جامعه در اشتباهی کسچیه اگر، است شده داده قرار حکومت

 باه  نیااو  نیاز  جارائم  نباود  و یگنااه یبا  حالات  در حتی اما د بو اهدخو غیرضروری دولت نهادهای

وظیفاۀ حکومات    .(Copleston, 1993: 413-415)کناد  محافظات  عمومی خیر او تا است حاکمیتی
حرکت در دایرۀ اقتضائات و لواوم قانون طبیعی و یزدانی، رفتاری خردمندانه و توجه به خیار عاماه    

ساعادت   نیتاسم ین موضوعه او سوی فرمانروایان باید معطاوف باه   و در این ومینه تمامی قوان است
حقیقی و حیات طیبۀ مردمان باشد. قوانین عادغنه هماواره باا وجادان بشاری همخاوانی دارد، در      
 مقابل، قوانین غیرعادغنه و غیرعقالنی، برخالف خیر مشترک عمومی بوده و قابل اطاعت نیستند.

 یهاوهیش نییتع به محدود آن کار و ستین خود یۀناح او یینابم و اصل یدارا یبشر قانون
 یانساان  نیقوان که است واضح  .(Gilson&others, 2002: 304-305) است یعیطب قانون یاجرا
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ی بااغتر  قانون اما اند،مهم آنها ،اندشده ساخته یانسان یهااراده با که اندینیقوانوضعی  نیقوان ای
قانونی که طرفداران حقاوق   ،کندیم قضاوت را یانسان اعمال و یانانس نیقوان که دارد وجود نیز

اصاول قاانون    .(Kreeft, 2009: 89)نامند می انسان عتیطب قانون ای یعیطب قانونطبیعی آن را 
 (. ایان قاوانین  72: 1390 ،یطالبی طبیعی انسان تکوین یافته است )هاشیگراطبیعی براساس 

شاود، بلکاه   نمای  وارد بدان نسبت تقییدی گونههیچتنها نهو  است «جهانشمولی» ویژگی دارای
بر نهادهای نسبی انسانی مثل نهاد قدرت و حاکمیات هساتند.    ریناپاتخلفخود قیدی مطل  و 

 او را خاود  خواهاد یم که یزیچ هر رایو ،برهاند طبیعی قانون دیق او را خود تواندینم زیچ چیه
 و سااود یما  ناابود  را خاود  ،اباد ی  یا توف کاار  نیا ا در کاه  هانداو همان به ،برهاند قانوناین  دیق
. نهااد حاکمیات   شودیم اثبات ،است آن نقض یمدع او که یقانون ریناپاتخلف یژگیو ساننیبد

 بدون توجه به قوانین طبیعی، نامشروع است و استمرار آن نیز مشروع نخواهد بود.
بی بشری چون قدرت را با اعطاای  قانون طبیعت خصلت دائمی و مطل  دارد و نهادهای نس 

کند و در نهایت با قیودی خاص، شکل عالی این اقتدار باه اسام   مشروعیت به اقتدار  تبدیل می
 .شناسدیمحاکمیت تحدیدشده با قوانین طبیعی مطل  را به رسمیت 

 

 گیرینتیجه

بناای  د و مکنا بایاد کساب مشاروعیت     منظاور ورود باه جواماع انساانی    باه قدرت طبیعی یا خام 
قاانون طبیعای مطلا  باا       حقوق طبیعی، تبعیت او قوانین طبیعی اسات مکتب مشروعیت آن در 

 کناد  تبادیل مای   ی مقباول در جامعاۀ سیاسای   را به اقتادار  آن خام،اعطای مشروعیت به قدرت 
قادرت  دییار   عباارت بهاست. ده ش ضمیمه بدانکه مشروعیت است اقتدار او جنس قدرت رو اواین
 ،قوانین طبیعای اسات  عنصر بسته به نوع مکتب، که در حقوق طبیعی این  عناصری، ۀلیوسخام به

