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تاریخ پذیرش نهایی مقاله9317/6/91 :

چکیده

يكي از بزرگترين دستاوردهاي بشري درحوزه تمدن ،فرهنگ و مدنيت ،ابداع ،تدوين حقوق و تصويب
قانون استكه ضرورت وجود و رعايت آن درطول تاريخ به طرق مختلف توجيه شده و مردم نيز با پذيرش
آمريت آن كه ناشي از جلب منفعت و دفع ضرر است خود را به رعايت و اجراي آن ملتزم نمودهاند .علماي
حقوق بينالملل و جامعه هر يك خاستگاه ويژهاي را براي تبيين مباني فلسفي حقوق معرفي كرده و با
پيريزي مكاتبگوناگون فلسفي به تثبيت و دفاع ازانديشههاي خود برخاستهاند .درحقوق بينالملل عدالت
منشاء پديداري حقوق تلقي ميشود و قانونگذار است كه قانون را وضع يا لغو ميكند در حالي كه در
جامعهشناسي عواملي چون ضرورتهاي اجتماعي ،نظم عمومي ،حكمراني مطلوب و همبستگي جمعي
هستند كه به حقوق موجوديت و حيات ميبخشند و آن را در افراد جامعه حكمفرما ميسازند و انسان در
اين علم موجودي تاثيرگذار و نقشآفرين استكه ميتواند شرايط موجود را به سوي بهبود وضعيت بشريت
سوق دهد به عبارت ديگر انسان ،ماشين نيست.
واژگان كليدي :حقوق ،مكاتب فلسفي ،حقوق بينالملل ،جامعهشناسي ،نظم عمومي ،عدالت.
مقدمه

به گواهي تاريخ در عصر حجر انسانها به شكل غارنشيني زندگي ميكردند و هركس فقط مراقب
خانواده خود بود .به تنهايي به شكار ماموت ،خنجر دندان و بوفالوهاي پشمالوي شمال ميرفت و هر
موجودي را شكار ميكرد تصاحب مينمود .ابزارهاي كنوني موجود نبود و خشونت زندگي را با تمام وجود
حس ميكرد .روزها به دنبال غذا و شبها درون غارها از سرما و تاريكي در هراس بود تا اين كه به طور
اتفاقي راه روشن كردن آتش را با سنگ چخماق ياد گرفت و سختيهاي زندگي اندكي كاهش يافت .با
 .9گروه حقوق ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تبريز -ايران.

E- mail: movassaghi@iaut.ac.ir

پائيز

اين حال زندگي ساده و بدون ارتباط با ديگران را به پيش ميبرد و با آشنايي با كشاورزي و اختراع چرخ
احساس كرد كه بايد مازاد محصوالت خود را به ديگر غارنشينان كه آنها را نميشناخت عرضه كرده و با
كاالهاي مورد نياز خود مبادله و تعويض نمايد بدين ترتيب جوامع ابتدائي شكلگرفت و بازارهاي كوچكي
به صورت خودجوش تاسيس يافت و وجود نهادهاي قوي و قوانين محكمي براي مراقبت از تجارت و
نظم اوليه موجود احساس شد و به آرامي با واژه حقوق آشنا شد كه در مفاهيم متمايز اما يك سو تجلي
يافتهاند .از نظر برخي حقوق يادآور اصول و قواعدي است كه بر افراد جامعه حاكم است و دليل وجودي
آن حفاظت از نظم عمومي و نظارت بر روابط شهروندان هر جامعه با هم است .ضمن آن كه به هر يك
از آن ها در يك وصف كلي اختياراتي اعطا كرده كه تحت عنوان مرزهاي خصوصي افراد اجتماع شناخته
ميشود .از جمله آن دسته از حقوق اوليهاي كه شامل حق زندگي ،حق اشتغال ،حق مسكن ،حق ازدواج،
حق سفر و حق تملك و صدها حق ديگر ميشود كه توسط يك نظام حقوقي مقتدر از بقاء و استمرار آن
حفاظت ميشود(كاتوزيان .)19-11 :1931 ،در عين حال حقوق در حالت تئوري ،براي تجلي به پديدۀ
ديگري تبديل شد كه ما از آن تحت عنوان قانون ياد ميكنيم كه گفته شده كه كلمهاي است كه به
صورت جهاني از اعتبار و منزلت خاصي برخوردار است و درطول تاريخ محل نزاع فرمانروايان با فرمانبران
بوده و قربانيان بسياري را شاهد بوده است به طوري كه جوامع انساني با تكيه بر آن به تكامل نسبي
دست يافته و همچنان به پيش ميتازند(ماريا ديز پيكازو.)131 :1931 ،i
بدين ترتيب حقوق به پديده اي مبدل شد كه از ماهيتي عمومي برخوردار است و دائماً در مسير تكامل
ميباشد و تابع دو مسير متمايز از هم است كه يكي از آنها «فلسفه حقوق تحليلي» و ديگري «فلسفه
حقوق هنجاري يا نورماتيو» است كه هر يك از خاستگاه متفاوتي به علم و تعريف و فلسفۀ حقوق مي-
iv
نگرند(چينهنگو .)11 :1931 ،iiماحصل كالم اين كه حقوق ميان دو واقعيت موجود iiiو ايدهآلهاي آينده
در چالش است و همان طور كه امانوئل كانت vمتذكر شده حقوق در واقع انشعابي از علم اخالق است كه
بيش از همه در اجتماع جوالن ميدهد و از ويژگيهاي منحصر به فردي viبرخوردار است كه با اندكي
فشار بر فرد و اجتماع او را به خردورزي در زمينه رعايت حقوق خرد viiو كالن viiiوا ميداردكه عين عدالت
است و بيجهت نيست كه گاهي از قانون به عنوان قدرت تعيين كننده معيارها و قواعد ارزشمند رفتاري
در جوامع ياد ميشود كه با تحكم عقالني از سوي حاكم و فرمانروا همراه است و عقل سليم بشري وجود
آن را با طيب خاطر ميپذيرد(پوالنزاس ،)11-11 :1931 ،ixو اگر حقوق در زمان تدوين يا تصويب به
ارزشها ،عرف ،اخالق ،تمدن ،فرهنگ و آرزوهاي يك ملت توجهي نكند به ويژه نسبت به ارزشها و
ايدهآلهاي مذهبي مردم بيتفاوت يا مُردد باشد با دو پديده اجتماعي قانونگريزي و قانونستيزي مواجه
خواهد شد .زيرا كه مردم هميشه بهترين داوري را از حقوق و قانون خواهند داشتكه نتيجه آن در رعايت
قانون و حقوق يا نقض آن متجلي ميگردد .درطول تاريخ ميتوان به شواهد بسياري برخوردكه مردم خود
خالء قانون را با عرف و رويهاي خاص پركردهاند و زمينهساز تصويب قانون و حقوق بودهاند ازجمله منشور

