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 حاکمیت کدام قانون؟ 
 

 1401ماه دی 3 -شهرام اتفاق

 مقدمه:  
اقدام به برگزاری چند نشاتات درباره موعاو    «فردای اقتصااد»رساانه ززن   به تازگی 

ز خردمندی در  باند آن را به فال نیک گرفت نموده اسات که  »قانون ز حاکمیت قانون«

 1را ستود.  سرفصلانتخاب ان  

ها جملگی بر منزلت »قانون ز حاکمیت قانون« میهمانان ان  نشااتااتدر نگاه نختاات   

. اماا در  داننادز سااااماان ناافت  امور جاامااه انرانی را در گرز برقراری آن می  رنادتاککیاد دا

مترتب بر مفهوم زاحدی     هاقدر آن نشاتاتزاقع  مانای »قانون« در نزد ساخنوران االی

که به رغم آن . دنکبا فهمی متفازت مراد می هر نک از انشااان  زا ه »قانون« راز نیتاات  

 . «ریز ش  ریگر چه ماند در نبشت  شبه توصیف موالنا: »

برجتاته    هانشاتات بهای ان نکی از دساتازردهای گران توان اداا نمود کهمی رز ناز ا

 چندرسااد که کنکاد در باب ز به نظر می ه اسااتهای بنیادن  بودنمودن همی  تفازت

   :   راهگشای ما در انکشاف ان  تمانزات زنربنانی باشدهاآنفقره از 

 :الف( »قانون« و »منافع ملی«
گردم  »دزباره برمی  گوند: قانون میماهیت    توعای همانان در  ی  نکی از م ازل در نشاتات

منافع ملی که فونداسایونی هتات برای تارنف قانون ز قانون به مانای دقی  به اهمیت 

  2کلمه.«
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ان  اسات که »منافع ملی« زنربنانی برای   آن فرهیخته گرامی  مفهوم متاتنب  از ساخ 

اساتوار     های آنتارنف »قانون« اسات نا به بیان دنگر  »قانون« سااختمانی اسات که هانه

 شود )نا باند بشود(.  میبر شالوده »منافع ملی« بنا 

ارج    ماناایباه  در حاالی کاه تلقی ناادشاااده از رابناه میاان »قاانون« ز »مناافع ملی«   

 «حقوق فردی»مفهوم نامتاینی به نام»منافع ملی«  نتاابت به  مرتبت شااکن ز  دانتاات 

 است. نی بالزجه اداا البتهز  است

هتتند  ک »امر جمای«  ناز   نینمودها   یمنافع مل ان  یحقوق ملمفاهیمی مانند  در زاقع 

دستخود  توانندیم همواره بالنبع  ز   رزندشمار میبه  یاز زمان ز مکان ز نامتا  یتاباز 

 برالیکشااور ل کنمثالً در د.  نباشاا متضااادبه کلی  های گوناگون ز گاه ریتفتاا ان رییتغ

که »منافع چههنگام  بر سار آنز هم  گذارندیاحترام م   یهمه احزاب به قوان  ک یدموکرات

  ی کردها نرز دن یدر حال منازاه هتااتند ز ها از به قدرت رساا  شااود یخوانده م   «یمل

  . رندیگیبه خدمت م  یز داخل یخارج استیرا در ارصه س یکامالً متضاد

    یاز نامتاز تارنخی  نمونه بارز   کن   شادن نفت  یمناقشاه بر سار مل  نیز در جاماه انرانی

شاادن  یهتااتند که مل ماتقد یکه برخچنان  . شااودمحتااوب می  «منافع ملیبودن »

    اداادر تخالف آشاکار با انشاده اسات ز  راننحقوق ملت ا یفایصانات نفت  سابب اسات

ای به  نتیجهکردن نفت     یبه اصاانالم مل  دادنهتااتند که رز رأی  نبر ا  زین  گرند یبرخ

شاده  ینشاده اسات  بلکه دزلت یاسات ز نفت مل نداشاتهدر بر   راننملت ا جز ختاران برای

  3است. 

