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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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پاشابیگ3

چکیده
حکومت در اندیشۀ حامیان حقوق طبیعی ،هرچند ضروری و طبیعی بوده ،لکن تحدید حاکمیت
و قدرت این حکومت ،امری اساسی است .در مطالعات حقوق عمومی اقتدار با قدرت خام یاا وور
خالص ،تفاوت دارد و نهاد اقتدار با مشاروعیت پیونادی اساسای خاورده اسات .مبناای چناین
مشروعیتی ارشادات اولیۀ حقوق طبیعی است که وور خالص را در شرایطی با اعطای مشروعیت،
به اقتدار تبدیل میکند .اقتدار ،جنسی او قدرت دارد که مشروعیت بادان ضامیمه شاده و ناام
قدرت مشروع را به خود گرفته است .نمونۀ عالی این اقتدار در داخل قلمرو دولت تحات عناوان
حاکمیت است که ابزاری در دست حکومت است .حاکمیتی که نه بهعناوان یان نهااد مطلا ،
بلکه بهعنوان ین نهاد نسبی علی رغم صفاتی چون مستمر و دائمی بودن ،توسط قوانین طبیعی
به عنوان نهاد مطل  ،مقید و محدود شاده اسات .بروناداد ایان مقالاه بیاانیر تسییاد نسابیت در
حاکمیت و اطالق در قوانین طبیعی ،در نتیجه تحدید حاکمیت با قوانین طبیعی مطلا اسات
حاکمیتی که با قید قوانین طبیعی ،ضامن صیانت او حقوق طبیعی او راهیااار عادالت طبیعای
است ،چراکه عدالت طبیعی بر پایۀ حقوق طبیعی بوده و مانع طغیان اعمال حاکمیت است.
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مقدمه
شاید در بادی امر بهنظر برسد که موضوع پژوهش حاضر ،بهنوعی تکرار ادعای طرفداران حقوق
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
طبیعی ،ین نهاد نسبی پسینی به نام حاکمیت (بهعنوان ین نهاد اجتمااعی) را تحات سایطرۀ
خود درمی آورد و آن را تحدید و در نهایت ارشاد میکند .موضوع حاکمیت باا مفهاوم قادرت و
اقتدار در هم آمیخته و همواره یا حداقل در بخشهای شناختهشدۀ تاریخ بشاری جریاان دارد و
پیش او ژان بُدن نیز ،در مبانی تئورین ،متفکران کالسین یونان باستان چون ارسطو و افالطون
و در دورههایی نزدینتر ،ماکیاولی با روشهای تاریخی ،آن را مورد بحث و بررسی قرار دادهاناد.
این ادعا مورد اتفاق بیشتر صاحبنظران است که حاکمیت ،در معنای سانتی یاا هماان قادرت
برتر سیاسی مطل که توانایی اعمال تمام خواستههای خود را دارد ،دییر قابل استفاده نیست و
بهواسطۀ برخی عوامل چه پیشینی و چه پسینی ،محدود میشود.
در بررسی مفهوم تحدید حاکمیت دو نظریۀ مطرح قابل بررسی است برخی صااحبنظاران
معتقدند حاکمیت محدود به مجموعه هنجارهاای اروشای پیشاینی او جملاه قاوانین طبیعای،
قوانین الهی و ...است که براساس اندیشۀ عدالت و بهواسطۀ عقل و وحی کشف میشود و پایش
او تشکیل دولت این قواعد غوماغجراست ،در مقابل عادهای باا طارح نظریاۀ محادودیت ذاتای
حاکمیت معتقدند حاکمیت بهواسطۀ قانون مخلوق دولت محدود میشود (فتاحی.)13 :1392 ،
نظریۀ اول یعنی تحدید حاکمیت با ین امر پیشینی ،یعنی قوانین طبیعی 1مورد ارویاابی مقالاۀ
حاضر است .اواینرو برای واکاوی تحدید حاکمیت براسااس قاوانین طبیعای ،نااگزیر او بررسای
مقوغتی چون قدرت ،اقتدار و مشروعیت و در ادامه استناد به قوانین طبیعای انساان باهعناوان
مصادیقی مطل در اثبات نسبی بودن حاکمیت و در نهایت تحدیاد آن هساتیم .نظریاۀ دوم در
قالب دیدگاه کالن پوویتیویستها جلوه میکند که بهعنوان فرضیۀ رقیاب دارای نقااض ضاعف و
قوت مخصوص به خود است ،اما در نهایت ،حد یقفی بارای ایان نظریاه درباارۀ تحدیاد قادرت
بهوسیلۀ دولت ،به پاسخی قانعکننده و علمی دست نخواهیم یافت.
پیش او پیدایش مکتاب پوویتیویساتی ،نقطاۀ عطاف تحدیاد حاکمیات در مکتاب حقاوق
طبیعی ،تبعیت او قوانین طبیعی است که این تبعیت خود پایه و مبنای عدالت طبیعی در سطح
جامعه است .عدالتی که بر پایۀ طبیعت استوار شده است ،باا ایان منطا کاه چاون طبیعات و
خلقت عادغنه تلقی میشود ،پس قوانین ناشی او آن هام طبعاا عادغناه خواهاد باود ،بناابراین
___________________________________________________________________
 .1قوانین طبیعی با حقوق طبیعی دو واژۀ یکسان نیستند ،بلکه در ادامه توضیح خواهیم داد که حقوق طبیعی
مبتنی بر قوانین طبیعیاند ،یعنی حقوق طبیعی او دل قوانین طبیعی نشست میگیرند.
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حقوق مبتنی بر این قوانین هم طبیعتا عادغنه تلقی میشود .تمام قاوانین موضاوعه کاه در دل
جوامع مختلف تصویب و اجرا میشود ،اگر در طول این قوانین قرار گیارد و در تعاار باا آنهاا
نباشد ،مشروع خواهد بود ،در غیر این صورت هرچند او منظر ماردم و براسااس ناوعی قارارداد
پایرفته شده باشد ،هرگز نه وصف عادغنه به خود خواهد گرفت و نه لزوما مشاروع خواهاد باود
(جاوید ،)76 :1390 ،اواینرو چنین تبعیتی با راهکارهای مدرنشدۀ جوامع امرووی ،مهامتارین
معیار سنجش قوانین خواهند بود .بدینترتیاب تبعیات قاوانین بشاری او قاوانین طبیعای امار
موهومی و کلی نیست ،بلکاه در فرایناد مدرنیتاه شادن داناش حقاوق اساسای و شاکلگیاری
پارلمان ها و نظام نمایندگی ،این قوانین طبیعیاند که برای پارلمانهای منتخب ،معیااری بارای
برونداد قوانینی بشری ،مبتنی بار نهاادی پیشاینی و مطلا باه ناام قاوانین طبیعای را فاراهم
می ساود .نمونۀ این فرایند در نظام نمایندگی حاکمیت جمهوری اساالمی ایاران قابال مشااهده
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
به چه صورت است؟ برای پاسخ به پرسش ماکور ،در پی اثبات این فرضیه هستیم که حاکمیات او
جنس قدرت و بهعنوان ین قدرت مشروع ،نه ین امر مطل  ،بلکه نهادی نسبی اسات کاه قاوانین
طبیعی انسان ،آن را مقید به اصولی ساخته که تبعیت او این اصول و قوانین موجبات تحق عدالت
طبیعی در جامعۀ سالم انسانی را فراهم خواهد کرد .اواینرو پژوهش حاضر در دو بخش ارائه شاده
است در بخش نخست به مقولۀ قدرت ،مشروعیت ،اقتدار و حاکمیت پرداخته شده و در بخش دوم
تحدیدپایری حاکمیت بهعنوان ین امر نسبی با قوانین طبیعی ارویابی میشود.

