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 از عمومی شدن حقوق خصوصی تا خصوصی شدن حقوق عمومی:

 برماسمشروعیت و قلمرو مداخلۀ دولت در اندیشۀ ها

 

 1یمشهد یعل دکتر
 

 چكیده
ل ترین مسائمبنا، قلمرو، گسترر  و حوۀ  ماخلل  ووت  و  ئتنۀا خمرما و و خقرداوا خب ینداوا  

و حنۀسیسد  و  حقۀق  مۀمو هاا  فاهو ها، ووت حقۀق  مۀمو خست   ستن حیری  سیسد   
خحا  و  تولدل  ویکرو خحرقاوا هایرماس و یا تۀمن ین  خیط  خقرداوا و  همدن  خسرا ئکل گرفرن

 تۀخحا و حما قرخ  وخ و؛ یینو حن مومشترو د  و ماخللن، ووت  ما ا تدبرخ  و  وعید  مرناق  
و و  ین حاخسثر  ستتتاحاا حۀب   مۀمو ماخللن سنا و حن تزوماً خب ماخللن وستت  ئتتتۀیا  ستتی  

 مۀمو »تۀخا و  قاتب وو مفهۀم ستداسو  خ مو  - نۀخا ی  خصتل  قیحو  حقۀقو مشترو د  ین 
قرخ  وخو  هایرماس و  آثا  مریاو « لدتۀصو ئاا حقۀق  مۀمو »و « ئتاا حقۀق لدتۀصتو   

  خهاا مبرنو یر تدبرحشاا وخو  خس  سن چگۀحن حیام« یورخا مشترو د  »ویژ  و  سراب لۀو ین
ومۀسرخستو فرخینا لدۀصو ئاا حقۀق  مۀمو ختفاق خفراو  خس  و لطر تزتز  حی  خقرداوا  

وخ ا ین سسرا مشرو د  و ختبرن  مۀمو ئاا حقۀق لدۀصو یا گاهو لدۀصو ئاا سرماین
ستتداستتو -ئتتۀو  خین حۀئتترا  عتتمن یر ستتو و میرفو خحایشتت  حقۀقومو حقۀق  مۀمو منجر

هاا بمدنت   خیطت  مشتتترو د  و قلمرو ماخللن و  ووت    هتایرمتاس یتن تولدتل حیریت  وا و      
  نۀخا یوثو موۀ ا و  فلسف  حقۀق  مۀمو و خساسو میاصر پروخلرن خس   وخ ا ینسرماین

 
 کلیدواژگان

ومۀسرخستتو تدبرخ ،  مۀمو ئتتاا حقۀق  یورخا مشتترو د ، لدتتۀصتتو ئتتاا حقۀق  مۀمو،
  مۀمو   لدۀصو، فلسف  حقۀق  مۀمو، حیری  خحرقاوا و  حقۀق 
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 مقدمه
هاا و  حۀب  پذیرا، قلمرو و حوۀ  ماخلل  ووت گدرا حقۀق  مۀمو، تۀمدنخب بمتاا ئتتتکتل  

سن  خاین گۀحن ا ی  یوث ینداوین مطرح یۀو  خس   نۀخمخرلف خقرداوا و خمرما و همۀخ   ین
وو  ئتتتما  موووت  ینماخلل     هر سشتتتۀ  تاییو خب مدزخاتۀخا گف  ما  حقۀق  مۀمو ومو

و   ویکرو خحرقتاوا هتایرمتاس  خیط      ( 11: 1111یر، ؛ وومشتتتدتل و پو 12: 1131)قریتاحوۀ ،  
 مسرقدمو مداا مفهۀم ماخللن و مشرو د  ومۀو وخ و 

یخش  ما   ویکروهاا خحرقاوا و  مباحث سیمو و فلستتتفو حقۀق  مۀمو  خ حدز یایا و   
ترین مۀ سرو  هایرماس ئتتال وستت م (Frankfurt School)آثا  فدلستتۀفاا مکرب فرخحکفۀ   

وخلرن یر پرپروخب آتماحو میاصر یو  وو  خین فدلسۀف و حیرینئما  موپروخب خین مکرب ینحیرین
وخ ا و یورخا آا و  مۀخمع سرماین« مشرو د »ین مسنل  « حۀب   مۀمو»ین مسائل مریۀط ین 

 ما ا حدز پروخلرن خس   
 مریتتا و و  مۀمو و  مفهۀم و قلمروۀق تتریتن تتت ثدر حیریتت  وا و  حق  ئتتتتالت  

  مۀمو و  و  حقۀق ئتتتۀو  یرخینا حیری  وامومرناق  ماخلل  ووت  و  مۀخمع ما ا ظاهر 
خس   خمرا سن  «دتۀصتو ئاا حقۀق  مۀمو  ل»و «  مۀمو ئتاا حقۀق لدتۀصتو   »فرخینا 

 :1111ئۀو )گرمو، مو گاهو خب منیر ستداستو ین تزتز  مرب حقۀق  مۀمو و لدۀصو منجر  
 سن و  ستتتا  (Crise de légitimation)  «یورخا مشتتترو د »(  خو و  سراب لۀو یا  نۀخا 11

 وخ اهاا آا و  مۀخمع سرماینمنبن ن مسنل  یورخا و یورخا مشرو د  ومنرشتر سرو، ی  1311
 هتاا  مد  لۀو و  بمدن   وخی  پروخلت   وا و  ستاوش   (Late capitalism) متا ا و مرت لر  
 سناوخ ا، مسنل  یورخا مشرو د   خ و  چا چۀب منطقو تولدل موام سرماینئهروحاخا و  حی

  ستتا  وا حشتتااوخ ا غریو موهاا ستترماینو ین مستتائل مریۀط ین یورخا مشتترو د  و  حیام
 ئۀحا، تو  ت ثدرها آبخوخحن مطرح مووها سن چگۀحن حۀب   مۀمو تدبرختو سن و  آا خحایشتن مو

 «صتتتنی  فرهن »ویژ  یا یا ا گرفرن خب خیزخ  مایاا ین حام ینوخ ا مایا ئتتترخی  ستتترماین
(Culture Industry)   و ین حایۀوا حهاو  و چگۀحن خین مریاا بمدن  یورخا هۀی  و  قیحد   خ 