د شاو و مراد او مشروعیت قدرت، حقانیت قدرتی است که اعمال مای  ابدییمقبولیت و مشروعیت م
در مکتب حقوق طبیعی مراد او قدرت مشروع قادرتی   .مستح  اطاعت باشد ، قدرتلهیوسنیتا بد

   باشد و او حقوق طبیعی صیانت کند. طبیعی و خلقت و طبیعت انساناست که مطاب  قوانین 
آورد و ایان  انسان موجودی اجتماعی است که برحساب ذات خاویش باه اجتمااع روی مای     

عدالت اجتمااعی و تضامین حقاوق و آوادی    نیتسم برایاجتماع به ین سری قوانین و مقررات 
برتر و عالی و فاوق   اقتدارحاکمیت که توسط  این قوانین بایدو های اساسی شهروندان نیاو دارد 

 تواناد یبادیهی اسات اعماال ایان حاکمیات نما       شاود، در جامعاه اعماال   ، هاسات قادرت  ۀهم
مکتب حقوق طبیعی قائال باه تحدیاد حاکمیات توساط        و بدون چارچوب باشد ختهیگسلجام

شاروعیت ایان   چراکه م ،دهدتعر  به حقوق طبیعی انسان را نمی ۀقوانین طبیعی است و اجاو
 ۀشایسات  ،حاکمیت مبتنی بر قوانین طبیعی است و چنانچه بخواهد حقوق طبیعی را نقض کند
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ثابات   یبا قوانین طبیعی که قوانین بایدشده توسط بشر قوانین وضعتمامی اطاعت نخواهد بود و 
 .مطابقت داشته باشند ،هستندو جهانشمول 

عباارتی  باه  ،امع بشری ماورد احتارام اسات   مبنای حقوق طبیعی بوده و در جو قوانین طبیعی
تحدیاد   رقابال یانتقاال و غ  رقابلیو غ ناپایرحقوقی  انکاربوده و قوانین طبیعی  ۀحقوق طبیعی واد

هایچ  و  کناد یگری ما طور یکسان جلوهها بهمکانو  هاومان ۀدر هم و استومان و مکان  ۀلیوسبه
نهادهای نسبی مثل نهااد قادرت و    ر  و ناظر باروشمند  و جهانشمول و مطل و ردیپایقیدی را نم

قوانین عالم طبیعت باه  در پیچراکه حقوق طبیعی انسان  ،کندیحاکمیت است و آنها را محدود م
ن وانیو سخن او هر نوع حقوقی آنیاه مقبول و مشروع خواهد بود که ریشاه در قا   است وجود آمده

ی قاوانین موضاوعه کاه در جواماع بشاری      تماام  .طبیعت داشته باشد و تابع عدالت طبیعی باشاد 
مشروع و در غیر ایان   ،اگر مطاب  این قوانین بوده و در تعار  با آنها نباشد ،دشوتصویب و اجرا می

 ،نخواهد داشات  یتو مشروع مواف  عدالت طبیعی نیست ،صورت هرچند مدون و تواف  شده باشد
 عتیو چون طب شده استاستوار  عتیطب یۀعدالت است که بر پا ی، نوعچراکه عدالت طبیعی خود

حقوق  نیاو آن هم طبعا  عادغنه خواهد بود. بنابرا یناش نیپس قوان د،شویم یو خلقت عادغنه تلق
. اجرای عدالت طبیعای و حفاظ و صایانت او    دشویم یعادغنه تلق عتا یهم طب نیقوان نیبر ا یمبتن

 ریپاا ی در یاد حکاومتی مشاروع امکاان    در اعمال حاکمیت مقید به قوانین طبیعا  ،حقوق طبیعی
اجارای   یهاا وهیخواهد بود و قانون وضعی بشر اصل و مبنایی ندارد و کار آن محدود به تعیاین شا  