مشروعیت قدرت در مکتب حقوق طبیعی
طرفداران حقوق طبیعی او سیسروی رومی گرفته تا سنتتوماس آکوئیناس و سایرین ،معتقدند
که قوانین طبیعی ،قاوانینی ثابات و جهانشامول باوده و مقادم بار حکومات و هرگوناه اعماال
حاکمیت هستند ،اواین رو این گفتمان در بین ایشان رایج است که باهواساطۀ ایان شائون ،هار
نهادی در جامعۀ انسانی ،بهویژه نهادهای سیاسی ،باید خود را با قوانین طبیعی تطبی دهند .در
حووۀ سیاسی ،این انطباق او قدرت طبیعی گرفته تا اعمال حاکمیت را شامل میشود و بهناوعی
مشروعیتبخش کاربرد قدرت و اعمالِ حاکمیت توسط حکومت است.

 .1قدرت طبیعی
بهواسطۀ گسترش اجتماعات انسانی ،اصوغ تناوع برای کسب منفعت بیشتر ،بیش او پیش وجهۀ
خود را در جوامع اولیه نشان داده است ،اواینرو اولین تالشها برای کسب قدرت بیشاتر ،اغلاب
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به منظور سیطره و مطالبۀ منفعت افزونتر است و این نخستین گامهای آومون اعمالِ قادرت ،او
نوع قدرت طبیعی توسط انسان باستان است .مسیری که همچناان تاا وماان حاال باا تعااریفی
متفاوت و اهدافی گاه فریبنده و گاه آرمانی ،طرفداران و مطالبهگران بسایاری دارد .اماا ماهیات
این نهاد آراسته و جااب و پرطرفدار که «قدرت» نام گرفته است چیست؟
در مفهومشناسی ،قدرت 1را توانایی انجام کار ،کنترل و توانایی خل چیزی یا اعماال اراده مای
دانند ) .(Collin, 2004: 185; Rye, 2014: 30او دیدگاه ین اندیشامند سیاسای باه ناام مورگنتاا،
قدرت عبارت است او هر عاملی که بتواند کنترل شخصی بر شخص دییر را بهوجود آورد ،حفظ کند
و شامل شود ) .(Morgenthau, 1948: 13آکوئیناس مسیحی در تفسیری ماهراناه در مخالفات باا
سلف خود آگوستین ،در کتاب جامع الهیات با روش خاص خود موضاوع قادرت و باهطاور خااص
موضوع اعمال قدرت و سلطۀ انسان بر انسان را بررسی میکند .وی استدغل خاود را در پاساخ باه
این پرسش آغاو میکند که آیا اساسا در حالت بیگناهی بشر ،انساان بار انساان دییار ساروری و
تسلط داشت؟ آکوئیناس در پاسخ ،بیان میدارد که برای واژۀ سروری 2دو معنی میتاوان در نظار
گرفت اولین معنی برای تسلط و اعمال قدرت ،همانا بردگی اسات .در ایان مفهاوم شاخص باردۀ
دییری است و این برده هیچ گوناه حقای نادارد .معنای دییار مفهاوم عماومی ایان واژه ،موضاوع
فرمانبری و فرمانروایی است یعنی شخص سرور بهعنوان باغدست دییران به مردم و اشاخاص آواد
اعمالِ قدرت میکند .اما در خصوص بردگی ،این نوع سروری بهواسطۀ عقوبت برده ایجااد شاده و
چون در حالت بیگناهی کسی مرتکب معصیت و جرم نمیشود ،اواینرو کیفر و برده سااختن وی
نیز منتفی است .بنابراین در حالت طبیعی و در دوران معصومیت بشر ،انساان باردۀ انساانی دییار
نمیتوانست باشد ) .(Aquinas, 2006: 96او این استدغل هوشمندانه توماس نتیجه مایگیارد کاه
در دو نوع سروری و سلطه یعنی بردهداری و فرمانبری -فرمانروایی ،فقط قسمت اخیر میتوانسات
در دوران معصومیت وجود داشته باشد (مکرمی و جاوید .)667 :1395 ،اواینرو در حالات ساالمت
جامعه نیز باید اقتداری باشد تا خیر همیانی حاصل شود و جامعه بقا یابد .افزونبار ایان ،ناابرابری
انسانها در استعدادها ،افرادی را به سمت رهبری سوق میدهد .در نتیجه اعمالِ حاکمیت منافاتی
با دوران معصومیت نداشته و در هر دورهای چه معصاومیت و چاه دوران پاس او هباوض ،هماواره
انسانهایی در جوامع وجود دارند که او لحاظ عدل ،انصاف ،معرفت و دانش در رتباۀ بااغتری قارار
دارند و میتوانند به همنوعان خود سیادت داشته باشند و اعمال قدرت کنند.

 .1 .1قدرت بهمثابة ابزار؛ موضوع تحدید
چنانکه گفته شد ،قدرت ،مؤخر بر قوانین طبیعی است و مشروعیت اعمال قدرت در گارو مطابقات
___________________________________________________________________
1. power
2. Mastership
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آن با قوانین طبیعی است ،اواینرو تحدید قدرت در مرحلۀ اول با مهمتارین قیاود قاوانین طبیعای
است .ومانی میتوانیم او محدودیت قدرت بیوییم که قدرت ابزاری برای رسیدن باه اهادافی عاالی
مورد تسیید حقوق طبیعی باشد .اما ومانیکه خود قدرت ین هدف غاایی قلماداد شاود ،یاا قادرت
ابزاری برای رسیدن به ضداروشها که در تضااد باا قاوانین طبیعایاناد ،باشاد ،دییار تحدیاد آن
موضوعیت ندارد .اوایانرو قادرت در مقاام ابازار ،شااید تاداعیکننادۀ ناابرابری باین فرماانبران و
فرمانبرداران باشد ،اما چون مقصد رسیدن به هدفی واغ و عالی است ،تحدیاد قادرت نیاز تعریفای
خاص او این ابزار مهم خواهد داشت 1.در تسیید این ادعا ،موریس دوورژه اعتقاد دارد ،ما نمیتاوانیم
قدرت را به معنای مطل رابطۀ انسانی نابرابری بدانیم که براساس آن ،فردی ،فرد دییری را مجبور
به اطاعت او خود کند ،بلکه قدرت ،رابطاهای ویاژه و دارای قیاودی خااص اسات (دوورژه:1358 ،
 )20قیود و حدودی که در قدرت سیاسی متد و روشهای خاص خود را دارد و او دیربااو تااکنون
مورد مناقشه و چالش اندیشمندان علوم سیاست و حقاوق باوده اسات .در نظریاههاای سیاسای و
مکاتب حقوق اساسی وقتی صحبت او جوامع بشری میشود ،اغلب جامعۀ سیاسی عالیتارین ناوع
جوامع است که عالیترین نوع قدرت یعنی قدرت سیاسی در آن جریان دارد.