مگناكارتا xيا اعالميه حقوق بشر فرانسه در سال  1133ميالدي .در اين پژوهش مختصر قصد داريم به
داوري و قضاوت در باب تحليل فلسفه حقوق از نگاه دو علم كامالً پوياي حقوق بينالملل و جامعه-
شناسي بپردازيم كه چگونه زير ساختهاي مبنايي حقوق را بنا نهادهاند و آيا مسير كنوني حركت حقوق با
مقاصد اين دو علم همخواني دارد يا نه؟ همين طور قصد داريم به اين پاسخ رهنمون شويم كه هر يك از
اين دو رشته علمي مفهوم خود از توصيف فلسفه حقوق را چگونه بيان كردهاند و آيا حقوق در همان راهي
طي مسير ميكند كه آنها پيشبيني كردهاند يا تكامل ويژه خود را دنبال مينمايد؟ آيا نگاه هر يك از دو
علم حقوق بينالملل و جامعهشناسي به حقوق از شيوههاي سيستماتيك پيروي ميكند يا از رهنمود
هرمنوتيك؟ و در نهايت اين كه آيا حقوق براي تكامل خود به ضرورتهاي اجتماعي و واقعي توجه دارد
يا اين كه يك نظام حقوقي خودجوش و مبتكر به ذات است؟ اينها ابهاماتي است كه براي پاسخگويي
به آنها به سه شاخصه ذيل متوسل خواهيم شد كه عبارتند از:
 .1چشماندازهاي مكاتب حقوق بينالملل
 .1آرمانهاي مكاتب جامعهشناسي
 .9بنيان عقالني و وجدان جمعي.
اهمیت مسأله

در دورانهاي گذشته كه در اكثر نقاط جهان جنگ و خشونت بيداد ميكرد به تدريج انديشههاي
ايدهآلي پيدا شد كه به برخي از ارزشهاي ثابت انساني اهميت خاصي قائل شدند از جمله اصالت صلح،
موازين حقوق بشر ،ممنوعيت تجاوز ،حركت به سوي عدالتگرايي ،ممنوعيت تبعيض نژادي ،خلع سالح،
همكاري ،همزيستي و همبستگي بينالمللي و اين مفاهيم هنگامي تجلي عيني خواهد يافت كه با علم
حقوق همراه شده و با ضمانت اجراهاي اخالقي و قانوني حمايت گردند(كاسسه.)191 :1911 ،xi
با اين حال آن چه كه در عمل مشاهده ميكنيم وجود يك نوع شك و ترديد پيچيدده در مواجهده بدا
حقوق است زيرا كه حقوق به عنوان يك دستاورد دنياي مدرن هنوز از مقبوليت همگاني برخوردار نشده و
به صورت مجموعههاي خرد و كالن از رعايت آن شانه خالي ميشود .حال آن كه ايمان به نظام حقوقي،
بقاء را نيز به دنبال دارد و عدالت در يك چنين وضعيتي فرصت ظهور و تجلدي پيددا مديكندد .آمارهداي
گوناگون سازمان ملل متحد حكايت از آن دارد كه عامل بسياري از معضدالت جامعده بدينالمللدي پشدت
كردن به حقوق و ارزشهاي منشور و اعالميههاي حقوق بشري است .فقر ،گرسدنگي ،بيكداري ،جندگ،
عقبماندگي ،مهاجرت ،پناهندگي ،نابردباريهاي اجتماعي ،نژادي ،اقليتي ،مذهبي ،اپيدميهاي گونداگون
و ديگر بحرانهاي موجود معلول جدي نگرفتن حقوق است .وقوع جنگ جهاني دوم شاهد اين مدعاست.
مجموع تلفات انساني جنگ جهاني دوم  11/131/111نفدر بدود كده از ايدن تعدداد  19/111/111تلفدات
نظامي و  13/911/111نفر تلفات غير نظاميها بود(گروه تاريخ؛ دفتر تحقيقات و برنامدهريدزي درسدي و
تاليف .)11 :1911 ،با يك نگاه گذرا به ساختار فعلي جامعه بينالمللي به ايدن نتيجده مديرسديم كده آن

پائيز

كشورهايي كه توسعه يافته و حتي ابرقدرت محسوب ميشوند آنهايي هستند كه قانون و حقوق در آنها
محور تمام فعاليتهاي اجتماعي بوده و خود را تابع اصولي چند شناختهاند بددين ترتيدب خدط قرمزهدايي
براي خود تعريف كردهاند كه عبور از آن با واكنش سخت و شديد جامعه و افكار عمومي روبرو خواهد شد
(شاو .)3 :1911 ،xiiاساساً هدف حقوق تالش براي رسيدن به ايده آلهاست اما بسياري از مقررات حقوقي
فقط در حالت تئوري حيات دارند و جنبۀ ميداني و اجرايي پيدا نميكنند بالعكس تالش براي نقض آن يدا
بي تفاوتي به آن به يك رويه عموميت يافته تبديل شده است و اين وضدعيت بده خواسدتههداي مشدروع
انسانها صدمه زده و حقوق با واكنشهاي توام با تاخير به دفاع از ذينفع خود مديپدردازد(دل .وكيدو،xiii
 .)91 :1931ما تاثيرات حقوق را در زندگي روزانه خود ميبينيم از الزام بده ثبدت تولدد ندوزاد ،آمدوزش در
مدارس ،انعقاد عقود مدالي و حقدوقي تدا نكداح و دريافدت حقدوق بازنشسدتگي از بازتداب اندوار حقدوق
برخورداريم(تروپه ،)3 :1931 ،xivو هنگامي كه اوراق حساب ماليات را وصول ميكنيم آن را نه يك عمدل
سياسي كه يك وظيفه حقوقي تلقي ميكنيم كه بايد هزينههاي مربوط به نظم اجتماعي و توسدعه پايددار
را بپردازيم بدين ترتيب احتياجات روزمرۀ انسانها در مقررات حقوقي و قوانين پيشبيني و بدرآورده شدده
است و دليل اطاعت ما از حقوق اين است كه عقالً به عادالنه بودن آنها حكم ميدهيم و مطابق بايدد و
نبايدهاي آن رفتار ميكنيم(همان .)11 :بدين ترتيب ميتوان نتيجه گرفت كه حقوق يكي از شاهكارهاي
ساخته دست بشر است كه تعالي بخش زندگي بشري در كليت خود است .در عين حال با حركدت حقدوق
به جلو نظم عمومي و اخالق ،فرهنگ ،تمدن و توسعه پايدار هر يدك معندا و مفهدوم خاصدي يافتده و در
مسيري كه حقوق براي آنها تعريف كرده است به كار گرفته ميشوند(راسخ .)13 :1939 ،اگر به ماهيدت
حقوق و قانون (حقوق مدون و مصوب) توجه كنيم در يك معنا با خصوصدياتي چدون الزماالجدرا بدودن،
عموميت ،آمرانه ،تجلي عيني ،وضوح ،تعيين همۀ زوايا ،آيندهنگري ،راهحل مشدكالت اجتمداعي ،ديددگاه
جمعي جامعه  ،حافظ منافع عمومي ،آميختگي با اخالق ،عادالنه بودن آن ،اجدراي بددون توقدف ،مفيدد و
نتيجه بخش ،امكان اجرا و سازگاري با شرايط موجود مواجه ميشويم كه در هدي پديددۀ ديگدر سداخته
بشري قابل مشاهده و تجربه نيست(همان.)3 :
اهداف تحقیق