 سنا ین حۀب  خقرداوا و خب آحجا ین حۀب  مشرو د  منرقل مو
مدزخا و  حما و رناق خب منیر هایرماس ما  حقۀق  مۀمو و  مۀخمع ما ا، یا وعتتتید  م

 ماخللن و گاهو حدز خب خین حوۀ سن ووت  حاچا  خستت  گاهو قلمرو ماخلل  ووت  مۀخمن خستت ؛ ین
ستداستتو و خمرما و یۀ گن   فلستف   گذ خ ینیر حگاهو ماخللن وست  ئتۀیا  و  مقات  لیل  یو   

م احی ها وووت و وحو حیریا  وا و  بمدن  مشرو د   ماس، ین حقا، میرفو و یر سو منط هایر
نۀخا  ین  خ« مشرو د »پروخبی  وورینگز مومیاصر یا خیا  خسهاا ومۀسرخسو ویژ  و ستداسو ین 

سند  مۀعتتتۀ و یندتتاوین و  مبتتاحتتث حقۀق  مۀمو و و  حیریتتا  وا تولدتتل و خ بیتتایو مو
 ( 11: 1112)خسورینگز، 
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 گیری رویكرد انتقادی و تأثیر آن بر قلمرو حقوق عمومیشكل
 Max) هۀ سهایمر، ۀمو  خ یایا و  خحایشتتت  سستتتاحو چۀاویکروهتاا خحرقتاوا و  حقۀق  م   

Horkheimer)   ما سۀب(Herbert Marcuse)   هر ساخم خب فدلستتۀفاا مکرب  و هایرماس مستت
خس   « مشرو د »هایرماس حدز  خحا  مفهۀم موۀ اخحنقاوا یر ی  مۀعۀع موۀ ا مرمرسز ئا 

گذخ و  و  ووت  و  مامین ت ثدر مو ر مدزخا ماخللن یا  ام ماخلل مشرو د  مفهۀمو خس  سن ی
ئتتۀو، ستتوث ت ثدر  آتماا خئتتا   مو و خحرقاوا هایرماس و  حقۀق  مۀموخوخمن ین ت ثدر  ویکر

 لۀخها ئا  وخ ا یر سوهاا تدبرخ  سرماینیورخا مشرو د  و  ووت 
 

 . رویكرد انتقادی هابرماس در حقوق عمومی 1
یدش خب هم   خستتت   وا (Ecole de Francfort) «مکرب فرخحکفۀ  »لرین یابماحا  آ هایرماس

 ماسهایر» حشاا وخو   یق  فرخوخحو« حیری  خحرقاوا»یناا خ ضتاا مکرب فرخحکفۀ   ین صتۀ    
  امیم خو یر خین یاو  خس  سن  آا خمدا یسرن خس   مایا، ین آینا  ین مامی و   دن حگا  خحرقاوا

هاا البم ها و پراحسدلخما و  آا ظرفد  لۀوسالرن گشرن، و خینکن خستدر مدتایبو  مایا یا ومۀ
 ( 11: 1111)پرهدزسا ،  «ومۀو وخ و حدز ها ف  خب یورخایرخا یروا

 تۀخا تتت ثدرگتتذخ ترینهتتاا فکرا هتتایرمتتاس، وا  خ موهتتا وتیشیتتا تۀمتتن یتتن بمدنتتن
ت ثدر حدز یو Öffentliches Rechtتماا فدلسۀف میاصر آتماا میرفو سرو  حقۀق  مۀمو میاصر آ

بحاگو  فضایو سن وا و آا  (Pünder & Waldhoff, 2014: 49 )هاا وا حبۀو  خس  خب خحایشن
هاا آا یۀو، وا  خ مسریا پرسش و پژوهش   بحاگو لۀو ئاهاسرو و توۀال  تا یخو سن ومو

خحایشتتتدا، ین ا سث ین آا موسرو  وا یورخحو  خ سن م وخ ا ما اینداوین و  مۀخمع ستتترماین
خا ویگر مطرح سرو و ین ماا تۀمن ین ستتالرا هاا صتترفاً خقردتتاوا و ظاهرا، مستتنل     گۀحن

وخ ا یر سو هاا حۀظهۀ   خ حدز و  مۀخمع سرماینهاا  قیحو و یورخافرهن ،  ستاحن و گفرماا 
فضتتاا فکرا  تولدل سرو  ین همدن ستتبب فه  هایرماس و آ خا وا ستتخ  ین بماا، مکاا و و

   سرو وخیسرن خس  سن خو و آا تنفث مو
 هایرماس حیری  تۀماا  خ سن مطای  آا خصتتۀالً و  مۀخمع ستتداستتو پدندا  سنرر  و حیا   

  خ سن مدۀا خب « یزا مامع غدرمشا سرویرحامن»سنا  تۀماا ومۀسرختد  حاممکن خست ، حقا مو 
: 1113وخحا )هریستتۀا، و  مۀخمع سنۀحو مو حفۀل یائتتا، تنها ختگۀا قایل قبۀ  خب حدث خمرخیو

  و وو« تقایل»سداسو و حقۀقو یداحگر حیری  هایرماس و تۀماا و  لدتۀ  منط   وخی   (  11
 گدرا وو حۀب  ماخگاحن و  بمدنن حستتب  مداا حقۀق، ستتداستت ، مرافدزی  وخحایشتتن و ئتتکل

 تماا خستت  منبع قاحۀحو مشتترو د  ستتداستتو و  فلستتف  ستتداستتو میاصتتر آ   تر همن مه خب

(Thornhill, 2007:314 ) 
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 قتتا  »حگرفرتتن یتتائتتتا، خمکتتاا خ متتا    ئتتتکتتل« حقۀق مشتتتروع»و  حیر وا وقرو 
 Legitimate law)« )حقۀق مشتتتروع» با   ویگر حدز ومۀو حاخ و، ین« ستتتداستتتو مشتتتروع 

 خمتتر» آو و  خ فتترخهتت  متتو (Legitimate power) «قددرت مرددد و  »خمتتکتتاا خ تتمتتا  
 هااخ بش ها و نیر حقۀق مروم و  اخت  و خحدتتتاف حدز یائتتتا و ستتت مشتتتروع یتایا منطب   

