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از عمومی شدن حقوق خصوصی تا خصوصی شدن حقوق عمومی:
مشروعیت و قلمرو مداخلۀ دولت در اندیشۀ هابرماس
دکتر علی مشهدی

1

چكیده
مبنا ،قلمرو ،گسترر و حوۀ ماخلل ووت و ئتنۀا خمرما و و خقرداوا خب ینداواترین مسائل
حقۀق مۀمو خست ستن حیری سیسد ها ،ووت هاا فاهو و حنۀسیسد و حقۀق مۀمو
خقرداوا و همدن خسرا ئکل گرفرنخحا و تولدل ویکرو خحرقاوا هایرماس و یا تۀمن ین خیط
مشترو د و ماخللن ،ووت ما ا تدبرخ و وعید مرناق حما قرخ وخ و؛ یینو حن موتۀخحا و
حۀب مۀمو ماخللن سنا و حن تزوماً خب ماخللن وستت ئتتتۀیا ستتیو و ین حاخسثر ستتتاحاا
مشترو د ین نۀخا ی خصتل قیحو حقۀقو -ستداسو خ موتۀخا و قاتب وو مفهۀم « مۀمو
ئتاا حقۀق لدتۀصتو» و «لدتۀصو ئاا حقۀق مۀمو» قرخ وخو هایرماس و آثا مریاو
لۀو ینویژ و سراب «یورخا مشترو د » حشاا وخو خس سن چگۀحن حیامهاا مبرنو یر تدبرخ
ومۀسرخستو فرخینا لدۀصو ئاا حقۀق مۀمو ختفاق خفراو خس و لطر تزتز حی خقرداوا
سرماینوخ ا ین سسرا مشرو د و ختبرن مۀمو ئاا حقۀق لدۀصو یا گاهو لدۀصو ئاا
حقۀق مۀمو منجر موئتتۀو خین حۀئتترا عتتمن یر ستتو و میرفو خحایش ت حقۀقو-ستتداستتو
هتایرمتاس یتن تولدتل حیریت وا و بمدنت خیطت مشتتترو د و قلمرو ماخللن و ووت هاا
سرماینوخ ا ین نۀخا یوثو موۀ ا و فلسف حقۀق مۀمو و خساسو میاصر پروخلرن خس

کلیدواژگان
یورخا مشتترو د  ،لدتتۀصتتو ئتتاا حقۀق مۀمو ،ومۀسرخستتو تدبرخ  ،مۀمو ئتتاا حقۀق
لدۀصو ،فلسف حقۀق مۀمو ،حیری خحرقاوا و حقۀق مۀمو

 1خسراویا گرو حقۀق مۀمو وخحشکا حقۀق وخحشگا ق
تا یخ و یاف  ،1131/11/11 :تا یخ پذیرش1131/21/11 :
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مقدمه
خب بمتاا ئتتتکتلگدرا حقۀق مۀمو ،تۀمدنپذیرا ،قلمرو و حوۀ ماخلل ووت و حۀب هاا
مخرلف خقرداوا و خمرما و همۀخ ین نۀخا ی یوث ینداوین مطرح یۀو خس ین گۀحنخا سن
موتۀخا گف ما حقۀق مۀمو و هر سشتتتۀ تاییو خب مدزخا ماخلل ووت ینئتتتما مو وو
(قریتاحوۀ 12 :1131 ،؛ وومشتتتدتل و پویر )11 :1111 ،و ویکرو خحرقتاوا هتایرمتاس خیط
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
آثا فدلستتۀفاا مکرب فرخحکفۀ ) (Frankfurt Schoolمس ت ومۀ سرو هایرماس ئتتال ترین
حیرینپروخب خین مکرب ینئما مو وو خین فدلسۀف و حیرینپروخب آتماحو میاصر یو یر پروخلرن
ین مسائل مریۀط ین «حۀب مۀمو» ین مسنل «مشرو د » و یورخا آا و مۀخمع سرماینوخ ا
ما ا حدز پروخلرن خس
ئتتتتالت تتریتن ت ت ثدر حیری ت وا و حقۀق مۀمو و مفهۀم و قلمرو مریتتا و و
مرناق ماخلل ووت و مۀخمع ما ا ظاهر موئتتتۀو یرخینا حیری وا و حقۀق مۀمو و
فرخینا « مۀمو ئتاا حقۀق لدتۀصتو» و «لدتۀصتو ئاا حقۀق مۀمو» خس خمرا سن
گاهو خب منیر ستداستو ین تزتز مرب حقۀق مۀمو و لدۀصو منجر موئۀو (گرمو:1111 ،
 )11خو و سراب لۀو یا نۀخا «یورخا مشتتترو د » ) (Crise de légitimationسن و ستتتا
 1311منرشتر سرو ،ین مسنل یورخا و یورخا مشرو د و منبنهاا آا و مۀخمع سرماینوخ ا
متا ا و مرت لر) (Late capitalismپروخلت وا و ستاوشهتاا مد لۀو و بمدن وخی
ئهروحاخا و حیام سرماین وخ ا ،مسنل یورخا مشرو د خ و چا چۀب منطقو تولدل موسنا
و ین مستتائل مریۀط ین یورخا مشتترو د و حیامهاا ستترماینوخ ا غریو مو ستتا وا حشتتاا
مووها سن چگۀحن حۀب مۀمو تدبرختو سن و آا خحایشتنها آبخوخحن مطرح موئۀحا ،تو ت ثدر
ئتتترخی ستتترماینوخ ا مایا ینویژ یا یا ا گرفرن خب خیزخ مایاا ین حام «صتتتنی فرهن »
) (Culture Industryو ین حایۀوا حهاو و چگۀحن خین مریاا بمدن یورخا هۀی و قیحد خ
ین حۀب خقرداوا و خب آحجا ین حۀب مشرو د منرقل موسنا