از قدرت طبیعی تا قدرت سیاسی
انسان ذاتا حیوانی جامعهپایر و سیاسی بوده و بهواسطۀ همین طبیعات اسات کاه آدمای بایاد
اجتماعی وندگی کند .این ضرورت طبیعی سبب شکل گرفتن اشکال قدرت ،حکومات و اعماال
حاکمیت میشود ،یعنی عاملی که آرامش و نظم را برقرار میساود .در این جوامع قدرت سیاسی
آشکارترین نمود قدرت است و با تشکیل جامعۀ انسانی و حرکت به سمت تشکیل جامعۀ سیاسی،
قدرت سیاسی بهاجبار تولید میشود .ویژگی اجتماعی بودن انسان بهواسطۀ مدنیالطبع بودن یا
انتخاب عقالنی ،او را در کنار همنوعان خود جمع میکناد ،ایان ونادگی اجتمااعی ماورد تسییاد
قوانین طبیعی است (آجرلو و طاهری .)7 :1395 ،قدرت سیاسای ،هساتۀ محاوری هار نظریاۀ
سیاسی است .در بررسی اندیشههای سیاسی آشکار میشود که همۀ اندیشهوران سیاسی سلبا یا
ایجابا دربارۀ مفهوم قدرت و شکل تکامالیافتاۀ آن یعنای قادرت سیاسای ساخن گفتاهاناد .او
مهمترین سؤاغت مطرح دربارۀ قدرت سیاسی ،این است که چیونه میتوان آن را مهار یا تحدید
کرد و او کاربرد آن در راههای نامشروع جلوگیری بهعمال آورد؟ ساؤالی کاه در مکتاب حقاوق
طبیعی نیز مطرح بوده و اندیشمندان این حووه را به خود مشغول ساخته است.
___________________________________________________________________
 .1به بیان دییر مساعی نوع بشر برای کسب قدرت و اعمال آن ،قدرت را نه ین هدف ،بلکه ابزاری برای نیل به اهداف
واغتر قلمداد میکنند .هرچند نظریهای مخالف نیز وجود دارد که قدرت و رسیدن به آن را هدف نهایی قلمداد
میکنند .در مکتب حقوق طبیعی ،قدرت بهمثابۀ ین ابزار و نه ین هدف مقید به قوانین طبیعی است.
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اندیشمندان مکتب حقوق طبیعی ،بر نظاممنادی قادرت و اعماال آن تسکیاد داشاتهاناد .قادرت
طبیعی با تبعیت او قوانین طبیعی کسب مشروعیت میکند ،به اقتدار تبدیل میشود ،که نماود عاالی
این اقتدار ،در مفهوم حاکمیت در جامعۀ انسانی به حااکم و کاارگزاران حکاومتی باه طارق مختلاف
واگاار میشود تا جامعه را در چارچوب قوانین طبیعی بهغایت نهایی رهنمون ساود .باه تعبیار دییار،
قدرت طبیعی در گاار او جوامع اولیه به جوامع مدرن ،در آغاو تحدید خاود ،بایاد کساب مشاروعیت
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
مشروعیت به قدرت طبیعی و متعاقبا قدرت سیاسی تکامل مییابد و نخستین و مهمتارین قیاد را بار
آن اعمال میکند ،در واقع این قید قدرت طبیعی را به اقتدار 1بدل میساود.
اما در خصوص چیستی اقتدار و وجه افتراق آن با قدرت باید گفات کاه در جامعاهشناسای
سیاسی اقتدار با قدرت صرف (وور خالص) متفاوت است و با مشروعیت پیوندی اساسای خاورده
است ) .(Robertson, 2002: 34اقتدار یعنی صالحیت صدور فرمان یا قدرتی کاه مشاروعیت آن
براساس سنات یا قانون ،پایرفته شده است ( .)Scruton, 1982: 32پس جنس اقتادار او جانس
قدرت است که صالحیت اعمال قدرت یا مشروعیت بدان اضافه شده و نام قدرت مشاروع را باه
خود گرفته است .اما اینکه خود مشروعیت چیست ،در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
برخی ،گاهی اقتدار را با قدرت مترادف میدانند ،اما این دو متفاوتاند .اقتدار ،قدرت مقولهای
نهادی شده است .در چنین حالتی قدرت وجود ندارد ،بلکه ح آن نهاد برای اعمال قدرت وجود
دارد .به دییر سخن ،اقتدار ح مشروع برای نفوذگااری یا هادایت رفتاار دییاران اسات (عاالم،
 .)96 :1391او این حیث است که صاحبنظران مشهوری همچون راسل میان قادرت عریاان و
قدرت مبتنی بر رضایت (حقانیت) تفاوت اساسی قائل میشوند و او این طری به درک دقی تار
مفهوم اقتدار کمن میکنند .وِبِر او جملۀ این دسته او متفکران است که میگوید« :رواباط باین
فرمانروا و فرمانبردار او دو صورت خارج نیست یا مبتنی بر « اجباار مطلا » اسات کاه خااص
دوران بردگی است یا صورتی طبیعی و حقیقی دارد که مساتلزم وجاود حاداقلی او پاایرش و
مقبولیت است و همین نوع دوم «قدرت» و یا به تعبیر وبر قدرت طبیعی و حقیقی است که باه
مفهوم «اقتدار» نزدین میشود ( »2شجاعی .)56 :1376 ،میتوان گفات کاه او لحااظ منطقای
بین اقتدار و قدرت رابطۀ عموم و خصوص مطل برقرار است یعنی هر اقتداری او جنس قادرت
و نفوذ است ،اما هر قدرتی لزوما اقتدار نیسات .حائال باین قادرت و اقتادار در مکتاب حقاوق
طبیعی ،بی شن قوانین طبیعی است .در قسمت بعد خصیصۀ مشروعیتبخشی قوانین طبیعای،
در پیوند با قدرت طبیعی و تبدیل آن به اقتدار و در نهایت حاکمیت بررسی میشود.