  ی   ژی ، حائو خب هۀی  دیاین ترتدب مشرو  حاس  یر مامین  خ و  لۀو ماا وها  فرهنگو
خا تۀخا  خیطن(  و  خین ویاگا  هرچنا مو111: 1111)مۀستتۀا،   خ بئتتو و قاحۀحو آا خستت  

هایرماس حقۀق مشتتتروع  خ مقام یر قا   مشتتتروع  مستتترقد  مداا خین وو گزخ   یرقرخ  سرو،
 وخحا مو

 

 بحران مشروعیت و تأثیر آن بر قلمرو حقوق عمومی .2
خب   (Légitimité Politique)مشتتترو د  ستتتداستتتو»و (Légitimité)  «مشتتترو د »مفاهد  
خژ  خین و حا خحقۀق و  لۀم ستتداستتوو  حۀب  مطاتیا   هاا پرسا یرو و منجاتوترین وخژ ینداوا

ب خ»سا یرو وخ و  ینایرخین  ین میناا  ام خستتت ،« ای  یا قاحۀامط»میناا آحنن و  حقۀق خغلب ین
مشروع خس   خس ، بیرخ آا چدزا و  فرهن  سداسو مررخوف یا قاحۀا « دمشترو  »ویاگاهو، 

گدرو و یا خین  نۀخا صتف  سداسو ین لۀو مو  و   لۀم ستداستو  )هماا(   «یائتا  «قاحۀحو» سن
خ ما  حکۀم  خب  وتۀمدن  قیحمنیۀ  خب آا  با   خستتت  خب  آمدزو وو  مو «حقاحد »مفهۀم 

 قۀخ ا خستاستو قا   خب ماحب ئهروحاخا   و  اطفو و  قیحوو پذیرش  خب ی  ستۀ حاس   استۀ 
 «پذیرش  مۀمو» با   ویگر مشتتترو د  (  ین12: 1111؛ مؤتمنو، 112: 1111)یۀستتتفو، 

 111  :1111 )قاعو، حۀحو تۀس  خسثریرو خب مروم خس قاحکۀم ، ستدسر  سداسو و سدسر   
هاا حقۀق خستتاستتو و  مۀمو آمۀب  خستتاس مشتترو د  خب حیر نیر خی Cornelia: 2000: 86). ؛ 

ها یرخا ت مدن و تیمد  آا حمایا سن ووت عرو ا مو رو د   ندراووت  و حیام ستداسو، مش 
 خ  خا مشرو د  آحهاحدابمناحا تا ین گۀحنها و تشکدیتو سابماا ها،ها، ستداس   ین تاخ ك بمدنن

 سابحا « حاخسثرا»حزو خفکا   مۀموو  
 ح  و یۀا ما سسدسرو  لۀو سن ین قۀ  مایکل پدۀبا یورخا مشرو د هایرماس و  سراب 

پروخبو و و  خیراخا سراب مشرو د  مو (، ین یر ستو مفهۀم 121: 1113ۀبا، ئتایاا وخ و )پد 
یر خب ح مشرو د و مفهۀم مشرو د  تۀمن لاصو وخ و   و مفهۀم یورخاین تبددن میاحو مخرلف 

، )حۀل ا و ین  ستمد  ئتنالرن ئتایسترگو ی  حی  ستداستو خس        یدا ین میناا تهایرماس 
 ئۀو سن آا حیام مشرو د حی  ستداستو تا بماحو سن مۀ و ت یدا یائا، گفرن مو   ( 112: 1111
 وخ و 

 ،حیتام ستتتدتتاستتتو  هتایو خب قتاحۀحو یۀوا یت    منبتن  رحتاظر ی  «مشتتترو دت  »خب حیر وا 
 ماحبهتاا فیتاتدت  آحتاا، وستتترۀ هتا یتا فرخمدن و خحکام صتتتاو   خب       حۀب ، حمتاینتاگتاا آا   
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سدفدرو یرلاستترن خب قۀخحدن و قۀخ ا   و مشتترو د خبخین  (Cornelia: 2000: 12). آحاا خستت 
 ا   خب ب  مشرو د  و لاسرگا  حقۀقو و قضتایو حدس ، یلکن منش  هاا ستمو، خحکام و یداحدن 

ویژ  یا  نای  ین قضتتاو  خ بئتتو و  ی  خمر ین «حقاحد »پذیرش یا قایلد  پذیرش خمرما و و 
لۀو   پذیرحاگاا یا تاییاا آا خمر  عای ، تۀخف  و پذیرش س  و یدش فیاالح خس  سن هنجا هایو

 ررخعتتو حاخ حا ( یا حاخقل حستتب  ین آا خ111: 1111)حۀل ا، « سننا خ و  قبا  آا خ یم مو
 ( 111: 1111)قاعو، 

 خا خبمرحلتتنخ و   ل  پزئتتتکو ستتا یرو وخئتتتت  و یتتن  ستتن خیترتتا (Crisis)  یتوترخا   
 خحو و  ماخوخا یدما ا مۀمۀو بحا سرو ستن یرخستتتاس آا تۀخحتایو یتا حتاتۀ    یدمتا ا خئتتتا   مو 

 بحتا   خ خب وعتتتید  یهنجا  و ستتتات   ئتتتا و هر گتا  یدمتا ا وخگدروخ  مۀمۀو  مشتتتخ  مو
(  ییاها 12: 1112ئتا سن وعتید  یورخحو حاوش ئتا  خس  )هایرماس،    سرو، گفرن مومو وو 

 ,Edgar)وخژ  یورخا خب  ل  پزئتکو وخ و مستائل ستداسو ئا و یا  و میناا سداسو پداخ سرو )   

وخ ا مر لر ومۀو وخ و سن هایو سالرا ا و  و  حیام سرماینحیر هایرماس تناق  خب  2006:30
ئۀحا سن یرۀخا سالرا هایو  خ سن یرخا حفظ مۀمۀوی  آا خهمد  وخ حا، الرن موتنها بماحو ئن
 مشخ  سند  

 دتتل وتولو یتتا (Systems theory) «هتتاحیریتت  ستتتدستتتر »هتتایرمتتاس یتتا خستتترفتتاو  خب  
 هتتااوخ ا متتا ا میرقتا خستتت  ستن بمدنتتن  مۀئتتتکتافو  وخی  مۀمۀو و  مۀخمع ستتترمتتایتتن 