هدف كلی تحقيق

شناخت تطبيقي مباني فلسفي حقوق از چشمانداز مكاتب حقوق بينالملل و جامعهشناسي كدامند؟
اهداف اختصاصی

 .1ارزيابي مباني فلسفي حقوق از نگاه مكاتب حقوق بينالملل
 .1شناخت مباني فلسفي حقوق از منظر مكاتب جامعهشناسي

 .9تعيين وجوه افتراق مباني فلسفي حقوق از ديدگاه مكاتب حقوق بينالملل و جامعهشناسي
 .1تعيين وجوه اشتراک مباني فلسفي حقوق از ديدگاه مكاتب حقوق بينالملل و جامعهشناسي.
سوالهای پژوهش

سوال اصلی

مباني فلسفي حقوق از چشمانداز مكاتب حقوق بينالملل و جامعهشناسي كدامند؟
سوالهاي فرعی پژوهش

 .1مباني فلسفي حقوق از نگاه مكاتب حقوق بينالملل چيست؟
 .1مباني فلسفي حقوق از نگاه مكاتب جامعهشناسي چيست؟
 .9وجوه افتراق مباني فلسفي حقوق از ديدگاه مكاتب حقوق بينالملل و جامعهشناسي چيست؟
 .1وجوه اشتراک مباني فلسفي حقوق از ديدگاه مكاتب حقوق بينالملل و جامعهشناسي چيست؟
مبانی نظری

تقريباً در همه كشورهاي جهان اول (پنج ابر قدرت جهان شامل اياالت متحده آمريكا ،جمهوري خلق
چين ،جمهوري فدراسيون روسديه ،جمهدوري فرانسده و دولدت پادشداهي بريتانيداي كبيدر) ،جهدان دوم
(كشورهاي توسعه يافته با تراز بازرگاني مثبت و فرهنگ غني) ،جهان سوم (كشورهاي در حدال توسدعه و
تك محصولي) احترام به قانون و جلوگيري از نقض آن يكي از نگرانيهاي اساسي جوامع مزبور محسوب
ميشود .عليرغم آموزههاي مكاتب فلسفي مطرح در دو رشته حقوق بينالملل و جامعهشناسي هنوز هدم
آمار قانونستيزي و قانونگريزي در بسياري از نقاط جهان به ويژه نيمكره جنوبي باالسدت .بدا ايدن كده
بسياري از قوانين حقوقي از سوي مردم عادالنه محسوب ميشوند ولي به دليل وجدود مشدكالت جهداني
نظير فقر ،گرسنگي ،قاچاق انسان ،قاچاق اعضاي بدن ،پولشويي ،جرايم سازمان يافته فراملي ،مواد مخدر،
قاچاق اسلحه ،بردگي جنسي ،خشونت در حال رشد ،جندگهداي پايدانناپدذير ،آوارگدي ،افدزايش ميدزان
بيكاران و پناهندگان و بيسوادي و تعصبات كوركورانه و توام با عصبيت جاهلي و هزاران نابرابري ديگدر
پذيرش رعايت حقوق به ويژه حقوق بشر يك امر الزامي نگرديده و بيتفداوتي بده قدانون و حقدوق يدك
خطاي اخالقي محسوب نميشود .بدين ترتيب بايد تالش نمود كه حقوق را به نحوي توصيف و تعريدف
نمود كه مباني فلسفي آن قادر باشد اطاعت از حقوق را به يك ارزش انساني تبديل كندكه منافع آن بيش
از نافرماني مدني است و بدين ترتيب جوامع بشري را به آرامي به سوي حاكميت حقدوق در همدۀ روابدط
اجتماعي از كانون خانواده تا عرصۀ گستردۀ روابط بينالملل بين دولتها رهنمون سازد .به همدين جهدت
است كه همان طور كه لئون دوگي گفته است حقوق محصول خواست عمومي مردم و همبستگي جمعي
قشرهاي اجتماعي جوامع است كه توسط حاكميتها و با لحاظ رضايت و اراده صريح آنها خلق ميشدود
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(فلسفي .)19 :1931 ،اگر در شناخت مفهوم حقوق نياز به حضور واقعيات اجتماعي باشد آن وقت است كه
به آموزههاي مكتب تحققي حقوق برخورد ميكنيم كه حقوق را ماحصل توافق اجتماعي و واقعيدتهداي
موجود جوامع معرفي ميكند(نياوراني ،)113 :1931 ،و هارت حقوق را آن ابزار نيرومندي قلمداد مديكندد
كه قادر است كاركرد شهروندان يك اجتماع را تنظيم كند كه داراي ريشههداي عرفدي مديباشدند كده از
مرحله انتخاب به اجبار مبدل شده است(همان .)191 :به نظر ميرسد كه حقوق در بر گيرندۀ آن دسدته از
اصول ثابتي است كه با واقعيت آميخته شده و الزام ناشي از حقوق به ايدن اصدول بدديهي متكدي اسدت
(خسروشاهي .)19 :1931 ،كلسن معتقد است كه براي شناخت حقوق بايد آن را از اوصافي چون سياسدي
كاري ،جامعهشناختي و روانكاوانه جدا كرد و به دنبال شناخت ذات حقوق بود .آن وقت ميشود حقدوق را
در معناي اصيل خود توصيف كرد و شناخت(تبيت .)11 :1931 ،xvدر نهايت ميتوان گفت كه حقوق چه از
زاويه حقوق بينالملل تحليل شود و چه از منظر جامعهشناسي ،با نوعي اقتدار توام است كه رعايدت مفداد
آن را غير قابل اجتناب مينمايد و همين عامل است كه حقوق را از قوه به فعل ميكشاند تا بر روابط بين
انسانها در هر شكل و قالبي كه باشند حاكم گردد.
پیشینه تحقیق

تبيت( ،)1931در كتاب «فلسفه حقوق» مطالعه فلسفه را براي دانشجويان حقدوق مناسدب دانسدته و
طي سه بخش به مقدمهاي بر فلسفه حقوق ،حوزۀ تاثير حقوق و مسئوليت كيفري و مجازات اشاره كدرده
است و عدالت را ارزشمندترين گفتمان فلسفه حقوق بر شمرده كه به همان ميزان قانون گدرانبهاسدت.
بدين ترتيب قانون بزرگترين ارمغان طبيعت معرفي شده و عقل بشري حكم ميكند كه قدانون خدوب از
اجزاي طبيعت است پس حقوق از اصالت برخوردار است .در عين حدال حقدوق و ارزشهداي اخالقدي در
بسياري از مواقع مقابل هم قرار ميگيرند ضمن آن كه گفته ميشود قانون و اخالق در يك مقصد واحد
به هم ميرسند و در نهايت گفته شده قانون در عمل يك اصل سنتي اخالقي است كه قرار است صحيح
را از خطا تفكيك كند.
تروپه( ،)1931در كتاب «فلسفه حقوق» به اهميت حقوق در زندگي بشر پرداخته و اعالم ميكند كده
از لحظه تولد حقوق تبلور عيني پيدا ميكند و به همه شئونات زندگي تسري مييابدد بدا ايدن حدال درک
ماهيت حقوق هنوز هم با دشواريهايي توام است .بدين ترتيب حقوق يك نظام خود كفاست و الزامداتش
را خود تعيين ميكند حال ممكن است اين الزام متكي به عدالت باشد و يا اين كه اين ضدمانت اجراسدت
كه به حقوق اقتدار و بقاء مي دهد .نويسنده كتاب را در چهل فصل به شرح فلسدفه حقدوق چيسدت ،علدم
حقوق ،ساختار حقوق و استدالل در حقوق به رشته تحرير در آورده و به يافتههداي مكاتدب اشداراتي دارد
كه درخور تحسين است و در آخر به اين نتيجه رهنمون ميگرددكه حقوق بيش از همه تحت تاثير مكتب