___________________________________________________________________
1. Authority

 .2این استدغل بر تفسیر توماس آکوئیناس او اعمال قدرت در دوران معصومیت و هبوض انطباق دارد.
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قوانین طبیعی؛ مبنای مشروعیت 1قدرت طبیعی
موضوع مهم این است که نتیجه و تسثیر عملی مشروعیت در حووۀ قدرت و اقتدار چیست؟ شاید
اصلیترین و اساسیترین پاسخی که به این پرسش میتوان داد این باشد کاه مشاروعیت او هار
نوع آن ،سنتی ،فرهمندی یا قانونی که باشد ،نتیجهاش این است که اطاعت او اقتدار را حقانی و
نوعی تکلیف میکند و این همان فرایندی است که طی آن او طری مشروعیت قادرت طبیعای
به اقتدار تبدیل میشود.
کسانی که مواضع قدرت ،بهویژه قدرت سیاسی را اشغال میکنناد ،در تاالشاناد تاا اقتادار
خویش را براساس مشروعیت توجیه کنند و نشان دهند که چرا دسترسی به قدرت و نیز اعمال
آن برح است و همچنین به چه دلیل افراد ویردست وظیفۀ اطاعت کردن او دستورهای آنها را
دارند (قوام .)34 :1390 ،اما مشروعیت و ماهیت آن چیست؟ برای درک بهتار مفااهیم قادرت،
اقتدار و بهتبع آن حاکمیت ،ناگزیر او ارائۀ تعریفی مناسب او مشروعیت هستیم کاه در اداماه او
برخی ووایا و او دیدگاه برخی اندیشمندان بهاختصار بدان خواهیم پرداخت.
مشروعیت میتواند بهعنوان این تبیین در نظر گرفته شود که چرا ماردم او کساانی کاه بار
مسند قدرت هستند یا مدعی اقتدار بر آنها هستند ،اطاعت میکنند (راش .)61 :1387 ،مااکس
وبر در جامعهشناسی سیاسی سه منبع برای مشروعیت مطرح کرده است .1 :سانت مبتنای بار
سنتهای دیرین .2 ،صفات شخصی ویژه (کاریزما) و  .3قانونیت (فروناده .)87 :1383 ،در ایان
تقسیم بندی قانونیت به شکل عام بیان شده که با اندکی مسامحه میتوان سه گونۀ کالن قوانین
را ارویابی کرد که عبارتاند او :قوانین الهی ،قوانین طبیعی و قوانین وضعی کاه پاژوهش حاضار
عمدتا بر منبع سوم مشروعیت یعنی قانونیت یا بهتر بیوییم نوع خاصی او قوانین یعنای قاوانین
طبیعی متمرکز است .نمودار ذیل این تقسیمبندی را نشان میدهد:

نمودار 1
___________________________________________________________________
1. Legitimacy
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حاکم برای بهرهمندی او فرمانبری مردمان ،باید او راه مشروع و قاانونی باه قادرت برساد و
عادغنه حکومت کند .اگر حکومت او نامشروع یا ناعادغنه باشد ،ممکن است استحقاق پیاروی را
او دست بدهد ) .(Lewis, 2003: 91او دیدگاه مکتب حقاوق طبیعای ماراد او امار مشاروع امار
عادغنه است و مراد او امر عادغنه امری مطاب قوانین طبیعی و خلقت و طبیعت و عقال انساان
است .حال آنکه مراد او قانونی بودن داشتن مناض مقبول عامه است و کیست که نداند که قانون
مقبول همه ،لزوما نه قانون مشروع است تا عادغنه باشد و نه حتی ضرورتا قانون محبوب است تا
وصف معقول به خود گیرد ،هرچند ممکن است خالف این نیز باشد .طرفاداران مکتاب حقاوق
طبیعی اعتقاد دارند که قانون طبیعی مشروع و عادغنه است ،هرچند مقبول و محباوب همیاان
قرار نییرد و او عرصۀ عمل فرو ماناد و قاانون وضاعی غیرطبیعای ،نامشاروع و ناعادغناه اسات،
هرچند با اقبال عامه مواجه شود و وصف مدنی یا شهروندی به خود گیرد (جاویاد.)24 :1388 ،
با این رویکرد در جامعۀ انسانی ،مشروعیتی در هیچ قانونی نیست ،میر آنکه تباار و دودماانی او
قوانین طبیعت بههمراه داشته باشد و در طول آن قوانین تعریف و تصویب شود.

حاکمیت1؛ برایند مشروع قدرت و اقتدار
هرچند نظریۀ حاکمیت در آغاو عصر جدید ،که ژان بدن 2مفهوم ناویِ حاکمیات را توضایح داد،
بهتدریج عرضه شد ،اما فکر آن به ارسطو مربوض اسات کاه او قادرت برتار دولات ساخن گفات
) .(Kalmo& Skinner, 2011: 51اگر اساس طبیعت انسانی بر این قرار گرفته باشد تا در جماع
باصفا و صمیمیت در پی سعادت خویش باشد ،رسیدن به این سعادت فاردی نااگزیر او مجارای
سعادت جمعی میگارد .ین جامعۀ سعادتمند امکان بیشتری بارای ساعادت تانتان اعضاای
خویش فراهم میآورد .اواینرو حکومت چنین جامعهای نمیتواند فاار او دغدغاههاای اعضاای
خود باشد .این حکومت با کارویژۀ خود یعنی اعمال حاکمیت ،در درجۀ اول موظاف باه تاسمین
عاادالت اجتماااعی ،توسااعۀ امنیاات و تضاامین حقااوق و آوادیهااای اساساای شااهروندان اساات
آوادیهایی که در چارچوب قانون طبیعت به رسمیت شاناخته شادهاناد (جاویاد.)77 :1392 ،
انسان موجودی است اجتماعی که با گاشت ومان به اجتماع روی آورد و ایان ونادگی و در کناار
هم بودن به ین سری قوانین برای جلوگیری او تجاوو به حقوق دییران نیاو دارد ،این قوانین باید
___________________________________________________________________
1. Sovereignty

 .2پس او ژان بدن نیز توماس هابز در خصوص حاکمیت در اثر معروف خود لویاتان نظرهای و ایدههای خود را
نیارده است .عمده اندیشمندانی که بعدها و حتی در دوران معاصر در خصوص حاکمیت داد سخن دادهاند،
اغلب در تسیید یا نقد نظرهای ژان بدن و توماس هابز در خصوص حاکمیت بوده و نظرهای جدیدتر ،او بطن
این تسییدها و نقدها و با توجه به هنجارهای دنیای معاصر و قدرت گرفتن حقوق بینالملل و حقوق بشر و
مقوغتی چون جهانی شدن و جهانیساوی متولد شده است.