 ظتتاهریۀو سروا مشتتترو دتت  خب و وا یتتنخا  خ یتتایتتا تدتتتۀ  سترو ستتن یتتا حتتا  یتوترخحتو   
سشتتنا )هدۀوو، هاا تدبرخ  میاصتتر ستتر یر آو و  و آحها  خ ین چاتش مو ثای  حماا ومۀسرخستتو

هاا یورخحو خب ی  وعتتید  حقۀقو، خقردتتاوا و گفرماحو خین وعتتید  و بمدنن ( 111: 1111
 ئۀو حاصل مو

و  مریاا Persistent disturbances)  « هاا پایاخخلری »ها ین مثای  خب حیر هایرماس یورخا
آستتدب مباحو  یینو  و یورخا و  ستتطج مامینخبخین سننا ها ظهۀ  پداخ موستتابا حیامیکوا چن

هاا هنجا ا و خب یدن  فرن خ بشیو گرفرا ا مامین ین حات  خمما و ستتالرا هاا خمرما و و
سننا  حیام و سروهاا یکوا چنستتتن  و حایۀوا سا  و گستتتدخرگو و  (Goal values) هافمنا

 خحرقاوا  هااومۀو آماا و ئدۀع گفرمااین
 مشتتترو د  حی  رحاظر ی خغلتب ستن   هتایرمتاس خب مشتتترو دت    یتا تۀمتن یتن یروخئتتت      

ی  ها یرخا ووت مبدن آا خس  سن مشرو د  خس ، یایا گف  سن خین یورخا،  سداسو -حقۀقو
حاسو خب لختو خس   یر خین خساس وخ د  خ ربا ا  و حن خمرا(Validity claim)  «خ ربا ا  وخ د»

هایو  خ سن ممکن خس  وا یورخا خ ربا ، خقراخ ، هنجا ا یۀوا، خ بئتمنا یۀوا یا  ام آحهاس   
ن تۀخا یسن و   أس آحها مو سناوخ ا سر یرآو و، یر چنا وسرن تقسد  موو  و وا حیام سرماین

 (   11: 1111)پدۀبا،  خمرما و خئا   سرو -یورخا مشرو د  و  سطج سالرا هاا سداسو
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 یخشتتتوخفرا سن ووت  حاتۀخا خب مشتتترو د خین یورخا یتن گفرت  هایرماس بماحو ختفاق مو  
 هتتااستتتو همزمتتاا و  میرو یورخاحیتتام ستتتدتتا یتتن لتۀو ئتتتۀو  خب حیر هتتایرمتتاس  

  یورخا حتتامتتا خ یورخا  قیحدتت  مو« وخوو وا»قرخ  وخ و  وا یورخا « وخویروا»و« وخوو وا»
یحد  سنا  یورخا  ق قیحد  حۀ و یورخا و  ستدسر  خس  سن یکوا چگو سدسر   خ تهایا مو 

هاا تناق »وهنا  ئتتۀو سن حشتتااوخوا سنرر  و حیا   موستتۀب مو خستتاستتاً حۀ و خب وستت 
وخ ا ما ا خستت   یر خین خستتاس ستتدستتر  ستتداستتو، خقردتتاوا و و  مۀخمع ستترماین« ینداوین

وخ  خمۀ  خس ، قاو  حدس  ختزخما  حیام خقرداوا، خمرما و س آا ووت   ها خمرما و سن و   أ
حیمو و  وستترگا  ووت  و و  و ستداستو  خ یرآو و  سنا  خمرا سن و حهای  ین خیجاو خلی  و یو  

تۀخا گف  سن خین یورخا  و موخحجاما  خبخینفرخیناا حاموستتۀس ین ستتلب مشتترو د  خب خو مو 
وخو ئتتتۀو  خب حیر هایرماس خین یورخا یروامنجر مو« وخویروا»یورخا  وخو و  حهتایت  ین  و وا

)هاو،   ووئما  موو ست  همدن یورخا مشرو د  خس  سن حۀ و یورخا هۀی  خمرما و حدز ین 
1111 :122   ) 

 

بحران در حقوق عمومی: از خصووصی شدن حقوق عمومی تا عمومی  
 شدن حقوق خصوصی  
ترین چاتش حیری  هاا خقردتتتاوا و خمرما و مه ووت  و  حۀب  مدزخا، قلمرو و مباحو ماخلل 

فا    -حقۀق  مۀمو و  یکدتا سا  خلدر یۀو  خس   گذخ  خب حیری  سیسد  خقرداوا ین ووت   
هاا حنۀسیستتد  و  حقۀق  مۀمو خقردتتاوا حمایاحگر  و ستتوث خفۀ  آا و مجاوخً ظهۀ  حیرین

 (  هایرماس یا11: 1113مۀمو خس  )هاخوحا، وعتید  یستدا  غام  حیری  ماخللن و  حقۀق    
ا هاا ما  سا سن ووت وق  و  ماهد  ووت  ما ا و حقا ختگۀا حنۀسیسد  ین خین حردجن مو
 حا  خهمۀخ   و  تنید  مدزخا، قلمرو و مبناا ماخللن یا چاتش ماا مۀخمن

 وا یندااتمتایز هتایرمتاس خب ستتتایر  ویکروهتاا خحرقتاوا و  خین خمر حهفرتن خستتت  ستن        
 سنا  خب حیر هایرماسآغاب مو« مشتتترو دت  » ستتتدتاستتتو   -حیریت  لۀو  خ خب مفهۀم حقۀقو 

 «مشتتتروط»و  حقۀق  مۀمو میاصتتتر ووت  تدبرخ  خستتتاستتتاً ووترو خستتت  سن مشتتترو د   
ئۀو  خا ین همدن وتدل ت سدث موگدرو و ووت  و  چندن مامینلۀو  خ خب حۀب  لدتۀصو مو 

منیۀ  حفظ ئتتکلو خب خقردتتاو  ووت  مجبۀ  خستت  ین« شتترو د یورخا م»خما و  خیا  ظهۀ  
وخ ا و حمای  تۀو  ین ماخللن و  حقۀق ومۀسرختد  صتاحباا مشاغل و سا فرمایاا حدز  سترماین 
 یوروخبو  