خب منیر هایرماس ما حقۀق مۀمو و مۀخمع ما ا ،یا وعتتتید مرناق حما و مدزخا و
قلمرو ماخلل ووت مۀخمن خس ت ؛ ین خین حوۀ سن ووت حاچا خس ت گاهو ماخللن و گاهو حدز خب
ماخللن وست ئتۀیا و مقات لیل یو یر حگاهو گذ خ ین فلستف ستداستتو و خمرما و یۀ گن
هایرماس ،ین حقا ،میرفو و یر سو منط و وحو حیریا وا و بمدن مشرو د ووت ها و حیام
ستداسو ینویژ و ومۀسرخسوهاا میاصر یا خیا خسورینگز موپروخبی و«مشرو د » خ ین نۀخا
مۀعتتتۀ و یندتتاوین و مبتتاحتتث حقۀق مۀمو و و حیریتتا وا تولدتتل و خ بیتتایو موسند
(خسورینگز)11 :1112 ،
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شكلگیری رویكرد انتقادی و تأثیر آن بر قلمرو حقوق عمومی
ویکروهتاا خحرقتاوا و حقۀق مۀمو خ یایا و خحایشتتت سستتتاحو چۀا هۀ سهایمر،
) Horkheimerما سۀب ) (Herbert Marcuseو هایرماس مستت هر ساخم خب فدلستتۀفاا مکرب
خحنقاوا یر ی مۀعۀع موۀ ا مرمرسز ئا خحا مفهۀم موۀ ا هایرماس حدز «مشرو د » خس
مشرو د مفهۀمو خس سن یر مدزخا ماخللن یا ام ماخلل ووت و مامین ت ثدر موگذخ و و
خوخمن ین ت ثدر ویکرو خحرقاوا هایرماس و حقۀق مۀمو آتماا خئتتا موئتتۀو ،ستتوث ت ثدر
یورخا مشرو د و ووت هاا تدبرخ سرماینوخ ا یر سو لۀخها ئا

(Max

 .1رویكرد انتقادی هابرماس در حقوق عمومی
هایرماس آلرین یابماحا «مکرب فرخحکفۀ » ) (Ecole de Francfortخست ت وا یدش خب هم
خ ضتاا مکرب فرخحکفۀ ین صتۀ یناا «حیری خحرقاوا» یق فرخوخحو حشاا وخو «هایرماس
و دن حگا خحرقاوا ین مامی مایا ،ین آینا آا خمدا یسرن خس خو یر خین یاو خس سن مامی
مایا یا ومۀو خینکن خستدر مدتایبو لۀوسالرن گشرن ،خما و آا ظرفد ها و پراحسدل هاا البم
یرخا یروا ف خب یورخاها حدز ومۀو وخ و» (پرهدزسا )11 :1111 ،
یتتا تۀمتتن یتتن بمدنتتنهتتا وتیشهتتاا فکرا هتتایرمتتاس ،وا خ موتۀخا ت ت ثدرگتتذخ ترین
فدلسۀف میاصر آتماا میرفو سرو حقۀق مۀمو میاصر آتماا  Öffentliches Rechtحدز یوت ثدر
خب خحایشنهاا وا حبۀو خس ) ( Pünder & Waldhoff, 2014: 49فضایو سن وا و آا بحاگو
موسرو و توۀال تا یخو سن و بحاگو لۀو ئاها آا یۀو ،وا خ مسریا پرسش و پژوهشهاا
ینداوین و مۀخمع ستتترماینوخ ا ما ا سرو وا یورخحو خ سن ما سث ین آا موخحایشتتتدا ،ین
گۀحنخا ویگر مطرح سرو و ین ماا تۀمن ین ستتالرا هاا صتترفاً خقردتتاوا و ظاهرا ،مستتنل
فرهن  ،ستاحن و گفرمااهاا قیحو و یورخاهاا حۀظهۀ خ حدز و مۀخمع سرماینوخ ا یر سو
و تولدل سرو ین همدن ستتبب فه هایرماس و آ خا وا ستتخ ین بماا ،مکاا و فضتتاا فکرا
وخیسرن خس سن خو و آا تنفث موسرو
هایرماس حیری تۀماا خ سن مطای آا خصتتۀالً و مۀخمع ستتداستتو پدندا سنرر و حیا
ومۀسرختد حاممکن خست  ،حقا موسنا تۀماا «یرحامن یزا مامع غدرمشا سرو» خ سن مدۀا خب
حفۀل یائتتا ،تنها ختگۀا قایل قبۀ خب حدث خمرخیو و مۀخمع سنۀحو مووخحا (هریستتۀا:1113 ،
 )11حیری هایرماس و تۀماا و لدتۀ منط وخی سداسو و حقۀقو یداحگر «تقایل» وو و
خحایشتتن و ئتتکلگدرا وو حۀب ماخگاحن و بمدنن حستتب مداا حقۀق ،ستتداس ت  ،مرافدزی و
خبهمن مه تر منبع قاحۀحو مشتترو د ستتداستتو و فلستتف ستتداستتو میاصتتر آتماا خستت
)(Thornhill, 2007:314
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و حیر وا وقرو «حقۀق مشتتتروع» ئتتتکتتل حگرفرتتن یتتائتتتا ،خمکتتاا خ متتا «قتتا
ستتتداستتتو مشتتتروع» حدز ومۀو حاخ و ،ین با ویگر «حقۀق مشتتتروع» ((Legitimate law
خمتتکتتاا خ تتمتتا «قددرت مرددد و » ) (Legitimate powerخ فتترخه ت متتوآو و «خمتتر
مشتتتروع یتایا منطب یر حقۀق مروم و اخت و خحدتتتاف حدز یائتتتا و ستتتن ها و خ بشهاا