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در جامعه اعمال شود و این مهم میسر نمیشود میر بهوسیلۀ قدرتی مافوق همۀ قدرتها ،که این
قدرت برتر همان حاکمیت است .این حاکمیت شکل عالی نهاد اقتدار است که خاود اقتادار نیاز
شکل مشروع قدرت خام در جوامع انسانی است که توسط قاوانین طبیعای در ورود باه جامعاۀ
انسانی کسب مشروعیت میکند که در ذیل بیشتر به تشریح آن خواهیم پرداخت.
مفهوم حاکمیت به عنوان نقطۀ کانونی ین بحث میان رشته ای حاوی مهم ترین مسائل بشری
است ) .(Bartelson, 2006: 464طای قارون متماادی حاکمیات مفهاومی اساسای در مباحاث
سیاسی و حقوقی بوده است ،اما نمیتوان ادعا کرد که معنای آن همواره آشاکار باوده یاا حتای
ثابت باقی مانده است ،نظامهای سیاسی طی دوران طرح آن ،چنان دستخوش تحول شدهاند که
مفهوم حاکمیت نتوانسته بدون تغییر باقی بماند ) .(Grimm, & Cooper, 2015: 3با این حاال،
با وجود کثرت نظریاات در میاان نویساندگان در خصاوص منشاس و ماهیات بحاثبرانییاز آن،
حاکمیت بهطور پیوسته او مزایایی هم برخوردار است ،این مزیت شامل تداوم و انعطاافپاایری
آن ،با وجود همۀ شبهات موجود است ). (Pusterla, 2015: 1
گسترۀ معانی منتسب به نهاد حاکمیت بسایار وسایع اسات ،دساتهای او دایارۀالمعاارفهاا
حاکمیت را سلطه ،وغیت ،1اقتدار ،اختیار مطل  ،برتری ،قدرت مطلقه و ریشاۀ آنSovereign2 ،
را به معنای شهریار باقدرت دانستهاند .بهوعم برخی حاکمیت ،سلطۀ برتر یا قدرت عالی در یان
دولات اسات ) .(Garner, 2009: 1524; Wild, 2006: 242; Martin, 2003: 469بالکساتون
حاکمیت را «اقتدار برتر ،مقاومتناپایر ،مطل  ،مهارنشدنی ،که بیشاترین اختیاارات قاانونی بار
عهدهاش گااشته شده است» میداند و کاره د مالبرگ گفته است که حاکمیت «قدرت» نیسات
بلکه «کیفیت» است« :حاکمیت ویژگی عالی قدرت است ،عالی او این لحاظ که این قدرت ،هیچ
قدرت باغتری را نمیپایرد و هیچ قدرت دییری نمیتواناد باا آن رقابات کناد» ( عاالم:1391 ،
 .) 245در ادبیات حقوقی گفتمان رایج در خصوص واژۀ حاکمیت اغلب در دو بعد قابال بررسای
است یکی او آنها به وضعیت ین دولت در مقابل سایر دولتها میپارداود کاه هماان اساتقالل
است و دییری درون هر دولتی ین نهادی است که ین کل سیاسی را تشکیل میدهاد و دارای
اختیاراتی است که همان حکومت اسات ) .(Gordon, 2002: 19در تفکارات جدیاد ،حاکمیات
مفهومی پویا و متحول است ،اواینرو در طول تاریخ بسته باه شارایط وماانی و مکاانی مختلاف،
حاکمیت مفهومی متفاوت داشته و به اقتضای این تحول در مفهوم ،دایره و گسترۀ آن نیز متحول
شده است ،بهطوریکه برداشت او حاکمیت بیشتر تابعی او توسعۀ روابط اجتماعی و سیاسای در
سطح داخلی و بینالمللی بوده است .هرچند این نهاد در تعاریف خاود خصایصای چاون دائمای
___________________________________________________________________
 .1واژۀ وغیت در ادبیات اسالمی (تشیع) نزدینترین مفهوم نسبت به حاکمیت سیاسی است.
 .2در وبان غتین او واژۀ  maiestasو در ایتالیایی او واژۀ  segnioriaبرای حاکمیت استفاده میشود & (Bodin
).Franklin, 1992: 1
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بودن ،مطل بودن و ...را دارد ،اما اغلب اندیشمندان بهویاژه طرفاداران مکتاب حقاوق طبیعای،
مانند ژان بدن و هابز علیرغم حمایت او حکومتهای مطلقه ،قائل به تحدیاد حاکمیات توساط
قوانین طبیعی و الهی بودند .حاکمیت در مقام اطالق یعنی قدرتی مشروع فوق قدرتهای دییار
جامعه که اجاوۀ تعر به حقوق طبیعی انسانها را به هیچ بهانه و دستاویزی نداشاته و نادارد،
چراکه مشروعیت چنین حاکمیتی خود مبتنی بر قوانین طبیعی است.
اندیشمندان مکتب حقوق طبیعی اعتقاد دارند این حقوق ،مانند ح وندگی و ح مالکیات
و  ...نباید توسط هیچ قدرت سیاسی نقض شوند و اگر حااکمی ایان حقاوق را نادیاده انیاشات،
واجباغطاعه نخواهد بود .اساسا حقوق طبیعی معیاری باهدسات مایدهاد کاه تماامی قاوانین
ساخته و پرداختۀ دست بشر باید براساس آن معیار سنجش شوند ،بدینترتیب قوانین طبیعی را
میتوان او جمله عواملی دانست که قلمرو قدرت سیاسی را محدود کارده و او لجاامگسایختیی
حاکم جلوگیری میکنند (مرتضوی ،)72 :1381 ،ویرا این حقوق هام باهدلیال ذاتای و بادیهی
دانستن آنها و هم بهسبب عمومیت آنها ،نسبت به همۀ افراد بشری بهمنزلۀ حریم امنی هساتند
که هیچکس (حتی حاکم سیاسی) نمیتواند به آن تعدی کند یا متعر آن شود کاه در اداماه
به بسط این موضوع خواهیم پرداخت.

تحدیدپذیری حاکمیت ،فرمان قوانین طبیعی
اینکه نهاد حاکمیت ،چیونه و با چه اسبابی و چه اصولی تحدید میشاود ،بحاث مهام و جاالبی
است عمدهترین عناصار تحدیاد حاکمیات کاه اندیشامندان حقاوقی و سیاسای بار آن صاحه
گااشتهاند ،مواردی شامل خودمحدودیتی ،تحدید با مواوین حقاوق باین الملال و حقاوق بشار،
تحدید بهوسیلۀ قوانین طبیعی و  ...هستند .با مداقه در عناصر پیشگفته میتاوان باه اشاتراک
ظریف یا خروجی مشترک خاص دست یافت که به نظر این اشتراک خاص هماان نهااد قاانون
است .اینکه قانون چیست و چه تعریفی دارد ،خود مقولۀ گستردهای است که هر مکتب فکری و
حقوقی با توجه به نیرش و نوع جهانبینی کالن خود تعاریف عدیدهای را برای تشریح آن ارائاه
داده اند .این مفرو صحیح در اشتراک خاص لفظ قانون ،در ماورد عناصار تحدیاد ،هایچگوناه
تشکیکی ایجاد نمیکند ،توضیح اینکه وقتی میگوییم تحدید حاکمیت با قوانین طبیعی ،منظور
مواوین و قوانینی است که خود مبنای حقوق طبیعی بوده و در جوامع بشری مورد احترام است.