 هتتاادرو ستتن حتتاگزیرخستتتت  یرلو لۀخستتتت گینتتایرخین ووتتت  و  وعتتتیدرو قرخ  مو
  خین و رۀخحا یرلو ویگر  خ یرآو و  سنا،ی ئتتهروحاخا  خ بیر پا یگذخ و تا« مطلۀب»و « هنجا ا»
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  ا یتن یت  خحاخب  و  حفظ مشتتترو درش  هتاا هنجتا  حتاتو خستتت  ستن تمتام خین لۀخستتت    
 ستتتتالرتتا هتتاا حهتتاوین چندن قتتا تو  ظهۀ  یورخا و (  122: 1111)هتتاو،  حقش وخ حتتا

سن  سنا خا  ملتۀخحا ین گۀحنحاپذیر خستت   خین یورخا حن ین آا وتدل خستت  سن ووت  موخمرناب
یورخحو خیجاو حشتتۀو، یلکن یر کث یورخا مشتترو د  و  چندن ستتالرا ا خمرا حالۀخستترن و    

وخ ا ما ا وخیسرن خست  سن تا حا بیاوا ین سا سروهاا ووت  و  مۀخمع سترماین   حاپذیرخمرناب
 خس  
 

 های بحران در حقوق عمومیها و زمینهریشه. 1
وخ ا ما ا یا آا مۀخمن ا خست  سن ووت  سرماین و  حگا  هایرماس یورخا حائتو خب  ۀخمل چنا 

خقرداوا  خ مشخ   -خست   خب حیر وا هرچنا یورخا مشترو د  تضتاوهاا ستال  خمرما و    
ئتتاگو و تستتل   قیحد  خیزخ ا ین عتتر   قیحد  سنا، خین مریاا ملۀ  آئتتکا ا خب ئتتو مو

هاا منجر ین یورخا  یشنتۀخا هاا هایرماس مو(  و  تولدل111: 1111خ تباطو خس  )قاو ا، 
 مشرو د   خ و   ۀخمل لیل لیصن سرو:

وخ ا ما ا  خ و  وهل  حخس  ختف( هایرماس  یش  خصلو یورخا مشرو د  و  مۀخمع سرماین
ا  ستتحیر مووخحا  ینو  طبقا  مخرلف مو« هاا مریا وگرخیش»ها یا ین  با تو ومۀو تناق 

ا  تو  ت ثدر ختگۀا ما سث و  لدۀ  تضاو طبقاتو ئخ خئ  خین تولدل خب ستۀا هایرماس ین 
وخ  خس ؛ ت ثدرا سن منطقاً یایا آا  خ ین وو   حخس  بحاگو مۀمۀو مداا طبق  سا گر و سرماین

 هایرماس پدۀحا وخو   
وخ ا و  یرخیر وو حفع مریا و و مرضتتاو قرخ  وخ و؛ خب ی  طرف یر خین خستتاس ووت  ستترماین
 ا و خب ختگۀا مۀ و پذیرش آحها و وخ   خ یرآو و  سنق  ستتترماینووتت  مجبۀ  خستتت  منتافع طب  

هاا ستداستو، خقرداوا و خمرما و حمای  سنا و خب طرف ویگر یایا وفاوخ ا گروهو خب    رصتن 
همرخ  وخئترن یائتا سن وقدقاً مسترلزم ختخال سداسرو مرفاو  و مریا و یا    مروم  اوا  خ حدز ین

 حا هر وو حفع مرضتتتاو  خ قاحع سنا تۀخوخ  خستتت   وتو ووت  چگۀحن مومنتافع طبقت  ستتترماین  
 ی  ین هر حا  اآحمایا سن طو  خ مو ینتا یتا  وحاا  خصتتتۀ   فریتن و  حهتایت    خین مریتاا  

آا خصرخ   رو ی خست   ما و ومۀو مشترو د   ،طرف منکر ومۀو مشترو د  خست  و طرف ویگر  
مریاا تضتتاو منافع مۀمۀو و  مامین و  هر حا  ها و  (  خما ووت 112: 1111، )حۀل ا و بومو

هاا مریاو و ین حۀ و حا  ینایرخین یایا یرۀخحنا یا خمرخا ستتتداستتت خحدابمنا سستتتب مشتتترو د 
مشتترو د  لۀو  خ حاخسثرا ستتابحا  یرخا مثا  و   دن ماخللن  (Paradoxical) «حمامرناق »

   خ ین حۀ و تۀمدن سننا یا و   دن حکروا و  ئتنۀا خقردتاوا و خمرما و، ئیا  ولات  و  یابخ  
 نۀخا ستداست  خصتلو ئتیا   ام ماخللن و  ئتنۀا خقرداوا و خمرما و      ماخللن و  یابخ   خ ین

 تۀمدن سننا  
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 حقۀقو خب طری  ومۀسرخستتتو و مشتتتا ستت هتاا  ب( خب منیر هتایرمتاس یگتاحتن  خ  حیتام     
ش ینداوا و  مامی    هایرماس میرقا خستت  سشتتمک Louglin, 2010: 371)فیا  مروم خستت  )

 ر ثرو  و  یدن مروم خستتت   تدکن یتتاوخ ا همننتتاا یرلتتاستتترتتن خب تۀبیع حتتایرخیستتترمتتایتتن
ولات   وبخفزوا ووت  و  تنید  یابخ  و یا خ طاا حقۀق ماحو و ستتداستتو ین سل ممید  حایات  

: 1111یایا )هۀالب، خا طبدیو و منطقو خفزخیش موخمکاا سشتمکش و یا   مشرو د  ین گۀحن 
111 ) 

وتدل خین توۀ  ستتتاو  خستتت ؛ ین خین حوۀ سن حمایناگاا ووت  خگرچن تۀستتت  هم  مروم  
خحا، حماینا  هم  مروم حخۀخهنا یۀو و یایا یا ت مدن منافع خقردتتاوا یدشتترر یرخا  یرگزیا  ئتتا 

 ئۀو، ین فیاتد  لۀو مشرو د  یخشنا  مشرو د  خبتر مویخشو خب ممید  سن همۀخ   سۀچ 
خا، آیا، خب مملن حفظ ومۀسرخستتو یاوا توری  مشتتا س  تۀو  وستت  موحاگۀا ینهاا گۀ خ 