اما در نهایت این قانون طبیعی است کاه آن   ،نداهرچند قوانین وضعی نیز مهم ،نون طبیعی استاق
د و هایچ  شاو اب  با ایان قاوانین وضاع    بشری باید مط ۀقوانین در جامع تمامیو  کندیرا قضاوت م
یبا نهادهای سیاسای در جامعاۀ انساانی،     کاهش دهد.یا  ض کندآن را سلب یا نق تواندیقانونی نم

اند و هرین حدود و قیودی دارناد. اطاالق حاکمیات در جواماع بشاری باه       نهادهایی نسبی دیترد
این باه معناای تحدیدناپاایر     و هاستقدرتمعنای اطالق در عالی بودن این قدرت نسبت به سایر 

ترین نهادهای سیاسای  عنوان یکی او مهمنیست. حاکمیت به دیقیببودن حاکمیت و اعمال قدرت 
ی حقوقی و سیاسی، نسابی  هاگفتمانبشری، با هر منشس و هر تفسیر و تعریفی، در اغلب مکاتب و 

ومات نهااد نسابی در برابار ایان      در برابر قوانین مطل  طبیعی را ندارد. مقا اندامعر است و دوام 
ساود و چنین نهادی اصوغ  قادر باه اجارای عادالت اصایل     دار میاطالقات، مشروعیت آن را خدشه
 ی نیست.فرمانبردارنیست، در نتیجه قابل اطالعات و 



 فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ ؟؟، شمارۀ ؟؟، ؟؟ ؟؟   16

 منابع 
 فارسی. 1

 هاالف( کتاب

 ن: نقش جهان.، ترجمۀ باقر پرهام، تهراحقوق طبیعی و تاریخ(، 1375اشتراوس، لئو ). 1

تهاران: مرکاز    آشنایی با مفااهیم حقاوق عماومی،   (، 1395آجرلو،اسماعیل و طاهری،دانیال ). 2
 تحقیقات شورای نیهبان.

اطاالق در   بر مبتنی تحلیلی: شهروندی حقوق در نسبیت نظریۀ (،1388جاوید، محمدجواد ). 3
 گرایش. ، تهران:حقوق طبیعی

 .دانیجاو :تهران ،یابوالفضل قاض ۀترجم ،یاسیس یاسنشجامعه(، 1358) سیمور دوورژه،. 4
 .سمت :تهران ،یصبور منوچهر ۀترجم ،استیس و جامعه، (1387) کلیما راش،. 5
 یبررساا نیااد یاساایس اقتاادار و دولاات ینااید تیمشااروع، (1376) رضااایعل ونااد، یشااجاع. 6

 : تبیان.تهران ،یاسالم رانیا در دولت و نید مناسبات یشناسجامعه

 وچهارم، تهران: نی.، چ بیستبنیادهای علم سیاست(، 1391لم، عبدالرحمن )عا. 7

 عمومی  بررسای مفهاوم حاکمیات،    حقوق مفاهیم با آشنایی(، 1392فتاحی وفرقندی، علی ). 8
 تهران: مرکز تحقیقات شورای نیهبان.

 : توتیا.انتهر، گهرنین نیعبدالحس ۀترجم ،وبر ماکس یشناسجامعه (،1383) نیژول ،فرونده. 9

 ، چ دوم، تهران: سمت.شناسی  مبانی علم سیاستسیاست(، 1390قوام، عبدالعلی ). 10

 دیساع  ۀترجما  ،هابرمااس  تاا  افالطون او یاسیس دیعقا خیتار ،(1379) نیار سون دمان،یل. 11
 .رانیا دانش :تهران اول، چ مقدم،

 ، تهران: کارنامه.عی تا حقوق بشردر هوای ح  و عدالت  او حقوق طبی( 1381موحد، محمدعلی ). 12

 

 ب( مقاالت 
تا حقاوق   یعیطب نیاو قوان یعیصلح طب انیبن یعیعدالت طب» ،(1390, محمدجواد )دیجاو. 13

 ,61-81 ، ص4ش  ،یمطالعات حقوق خصوص، «ی عیطب
 حقااوق در نساابیت نظریااۀ فلساافی هااایبنیااان باااوخوانی»، (1393) ----------------. 14

 .65-95 ، ص42، ش اسالمی قحقو، «شهروندی
حقوق  ۀپژوهشنام، «مفلسفۀ حقوق طبیعی انسان در اسال»، (1391) -----------------. 15

 .7-32 صص، 25ش ، اسالمی
، «بشار  طبیعی حقوق و شهروندی حقوق در نسبیت نظریۀ»، (1392) ----------------. 16



 17از مشروعیت قدرت تا تحدید حاکمیت...   