یا وقتی او خود محدودیتی سخن میگوییم ،این خودمحدودیتی جاز توساط قاانون وضاعشاده
توسط دولت یا با هر شکل ممکن ،قابل تصور نیست یا تحدید با ماواوین حقاوق باینالملال یاا
مواوین حقوق بشر همیی او همان فرمول خاص ،یعنی حاکمیت قانون تبعیت میکنند.
در میان عناصر ماکور تحدید حاکمیت با قوانین طبیعی ،مورد تسیید و تسکیاد اندیشامندان
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مکتب حقوق طبیعی است توضیح اینکه قوانین طبیعی با تمایالت فطری ماا مطابقات دارناد و
فرمان آنها یکی است .ژیلسون در طبقهبندی مصادی طبیعی میگوید :انسان در وهلاۀ نخسات
ین موجود است و بدین عنوان ،او مایل به صیانت وجود خود ،او طری تسمین همۀ آنچه به ح
به طبیعت وی تعل دارد ،است یعنی هر کسی با تمام نیروهای خود به جاناب چیازی گارایش
دارد که میتواند وندگی یا سالمت او را حفظ و صایانت کناد پاس گارایش باه حفاظ هساتی
نخستین دستور قانون طبیعی است که آدمی مطیع آن است .دوماین دساتور آن چیازی را در
بردارد که بهدلیل اینکه انسان ین حیوان است و اعمال حیوانی انجام میدهد ،به او تحمیل می
شود ،مانند تولیدمثل ،پروردن فروندان خود و دییر الزامات طبیعی او این نوع ،دستور سوم کاه
بر آدمی بهعنوان موجودی عاقل تحمیل میشود ،جستوجوی هر چیزی را که باه حکام عقال
خیر است ،برای وی مقرر میدارد ،مثل ویستن در جامعه ،برای مجاهدت جمعی و مساعدت باه
یکدییر ) .(Gilson & Shook, 2002: 304عمده مصادی حقوق طبیعی منتج او قوانین طبیعای
داخل در این طبقهبندی سهگانۀ ژیلسون است .این حقوق توسط نهاد حاکمیات قابال نقاض و
نادیده گرفتن نیستند.
گفتیم که حقوق طبیعی در پی قوانین طبیعی بهوجود آمده است ،به این اعتبار میتوان گفات
حقوق طبیعت ،مقدم بر حقوق انسانیت است ،البته حقوق طبیعی انسانی ادامۀ همان حقوق اسات
(جاوید .)62 :1392 ،به تعبیر دییر ،حقوق طبیعی سر در آساتین قاوانین طبیعای دارد و قاوانین
طبیعی انسان آن دسته او قوانینی را شامل میشود که انسان با آنان واده مایشاود و ایان قاوانین
برای تکامل و تعالی خویش منتظر اذن و اجاوۀ انسانی نمایمانناد .تماام دغدغاۀ مکتاب حقاوق
طبیعی بر این منط استوار بود تا طبیعت انسانی را وامدار طبیعت هساتی نشاان دهاد و قاوانین
طبیعی انسان را استمرار قوانین عالم طبیعت بداند (جاوید .)9-11 :1388 ،در واقع ،هیچچیز نمای
تواند خود را او قید قانون طبیعی برهاند ،ویرا هر چیزی که میخواهد خود را او قید قانون برهاناد،
به همان انداوه که در این کار توفی یابد ،خود را نابود میساود و بدینساان ویژگای تخلافناپاایر
قانونی که او مدعی نقض آن است ،اثباات مایشاود .نهادهاای سیاسای در یان جامعاۀ سیاسای،
بهخصوص نهاد حاکمیت ،با هر منشسیی ،در تبعیت او قوانین طبیعی کسب مشاروعیت مایکناد و
متعاقبا صیانت او حقوق طبیعی را بهعنوان اساسیترین تکلیف عهدهدار میشود.

عدالت طبیعی بر پایة قوانین طبیعی؛ مبنایی برای تحدید
حقوق موضوعه در تمام مراحل پیدایش و توسعۀ خود او جریانی روشمند پیاروی مایکناد و تاابع
ومان و مکان است .اما حقوق طبیعی ،باوگوی نظم طبیعی اشیاست و در چاارچوب وماان و مکاان
محدود نمیشود و مانند قانون جاذبه یا سایر قوانین فیزیکی در همه جا و در هر ومانی صادق مای
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کند (موحاد .)77 :1381 ،برخای ایادۀ حقاوق طبیعای را تخیلای و اساتدغلهاای مادافع آن را
لفاظیهای پوچ و بیمعنا میدانند ( .)Bentham, 1983: 500اما در مقابل طرفداران مکتاب حقاوق
طبیعی معتقدند که قوانین باید با توجه به قوانین طبیعی ،در جامعه وضع شود .اشتراوس در پاسخ
به مخالفان حقوق طبیعی میگوید :رد کردن حقوق و قوانین طبیعی به آن ماند کاه بذاایریم هار
حقی امری وضعشده و نهادنی است ،بهعبارت دییر ،به آن ماند که بیوییم ح فقاط هماان اسات
که قانونیااران و دادگاههای کشورهای متفاوت تعیین میکنند (اشتراوس .)18 :1375 ،آکوئینااس
در تبیین قوانین طبیعی میگوید :او آنجا که هر چیزی که تحت حاکمیت خداست ،او قوانین اولی
تبعیت دارند ،پس هماۀ آن مخلوقاات و هساتی ،هار کادام باه اقتضاای غایات وجاودی و هادف
خلقتشان ،بهنحوی در قاانون اولای مشاارکت دارناد ،ایان شایوۀ مشاارکت در قاانون اولای بارای
موجودات ذیعقل و عاری او عقل متفاوت بوده و صورت مشارکت موجود ذیعقل ،بسیار عاالیتار
او موجود عاری او عقل است ( ،)Aquinas, Part I-II, Q91اواینرو این مشاارکت موجاود ذیعقال
(انسان) در اینجا بهواسطۀ نوع خلقت عالی ،قانون طبیعی نامیده میشود.