سننا، ت مدن وفاوخ ا ین حیام یا پروخل  ها  خ ملب موهتایو ستن وفاوخ ا تۀو   تبلد  خیتائۀتۀژا 
وخ  و   دن حمای  خب حقۀق خسثری ، ها، تۀمن و ت مدن منافع خقلد  سرماینپۀ  یا ت مدن فرص 

 ع حزب یا گرو  حامو و ماحنا آا  تۀمن ین مناف

 هاا، هرچنا  یشتتنحاخستتداستتو  حهاوقا   و خقراخ  مشتتروع سن خب خمزخا خصتتلو هر  ج( 
 خاو  مامین ستتتۀوحرو خگر ین قۀ   حا، پذیرخستتترهیكقۀا و مستتتروکمو وخئتتترن یائتتتنا، 

 پذیرا لاصتتتد  لختوخستتترهیك، قتا   یتن ح  و فرماحبرا ین وظدفن تبایل ئتتتا  یائتتتا  
 منۀط یتتن  ۀخمتتل و(  مدزخا و ستتتر تت  خین خستتترهیك حدز  1111  خستتتت  )بوخ ا، قتتا 

 یر خین یتتاو حتتا ستتن هر  خهبرواحیرخا متتایریتت    صتتتاحتتبخستتت  یدروحو ئتتترخی  و وحو و
  ناصتتتر و حن و  ستتتالرا  لۀو خقاخم یرخا حفظ یقاا لۀو یایا ین خیجاو تغددر و  ستتتالرتا ا 

سن یا  آو وومۀو مونو حیام مایاا  خ ی ئۀومون چرخسن تغددر و  ستالرا  مۀمب خستروات   ،اسن
 وخ و و یتتن همدن وتدتتل تغددر یتتایتتا  هتتاف توتت   نۀخا ثبتتا  و یقتتاا حیتتام مغتتایر  

 ین خحدا یا  ویگرو خب آا حیام یرۀخحا ئستتتطج  نتاصتتتر هر حیتام صتتتۀ   پتذیرو تا هر مز     و 
 ر حیتتام یرخا یقتتااچتتا چۀب ستتتالرتتا  ه و تغددر  نتتاصتتتر و  و تقۀیتت  لۀو یوروخبو  خبخین
 خمتتا مدزخا خین تغددر یتتن  ۀخمتتل و وحو و یدروحو یستتترگو وخ و ،آا خمرا عتتترو ا خستتت  

ا تۀخحا ئراب یگدرو یهماا(  یر خین خستاس خسترهیك قا   سداسو و یاتربع مشرو د  وا مو  )
 سنرر  ئۀو  
 حیرسننتتا  خب هتتاا متایتتاا  خ لل  مو هتتا همۀخ   یتا تغددر و توۀتشتتتاا خ بش و( ووتتت 

 آحها پدۀستتترن و  حا  توۀ ، تۀستتتین هاا و وحو مۀمۀو و ها و ستتتدستتتر هتایرماس ووت  
 خا پدۀستتترتتن و  میرو تغددر و توۀ  خستتتت  مثتتایتت  مۀمۀو بحتتا و تغددرحتتا  ووتتت  یتتن

 اا هنجتا ا یتا ه  تضتتتاو پداخ سننا   تدکن و  خین مریتاا ممکن خستتت  توۀ  ستتتالرتا هت   
 متتایتتاا خب و  توۀال  ستتتتالرتتا ا و « اهتتاخ بش» بتتا   ویگر، ممکن خستتتت  یتتن
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 یا ین حۀ و مۀمن مۀمۀو و  ستتتدستتتر  هاا قبلوهنجتا ا ووتت  مرۀتتا ئتتتۀحتا ستن خ بش     
 وخئتتترتن یتائتتتنا  ختبرن خین   خ موتاوو سرو ، حقتا سننتا یتا ستتتر حتاستتتابگتا ا یتا آحهتا  خ         

(  یرخا مثا  ماخلل  ووت  31: 1111توۀال  حدز مودتۀ  طبدیو لۀو ستدسر  هسرنا )هاو،   
 ا تغددر و توۀ  ستتتالرا ا و  ستتتداستتت   نۀختۀخحا ینهاا خقردتتتاوا موو  فیتاتد   متا ا 

تلقو ئتتۀو، وتو خین خمر ستتبب خفزخیش سنرر  و حیا   حۀب  خوخ ا و خمرخیو یرحۀب  خقردتتاو   
و و   دن حا  خب ی  ستۀ تقاعا یرخا خثبا  و تۀمدن خین خمر خب سۀا ووت  یرخا حفظ   ئتۀو مو

ا  هاا  فوها و خب سۀا ویگر تقاعا یرخا ماخلل  یدشرر و  قاتب یرحامنمشترو د   خ خفزخیش مو 
هاا خمرما و  خ سن حیام خقردتاوا ین یا  آو و  خستت ، تۀسین  خمرما و و و  مه  غلبن یر بیاا

 یخشا مو
 

 (Praivtaization of public law)خصوصی شدن حقوق عمومی . 2
خحا یا خستتترفاو  خب ن مۀخمع غریو ستتتیو سرو گۀیا سو  مۀ و یورخا مشتتترو د  هایرماس مو

خا گۀحنوا  خ ین سنرر  لۀو و آو حا و ینهاا یابخ  حۀستتتاحا  خقردتتتاو  وش«  قیحد  خیزخ ا»
یورخا  خ ین ت لدر یدناخبحا یا سنرر  سننا  وتو خین خقاخم ستبب گسررش یدشرر یورخا ین ویگر  

 هاا حدا  خمرما و حدز ئا  خس  ئالن
 هاا غاتب سنۀحو، و  ستتتطجهتا یا ومۀو لۀخستتت  لۀو و  حیرین ستن ووتت    یتاین گۀحتن  

ها و سننا، خما یا لۀخستتت خقردتتتاوا یرخا تنید  قۀخ ا یابخ  و  مستتتائل خقردتتتاوا ماخللن مو
یورخا مشرو د   خ « حدروهاا مرضاو»ها وئۀحا  و  وخقع خین لۀخس حدروهاا مرضاو مۀخمن مو