اثبات گرايي حقوقي شكل گرفته و اين نيروهاي مقتدر سازنده حقوق است كه به آن وجود و عينيت مدي-
بخشند و باورهاي حقوقي را به آرمان خواهي مبدل ميكند.
چينهنگو( ،)1931در كتاب «مباني فلسفه حقوق» در هفت فصل به ترتيب به پرسدشهداي بنيدادين،
نظريههاي حقوق به ويژه نظريه حقوق طبيعي ،نظريههاي اثباتگرايانه حقوقي ،جدايگزينهداي تئوريدك
براي مدلهاي دستوري حقوق ،نظريههاي عدالت يا فايدهگرايي و حقها و نظريههداي حقدوق و جامعده
پرداخته و توضيح ميدهد كه فلسفه حقوق به تشريح وضعيتهاي عمومي ميپردازد و به دنبدال پاسدخي
مناسب براي ابهامات موجود است .همچنين او از قول اميل دوركيم اعالم ميكندكه حقوق آن شاخصهاي
است كه قادر است كه ارزيابي صحيحي از هر اجتماعي داشته باشد .وي ارتبداط حقدوق را بدا همبسدتگي
اجتماعي بسيار تنگاتنگ بر شمرده و معتقد است كه حقوق با تدابير و تكنيكهاي خاص خدود مديتواندد
انسجام ايجاد كند.
پوالنزاس( ،)1931در كتاب «فلسفه حقوق» در هفت فصل به ترتيب به شرح هستيشناسي مبتني بر
پديدارشناسي ،هستيشناسي و ارزششناسي در نظريۀ پديدارشناسي حقوق ،هستيشناسي به اعتبار فلسفه
اصالت وجود ،فلسفه هگل و فلسفه ماركس ،هستيشناسي حقوق :طبيعت اشياء وحدت و كليت واقعيدت و
ارزش حقوقي و هستيشناسي به اعتبار پديدارشناسي و فلسفه اصالت وجود و طبيعدت اشديا در پدارهاي از
نظامهايكنوني فلسفه حقوق پرداخته و توضيح داده كه حقوق ميان آن چه هست و آن چه بايد باشد قرار
گرفته است كه با عنايت به انديشه كانت حقوق از زير مجموعههاي مباحث اخالق است .بنابراين حقدوق
تالش دارد كه نظم اجتماعي را برقرار كند هر چند كه گاهي اوقات با قهر و اجبار تدوام اسدت و موضدع-
گيريهاي آن زماني پذيرفتني است كه با عقالنيت و فراگيري توام باشد.
دل .وكيو( ،)1931در كتاب «فلسفۀ حقوق» حقوق را تجمعي از شدرايطي مديداندد كده بدا سدرلوحه
قراردادن اصل بنيادين و جهاني آزادي ارادههاي فردي و جمعي در كنار هم به سوي تكامل و همزيسدتي
گام بر دارند بدين ترتيب حقوق به كمال دست يافته است .نويسنده انديشههداي خدود را در سده بخدش
مفهوم ،ريشهها و تحول تاريخي حقوق و مباني عقلي حقوق پيريزي كرده و با يك ابتكار فدوقالعداده و
قابل تحسين ذات بشر را به عنوان چارچوب تشكيل دهنده حقوق معرفي كدرده اسدت .او نيدز بده رابطده
مستحكمي بين حقوق و اخالق باور داردكه كامالً با مباني منطقي سازگاري يافته است چرا كه هر آن چه
كه به عنوان وظيفه شخص قلمداد ميشود داخل در موازين حقوق است در غير ايدن صدورت بده جرگده
اخالق خواهد پيوست .بدين ترتيب حقوق و اخالق هريك پديدهاي خاص است كده بدين آنهدا تقدابلي
وجود ندارد و يكي تائيد كننده ديگري است.
راسخ( ،)1939دركتاب «حق و مصلحت؛ مقاالتي در فلسفۀ حقوق ،فلسفۀ حق و فلسفۀ ارزش» يافته-
هاي خود را درسه فصل به شرح فلسفه حقوق ،نوبت نسل سوم حقوقي ،مدرنيته و حقوق ديني ،ويژگدي-
هاي ذاتي و عرضي قانون ،حقوق ،نظريه و آموزش ،حقوق و انسانشناسي ،چيستي فلسفه حقوق ،حقدوق
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اقتضاي حداقلي عدالت ،ميراث حقوقي ما ،ناخوانده نقش مقصود ،دادگرايي نه لذتجويي ،نظريه مشروطه،
فلسفه حق ،حق و تكليف در عصر قديم و جديد ،حق به مثابه دليل حاكم ،مفهوم عددالت ،جددال حيدات،
حق بر شناختن پدر و مادر بيولوژيك ،مطبوعات و دموكراسي ،آزاد اما اخالقي ،مفهوم حقوق نسدل سدوم،
فلسفه ارزش ،ارزششناسي ،آزادي ،حقيقت و عدالت ،مفهوم مصلحت عمومي به نگارش در آورده اسدت.
راسخ معتقد است حقوق با زندگي اجتماعي انسانها گره خدورده و حقدوق و قددرت مكمدل يكديگرندد و
سيستم حقوقي كنوني در دنيا مديون فالسفه غرب است كه حاصل آن رشد و توسعه متوازن اجتماعي در
اين گونه كشورهاست.
لوي برول ،)1933(xviدر كتاب «جامعهشناسي حقوق» به تشريح بينش جامعدهشدناختي از ديددگاه دو
مكتب وحدتگرا و مكتب كثرتگرا پرداخته و اساساً تعريفي ازحقوق نداشته بلكه حقوق شخصي و حقوق
عيني را تعريف كرده همين طور راجع به حقوق عمومي و حقوق خصوصي به صدورت مختصدر اشداراتي
داشته است اما از منظر مكاتب معنوي به مطالعات نوستالژيك روي آورده و حقوق را در دورههاي مختلف
تاريخي نقد كرده است و حتي مكتب تاريخي حقدوقي را شداهد مددعا آورده و تعريدف حقدوق را از نگداه
جامعهشناختي به آن دسته از قواعد الزماالتباع اطالق كرده كه ترسيمگر روابط اجتماعي مردم با يكديگر
است و سه ويژگي براي حقوق بر شمرده كه عبارتند از :الزامآور بودن قواعد حقوق ،تحميدل آن از سدوي
يك گروه اجتماعي خاص كه شايد بتوان آنها را جزو نخبگان احتساب كرد و قابل تغيير بودن حقدوق در
بستر زمان و حوادث .از نظر هانري لوي برول حقوق نيز همانند عرف گاهي اوقات رنگ محلدي و بدومي
ميگيرد در عين حال حقوق به ويژه حقوق وضعي به شدت متكي به دولت است.
تسون ،)1933(xviiدر كتاب «فلسفه حقوق بينالملل» به افكار امانوئل كانت در باب حقوق بدينالملدل
اشاره كرده و سپس دولت ليبرال دموكراسي را توصيف نموده و در فراز بعدي به حاكميت دولت و مداخله،
حقوق بينالملل ،نظريه بازي و اخالق ،نظريه رالز درباره حقوق بينالملل و حق تعيين سرنوشدت ،حقدوق
گروهي و حق جداييطلبي پرداخته است .تسون به دنبال تشريح داليل الزامآور شدن قواعد حقوقي اسدت
و از دو مكتب حقوق طبيعي و مكتب تحققي (پوزيتيويسم) براي توصيف اين وضعيت بهره گرفته است به
ويژه كه اتكاي حقوق بينالملل در مرحلۀ اجرا ،اراده دول حاكم است اما آن كفايدت نمديكندد بلكده بده
ارزش برتر از اراده دولتها گرايش دارد تا قادر باشد در موضوعات حقوق بينالملل باور معنوي بده مندافع
حقوق پيش رو ايجاد كند و دموكراسي و عدالت در نقطۀ اوج مباني الزامآور حقوق قرار گرفته است.
كوزر( ،)1913در كتاب «زندگي و انديشۀ بزرگان جامعهشناسي» در مورد حقوق از توصيفات زير بهره
گرفته از جمله اين كه :او (كنت) به فكر مسير آيندۀ بشر است از نظر وي اين قوانين هسدتند كده مسدير
حركت بشر را تعيين ميكنند .بدين ترتيب اجتماعات انساني متكي بر قواعد و حقدوق بنيداديني اسدت .از
منظر وي حقوق بايد به مثابه يك علم اجتماعي مصالح نظري را مورد توجه قرار دهد ضمن آن كه نبايدد
از نفع عيني حقوق غافل شد و طوري حقوق را وضع و به كار گرفت كه به بهبدود وضدع بشدر بينجامدد.