مااصاااری از     نمونه4چنی  مجادله بر سااار خرزر برنتانیا از اتحادنه ارزها نا برگزنتهم

 5آند. فقدان اجما  بر سر منفات ملی میان مردم انگلتتان به حتاب می

  «منافع ملی »مانند    یکه ابارات دهدینشاان م هانی از ان  دسات  نمونهبه ساخ  سااده   

 ندارد.   یزاحد  یداللت بر مانا
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حقوقی     هر فرد شاااامال »ح  حیاات  ح  ماالکیات ز ح  آزادی« 6«طبیایحقوق  »اماا  

منافع  اناز حقوق   یتابا   7ه«یهتااتند ز به انوان »متااتقالت اقل  یز فرازمان  یفرامکان

 8. ندتتینزمانی دزره  نا آن  نا انآن ملت   ان  نا

محصاول تحول اندنشاه در ارزهاسات ز برای جاماه  «حقوق طبیای»البته رزشا  اسات که  

هنگامی   یقانون  یچن اسااتقرارشااود ز از ان  رز  انرانی مفهومی زارداتی محتااوب می

ز بتتر   مفاهیم نوآئی  دزران مدرن باشد هذنرای  زبانیم  که جاماه  خواهد بودمانا زاجد 

 ز سازگاری را فراهم سازد.   هماهنگیالزم برای انجاد نوای 

ح  دخال ز زجود دارناد کاه »جاامااه میزباان«  نیز  برخالف حقوق طبیای  حقوق دنگری  

 10ز حقوق موعواه 9. در اننجا با ترکیبی از حقوق ارفیهانی از آن را داردهاره  تصرف در

 طرف حتاب هتتیم.  

ز ساسا  همان جاماه کشاف  های خودجود ز نظم یجار  یهاسانتاز دل   یحقوق ارف

الزم  ز  د بودنخواه دناز الزامات دزران جد  برخاساته  حقوق موعاواهز   شاوندیم تصارن  

به انوان نمونه  اگر .  بیازرندبه زجود   های که  اجتماایسانت  هانی دردگرگونی اسات تا

تا توجه  منرنساو ناگز کناز  م یباشادر نک کشاور حقوق ز قانون آب« »  نمترصاد تدز

آب در   عنتوز انمصاارف  ت یکدرباره مال  یقوااد ساانتها ز رزال هیخود را مانوف به کل

  می مفااه   13ز حقوق درنااهاا  12الملالحقوق بی   گر ند  یز از ساااو  11میهماان جاامااه کن

افززده اسااات ز »حقوق ز قاانون آب« باه     ز درنااهاا  دربااره مناابع آبی مشاااتر را    ینننو

 کرده است.    یدنز عواب  جد  هاتنمحدزدرا ملزم به    کشورها

بخش  ز آگاهیبتایار نافع   «حقوق»کانت درباره   بندیتقتایمتوجه به رساد که به نظر می

گوند که شااامل حقوق از حیث اجتماای  از دز قتاام حقوق سااخ  می کانت.  باشااد

   طبیای حقوق خصاوصای ز حقوق امومی اسات. اما از حیث منشااد هیدانش  حقوق را به 

 (  1)تصونر شماره  14کند. تقتیم میز غیره موعواه حقوق 
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بااشاااد. »قاانون«   »قاانون«  ونیز فوناداسااا  ربناانزتواناد  نمی  »مناافع ملی«   باه ان  ااتباار

اسات ز برخالف آن  مضامون »منافع ملی« در   ترز که   دارتررنشاه  ترمفهومی بلندمدت

. چرا که نفع جمای ساکنان نک زاحد سیاسی شوددگرگون میتری  های زمانی کوتاهبازه

مدام در حال تغییر اسات. افززن بر    به نام ملت  متناساب با سایر تحوالت شاتابان جهان

ملی« همواره  ان   »قانون« از زفاق بیشاااتری در نک جامااه برخوردار اسااات ز »منافع 

 تر از »قانون« است.    محل مناقشه است. به بیان ساده  »منافع ملی« بتیار رزبنانی

 :ب( »حقوق طبیعی« و »خیر عمومی«
شاود ز منرم می  «جمای ری»خرابنه آن با ز   «یای»حقوق طب موعاو در نشاتات ساوم   

گوند:  می ان  مفاهیم میان  برای هرتو افکندن بر مناساابات  آن جلتااه   نکی از میهمانان

حقوق

خصوصی

ح  به شید

ح  به شخص

...

امومی

ح  حکومت

ح  ملی

ح  بی  الملل

 (: تعریف کانت از حقوق1تصویر شماره )
 .1401ماه حاکمیت کدام قانون؟، رسانه فردای اقتصاد، دی(؛ 1401منبع: اتفاق، شهرام )
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»شاااماا گااهی برای رسااایادن باه ناک خیر جمای  ممک  اسااات ح  فردی را زنر هاا 

   15«بگذارند. 