فرهنگو حاس یر مامین خ و لۀو ماا وها یاین ترتدب مشرو د ی ژی  ،حائو خب هۀی
خ بئتتو و قاحۀحو آا خستت (مۀستتۀا )111 :1111 ،و خین ویاگا هرچنا موتۀخا خیطنخا
مستتترقد مداا خین وو گزخ یرقرخ سرو ،هایرماس حقۀق مشتتتروع خ مقام یر قا مشتتتروع
مووخحا

 .2بحران مشروعیت و تأثیر آن بر قلمرو حقوق عمومی
مفاهد «مشتتترو د » ) (Légitimitéو «مشتتترو د ستتتداستتتو ) (Légitimité Politiqueخب
ینداواترین وخژ هاا پرسا یرو و منجاتو و حۀب مطاتیا حقۀق و لۀم ستتداستتوخحا خین وخژ
و حقۀق خغلب ینمیناا آحنن «مطای یا قاحۀا» ین میناا ام خستتت  ،سا یرو وخ و ینایرخین «خب
ویاگاهو« ،مشترو د » و فرهن سداسو مررخوف یا قاحۀا خس  ،بیرخ آا چدزا مشروع خس
سن «قاحۀحو» یائتا» (هماا) و لۀم ستداستو خین نۀخا صتف سداسو ین لۀو موگدرو و یا
مفهۀم «حقاحد » و موآمدزو و منیۀ خب آا با خستتت خب تۀمدن قیحو خ ما حکۀم خب
ستۀا حاس خب ی ستۀ و پذیرش اطفو و قیحو و قۀخ ا خستاستو قا خب ماحب ئهروحاخا
(یۀستتتفو112 :1111 ،؛ مؤتمنو )12 :1111 ،ین با ویگر مشتتترو د «پذیرش مۀمو»
حکۀم  ،ستدسر سداسو و سدسر قاحۀحو تۀس خسثریرو خب مروم خس (قاعو111 :1111 ،
؛  .(Cornelia: 2000: 86یر خین خستتاس مشتترو د خب حیر آمۀب هاا حقۀق خستتاستتو و مۀمو
ووت و حیام ستداسو ،مشرو د ندرا عرو ا موحمایا سن ووت ها یرخا ت مدن و تیمد آا
ین تاخ ك بمدنن ها ،ستداس ها ،سابمااها و تشکدیتو حدابمناحا تا ین گۀحنخا مشرو د آحها خ
و حزو خفکا مۀمو«حاخسثرا» سابحا
هایرماس و سراب یورخا مشرو د لۀو سن ین قۀ مایکل پدۀبا ح و یۀا ما سسدسرو
ئتایاا وخ و (پدۀبا ،)121 :1113 ،ین یر ستو مفهۀم مشرو د موپروخبو و و خیراخا سراب
ین تبددن میاحو مخرلف و مفهۀم یورخا و مفهۀم مشرو د تۀمن لاصو وخ و مشرو د خب حیر
هایرماس ین میناا ت یدا و ین ستمد ئتنالرن ئتایسترگو ی حی ستداستو خس (حۀل ا،
 )112 :1111حی ستداستو تا بماحو سن مۀ و ت یدا یائا ،گفرن موئۀو سن آا حیام مشرو د
وخ و
خب حیر وا «مشتتترو دت » حتاظر یر منبتنهتایو خب قتاحۀحو یۀوا یت حیتام ستتتدتتاستتتو،
حمتاینتاگتاا آا ،حۀب هتاا فیتاتدت آحتاا ،وستتترۀ هتا یتا فرخمدن و خحکام صتتتاو خب ماحب
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آحاا خستت ) .(Cornelia: 2000: 12خبخین و مشتترو د سدفدرو یرلاستترن خب قۀخحدن و قۀخ ا
ستمو ،خحکام و یداحدنهاا حقۀقو و قضتایو حدس  ،یلکن منش و لاسرگا مشرو د با خب
پذیرش یا قایلد پذیرش خمرما و و «حقاحد » ی خمر ینویژ یا نای ین قضتتاو خ بئتتو و
هنجا هایو خس سن پذیرحاگاا یا تاییاا آا خمر عای  ،تۀخف و پذیرش س و یدش فیاالح لۀو
خ و قبا آا خ یم موسننا» (حۀل ا )111 :1111 ،یا حاخقل حستتب ین آا خ ررخعتتو حاخ حا
(قاعو)111 :1111 ،
یتوترخا ) (Crisisستتن خیترتتاخ و ل پزئتتتکو ستتا یرو وخئتتتت و یتتن مرحلتتنخا خب
یدمتا ا خئتتتا موسرو ستن یرخستتتاس آا تۀخحتایو یتا حتاتۀخحو و ماخوخا یدما ا مۀمۀو بحا
مشتتتخ موئتتتا و هر گتا یدمتا ا وخگدروخ مۀمۀو بحتا خ خب وعتتتید یهنجا و ستتتات
وو موسرو ،گفرن موئتا سن وعتید یورخحو حاوش ئتا خس (هایرماس )12 :1112 ،ییاها
وخژ یورخا خب ل پزئتکو وخ و مستائل ستداسو ئا و یا و میناا سداسو پداخ سرو ( (Edgar,
 2006:30خب حیر هایرماس تناق هایو سالرا ا و و حیام سرماینوخ ا مر لر ومۀو وخ و سن
تنها بماحو ئنالرن موئۀحا سن یرۀخا سالرا هایو خ سن یرخا حفظ مۀمۀوی آا خهمد وخ حا،
مشخ سند
هتتایرمتتاس یتتا خستتترفتتاو خب «حیریت ستتتدستتتر هتتا» ) (Systems theoryو یتتاتولدتتل و
مۀئتتتکتافو وخی مۀمۀو و مۀخمع ستتترمتتایتتنوخ ا متتا ا میرقتا خستتت ستن بمدنتتنهتتاا