حقوق در ت الش است كه محيط غير انساني جوامع را براي او تلطيف و قابل تحمل سازد و درعين حال او
را به آرامي تكامل منطبق با شرايط موجود امروز و آينده برساند .حقوق به نوعي تسليم كدنش اجتمداعي
است كه آن را به مانند يك تقدير و سرنوشت قبول دارد و فقط به سازگاري بدا شدرايط موجدود بده نفدع
انسان و نظم عمومي ميانديشد حال آن كه جامعهشناسي انسان را فعال مايشاء دانسته و به او القاء مي-
كند كه كنترل همه چيز در دستان اوست به شرط اين كه به همگرايي بينديشد .بدين ترتيب وظيفه علدم
جامعه شناسي تشريح قوانين تكامل و نظدم در جوامدع اسدت و درک عمدومي قدوانين طبيعدي سرچشدمه
تحوالت مثبت بشري است .معهذا نهاد خانواده به عنوان خاستگاه سركوب گرايشات خودخواهانده اولدين
گام براي رسيدن به همبستگي اجتماعي است كه نماد بارز آن حقوق و مقررات مربوط به نظم عمومي در
كنار همديگر براي همديگر است.
آرون( ،)1911در كتاب «مراحل اساسي انديشه در جامعهشناسي» در خصوص شناخت مبداني فلسدفي
حقوق استدالل ميكند كه حقوق به نوعي اقتدار اخالقي است و در غياب آن قانون تنازع بقاء داروين بدر
روابط انسان با انسان حاكم خواهد بود كه مقرر ميدارد نوع ضعيف بايد تابع قوي باشد .دوركيم به وجدان
جمعي اشاره دارد كه ماحصل اعتقادات مشترک اكثريت اعضاي اجتماع است كه در شكل حقدوق تجلدي
مي يابد و حقوق و وجدان جمعي داراي تاثير متقابل نسبت به يكديگرند در واقع علت الزام حقوق اطاعدت
از يك قدرت مسلط و برتر است .بعد از توصيف دكترين تقسيم كار اجتماعي او به اين نتيجه ميرسد كده
از ديدگاه جامعهشناسي دو نوع حقوق را پيش روي خود داريم كه از آنها با عناويني چون حقوق تنبيهدي
و حقوق ترميمي ياد ميشود كه كاركرد حقوق تنبيهي اعمال كيفر تبهكاران و نتيجه به كار بستن حقدوق
ترميمي جبران خطاي مدني و تشويق افراد به آشتي با ارزشهاي جامعه است .دوركيم حقدوق تنبيهدي را
وجهه شاخص وجدان جمعي ميدانست پس با كيفر دادن مجرم و خطاكار ميخواهيم وجددان جمعدي را
تسكين دهيم كه به نوعي غرامت دادن نيز محسوب ميشود .در عين حال بايد مراقب بود كده عددالت و
حقوق در مقابل هم صفآرايي نكنند چرا كه هر دو از نسبيت برخوردارندد .از ديددگاه وي هددف اساسدي
حقوق ايجاد روحيه همكاري ميان افراد يك جامعه است .حقوق تابع نظم جمعي است و به عملكرد فردي
اشخاص توجهي ندارد.
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مفهوم حقوق از نگاه مکاتب حقوق بینالملل