ز شار    دیق یب تنحاعاران در نشاتات  بر ازلودنگر  از  یاداا  برخ  نساسا در تقابل با ا

 . زرزندیاصرار م  یحقوق فرد

 با دز رزنکرد مواجه هتتیم: جا در ان 

(i )  یجما ریخ» کنبه  دست نافت   یبرا «یفرد  هایح »رزنکردی که قصاد دارد تا »   

  گرزه   کنااسااات کاه قرار  ان   از  دهاد   در امال ر  میماموالً ز  چاه  د ز آنهاا بگاذار  رنرا ز

»توساااه  »امت«  »طبقه کارگر«  »ملت«   خود را به نمانندگی از   یاساایاراده سااخاص   

 کند. می لیجاماه تحمبه  «یجما ری»خ ز «یاقتصاد

(ii  رزنکرد )  تواند نک سااختار اجتماای می  کنده گمان میکاسات متقابلی دزم  رزنکرد

 مورد تادی زاقع نشود.  یحقوق فرد  شراننی هربرها  کند که تحت آرمانی  

که در    مارفی کنمسومی را   رزنکرددر تمانز با دز رزنکرد هیشی    تا  کوشم میجا در ان 

رسااد که کندزکاز  میان نیامد ز به نظر میبه آن نشااتاات مغفول ماند ز سااخنی از آن 

 سودمند باشد.   درباره آن

(iii رزنکرد ساوم بر ان  بازر اسات که برخی ازقات  صایانت از بخشای از حقوق ) طبیای   

آند که ساات. مثالً شااراننی هیش میانگری از حقوق فردی  دمتااتلزم تادی به بخش  

 حفظ ح  حیات در گرز زنرهاگذاشت  ح  آزادی است. 

با تزرن  زاکتاا  فل    در هند 16تائودننی   یآئهای  به انوان نمونه  برخی از زنرشاااخه

»انادنشاااه بااطال«  غلباه  کردناد ز آن را نااشااای از  اطفاال باه فرزنادان خود مخاالفات می

در  شادند.  فل  می همه امرشاان  کودکانی بود که برای  اتدانتاتند. حاصال ان  ااتقادمی

اختیار اداره امور فرزندان بر اهده هدر ز مادر باشد  اجبار به    چنی  شاراننی  هنگامی که
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  « اقتدار بیرزنی»خانواده از ساوی نک  «سالب آزادی»تایناسایون فرزندان  مترادف با زاک

 . شودتلقی می

در همی  چارچوب   نیز «19کوزند»های اخیر به ماجرای زاکتایناسایون اجباری  زاکنش

نا قرننینه   تزرن  اجباری نک زاکتاا اقداماتی نظیر    طرفقابل بررساای اساات. از نک 

دنگر  نک  طرفاز    ز  د نقض »آزادی« افراد نک جاماه محتااوب شااودنتوا  میاجباری

 تواند »حیات« دنگر شهرزندان را به مخاطره بیاندازد.  ناقل زنرزس کرزنا  میفرد 

ز از همی  رزی  هر دز زجاه   اساااتزاقف  ز هاارادزکا  هااناک باه خوبی باه ان  هیییادگی  

:  نونتد می  «جمای  »خیر  مفهوماز نک سو در نقد  د. از  نکمی  متئله را به کفانت توصیف

ماموالً   شاود یم   یهدف مشاتر   که جاماه به خاطر آن ساازمانده ان ی»آرمان اجتماا

.  شاااودیم   فیتوصااا یمنافع اموم  ان یرفاه اموم   یاموم  ریبه انوان خ یطور مبهمبه

 یمان   یامل خاصا   ییتا یاصانالحات برا   نکه ا  دیفهم  توانیم   هم  ادنبدزن تکمل ز

  ی هابه هدف  یفرد بتااتگ کنز ساااادت  یندارند. رفاه مردم مثل خوشاا  یکامالً زاعااح

 توانیز آن را نم  شاااودیم  افتن باتیاز ترک  یکه در تنو  نامحدزد  دارد  یادنز  اریبتااا

   17هدف زاحد ابراز کرد.« کندر  یطور کافبه

 : کاه  کنادمیز تاککیاد    زدیخیبرم فردگرانی    درباارهکژفهمی    باه نقاداماا از ساااوی دنگر   