 .59-84 ، ص1، شبشر حقوق دوفصلنامۀ
نقد و بررسی آمووۀ قانون طبیعی او آغاو مسیحیت تا پایان » ،(1390ن )طالبی، محمدحسی. 17

 .62-88 ص ،1 ش ،حکومت اسالمی، «قرون میانه
  نظریاۀ تحدیاد   امکاان  و آکویناس توماس سیاسی ۀفلسف»(، 1381) خدایار سید مرتضوی،. 18

 .63-98، ص 12 ش، فلسفه ۀنام، «قدرت
 مکتابِ  در عماومی  حقاوق  مالحظاات  »، (1395) محمادجواد  یاسار  جاویاد،   قرطااول،  مکرمی

 عماومی  حقاوق  مطالعاات  فصالنامۀ ، «دینای  دولات  در قانون حاکمیت بر تسکید با تومیسم
 .  649-678، ص 3، ش تهران دانشیاه

 

 انگلیسی. 2
A) Books 

1. Bentham, Jermy (1983), Anarchical Fallacies, in Collected Works of Jermey 

Benthan, 2, Oxford: Oxford University Press. Vol. 

2. Bodin, J., & Franklin, J. H. (1992), On sovereignty: Four chapters from the Six 

Books of the Commonwealth. Cambridge: Cambridge University Press. 

3. Collin, P. H. (2004), Dictionary of politics and government. London: 

Bloomsbury. 

4. Garner, B. A. (2009), Blacks Law Dictionary, 9th. St. Paul, MN: West Pub. 

5. Gilson, E., Maurer, A. A., & Shook, L. K. (2002), Thomism the philosophy of 

Thomas Aquinas. Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies. 

6. Gordon, S. (2002), Controlling the state: Constitutionalism from ancient Athens 

to today. Cambridge, Mass: Harvard University Press. 

7. Grimm, D., & Cooper, B. (2015), Sovereignty: The origin and future of a political 

and legal concept. New York: Columbia University Press. 

8. Kalmo, H., & Skinner, Q. (2011), Sovereignty in fragments the past, present and 

future of a contested concept. Cambridge: Cambridge University Press. 

9. Lewis, B. (2003), The political language of Islam. Chicago: University of 

Chicago Press. 

10. Martin, E. A. (2003), A dictionary of law (Fifth Ed.). Oxford: Oxford University 

Press. 

11. Morgenthau, H. J. (1948), Politics among nations: The struggle for power and 

peace. New York: A.A. Knopf. 

12. Pusterla, E. R. (2015)و The Credibility of Sovereignty - The Political Fiction of a 

Concept. Cham: Springer International Publishing. 

13. Robertson, D. P. (2002), Dictionary of Modern Politics. London: Taylor and 

Francis. 

14. Rye, D. (2014), Political parties and the concept of power: A theoretical 

framework. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

15. Scruton, R. (1982), A dictionary of political thought. London: MACMILLAN 



 فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ ؟؟، شمارۀ ؟؟، ؟؟ ؟؟   18

PRESS Reference Books. 

16. Wild, S.E.(2006), Webster’s new world law dictionary. Hoboken, NJ: Wiley. 

17. Kreeft, P. (2009), The philosophy of Thomas Aquinas. Prince Frederick, MD: 

Recorded Books. 

 

B) Article 

18. Bartelson, J. (2006), “The Concept of Sovereignty Revisited”. European Journal 

of International Law, Vol.17, No.2, pp. 463-474. 