در طول تاريخ اين مطلب كه چگونه ميتوان به فرامين حاكم و قوانين حكومدتهدا قددرت الدزامآور
بخشيد هميشه ذهن واضعين اين گونه موازين جمعي را مشغول نگه داشته است .ضيائي بيگدلي دو تفكر
اساسي را در پژوهشهاي خود مورد تاكيد قرار داده كه شامل مكتب اصالت اراده يا ارادهگرايي و مكتدب
اصالت اعيان يا عينيتگرايي است در اين پژوهش هر كدام را به صورت اختصار تشريح مينمائيم(ضيائي
بيگدلي.)11 :1939 ،
مكتب اصالت اراده حقوق بين الملل را از حقدوق طبيعدي تفكيدك كدرده و آن را متكدي بركداركرد و
باورهاي عمومي دولتها دانسته و حقوق به ويژه حقوق موجود را محصول اراده كشورها ميداند به همان
نحوي كه بينكر شوک هلندي حقوقدان قرن  11مطرح ميكرد كه ايدن فرضديه در چهدار شدكل ديگدر
مطرح شده كه شامل نظريه اثباتگرايي حقوقي ،نظريده خدود محدودسدازي ارادي  ،نظريده ارادهگرايدي
مشترک يا اختالط ارادهها و نظريه حقوق تحققي جديد است .در نظريه اثباتگرايي حقوقي اساس حقدوق
بينالملل بر حاكميت قطعي كشورها بنا نهاده شده است(همان .) 13 :بنابراين اگدر در حقدوق بدينالملدل
مقررات جدي گرفته ميشود حاصل توافق مبتني بر رضايت كشورهاست .در نظريده خدود محدودسدازي
ارادي اين خود كشورهاست كه با كاهش يكهتازي خود را مقيد به مقررات حقدوقي مديدانندد واال ديگدر
كشورها حق ندارد او را تحت فشار گذاشته و انجام يا عدم انجام عملدي را از او بخواهندد كده ايدن خدود
محدودسازي نشانۀ اقتدار كشورهاست و ناشي از ضعف نيست .اين همان استراتژي است كه از آن با ندام
ديپلماسي ياد ميشود .بدين ترتيب توازن تعهدات بينالمللي ميان كشورهاست كه موجب ميشدود آنهدا
در مقابل خواستههاي به حق جامعه بينالمللي سر تعظيم فرود آورند(همان .)11 :مثال بدارز آن مداده  1و
 119منشور سازمان ملل متحد است .ماده  1منشور مقرر ميدارد:
«سازمان و اعضا آن ،در تعقيب اهداف مذكور در ماده  ،1بر طبق اصول زير عمل خواهند كرد:
 .1سازمان برمبناي اصل تساوي حاكميت كليۀ اعضا آن قرار دارد.
 . 1كليۀ اعضا به منظور تضمين حقوق و مزاياي ناشي از عضدويت ،تعهدداتي را كده بده موجدب ايدن
منشور بر عهده گرفتهاند با حسن نيت انجام خواهند داد.
 .9كليه اعضاء اختالفات بينالمللي خود را از راههاي مسالمتآميز به صورتي كه صلح و امنيت بدين-
المللي و عدالت به خطر نيفتد حل و فصل خواهند كرد.
 .1كليه اعضا در روابط بينالمللي خود از تهديد به زور يا اسدتفاده از آن بدر ضدد تماميدت ارضدي يدا
استقالل سياسي هر كشوري ،يا از هر روش ديگر كه با مقاصد ملل متحد مبانيت داشته باشدد خدودداري
خواهند نمود.

 .1كليه اعضاء در هر اقدامي كه سازمان بر طبق اين منشور به عمل ميآورد به سدازمان همده گونده
مساعدت خواهند كرد و از كمك به هر دولتي كه سازمان ملل متحد بر ضد آن اقدام احتياطي يدا قهدري
به عمل ميآورد خودداري خواهند نمود.
 .1سازمان مراقبت خواهد كرد دولتهايي كه عضو ملل متحد نيستند تا آن جا كه براي حفظ صدلح و
امنيت بينالمللي ضرورت دارد بر طبق اين اصول عمل نمايند.
 .1هي يك از مقررات مندرج در اين منشور ،ملل متحد را مجداز نمديدارد در امدوري كده اساسداً در
قلمرو صالحيت داخلي دولتها قرار دارد دخالت نمايد و اعضا را نيز ملزم نميكند كده چندين مسدائلي را
براي حل و فصل تابع مقررات اين منشور قرار دهند ،ليكن اين اصل به اعمال اقدامات قهري پيشبيندي
شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد»(يونسكو ،كرسي حقوق بشر ،صلح و دموكراسي با همكداري
سازمان اصالحات جزائي بينالمللي ،)91 :1931 ،و ماده  119منشور مقرر ميدارد:
« در صورت تعارض ميان تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب اين منشور و تعهدات آنها بر طبق هر
موافقتنامۀ بينالمللي ديگر تعهدات آنها به موجب اين منشور مقدم خواهد بود»(همان .)11 :در نظريده
سوم كه مربوط به نظريه ارادهگرايي مشترک يا اختالط ارادههاست(ضيائي بيگدلي .)11 :1939 ،در واقدع
تكرار نظريۀ قبلي با احتساب اراده كشورهاي هم پيمان است كه به صورت معاهده يا حقدوق بدينالملدل
عرفي xviiiتجلي مييابد .در نظريه حقوق تحققي جديد حقوق ماحصل الزامدات و فوريدتهداي اجتمداعي
جامعه بينالمللي است .بدين ترتيب اين ضرورتها در كسوت يك سازمان بينالمللدي ظهدور مدييابدد و
كشورها با عضويت در آن به الزام مقررات حقوق بين الملل پايبند ميگردند(همان .)11 :در نقطه مقابدل
مكتبهاي اعيان يا عيني گرايي قرار گرفته كه معتقدند الزامات حقوق از خدارج از اراده كشدورها بده ايدن
نظام حقوقي تحميل ميشود كه به نوبه خود يافتههاي آنان در نظريه محض حقدوقي يدا مكتدب ويدن و
مكتب جامعهشناسي حقوقي تجلي يافته است .مطابق انديشههاي طرفداران مكتب وين از جمله كلسدن
مباني حقوق مطيع اراده انسانها نيست .به نظر كلسن حقوق علم بايستههاست ،بدين ترتيب حقوق الدزام
خود را از قواعد معتبر و اوليهاي چون اصل وفاي به عهد ميگيرد به طوري كه در رأس هر قاعده جزئدي
الزام خود را از اين قاعده دريافت ميكند(همان .)11 :مكتب جامعهشناسي حقوقي نيدز از ديگدر انشدعابات
مكتب عينيگرايي است كه اميل دوركهايم بنيانگذار اين نحلۀ فكري است .پيشفرض مورد قبدول ايدن
مكتب تاثيرپذيري حقوق بينالملل از جامعهشناسي است كه با در نظريه همبسدتگي اجتمداعي و نظريده
زيستشناختي حقوق به تشريح مكتب جامعدهشناسدي حقدوقي مديپدردازد .مطدابق آمدوزههداي نظريده
همبستگي اجتماعي كه توسط دوگي فرانسوي تشريح شده اسدت مبنداي فلسدفي الدزام مقدررات حقدوق
همبستگي اجتماعي و ضرورتهاي حاكم بر آن است بدين ترتيب حقدوق محصدول ارتباطدات اجتمداعي
اعضاي آن است .در نقطه مقابل نظريه زيستشناختي حقوق قرار داردكه بنيانگذار آن ژرژ سل فرانسوي
بود .سل مبناي الزام قواعد حقوقي را وجود گروههاي انساني ميداندكه با هم در ارتباطند و حقوق نتيجده
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وحدت اخالق و قدرت است(همان .)11 :يكي از هنجارهاي مهم و بنيادين حقوق بدينالملدل كده بده آن
قوام و الزام ميبخشد «مالحظات اساسي بشريت يا اصول غير قابل تخطئي حقوق بينالملل» است كه از
آنها به نام قواعد آمره xixحقوق بينالملل ياد ميشود(كميسيون حقوق بينالملدل .)91 :1933 ،مداده 19
كنوانسيون وين راجع به حقوق معاهدات تعريفي از قواعد آمره كرده اما هي مثدال و مصدداقي بدراي آن
ذكر نكرده است با اين حال كميسيون حقوق بينالملل اشارهاي به برخي از مصاديق آن كدرده از جملده
كاربرد زور بر خالف اصول منشور سازمان ملل متحد يا انجام هر نوع عمل جنايتكارانه به موجب حقدوق
بينالملل (شامل جنايات عليه حقوق ملل) و همين طور ارتكاب اعمالي نظير تجارت برده ،دزدي دريدايي،
نسلكشي ،نقض معاهدات حقوق بشري بر خالف اصل تساوي دولتها و حق تعيدين سرنوشدت .در راي
قضيه بارسلوناتراكشن ديوان بين المللي دادگستري مثالهايي براي تعهدات عامالشدمول آورده كده داراي
ماهيت قواعد آمره اند( .)Frowein, 1984: 328در عين حال هنوز هم حقوق بينالملل بسياري از الزامات
خود را مديون حقوق طبيعي به ويژه اخالق ميداند از جمله در زمينه موازين حقوق بشدر كده بدا كرامدت
انساني تاكيد شده در كتب مقدس الهي توام گرديده است(شاو .)11 :1911 ،لوفدور از ديگدر حقدوقداندان
فرانسوي است كه تاثير عدالت و عقالنيت بشري را در استحكام بناي حقوق غير قابل انكار ميداند كه به
شدت تحت تاثير احتياجات اجتماعي و اقتصادي دهكده جهاني xxاست(موسيزاده.)11 :1913 ،
مع هذا همان طور كه تسون گفته منشاء الزام مقررات حقوق به ترتيب اراده دولتها در مرحلده اول و
ماهيت صلحآميز حقوق به ويژه حقوق بينالملل است كه از طريق سازمانهاي بينالمللي الدزام مقدررات
آن تقويت ميشود(تسون .)11 :1933 ،البته در حقوق بينالملل ،مقررات ناظر بدر حقدوق را مديتدوان در
عناويني مانند:
معاهده ،كنوانسيون ،موافقتنامه ،موافقتنامه مذهبي ،ميثاق ،منشور ملدل متحدد ،اساسدنامه ،پيمدان،
اعالميه يا بيانيه ،پروتكل ،توافقنامه ،موافقتنامه اجرايي ،قرارداد ،قرار موقت ،مصالحهنامه مشداهده كدرد
(ضيائي بيگدلي .)11 :1931 ،نمونهاي از مقررات حقوق بدينالملدل را كده الدزام ناشدي از آن و محتدواي
ارزشمند آنها از ضروريات حيات جمعي در دهكده جهاني است را ميتوان به شرح زير برشمرد :حفاظت
از نظم عمومي ،همكاري كشورها ،حذف جنگ از صحنه روابط بينالملل ،مشخص شدن حدق و تكليدف
كشورها ،حمايت از حقوق بشر ،حل غير مسلحانه اختالفات بينالمللي(همان .)11 :به گواه تداريخ مكاتدب
ديگري نيز راجع به مباني فلسفي حقوق مطرح شده كه اهميت آنها كمتر از مكاتب قبلدي بدود از جملده
مكتب :مكتب رئاليسم سياسي ،مكتب قرارداد اجتماعي ،مكتب اصالت مليت ،مكتب اصدالت نفدع ،مكتدب
تاريخي ،مكتب انگلوساكسن ،مكتب قارهاي اروپايي ،مكتب آمريكايي و مكاتبي چون فاشيسم ،كمونيزم و
سوسياليسم(ذوالعين .)111 :1911 ،البته برخي از علماي حقوق هنوز هم در حقوق بينالملل در خصدوص
ساز و كار ايجاد قانون به شكل و تركيب يك پارلمان داخلي در شك و ترديدد بدوده و فقددان نهادهداي
بينالمللي را كه قادر باشند حقوق بينالملل را به صورت مصوبات منظم و توام با تصويب به اجرا در آورند