یتوترخحتوخا خ یتتایتتا تدتتتۀ سترو ستتن یتتا حتتایۀو سروا مشتتترو د ت خب و وا یتتنظتتاهر
ثای حماا ومۀسرخستتوهاا تدبرخ میاصتتر ستتر یر آو و و آحها خ ین چاتش موسشتتنا (هدۀوو،
 )111 :1111خین وعتتید و بمدننهاا یورخحو خب ی وعتتید حقۀقو ،خقردتتاوا و گفرماحو
حاصل موئۀو
خب حیر هایرماس یورخاها ین مثای «خلری هاا پایاخ »  (Persistent disturbancesو مریاا
یکوا چنستتابا حیامها ظهۀ پداخ موسننا خبخین و یورخا و ستتطج مامین یینو آستتدب مباحو
خمما و ستتالرا هاا خمرما و و گرفرا ا مامین ین حات یوهنجا ا و خب یدن فرن خ بشهاا
هافمنا ) (Goal valuesو گستتتدخرگو و ستتتن و حایۀوا سا سروهاا یکوا چنسننا حیام و
ینومۀو آماا و ئدۀع گفرمااهاا خحرقاوا
یتا تۀمتن یتن یروخئتتت هتایرمتاس خب مشتتترو دت ستن خغلتب حاظر یر مشتتترو د حی
حقۀقو -سداسو خس  ،یایا گف سن خین یورخا ،مبدن آا خس سن مشرو د یرخا ووت ها ی
«وخ د خ ربا ا» ) (Validity claimو حن خمرا لختو خس یر خین خساس وخ د خ ربا ا حاسو خب
خ ربا  ،خقراخ  ،هنجا ا یۀوا ،خ بئتمنا یۀوا یا ام آحهاس وا یورخاهایو خ سن ممکن خس
و و وا حیام سرماینوخ ا سر یرآو و ،یر چنا وسرن تقسد موسنا سن و أس آحها موتۀخا ین
یورخا مشرو د و سطج سالرا هاا سداسو -خمرما و خئا سرو (پدۀبا)11 :1111 ،
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خین یورخا یتن گفرت هایرماس بماحو ختفاق موخفرا سن ووت حاتۀخا خب مشتتترو د یخشتتتو
یتتن لتۀو ئتتتۀو خب حیر هتتایرمتتاس حیتتام ستتتدتتاستتتو همزمتتاا و میرو یورخا هتتاا
«و واوخو» و«یرواوخو» قرخ وخ و وا یورخا «و واوخو» خ یورخا قیحدت موحتتامتتا یورخا
قیحد حۀ و یورخا و ستدسر خس سن یکوا چگو سدسر خ تهایا موسنا یورخا قیحد
خستتاس تاً حۀ و خب وس ت وخوا سنرر و حیا موستتۀب موئتتۀو سن حشتتااوهنا «تناق هاا
ینداوین» و مۀخمع ستترماینوخ ا ما ا خست یر خین خستتاس ستتدستتر ستتداستتو ،خقردتتاوا و
خمرما و سن و أس آا ووت ها وخ خمۀ خس  ،قاو حدس ختزخما حیام خقرداوا ،خمرما و
و ستداستو خ یرآو و سنا خمرا سن و حهای ین خیجاو خلی و یوحیمو و وستترگا ووت و و
فرخیناا حاموستتۀس ین ستتلب مشتترو د خب خو موخحجاما خبخین و موتۀخا گف سن خین یورخا
و واوخو و حهتایت ین یورخا «یرواوخو» منجر موئتتتۀو خب حیر هایرماس خین یورخا یرواوخو
و ست همدن یورخا مشرو د خس سن حۀ و یورخا هۀی خمرما و حدز ینئما مو وو (هاو،
)122 :1111

بحران در حقوق عمومی :از خصووصی شدن حقوق عمومی تا عمومی
شدن حقوق خصوصی
مدزخا ،قلمرو و مباحو ماخلل ووت و حۀب هاا خقردتتتاوا و خمرما و مه ترین چاتش حیری
حقۀق مۀمو و یکدتا سا خلدر یۀو خس گذخ خب حیری سیسد خقرداوا ین ووت  -فا
و ستتوث خفۀ آا و مجاوخً ظهۀ حیرینهاا حنۀسیستتد و حقۀق مۀمو خقردتتاوا حمایاحگر
وعتید یستدا غام حیری ماخللن و حقۀق مۀمو خس (هاخوحا )11 :1113 ،هایرماس یا
وق و ماهد ووت ما ا و حقا ختگۀا حنۀسیسد ین خین حردجن مو سا سن ووت هاا ما ا
همۀخ و تنید مدزخا ،قلمرو و مبناا ماخللن یا چاتش ماا مۀخمنخحا
تمتایز هتایرمتاس خب ستتتایر ویکروهتاا خحرقتاوا و خین خمر حهفرتن خستتت ستن وا ینداا
حیریت لۀو خ خب مفهۀم حقۀقو -ستتتدتاستتتو « مشتتترو دت » آغاب موسنا خب حیر هایرماس
و حقۀق مۀمو میاصتتتر ووت تدبرخ خستتتاست تاً ووترو خست ت سن مشتتترو د «مشتتتروط»
لۀو خ خب حۀب لدتۀصو موگدرو و ووت و چندن مامینخا ین همدن وتدل ت سدث موئۀو
خما و خیا ظهۀ «یورخا مشتترو د » ووت مجبۀ خستت ینمنیۀ حفظ ئتتکلو خب خقردتتاو
سترماینوخ ا و حمای تۀو ین ماخللن و حقۀق ومۀسرختد صتاحباا مشاغل و سا فرمایاا حدز