آغااز کناد کاه کال   نیهاااز انتاااان  کاه نا  یباه جاا  نی  فردگرا نرا  یبادفهم   ن»منااب  ا

افتاده ز زجود افراد تک شاود یدر جاماه مشاخص م  یبا زندگ شاانتیسارشات ز شاخصا

استوار   یافراد   یخود را بر فرض زجود چن  یهااستدالل ان  ردیگیم   یهنخودبتنده را بد

   18.«کردیبه در  ما از جاماه نم یکمک قتاًیحق نیبود  فردگرا  ی. اگر چنکندیم 

ز   میتاتیمواجه ن  «یجما ریتحت انوان »خ  انهنگراجمعساوم  ما با نک تلقی    کردندر رز

 ینوا  جاادنز ا  یفرد  هاایح   انیام   دلتااابرقراری    چاه در کاانون توجاه قرار دارد آن

 است.   متنو  ز متکثر جاماهنک حقوق در   نا انیم   یسازگار
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 :«نئولیبرالیسم»و   «قانون»ج(  

گوند: »نئولیبرالیتام با همی  می  «جمایخیر »در همان نشاتات ساوم  میهمان مدافع 

ها چه نئولیبرالنابرابری را گتااترد داده اساات ...    مالکیت  اصاال هانک ز با همی  ح 

کنناد ... از گونناد کاه اگر شاااماا در جاامااه هول توزنع کنیاد  مردم کاار نمیگونناد؟ میمی

مردی را گونند که اگر ساایل آمد ز خانه نک هیرآن طرف مخالفان ]نئولیبرالیتاامم می

 19«تخرنب کرد  چرا نباند به ان  فرد کمک کنیم؟

از  یرشد ز توساه برخ  ا یدر آس یخنتار  اتیبا اشاره به تجرب   ارجمندآن سخنران سسا 

  های مبتنی بر »خیر جمای«محصااول به کاربتاات  رزد  را  یکره جنوب  ریکشااورها نظ

 . کندیز از آن دفا  م  داندیم 

از داساتان    غالباً»خیر جمای«  هایحائز اهمیت اسات که رزانتالتفات به ان  موعاو   

به موعاو  تحصایل ز درمان  رفته  رفته  شاودآغاز می دنده در جاماهافراد آسایبانگیز غم

دزلت در اقتصااد سار    داریگری ز بنگاهتصادی ازسارانجام   کند ز تامیم هیدا میرانگان  

 آزرد.  در می

نونتد: »در می اندهای اجتماای مواجه شدهافرادی که با آسیب دربارههانک که  در حالی

ای در برابر حوادث نااگوار  توانیم خاارر از باازار  برای همگاان بیماهناک جاامااه آزاد  می

مجبور نباشد از آن سقو  کا فراهم سازنم ز بدن  زسیله حداقلی تایی  کنیم که هیچ

هاای تحصااایلی توسااا  دزلات را تاکنیاد هزنناههرداخات نیز  افززن بر ان   هااناک   20کناد.«

ز آن   شاماردآفرننی دزلت را برای حل متاائل محی  زنتاتی مجاز مینقشز  21کندمی

  22کند. را توصیه می
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شااود  متاائله اصاالی از حذف چه ماموالً بر الیه هانک تبلیغ میرز برخالف آناز ان 

  نا کم توجهی به محی  زنتت رانگانخدمات اجتماای  ادم حمانت مالی از تحصیالت  

 است.   حمانت از »اقتصاد بازارمحور« چه در کانون توجه از قرار دارد ز آن نیتت

»بازار« بیش از هر  بر ان  گمان هتاتند که   »اقتصااد بازارمحور«هانک ز همه طرفداران  

اصااارار دارند که   از همی  رزی نیز»خیر همگان« اسااات ز  تکمی نهاد دنگری  قادر به 

تر از حقوق فردی )حیات  مالکیت ز آزادی(  تواند زنربنانی متتحکمنمی   حاکمیت قانون

 داشته باشد.  
 