 طۀ  گسررو  و حایۀواحدروا سرماین لۀخسرا  ساهش سۀویرا ینسنا  یینو خب ی  سۀ خیجاو مو
خیزخ  خصتلو قا   حدست  و خب ستۀا ویگر، تقاعاهاا فزخینا  ئهروحاخا خحریا ختو  خ پدش  وا    

: 1111آینا )قاو ا، ها خب  ها  خحجام وخوا هم  آحها یرحمووهتا سن ووت  ئتتتهروحتاخا قرخ  مو 
111 ) 
هاا مریا و، مرضتتتاو و  ا ما ا همۀخ   و  میرو لۀخستتترنوخینایرخین ووت  ستتترماین 

ها هاا مریاو قرخ  وخ و  یرخا مثا  و  حقۀق ماتد   مۀمو، خفزخیش مدزخا ماتدا مرنتاق  گرو  
وهناگاا و خ ررخو آحها مۀخمن و خستترفاو  خب آا و  مه  لاما  خمرما و ین حا عتتایرو ماتدا 

ئۀو  ین همدن وتدل حقداا و  خمۀ   مۀمو منجر مو لۀخها ئتا و ساهش آا حدز ین  هاسابا و 
تۀخحنا یابخ   خ ین حا  حا، یینو حن موخهاا مرضاو مۀخمنها همۀخ   یا لۀخس ئتۀو ووت  گفرن مو

لۀو  ها ستابحا و حن ین تقاعتاهاا فزخینا  پاسخ حاهنا  همدن مسنلن لۀو سبب تغددر و توۀ    
( سن ین حمۀح  یورخا حقۀق ماتو 11: 1131قریاحوۀ ، ئتتتۀو )منا و  حقۀق  مۀمو حدز موحیام

 خئا   ئا 
 ها )آوخمها پدش خب خین و  خلریفا  مداا سیستتتد و  حقۀق  مۀمو خقردتتتاوا خین یوث
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هاا  فاهو سدنزا و  یوث حاوو ماخلل  ووت  حشاا وخو  ئا  خس  )هاخوحا، خسمد ( و ووت 
سشو، خحودا ، تۀبیع حایرخیر ثرو ، یدکا ا، تۀ م ر (  آستدب  ام ماخللن، حایرخیرا، یه 13: 1113

هاا خمرما و خستت  و آستتدب ماخللن،  آو ، آتۀوگو مود  بیستت ، فقر و حایستتاماحو ستترستتام 
یر یۀوا ووت  و قلمرو مواوو یابیگرخا غدرووترو حاسا خماا، لۀوسامگو، ماحباخ ا، فساو، هزینن

گۀحن مۀعتتۀع  خ خین« و ستتالرا ا حۀب   مۀمووگرگۀح»)هماا(  هایرماس و  خثر لۀو یا  نۀخا 
گذخئتتت  و سنا سن همزماا یا آحکن ووت  پا  خ خب مواوو  حقۀق  مۀمو فرختر موتۀصتتتدف مو

 ستتمو و هاا حدمنها و مؤستتستتا  و آژخحث همزماا یا خحرقا  یخشتتو خب وظایف ووت  ین ینگا 
  های  و حۀبی   خ ئکل هاا مبرنو یر حقۀق لدتۀصو سن و  وخقع خحایش  حنۀسیسد ئترس  

سامل  (Publicaization of praivat law) «عمومی شددن حقوق خصدوصی  »وخو، فرخینا مو
وخ ا هاا مۀمۀو و  مامی  ستترماینوتدل ومۀو تضتتاوها و تناق ئتتا  خما ییفاصتتلن ییا خبآا ین

 Praivtaization of)) «خصدوصدی شدن حقوق عمومی  »تدبرخ   وا ویگر خین ستکن یینو  

public law  ،( و و وو ووت  ین حۀب  خ ما  تدتتاا و  پرتۀ 111: 1111آئتتکا  ئتتا )هایرماس
گرخحن حکای  خب  مۀمو ئتتاا حقۀق لدتتۀصتتو وخئتت   همۀخ   چندن    هاا ماخللنخحایشتتن
 خا و  حسب  ماخلل  ووت  ین  مۀمو یا لدۀصو ئاا حقۀق منجر ئا  خس   چرلن

 هاا ما اسن میمۀالً خب ستتۀا ووت    تیئتتو خستت « یخشتتو مشتترو د »و  خین مداا 
 هتتاا یورخا  خ سنرر  سنتتا  خب حیرهتتا و مریتتااگدرو تتتا یتتن حۀ و آستتتدتتب صتتتۀ   مو

 ستتتابا ووت  خستتت   و  مامی حۀع لاصتتتو خب فرخینا مۀمن« یخشتتتومشتتترو د »هایرماس 
« روطمش» طۀ ین« مشرو د »ئا  خصۀالً هاا مرستۀم و پذیرفرن وخ ا و ما سترماین  –تدبرخ  

 «هتتاا یرخیرمبتتاوتتت  یدن خحستتتتاا»ئتتتۀو و مبنتتاا مشتتترو دتت  حدز  یتتن ووتتت  خ طتتا مو
 وخ ا ما ا خیزخ ا خستتت  یرخا وو ایخشتتتو، و  مامی  ستتترماینخستتت   و  وخقع مشتتترو د 

 ا  طبقاتو و ت مدن منافع مرضتتتاو وگزیتاا خب تنش و تیا و و یهرر ستتتالرن و حفظ ستتتالر 
 هتتایتتا قرخ  وخ و  خین فرخینتتا یرخاایتتا و تحفظ مشتتترو درو ستتن هر آا و  میرو توتت

حمایا  حمای  خب مروم خس ، البم و عرو ا مو ها وهر حیام ستداستو سن لۀخهاا وفاوخ ا تۀو   
یخشو تیئو خس  یرخا میربر سالرن و ت یدا خو ایو سن ی  حیام و   با   ویگر مشرو د ین

 «مشتترو د  ومۀسرختد »وخوا ین و  حهای  ئتتکل  ( و11: 1111بمدن  مشتترو د  وخ و )هاو، 
 خس  

خب ویا هایرماس مشرو د  فرخیناا تا یخو  خ پش  سر حهاو  و پدۀسرن و  حا  توۀ  یۀو  
هاا ما ا  تۀخا یا منث مشرو د  ووت هاا سنرو  خ حموخس   یر خین خساس مشرو د  حیام