یوروخبو
ینتتایرخین ووت ت و وعتتتیدرو قرخ مو گدرو ستتن حتتاگزیرخستت ت یرلو لۀخستت ت هتتاا
«هنجا ا» و «مطلۀب» ئتتهروحاخا خ بیر پا یگذخ و تا یرۀخحا یرلو ویگر خ یرآو و سنا ،خین و
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حتاتو خستتت ستن تمتام خین لۀخستتت هتاا هنجتا ا یتن یت خحاخب و حفظ مشتتترو درش
حقش وخ حتتا (هتتاو )122 :1111 ،ظهۀ یورخا و ستتتتالرتتا هتتاا حهتتاوین چندن قتتا تو
خمرنابحاپذیر خس ت خین یورخا حن ین آا وتدل خس ت سن ووت موتۀخحا ین گۀحنخا مل سنا سن
یورخحو خیجاو حشتتۀو ،یلکن یر کث یورخا مشتترو د و چندن ستتالرا ا خمرا حالۀخستترن و
خمرنابحاپذیر خست سن تا حا بیاوا ین سا سروهاا ووت و مۀخمع سترماینوخ ا ما ا وخیسرن
خس

 .1ریشهها و زمینههای بحران در حقوق عمومی
و حگا هایرماس یورخا حائتو خب ۀخمل چناا خست سن ووت سرماین وخ ا ما ا یا آا مۀخمن
خست خب حیر وا هرچنا یورخا مشترو د تضتاوهاا ستال خمرما و -خقرداوا خ مشخ
موسنا ،خین مریاا ملۀ آئتتکا ا خب ئتتو ئتتاگو و تستتل قیحد خیزخ ا ین عتتر قیحد
خ تباطو خس (قاو ا )111 :1111 ،و تولدلهاا هایرماس موتۀخا یشنهاا منجر ین یورخا
مشرو د خ و ۀخمل لیل لیصن سرو:
ختف) هایرماس یش خصلو یورخا مشرو د و مۀخمع سرماینوخ ا ما ا خ و وهل حخس
ومۀو تناق ها یا ین با تو «گرخیشهاا مریا و» و طبقا مخرلف مووخحا ینحیر مو ستتا
خ خئ خین تولدل خب ستۀا هایرماس ینئا تو ت ثدر ختگۀا ما سث و لدۀ تضاو طبقاتو
مۀمۀو مداا طبق سا گر و سرماین وخ خس ؛ ت ثدرا سن منطقاً یایا آا خ ین وو حخس بحاگو
هایرماس پدۀحا وخو
یر خین خستتاس ووت ستترماینوخ ا و یرخیر وو حفع مریا و و مرضتتاو قرخ وخ و؛ خب ی طرف
ووتت مجبۀ خستتت منتافع طبق ستتترماینوخ خ یرآو و سنا و خب ختگۀا مۀ و پذیرش آحها و
رصتن هاا ستداستو ،خقرداوا و خمرما و حمای سنا و خب طرف ویگر یایا وفاوخ ا گروهو خب
مروم اوا خ حدز ینهمرخ وخئترن یائتا سن وقدقاً مسترلزم ختخال سداسرو مرفاو و مریا و یا
منتافع طبقت ستتترماینوخ خستتت وتو ووت چگۀحن موتۀخحا هر وو حفع مرضتتتاو خ قاحع سنا
خین مریتاا و حهتایت یتنصتتتۀ فرخینتا یتا وحاا خ موحمایا سن طو آا ین هر حا ی
طرف منکر ومۀو مشترو د خست و طرف ویگر ،ما و ومۀو مشترو د خست و یر آا خصرخ
موو بو (حۀل ا )112 :1111 ،خما ووت ها و مریاا تضتتاو منافع مۀمۀو و مامین و هر حا
حدابمنا سستتتب مشتتترو د خحا ینایرخین یایا یرۀخحنا یا خمرخا ستتتداستت هاا مریاو و ین حۀ و
«مرناق حما» ) (Paradoxicalمشتترو د لۀو خ حاخسثرا ستتابحا یرخا مثا و دن ماخللن
حکروا و ئتنۀا خقردتاوا و خمرما و ،ئیا ولات و یابخ خ ین حۀ و تۀمدن سننا یا و دن
ماخللن و یابخ خ ین نۀخا ستداست خصتلو ئتیا ام ماخللن و ئتنۀا خقرداوا و خمرما و
تۀمدن سننا
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ب) خب منیر هتایرمتاس یگتاحتن خ حیتامهتاا حقۀقو خب طری ومۀسرخستتتو و مشتتتا ست
فیا مروم خستت ( (Louglin, 2010: 371هایرماس میرقا خستت سشتتمکش ینداوا و مامی
ستتترمتتایتتنوخ ا همننتتاا یرلتتاستتترتتن خب تۀبیع حتتایرخیر ثرو و یدن مروم خستتت تدکن یتتا
ولات وبخفزوا ووت و تنید یابخ و یا خ طاا حقۀق ماحو و ستتداستتو ین سل ممید حایات
خمکاا سشتمکش و یا مشرو د ین گۀحنخا طبدیو و منطقو خفزخیش مویایا (هۀالب:1111 ،
)111
وتدل خین توۀ ستتتاو خستتت ؛ ین خین حوۀ سن حمایناگاا ووت خگرچن تۀستتت هم مروم
یرگزیا ئتتا خحا ،حماینا هم مروم حخۀخهنا یۀو و یایا یا ت مدن منافع خقردتتاوا یدشتترر یرخا
یخشو خب ممید سن همۀخ سۀچ تر موئۀو ،ین فیاتد لۀو مشرو د یخشنا مشرو د خب