 
 

 ها و مراجع:پاورقی
 
( 3  )  قانون تیرابنه اقتصااد ز حاکم( 2  )درسات فنقانون؛ از تصاورات نادرسات تا تار تیحاکم (  1های )نشاتات رجو  کنید به 1

 در رسانه فردای اقتصاد.    با قانون؟ تیحاکم  انقانون   تیحاکم
فانل    01:19:30حوالی اقتصاااد    یدرساات  رسااانه فردا  فنقانون؛ از تصااورات نادرساات تا تار تی(؛ حاکم1401) ازلنشااتاات   2

 در آدرس: تصونری  

https://fardayeeghtesad.com/x4Zf 
 : چهار متتند زنر به دیرجو  کن شتریمنالاه ب یبرا 3

   در آدرس:2144کد خبر   یراننا  یسلماسند ۀرسان  م یرفتنهذ  یرا همان زمان م شنهادیه   دن(؛ با1387) وننهما  ان نکاتوز ▪

http://irdiplomacy.ir/ 

   در آدرس:2179کد خبر    یراننا  یسلماسند ۀرسان  م یکنیافتخار هم م  منکرد  ی(؛ نفت را دزلت1387)  یموس  نژاد یغن ▪

http://irdiplomacy.ir/ 

  رانن  صانات نفت ا1329اسافند    29بود؟ ز چرا ها از    یاز مصادق هم مل  شیالف(؛ چرا نفت ه  1400) یمرتضا   یکاظم ▪

  :گفتگو با شهرام اتفاق  در آدرس  -شد؟    یدزلت

https://youtu.be/3jMgUIXgZms 
 -شااد؟«   یدزلت راننبه باد  صاانات نفت در ا 1329اساافند  29که از  شااودیب(؛ »چرا اداا م 1400) یمرتضاا   یکاظم ▪

  :در آدرس   یصحاف میگفتگو با ابراه

https://youtu.be/vXVa4nK0NQc 
4 Brexit 

 یدرباره منفات مل تواف م داز ا  یگرند نمونهدر انران مااصاار  ( Crescent Petroleum Contractقرارداد نفت کرساانت ) 5

 .5383ساله کرسنت  رززنامه ااتماد  شماره  20(؛ جنجال 1400) کرسنت به: دیرجو  کن شتریمنالاه ب ی. برارزدیشمار مبه



 حاکمیت کدام قانون؟ /   اقتصادفردای 
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6 natural rights 

 ( reasonable reasonمنت  از اقل اقالنی ) 7
   .141ز   140  123   94ص    یاضدانلو  نشر ن دیدرباره حکومت  برگردان حم یا(؛ رساله1397ال   جان ) 8

9 Customary law 
10 Positive law 

  یبوده است. منبع اشتراک  یراننآب در جاماه ا یمنبع اشتراک کندر مصرف   یقوااد سنتجمله  »حقابه«  از مثالً رزنکردی به نام   11

ها  مزار   ممک  اسات با  زیکنندگان نآب چاه باشاد ز مصارف  ان  ینیرزمنز  یهاممک  اسات آب چشامه   آب رزدخانه  آب قنات  آب

  ییچارچوب مشخص تا کنکننده را در  سهم مشرز  هر مصرف  ان زانیم  »حقابه«  جاماه انرانی  الگویدر    ها  رزساتاها باشند.خانه

 کرده است.می
12 International law 
13 Law of the sea 

 انتشارات نقش ز نگار.   یدیب دره ی(؛ فلتفه حقوق  برگردان منوچهر صانا1380کانت  امانوئل ) 14
 در آدرس: فانل تصونری   00:46:10حوالی اقتصاد    یبا قانون؟   رسانه فردا تیحاکم  انقانون   تِی(؛ حاکم1401) سومنشتت  15

https://fardayeeghtesad.com/x5Xn 
16Taoism   

 . 106هاداد  نشر نگاه مااصر  ص  دیز حم  یتفضل دزننبرگردان فر   ی (؛ راه بردگ1390فون )  شنفردر  ک نها 17
 .8برگردان محت  رنجبر  نشر مرکز  ص    یز نظم اقتصاد  نی(؛ فردگرا1394فون )  شنفردر  ک نها 18
 .یرنتصو  لنفا  :0100:43 یوم  حوالسنشتت  19
 . 186ص   ی برگردان ازتاهلل فوالدزند  نشر ماه  ی(؛ در سنگر آزاد1400فون )  شنفردر  ک نها 20
انتشارات  نژاد یغن یز موس  یریما دیجلد سوم  برگردان مهش  یز آزاد یگذار(؛ قانون  قانون1393فون )  شنفردر  ک نها 21

 . 71اقتصاد. ص  یایدن
 .26  ص 32سال هنجم  فصل بهار  شماره  اران یمجله قلم تت نز  یز مح  کن(؛ ها1401اتفاق  شهرام ) 22