 19از مشروعیت قدرت تا تحدید حاکمیت...   

Refrences In Persian: 

A) Books 

1. Ajorlu, Esmail & taheri, Danyal (2017), Ashenai ba mafahime hughughe omumi؛ 

in persian),  Tehran Markaz Tahghighat SHoraye Negahban (In Persian). 

2. Alem, Abdolrahman (2012), Politicology An Introduction to the Science of 

Politics,Tehran, Publisher Ney (In Persian). 

3. Duverger, Maurice (1979), Precis Sociologie Politiqe, Translate by Abolfazl 

Ghazi, Javidan (In Persian). 

4. Fattahi Zarghandi, Ali (2013), Ashenai ba mafahime hughughe omumi؛Barrasi 

Mafhume hakemiyat , Tehran: Markaz tahghighat SHoraye Negahban (In 

Persian). 

5. Freund, Julien (2004),  Sociologie de Max Weber, Translate by Abdolhoseyn Nik 

Gohar, Tehran, Publisher Totiya (In Persian). 

6. Ghavam ,Seyyed abdol-ali (2011), Politicology; An Introduction, To the Sclence 

of Politics, Tehran, , Publisher Samt (In Persian). 

7. Javid, Mohamadjavad (1388), The Theory of Relativity in the law of Citizenship 

An Analysis Based on Strictness in Natural Law, Gerayesh (In Persian). 

8. Liedman, Sven –Eric (2000). Fran Platon till kommunismens fall : de politiska 

ideernas historia, Translate by Saeed, Moghadam, Tehran: Publisher Nashr 

Danesh Iran (In Persian). 

9. Movahed, Mohammadali (2002) , Dar-Havaye-Hagh-Va-Edalat؛ az Hughughe 

Tabie ta Hughughughe Bashar, Tehran: Publisher Karname (In Persian). 

10. Rash, Michael (2008), Politics and Society, Translate by Manoucher Sabouri, 

Tehran, Samt (In Persian). 

11. SHojai zand, Alireza (1997), Mashruiyat Dini Dolat va Eghtedar Siasi Din 

Barresi Jamea SHenasi Monasebate Din va Dolat dar Irane Eslami  (in persian), 

Tehran, Tebyan (In Persian). 

12. Strauss, Leo (1996), Natural Right and History,Translat by:  Bagher Parham, 

Tehran: naghshe jahan (In Persian). 

 

B) Articles 

13. Javid, Mohammad-Javad (2011), "NATURAL JUSTICE AS THE BASIS FOR 

NATURAL PEACE", Private Law Studies, No.4, pp. 61-81 (In Persian). 

14. ---------------------------------- (2014), "Re-reading the Philosophical Foundations 

of the Theory of Relativity in Citizenship Rights ", islamic law, No.42, pp.65-95 

(In Persian). 

15. ----------------------------------- (2014), "An Introduction to the philosophy of the 

Nature Rights Man in Islam", islamic law Research , No.25, pp.7-32 (In 

Persian). 

16. ---------------------------- (2013), "Theory of Relativity in Civil Rights and Natural 

Rights of Man", The Journal of Human Rights , No.1, pp.59-84 (In Persian). 

17. Mokarrami ghartavol, yaser & javid, mohammad-javad (2016), Public law’s 

considerations in the school of thomism with an emphasis on the rule of law in 



 فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ ؟؟، شمارۀ ؟؟، ؟؟ ؟؟   20

religious states, Public Law Studies, No.3, pp.649-678 (In Persian). 

18. Mortazavi, seyed-khodayar (2002), The Political Philosophy of Thomas Aquinas 

and the Possibility of a "Theory of Limitation of Power" , Letter of Philosophy, 

No.12, pp.63-98 (In Persian). 

19. Tlaebi mohammad-hossein (2011), "A Critique of the Doctrine of Natural Law 

from the Beginning of Christianity to the End of the Middle Ages", Islamic 

government, No.1, pp.62-88 (In Persian). 