خ هاا گۀحاگۀا ینوستت موآیا ،خب مملن حفظ ومۀسرخستتو یاوا توری مشتتا س تۀو خا،
تبلد خیتائۀتۀژاهتایو ستن وفاوخ ا تۀو ها خ ملب موسننا ،ت مدن وفاوخ ا ین حیام یا پروخل
پۀ یا ت مدن فرص ها ،تۀمن و ت مدن منافع خقلد سرماینوخ و دن حمای خب حقۀق خسثری ،
تۀمن ین منافع حزب یا گرو حامو و ماحنا آا
ج) قا و خقراخ مشتتروع سن خب خمزخا خصتتلو هر حهاو ستتداستتوخحا ،هرچنا یشتتنهاا
قۀا و مستتتروکمو وخئتتترن یائتتتنا ،خستتترهیكپذیرحا ،حرو خگر ین قۀ وستتتۀ و مامینخا
قتا یتن ح و فرماحبرا ین وظدفن تبایل ئتتتا یائتتتا ،خستتترهیكپذیرا لاصتتتد لختو
قتتا خستت ت (بوخ ا )1111 ،مدزخا و ستتتر ت خین خستتترهیك حدز منۀط یتتن ۀخمتتل و
ئتتترخی و وحو و یدروحو خستتت صتتتاحتتبحیرخا متتایریت خهبروا یر خین یتتاو حتتا ستتن هر
ستتتالرتا ا یرخا حفظ یقاا لۀو یایا ین خیجاو تغددر و ناصتتتر و حن و ستتتالرا لۀو خقاخم
سنا ،چرخسن تغددر و ستالرا مۀمب خسترواتن موئۀو و حیام مایاا خ ینومۀو موآو و سن یا
هتتاف تو ت نۀخا ثبتتا و یقتتاا حیتتام مغتتایر وخ و و یتتن همدن وتدتتل تغددر یتتایتتا
و ستتتطج نتاصتتتر هر حیتام صتتتۀ پتذیرو تا هر مزئو خب آا حیام یرۀخحا یا ویگر ین خحدا
و تقۀیت لۀو یوروخبو خبخین و تغددر نتتاصتتتر و چتتا چۀب ستتتالرتتا هر حیتتام یرخا یقتتاا
آا خمرا عتتترو ا خستتت  ،خمتتا مدزخا خین تغددر یتتن ۀخمتتل و وحو و یدروحو یستتترگو وخ و
(هماا) یر خین خستاس خسترهیك قا سداسو و یاتربع مشرو د وا موتۀخحا ئراب یگدرو یا
سنرر ئۀو
و) ووتت هتتا همۀخ یتا تغددر و توۀتشتتتاا خ بشهتتاا متایتتاا خ لل موسننتتا خب حیر
هتایرماس ووت ها و ستتتدستتتر هاا و وحو مۀمۀو و آحها پدۀستتترن و حا توۀ  ،تۀستتتین
و تغددرحتتا ووت ت یتتنمثتتای ت مۀمۀو بحتتا خا پدۀستتترتتن و میرو تغددر و توۀ خستت ت
تدکن و خین مریتاا ممکن خستتت توۀ ستتتالرتا هتاا هنجتا ا یتا ه تضتتتاو پداخ سننا
یتتن بتتا ویگر ،ممکن خستتتت «خ بشهتتاا» متتایتتاا خب و توۀال ستتتتالرتتا ا و
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هنجتا ا ووتت مرۀتتا ئتتتۀحتا ستن خ بشهاا قبلو یا ین حۀ و مۀمن مۀمۀو و ستتتدستتتر
خ موتاوو سرو  ،حقتا سننتا یتا ستتتر حتاستتتابگتا ا یتا آحهتا خ وخئتتترتن یتائتتتنا ختبرن خین
توۀال حدز مودتۀ طبدیو لۀو ستدسر هسرنا (هاو )31 :1111 ،یرخا مثا ماخلل ووت
متا ا و فیتاتد هاا خقردتتتاوا موتۀخحا ین نۀخا تغددر و توۀ ستتتالرا ا و ستتتداستتت
تلقو ئتتۀو ،وتو خین خمر ستتبب خفزخیش سنرر و حیا حۀب خوخ ا و خمرخیو یرحۀب خقردتتاو
موئتۀو و و دن حا خب ی ستۀ تقاعا یرخا خثبا و تۀمدن خین خمر خب سۀا ووت یرخا حفظ
مشترو د خ خفزخیش مووها و خب سۀا ویگر تقاعا یرخا ماخلل یدشرر و قاتب یرحامنهاا فا
خمرما و و و مه غلبن یر بیااهاا خمرما و خ سن حیام خقردتاوا ین یا آو و خست  ،تۀسین
مویخشا
 .2خصوصی شدن حقوق عمومی ()Praivtaization of public law
و مۀ و یورخا مشتتترو د هایرماس موگۀیا سن مۀخمع غریو ستتتیو سرو خحا یا خستتترفاو خب
« قیحد خیزخ ا» و وشهاا یابخ حۀستتتاحا خقردتتتاوا خ ین سنرر لۀو و آو حا و ینگۀحنخا
یورخا خ ین ت لدر یدناخبحا یا سنرر سننا وتو خین خقاخم ستبب گسررش یدشرر یورخا ین ویگر
ئالنهاا حدا خمرما و حدز ئا خس
یتاین گۀحتن ستن ووتت هتا یا ومۀو لۀخستتت لۀو و حیرینهاا غاتب سنۀحو ،و ستتتطج
خقردتتتاوا یرخا تنید قۀخ ا یابخ و مستتتائل خقردتتتاوا ماخللن موسننا ،خما یا لۀخست ت ها و
حدروهاا مرضاو مۀخمن موئۀحا و وخقع خین لۀخس ها و«حدروهاا مرضاو» یورخا مشرو د خ
خیجاو موسنا یینو خب ی سۀ حدروا سرماین لۀخسرا ساهش سۀویرا ین طۀ گسررو و حایۀوا