را دليل رشد آرام حقوق بينالملل در مقايسه با حقوق داخلي كه قدمتي طوالني در تاريخ دارد ميدانند نه
معاهدات چندجانبه و نه ع رف قادر نيست به سرعت شكل گيرند و پاسخگوي معضدالت دهكدده جهداني
باشند(بيانچي .)13 :1933 ،xxiبنيانگذاران حقوق بينالملل مبناي الزام اين ندوع از حقدوق را بده درسدتي
تفسير و توجيه كردهاند اما در باب نهاد صالحيتدار بينالمللي كه با اقتددار و عقالنيدت بتواندد قدانون را
وضع و حقوق را از همان آغاز الزامآور كند مطلبي را متذكر نشدهاند .در بسياري موارد نهادهاي بينالمللي
موجود نظير مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز در موضع انفعالي قرار دارند .به عبارت
ديگر زماني كه يك اختالف يا سوء تفاهم بين دولتها تبديل به يك اصطكاک يدا تهديدد صدلح ،نقدض
صلح و تجاوز بالفعل ميشود آن موقع آستينها را باال زده و به دنبال چدارهجدويي و راهحدل مديافتندد و
حقوق به وجود آمده در قطعنامهها ويژگي منحصر به فردي داشته و در موضوعي خاص يا اختالفي ويدژه
نقش راهحل را ايفا مينمايند .البته مكاتب معاصر دررابطه با حقوق بينالملل وحدت نظري ندارند و شيوه-
هاي استدالالتشان با هم فرق دارد .بدين ترتيب تفكرات پوزيتيويستي ،كاپيتاليسدتي و سوسياليسدتي در
حقوق بينالملل تاثيرگذار بودهاند .در عين حال در دهده هداي اخيدر ايدن مكاتدب بده صدورت سياسدي و
ايدئولوژيك طبقهبندي شدهاند كه مرتبط با جوامع اروپا ،آمريكاي شمالي و ديدگاههاي شدوروي در مدورد
حقوق بين الملل است و همين طور نكته نظرات جهان سوم .بدين ترتيب كشورهاي توسعه يافته و جهان
سوم به سوي استدالالت سياسيگام برداشته و كشورهاي غربي به سوي پوزيتيويسم و همين طور تئوري
جامعهشناسانه توسط شوروي مطرح شد(.)Steiner, 1984: 305
مفهوم حقوق از نگاه مکاتب جامعهشناسی