استراترن او قول ارسطو و آکوئیناس مسیحی مینویسد :هدف اصلی همۀ فعالیاتهاای انساان
در امور دنیوی ،رسیدن به سعادت و خوشبختی است ،اواینرو حصاول باه ایان ساعادت او طریا
عدالت طبیعی و تبعیت او «قوانین طبیعی» میسر بود که عقل آنها را کشف میکارد و باه هماین
علت اعمال غیراخالقی که نتیجۀ محتوم نادیده گرفتن یا رد قوانین طبیعی و عقالنی بودند ،غجرم
غیرطبیعی و نابخردانه بهحساب میآمدند (استراترن .)62 :1379 ,نظم در طبیعت باه ماا نظام در
وندگی را میآموود .او همین نظم در طبیعت است کاه فالسافۀ حقاوق باه سارا قاانون طبیعای
رفتهاند .اگر مجموعه نظامات طبیعت را بشناسیم و در قالبهای متفااوت دساتهبنادی کنایم ،باه
مجموعهای او قوانین طبیعی در میان جمادات ،نباتات و حیواناات دسات خاواهیم یافات .ارتکااب
عملی خالف این قوانین طبیعی ،تعدی به حقوق این موجودات است (جاوید .)13 :1391 ،قاوانین
ناظر بر ماهیت انسان ،او ومرۀ قوانین جبری و تخلفناپایر خلقت وی است که تمرد او آن موجاب
کیفر طبیعی است ،چراکه قوانین طبیعی انسان در پی قوانین عالم طبیعت است و انسان عاالوهبار
قوه اختیار و عقل ،بهعنوان عضوی او این طبیعت ،او چنین ویژگیهایی برخاوردار اسات (جاویاد و
شفیعواده .)63 :1395 ،سخن او هر نوع حقوقی در جامعۀ انسانی آنیااه مشاروع خواهاد باود کاه
ریشه در حقوق طبیعی و قوانین طبیعی و تبعیت او عدالت طبیعی داشته باشد.
عدالت بر وف تحلیل ارسطو به معنای برابری و عادل بودن به معنای رعایت براباری اسات.
آنیاه ارسطو به دو نوع عدالت قائل میشود :عدالتی که با رعایت قانون حاصل میشاود و حکام
قاضی تضمینکنندۀ این نوع عدالت قانونی است و عدالت طبیعی کاه برتار او عادالت قاانونی و
فراتر او دسترس حکم قاضی است (موحد .)95 :1381 ،در تبیین عدالت طبیعی گفتیم کاه آن
وصف ،نوعی او عدالت است که بر پایۀ طبیعت استوار شاده و چاون طبیعات و خلقات عادغناه
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تلقی میشود ،پس قوانین ناشی او آن هم طبعا عادغنه خواهد بود .تمام قوانین موضوعه کاه در
دل جوامع مختلف تصویب و اجرا میشود ،اگر در طول این قوانین قرار گیرد و در تعار با آنها
نباشد ،مشروع خواهد بود ،در غیر این صورت هرچند او منظر مردم و براساس ناوعی قارارداد و
تواف پایرفته شده باشد ،هرگز نه وصف عادغنه به خود خواهد گرفت و نه لزوما مشروع خواهد
بود (جاوید .)21 :1388 ،در وندگی اجتماعی هم ،هر میزان بیعدالتی یعنی خارج کردن امور او
جاییاه خاص خودشان بیشتر باشد ،آن جامعه سریعتر بهسوی عدم تعادل قدم خواهاد گااارد و
به هر انداوه عدالتوروی بر مبناای اساتعدادهای طبیعای بیشاتر باشاد ،جواماع او قاوام و دوام
بیشتری برخوردار خواهند بود و در این میان طبعا جامعاۀ ایماانی باا جامعاۀ غیرایماانی هایچ
تفاوتی ندارند .تخطی او این امور تعدی به حریم صلح مستقر و طبیعای اسات (جاویاد:1390 ،
 .)77اجرای عدالت طبیعی ،تبعیت او قوانین طبیعی مشروعیت بخاش در قانونیاااری بشاری و
صیانت او حقوق طبیعی جز در سایۀ اعمال حاکمیت مقید به قاوانین طبیعای در دساتان یان
حکومت مشروع میسر نخواهد بود .قانونی بودن ،مطااب رضاایت عماومی باه قادرت رسایدن،
تعقیب خواستههای حقیقی مردم بهعنوان نمایندۀ عقل جمعی ،او شروض حکومت مشروع اسات
(جاوید .)85 :1393 ،تبعیت او قوانین طبیعی در قانونیااری ،نیل در راساتای عادالت طبیعای،
توجه به مصلحت عامه و توجه به حقوق عمومی و کسب مشروعیت او طرق ماکور او مهمتارین
شرایط و قیود تسسیس حکومت شروع و اعمال حاکمیت با تحدیدات صدراغشاره خواهد بود.
اغلب اندیشمندان طرفدار تحدید حاکمیت باا قواعاد و قاوانین طبیعای باه پیاروی او ارساطو
معتقدند که دولت نهادی طبیعی است .ایشان میگویند :طبیعت خردی است که خداوناد در اشایا
نهاده است تا بهسوی هدف معینی پیش روند بنابراین واژۀ «طبیعت» را به همان مفهوم غایتمناد
که ارسطو بهکار میبرد ،استفاده میکنند و معتقدند این در طبیعت انساانهاسات کاه در جواماع
مشخص با حکومتهای معین کنار یکدییر وندگی کنند و طبیعت بههیچوجه در تقابال باا جهاان
ربانی قرار نمیگیرد (لیدمان .)95 :1379 ،کاپلستون میگوید :در نهااد انساان میال باه جامعاه و
حکومت قرار داده شده است ،اگر هیچکس اشتباهی در جامعه مرتکب نشود ،بهطور مشخص برخی
نهادهای دولت غیرضروری خواهد بود اما حتی در حالات بایگنااهی و نباود جارائم نیاز نیااو باه
حاکمیتی است تا او خیر عمومی محافظات کناد) .(Copleston, 1993: 413-415وظیفاۀ حکومات
حرکت در دایرۀ اقتضائات و لواوم قانون طبیعی و یزدانی ،رفتاری خردمندانه و توجه به خیار عاماه
است و در این ومینه تمامی قوانین موضوعه او سوی فرمانروایان باید معطاوف باه تاسمین ساعادت
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.
قانون بشری دارای اصل و مبنایی او ناحیۀ خود نیست و کار آن محدود به تعیین شیوههای
اجرای قانون طبیعی است ) .(Gilson&others, 2002: 304-305واضح است که قوانین انساانی
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یا قوانین وضعی قوانینیاند که با ارادههای انسانی ساخته شدهاند ،آنها مهماند ،اما قانون بااغتری
نیز وجود دارد که قوانین انسانی و اعمال انسانی را قضاوت میکند ،قانونی که طرفداران حقاوق
طبیعی آن را قانون طبیعی یا قانون طبیعت انسان مینامند ) .(Kreeft, 2009: 89اصاول قاانون
طبیعی براساس گرایشهای طبیعی انسان تکوین یافته است (طالبی .)72 :1390 ،ایان قاوانین
دارای ویژگی «جهانشمولی» است و نهتنها هیچگونه تقییدی نسبت بدان وارد نمایشاود ،بلکاه
خود قیدی مطل و تخلفناپایر بر نهادهای نسبی انسانی مثل نهاد قدرت و حاکمیات هساتند.