خیزخ خصتلو قا حدست و خب ستۀا ویگر ،تقاعاهاا فزخینا ئهروحاخا خحریا ختو خ پدش وا
ئتتتهروحتاخا قرخ مووهتا سن ووت ها خب ها خحجام وخوا هم آحها یرحموآینا (قاو ا:1111 ،
)111
ینایرخین ووت ستتترماینوخ ا ما ا همۀخ و میرو لۀخستتترنهاا مریا و ،مرضتتتاو و
مرنتاق گرو هاا مریاو قرخ وخ و یرخا مثا و حقۀق ماتد مۀمو ،خفزخیش مدزخا ماتدا ها
و خستترفاو خب آا و مه لاما خمرما و ین حا عتتایرو ماتدا وهناگاا و خ ررخو آحها مۀخمن
لۀخها ئتا و ساهش آا حدز ین هاسابا و حقداا و خمۀ مۀمو منجر موئۀو ین همدن وتدل
گفرن موئتۀو ووت ها همۀخ یا لۀخس هاا مرضاو مۀخمنخحا ،یینو حن موتۀخحنا یابخ خ ین حا
لۀو ها ستابحا و حن ین تقاعتاهاا فزخینا پاسخ حاهنا همدن مسنلن لۀو سبب تغددر و توۀ
حیاممنا و حقۀق مۀمو حدز موئتتتۀو (قریاحوۀ  )11 :1131 ،سن ین حمۀح یورخا حقۀق ماتو
خئا ئا
و حقۀق مۀمو خقردتتتاوا خین یوثها پدش خب خین و خلریفا مداا سیستتتد ها (آوخم
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خسمد ) و ووت هاا فاهو سدنزا و یوث حاوو ماخلل ووت حشاا وخو ئا خس (هاخوحا،
 )13 :1113آستدب ام ماخللن ،حایرخیرا ،یهر سشو ،خحودا  ،تۀبیع حایرخیر ثرو  ،یدکا ا ،تۀ م
ستترستتامآو  ،آتۀوگو مود بیستت  ،فقر و حایستتاماحوهاا خمرما و خستت و آستتدب ماخللن،
حاسا خماا ،لۀوسامگو ،ماحباخ ا ،فساو ،هزیننیر یۀوا ووت و قلمرو مواوو یابیگرخا غدرووترو
(هماا) هایرماس و خثر لۀو یا نۀخا «وگرگۀحو ستتالرا ا حۀب مۀمو» خینگۀحن مۀعتتۀع خ
تۀصتتتدف موسنا سن همزماا یا آحکن ووت پا خ خب مواوو حقۀق مۀمو فرختر موگذخئتتت و
همزماا یا خحرقا یخشتتو خب وظایف ووت ین ینگا ها و مؤستتستتا و آژخحثهاا حدمن ستتمو و
ئترس هاا مبرنو یر حقۀق لدتۀصو سن و وخقع خحایش حنۀسیسد های و حۀبی خ ئکل
مووخو ،فرخینا «عمومی شددن حقوق خصدوصی») (Publicaization of praivat lawسامل
ئتتا خما ییفاصتتلن ییا خبآا ینوتدل ومۀو تضتتاوها و تناق هاا مۀمۀو و مامی ستترماینوخ ا
تدبرخ وا ویگر خین ستکن یینو «خصدوصدی شدن حقوق عمومی» ( (Praivtaization of
 public lawآئتتکا ئتتا (هایرماس )111 :1111 ،و و وو ووت ین حۀب خ ما تدتتاا و پرتۀ
خحایشتتنهاا ماخللنگرخحن حکای خب مۀمو ئتتاا حقۀق لدتتۀصتتو وخئتت همۀخ چندن
چرلنخا و حسب ماخلل ووت ین مۀمو یا لدۀصو ئاا حقۀق منجر ئا خس
و خین مداا «مشتترو د یخشتتو» تیئتتو خستت سن میمۀالً خب ستتۀا ووت هاا ما ا
صتتتۀ مو گدرو تتتا یتتن حۀ و آستتتدتتبهتتا و مریتتااهتتاا یورخا خ سنرر سنتتا خب حیر
هایرماس «مشتتترو د یخشتتتو» حۀع لاصتتتو خب فرخینا مۀمنستتتابا ووت خست ت و مامی
تدبرخ – سترماینوخ ا و ما هاا مرستۀم و پذیرفرنئا خصۀالً «مشرو د » ینطۀ «مشروط»
یتتن ووت ت خ طتتا موئتتتۀو و مبنتتاا مشتتترو د ت حدز «مبتتاوت ت یدن خحستتتتااهتتاا یرخیر»
خستت و وخقع مشتتترو د یخشتتتو ،و مامی ستتترماینوخ ا ما ا خیزخ ا خست ت یرخا وو ا
گزیتاا خب تنش و تیا و و یهرر ستتتالرن و حفظ ستتتالرا طبقاتو و ت مدن منافع مرضتتتاو و
حفظ مشتتترو درو ستتن هر آا و میرو تو تایتتا و تهتتایتتا قرخ وخ و خین فرخینتتا یرخا
هر حیام ستداستو سن لۀخهاا وفاوخ ا تۀو ها و حمای خب مروم خس  ،البم و عرو ا موحمایا
ین با ویگر مشرو د یخشو تیئو خس یرخا میربر سالرن و ت یدا خو ایو سن ی حیام و
بمدن مشتترو د وخ و (هاو )11 :1111 ،و و حهای ئتتکل وخوا ین «مشتترو د ومۀسرختد »
خس
خب ویا هایرماس مشرو د فرخیناا تا یخو خ پش سر حهاو و پدۀسرن و حا توۀ یۀو
خس یر خین خساس مشرو د حیامهاا سنرو خ حموتۀخا یا منث مشرو د ووت هاا ما ا