صو خب یورخا خس  سن وخ ا ما ا یورخا مشرو د  حۀع لامقایسن سرو  تدکن و  مۀخمع سرماین
 هاا مینایو و هۀی  یروب یافرن خس   و  پو یورخا

 
 



 434 …  از عمومی شدن حقوق خصوصی تا خصوصی شدن حقوق عمومی:

 

وخ ا و  و  حیر هایرماس یورخا مشتتترو د  و  وخقع حردج  طبدیو حوۀ   ملکرو ستتترماین
آو و  خب لۀو بمدن  یروب یورخا مشتترو د   خ فرخه  مووخ ا لۀوینمۀخمع ما ا خستت   ستترماین

حهاوهاا « ستتاباتۀخا مۀمن»مشتترو د  خمرا ماخ خب حیر هایرماس پذیرش ئتتکل لاصتتو خب 
 تۀخاخا سن یرخا خثبا  مشتتترو د  خین حهاوها موسننا مۀمۀو حدستتت  و سامیً یا والیل تۀمدن

 پذیرش»ین میناا « یخشتتومشتترو د »سا  گرف ، مرتب  خستت   ینایرخین و  حیر هایرماس ین
 ، خمرا سامیً  قیحو خس  «و ۀخهاا مشرو د 

 

 هنتیج
بمدن  قلمرو  هاا مرنۀع و مریاوا  خ و ویتاگا  و  حیریت  متا ا حقۀق  مۀمو تتا یتن خمروب      

ماخللن یا حافو ماخلل   سننا ها ین طۀ  سنرو یا تۀمدنخی   خین ویاگا ماخلل  ووت  ئتاها یۀو  
 ررماهد  ووت  ما ا وخ و سن یدشتتت داا هایرماس تولدل قایل ت ملو خبخحا  و  خین مووت  یۀو 

خحسرن خس  ما ا و قلمرو حۀب   مۀمو خس   وا تۀ وا خب مامی حائو خب مکرب فکرا خحرقاوا 
و داسمسترقدمو مداا مفهۀم و قلمرو ماخللن و سسترا مشترو د  س    یرخا حخستردن یا   خیط  

خحرقاوا خب  وخی  مۀمۀو و  خا خستتت  سن و  تولدلو وا خب مملن فیستتتفن ها یرقرخ  سنا ووت 
اا پ قرداو و فرهن  ین تناقضا  آئکا اژ  و  حۀب  حقۀق، سداس ، خویوخ ا ینینسرما مۀخمع

 تۀخا هایرماس  خوخ ا ما ا یۀو  یر خین خستتاس موهاا ستترماینفشتترو سن مستتنل  خصتتلو ووت 
 تۀخائتناسو مو وخ ا خب حگاهو حۀ حامدا  هرچنا ین تواظ  وشفدلستۀف ستداستو حاقا سترماین    

 حاخئتتترن و مفاهد  مریاوا  خ و  خین« ووت »اس تدتتتۀ  مقبۀتو خب حردجتن گرفت  ستن هایرم   
تۀخا گف  سن خصتتۀالً هایرماس فاقا حیری  ووت  سا  یرو  خستت   ین همدن تواظ مولدتتۀ  ین

 یائا 

 وخ ا ما ا وهایرماس و  یورخا مشترو د  حشتاا وخو سن چگۀحن یا ومۀو ئیا هاا سرماین  
 ئۀو و  قل خیزخ ا،یافرن مووخ ا سابمااللن سرو  و سرماینتدبرخ ، ووت  و  خمۀ  خمرما و ماخ

)هۀی ،  هاا یورخحوویۀخحستتاال ا  رصتت   مۀمو، یورخا مشتترو د  ستتداستتو و ستتایر گرخیش 
آو و؛ یورخا مو ومۀو قیحدت ، خحگدزش، مینتا، خقردتتتاوا، خمرما و، حقۀقو و فرهنگو(  خ ین  

خستت   خو و  تۀصتتدف  ووت  و  مۀخمع سنۀحو   ستتابماحاهولۀو بخو  حوۀمشتترو درو سن لۀوین
ع ووت  مجبۀ  خس  مناف سنا سن چگۀحنحما یر خین مسنلن ت سدا موهاا خمرما و مرناق خحگا  

تودتتدل سنا؛ ئتتیا   ام   و   دن حا  وفاوخ ا طبق  ویگر  خلدتتۀصتتو  خ ت مدن و  طبق  ین
لۀو، ولات  لۀو  خ و     یرخا سستتتب، تۀمدن و حفظ مشتتترو د ماخللن یاها و و   دن حا

مشتترو د ، یا  ویکرو  خیش وها  هایرماس و  تولدل یورخاهاا خقردتتاوا و خمرما و خفزحۀب 
ما ا  خ و  یرخیر ختگۀا  وخ اسنا  وا ووت  سرماینمۀعۀع  خ یوث مو« گرخیو هنجا اآ ماا»

 سنا وها و یر خین خساس آا  خ حقا، تۀصدف و تولدل موآ ماحو لۀو قرخ  مو
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مریاحو سن خب منیر حقۀقو هایرماس آا  خ لدتۀصتو ئاا حقۀق  مۀمو و  مۀمو ئاا   
خا ختگۀا ووت  حاما   مۀمو ئاا حقۀق لدۀصو، بخیدا   می  ین گۀحنحقۀق لدتۀصتو مو  

وخ ا و لدۀصو ئاا حقۀق  مۀمو بخیدا  منط  و وحو حیری   فاهو و  مامی  تدبرخ  سرماین
هاا وخ ا مبرنو یر حیرینهتاا ستتترمتاین    و یرآمتاا ووتت   متا ا ووتت  و  خفۀ  ووتت   فتا    

حما و  ووت  ما ا حائو خب یورخا مشرو د  و حنۀسیسد  خس   خب حیر وا خین مریاا مرناق 
وخ ا ما ا تزوم حاخسثر سروا مشتترو د  خستت   ینایرخین یورخا مشتترو د  و  مامی  ستترماین

پداما خحورخف ووت  خب ختگۀا هایرماسو ووت   هاا آا حدس ، یلکنها و یورخاصترفاً یداا عتیف  
« قا   مشروع»یرخا تکۀین و تاخوم « حقۀق مشروع» یزا ختگۀیو سن و  پو خیجاو و پاینخس ؛ 
 خس  
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