هیچ چیز نمیتواند خود را او قید قانون طبیعی برهاند ،ویرا هر چیزی که میخواهاد خاود را او
قید این قانون برهاند ،به همان انداوه کاه در ایان کاار توفیا یاباد ،خاود را ناابود مایسااود و
بدینسان ویژگی تخلفناپایر قانونی که او مدعی نقض آن است ،اثبات میشود .نهااد حاکمیات
بدون توجه به قوانین طبیعی ،نامشروع است و استمرار آن نیز مشروع نخواهد بود.
قانون طبیعت خصلت دائمی و مطل دارد و نهادهای نسبی بشری چون قدرت را با اعطاای
مشروعیت به اقتدار تبدیل می کند و در نهایت با قیودی خاص ،شکل عالی این اقتدار باه اسام
حاکمیت تحدیدشده با قوانین طبیعی مطل را به رسمیت میشناسد.

نتیجهگیری
قدرت طبیعی یا خام باهمنظاور ورود باه جواماع انساانی بایاد کساب مشاروعیت کناد و مبناای
مشروعیت آن در مکتب حقوق طبیعی ،تبعیت او قوانین طبیعی اسات قاانون طبیعای مطلا باا
اعطای مشروعیت به قدرت خام ،آن را به اقتاداری مقباول در جامعاۀ سیاسای تبادیل مایکناد
اواینرو اقتدار او جنس قدرت است که مشروعیت بدان ضمیمه شده است .بهعباارت دییار قادرت
خام بهوسیلۀ عناصری ،بسته به نوع مکتب ،که در حقوق طبیعی این عنصر قوانین طبیعای اسات،
مقبولیت و مشروعیت مییابد و مراد او مشروعیت قدرت ،حقانیت قدرتی است که اعمال مایشاود
تا بدینوسیله ،قدرت مستح اطاعت باشد .در مکتب حقوق طبیعی مراد او قدرت مشروع قادرتی
است که مطاب قوانین طبیعی و خلقت و طبیعت انسان باشد و او حقوق طبیعی صیانت کند.
انسان موجودی اجتماعی است که برحساب ذات خاویش باه اجتمااع روی مایآورد و ایان
اجتماع به ین سری قوانین و مقررات برای تسمین عدالت اجتمااعی و تضامین حقاوق و آوادی
های اساسی شهروندان نیاو دارد و این قوانین باید توسط حاکمیت که اقتدار برتر و عالی و فاوق
همۀ قادرتهاسات ،در جامعاه اعماال شاود ،بادیهی اسات اعماال ایان حاکمیات نمایتواناد
لجامگسیخته و بدون چارچوب باشد مکتب حقوق طبیعی قائال باه تحدیاد حاکمیات توساط
قوانین طبیعی است و اجاوۀ تعر به حقوق طبیعی انسان را نمیدهد ،چراکه مشاروعیت ایان
حاکمیت مبتنی بر قوانین طبیعی است و چنانچه بخواهد حقوق طبیعی را نقض کند ،شایساتۀ
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اطاعت نخواهد بود و تمامی قوانین وضعشده توسط بشر باید با قوانین طبیعی که قوانینی ثابات
و جهانشمول هستند ،مطابقت داشته باشند.
قوانین طبیعی مبنای حقوق طبیعی بوده و در جوامع بشری ماورد احتارام اسات ،باهعباارتی
حقوق طبیعی وادۀ قوانین طبیعی بوده و حقوقی انکارناپایر و غیرقابل انتقاال و غیرقابال تحدیاد
بهوسیلۀ ومان و مکان است و در همۀ ومانها و مکانها بهطور یکسان جلوهگری مایکناد و هایچ
قیدی را نمیپایرد و اروشمند و جهانشمول و مطل و ناظر بر نهادهای نسبی مثل نهااد قادرت و
حاکمیت است و آنها را محدود میکند ،چراکه حقوق طبیعی انسان در پی قوانین عالم طبیعت باه
وجود آمده است و سخن او هر نوع حقوقی آنیاه مقبول و مشروع خواهد بود که ریشاه در قاوانین
طبیعت داشته باشد و تابع عدالت طبیعی باشاد .تماامی قاوانین موضاوعه کاه در جواماع بشاری
تصویب و اجرا میشود ،اگر مطاب این قوانین بوده و در تعار با آنها نباشد ،مشروع و در غیر ایان
صورت هرچند مدون و تواف شده باشد ،مواف عدالت طبیعی نیست و مشروعیت نخواهد داشات،
چراکه عدالت طبیعی خود ،نوعی عدالت است که بر پایۀ طبیعت استوار شده است و چون طبیعت
و خلقت عادغنه تلقی میشود ،پس قوانین ناشی او آن هم طبعا عادغنه خواهد بود .بنابراین حقوق
مبتنی بر این قوانین هم طبیعتا عادغنه تلقی میشود .اجرای عدالت طبیعای و حفاظ و صایانت او
حقوق طبیعی ،در اعمال حاکمیت مقید به قوانین طبیعای در یاد حکاومتی مشاروع امکاانپاایر
خواهد بود و قانون وضعی بشر اصل و مبنایی ندارد و کار آن محدود به تعیاین شایوههاای اجارای
قانون طبیعی است ،هرچند قوانین وضعی نیز مهماند ،اما در نهایت این قانون طبیعی است کاه آن
را قضاوت میکند و تمامی قوانین در جامعۀ بشری باید مطاب با ایان قاوانین وضاع شاود و هایچ
قانونی نمیتواند آن را سلب یا نقض کند یا کاهش دهد .نهادهای سیاسای در جامعاۀ انساانی ،بای
تردید نهادهایی نسبیاند و هرین حدود و قیودی دارناد .اطاالق حاکمیات در جواماع بشاری باه
معنای اطالق در عالی بودن این قدرت نسبت به سایر قدرتهاست و این باه معناای تحدیدناپاایر
بودن حاکمیت و اعمال قدرت بیقید نیست .حاکمیت بهعنوان یکی او مهمترین نهادهای سیاسای
بشری ،با هر منشس و هر تفسیر و تعریفی ،در اغلب مکاتب و گفتمانهای حقوقی و سیاسی ،نسابی
است و دوام عر اندام در برابر قوانین مطل طبیعی را ندارد .مقاومات نهااد نسابی در برابار ایان
اطالقات ،مشروعیت آن را خدشهدار میساود و چنین نهادی اصوغ قادر باه اجارای عادالت اصایل
نیست ،در نتیجه قابل اطالعات و فرمانبرداری نیست.
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