مقایسن سرو تدکن و مۀخمع سرماینوخ ا ما ا یورخا مشرو د حۀع لاصو خب یورخا خس سن
و پو یورخاهاا مینایو و هۀی یروب یافرن خس
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و حیر هایرماس یورخا مشتتترو د و وخقع حردج طبدیو حوۀ ملکرو ستتترماینوخ ا و
مۀخمع ما ا خس ت ستترماینوخ ا لۀوینلۀو بمدن یروب یورخا مشتترو د خ فرخه موآو و خب
حیر هایرماس پذیرش ئتتکل لاصتتو خب مشتترو د خمرا ماخ خب «تۀخا مۀمنستتابا» حهاوهاا
مۀمۀو حدستتت و سامیً یا والیل تۀمدنسننا خا سن یرخا خثبا مشتتترو د خین حهاوها موتۀخا
ینسا گرف  ،مرتب خستت ینایرخین و حیر هایرماس «مشتترو د یخشتتو» ین میناا «پذیرش
و ۀخهاا مشرو د » ،خمرا سامیً قیحو خس

نتیجه
و حیریت متا ا حقۀق مۀمو تتا یتن خمروب ویتاگا هاا مرنۀع و مریاوا خ و بمدن قلمرو
ماخلل ووت ئتاها یۀو خی خین ویاگا ها ین طۀ سنرو یا تۀمدنسننا ماخللن یا حافو ماخلل
ووت یۀو خحا و خین مداا هایرماس تولدل قایل ت ملو خب ماهد ووت ما ا وخ و سن یدشتتترر
حائو خب مکرب فکرا خحرقاوا وا خب مامی ما ا و قلمرو حۀب مۀمو خس وا تۀخحسرن خس
یرخا حخستردن یا خیط مسترقدمو مداا مفهۀم و قلمرو ماخللن و سسترا مشترو د سداسو
ووت ها یرقرخ سنا وا خب مملن فیستتتفنخا خستتت سن و تولدلو خحرقاوا خب وخی مۀمۀو و
مۀخمع سرماینوخ ا ینویژ و حۀب حقۀق ،سداس  ،خقرداو و فرهن ین تناقضا آئکا ا پاا
فشتترو سن مستتنل خصتتلو ووت هاا ستترماینوخ ا ما ا یۀو یر خین خستتاس موتۀخا هایرماس خ
فدلستۀف ستداستو حاقا سترماینوخ ا خب حگاهو حۀ حامدا هرچنا ین تواظ وشئتناسو موتۀخا
حردجتن گرفت ستن هایرماس تدتتتۀ مقبۀتو خب «ووت » حاخئتتترن و مفاهد مریاوا خ و خین
لدتتۀ ینسا یرو خس ت ین همدن تواظ موتۀخا گف سن خصتتۀالً هایرماس فاقا حیری ووت
یائا
هایرماس و یورخا مشترو د حشتاا وخو سن چگۀحن یا ومۀو ئیا هاا سرماینوخ ا ما ا و
تدبرخ  ،ووت و خمۀ خمرما و ماخللن سرو و سرماینوخ ا سابماایافرن مو ئۀو و قل خیزخ ا،
ویۀخحستتاال ا رص ت مۀمو ،یورخا مشتترو د ستتداستتو و ستتایر گرخیشهاا یورخحو (هۀی ،
قیحدت  ،خحگدزش ،مینتا ،خقردتتتاوا ،خمرما و ،حقۀقو و فرهنگو) خ ینومۀو موآو و؛ یورخا
مشتترو درو سن لۀوینلۀو بخو حوۀ ستتابماحاهو ووت و مۀخمع سنۀحو خس ت خو و تۀصتتدف
خحگا هاا خمرما و مرناق حما یر خین مسنلن ت سدا موسنا سن چگۀحن ووت مجبۀ خس منافع
طبق ینلدتتۀصتتو خ ت مدن و و دن حا وفاوخ ا طبق ویگر خ تودتتدل سنا؛ ئتتیا ام
ماخللن یاها و و دن حا یرخا سستتتب ،تۀمدن و حفظ مشتتترو د لۀو ،ولات لۀو خ و
حۀب هاا خقردتتاوا و خمرما و خفزخیش وها هایرماس و تولدل یورخا مشتترو د  ،یا ویکرو
«آ مااگرخیو هنجا ا» مۀعۀع خ یوث موسنا وا ووت سرماینوخ ا ما ا خ و یرخیر ختگۀا
آ ماحو لۀو قرخ مووها و یر خین خساس آا خ حقا ،تۀصدف و تولدل موسنا
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مریاحو سن خب منیر حقۀقو هایرماس آا خ لدتۀصتو ئاا حقۀق مۀمو و مۀمو ئاا
حقۀق لدتۀصتو موحاما مۀمو ئاا حقۀق لدۀصو ،بخیدا می ین گۀحنخا ختگۀا ووت
فاهو و مامی تدبرخ سرماینوخ ا و لدۀصو ئاا حقۀق مۀمو بخیدا منط و وحو حیری
متا ا ووتت و خفۀ ووتت فتا و یرآمتاا ووتت هتاا ستتترمتاینوخ ا مبرنو یر حیرینهاا
حنۀسیسد خس خب حیر وا خین مریاا مرناق حما و ووت ما ا حائو خب یورخا مشرو د و
تزوم حاخسثر سروا مشتترو د خست ینایرخین یورخا مشتترو د و مامی ستترماینوخ ا ما ا
صترفاً یداا عتیفها و یورخاهاا آا حدس  ،یلکن پداما خحورخف ووت خب ختگۀا هایرماسو ووت
خس ؛ ختگۀیو سن و پو خیجاو و پاین یزا «حقۀق مشروع» یرخا تکۀین و تاخوم «قا مشروع»
خس
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