بر خالف علم حقوق كه هدفش كشف و تدوين قواعدي است كه نظم عمومي را در اجتماع بدر قدرار
ميكند جامعهشناسي علمي است كه هدف آن شناخت جامعه از لحاظ ،باورها ،فرهنگ ،تمددن و آرمدان-
هاست كه خود از شاخههاي علوم اجتماعي است .هم حقوق و هم جامعهشناسي هر دو با پارهاي از اصول
و قواعد حاكم بر روابط انسانها با هم در ارتباط هستند كه نوع پاسخگويي به واكنشهاي اجتمداعي هدر
يك ازآنها متمايز از هم است .حقوق به دنبال تحقق نظم عمومي درجامعه به صورت آرام بوده و اطاعت
از قوانين را تعقيب ميكند و عدالت نيز اولويت دوم اوست حال آن كه جامعهشناسي انسان را فاعل مختار
شناخته و از او ميخواهد كه ناظر وقايع نباشد بلكه نقشآفرين و تاثيرگذار باشدد .برخدي از بزرگدان علدم
جامعهشناسي نظير آگوست كنت ،اميل دوركيم ،سن سيمون و هانري لوي برول در شناخت مباني حقدوق
و قانون چشماندازهاي برجستهاي را در سنوات قبل ترسيم كردهاند كه اكنون برخي از آنها را در اين جدا
ميآوريم.
تفكر فلسفي آگوست كنت ( )1133-1311در دو قرن پيش يادآور حقايقي اسدت كده او بدا مشداهده،
استدالل ،تدبر و واقعنگري به آن دست يافته است .كنت براي شناخت حقوق به توصيف كاركرد پويدايي
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و ايستايي اجتماعي روي آورد .به باور وي همانند ديگر موجودات عالم ،اجتماعات انسداني نيدز بايدد تدابع
قوانين و حقوق باشد تا بقاء آن استمرار يابدد(كوزر .)19 :1913 ،xxiiبددين ترتيدب كندت معتقدد بدود كده
قانونگذار در تدوين حقوق براي انسان بايد از نظمي مشابه نظم حيات الگو برداري نمايد زيدرا خطدايي در
آن مشاهده نمي شود و همه چيز به نيكي در جاي خود قرار گرفته است .در عدين حدال حقدوق و قدانون
تصويب شده ضمن آن كه از لحاظ تئوري و ساختار و شكل و ماهيت بايد از عقالنيت برخوردار باشد الزم
است نتيجه رعايت آن به بهبود وضعيت بشري بينجامد .زندگي در جهان واقعي سختيها و شكستهدا و
ناكاميهاي خود را دارد و اين انسان است كه بايد در جهت آرامش و رفاه خدود آنهدا را تغييدر داده و يدا
خود به سازگاري با آن دست يابد .مع هذا بدون شناخت نظم موجود در جهدان وضدع قدوانين شايسدته و
منطقي امكان پذير نيست و اگر بشر قواعد حاكم بر طبيعت را درک كند و به آن ارج نهد بده طدور يقدين
قادر خواهد بود قواعد صحيحي براي خود تدوين و تصويب كند(همان .)11 :جامعهشناسي در اين وضعيت
تنها يك ناظر نيست .آن علمي است كه آموخته ميتواند علي رغم ثبات قواعد طبيعت آن را به نفع خدود
تا حد زيادي تغيير دهد و تحت انقياد خود در آورد(همان .)11 :از نظر كنت قانون نسبيت بر جهان حداكم
است و تغيير شرايط ،پاسخها و راهحلها را نيز تغيير خواهدد داد .وي پيشدرفت واقعدي را افدزايش درک و
شعور در انسان تعريف ميكند كه علم به آن سرعت خواهد بخشيد .بدين ترتيب استمسداک از شايسدته-
ساالري به ويژه در حقوق ميتواند بسياري از مشكالت كنوني بشر را حل كند .از نگاه جامعهشناسي كده
وي آن را معيار تفكر خود قرار داده حقوق چيزي نيست مگر آن دسدته از قواعددي كده در تدالش اسدت
انسان را در مسير تكامل فكري و ارتقاء جامعه ياري دهد(همان .)11 :بده همدين دليدل اسدت كده بسدتر
استدالالت جامعهشناسان ،تاريخ و روند تكامل آن است(همان .)13 :از نظر وي بايد از يافتدههداي علمدي
براي ايجاد ساختارهاي جديد كه يكي هم حقوق است بهره گرفت كه قدرار اسدت هميشده انسدان را بدا
تحوالت جديد سازوگار نمايد(همان .)19 :همين طور قوانين حاكم بر كائنات و حقوق حاكم بر انسان هدر
دو از يك نظم بنيادين برخوردار بوده و شباهتهاي بسياري با هدم دارندد(همان .)11 :آگوسدت كندت در
ادامه ميافزايد كه حقوق چيزي نيست جز قدرت معنوي حاكم بر جامعه كه بيانگر قواعد عموميدت يافتده
نظم در جوامع انساني است(آرون .)31 :1911 ،xxiiiمدردم در هدر جامعدهاي اساسداً بايدد معتقدد بده نظدم
(اصطالح رايج در ميان مردم) و حقوق (واژه رايج در ميان خواص) باشند تا قادر به رعايت و احترام به آن
شوند البته حقوق بايد با ديگر تاسيسات اجتماعي نظير عرف ،آداب و رسوم تفكيك داده شوند كده لزومداً
هم از ضمانت اجرا برخوردار نيسدتند(همان .)33 :اينجاسدت كده ضدرورت دارد عقدالي جامعدهشناسدي،
تاكيدات و رهنمودهاي الزم را در گوش حقوقدانان و واضعان قانون نجوا كنند تا مسير حركت حقوق بده
درستي ترسيم و طي شود .بدين ترتيب حقوق را با اين توصيفات ميتوان جبري توفيقي ناميد كه به نفدع
بشريت است كه از آن تحت عنوان سرنوشت قابل تغيير ياد ميكند(همان .)31 :در عين حال همان طدور
كه آگوست كنت به نقل از شارل منتسكيو بيان كرد قوانين و حقوق چيزي نيست جز روح حاكم برطبيعت

و نظم پايدار آن(همان ،)111 :و وظيفه حقوقدان آن است كه اصول مرتبط و ناظر بر پيونددهاي طبيعدي
ميان وجود و نظم را كشف ،درک ،تلطيف و بيان كند(همان ،)111 :و جالب ايدن كده دسدتاوردهاي ايدن
چنيني (حقوق) قادرند كه موجب تحول و تكامدل مثبدت جوامدع بشدري گردندد(همان .)111 :بدا گدذر از
آگوست كنت به اميل دوركيم ميرسيم كه در باب مباني فلسفي حقوق معتقد بود كه بشر قبل از اين كده
خود را تابع قانون و حقوق بداند بايد از ارزشهاي اخالقي تبعيت كند در غير ايدن صدورت جامعده شدبيه
جنگل شده و با قانون تنازع بقا اداره خواهد شد كه حق از آن قوي است و ضدعيف محكدوم بده ندابودي
است(همان .)911 :او از وجدان جمعي سخن ميگويد كه مقدررات و اصدول خداص خدود را دارد در ايدن
صورت حقوق بازتاب وجدان جمعي جامعه خواهد بود(همان .)913 :با اين وضع حقوق چيزي نخواهد بدود
جز تبعيت از يك قدرت مافوق و برتر كه صالحيت تعيين خطوط قرمز اجتماع را دارد(همان .)913 :وي با
مطالعه حقوق را به تصوير كشيده كه شامل حقدوق مجدازات (حقدوق تنبيهدي) و حقدوق مددني (حقدوق
ترميمي) است كه اولي در صدد است كه تبهكاران را كيفر دهد و دومي قصدد دارد كده خسدارات وارده را
جبران كند و شهروندان را به همزيستي با هم فراخواند(همان .)911 :بددين ترتيدب حقدوق ترميمدي كده
كاربرد آن بيش از حقوق تنبيهي است هدف نهايياش حركت دادن جامعه به سوي عدالت و انصاف است
يعني هر كس وظيفه و تعهد خود را ادا كند .به عبارت ديگر حقوق در اين مفهوم بده دنبدال اعدادۀ نظدم
متزلزل جامعه است(همان .)919 :دوركيم معتقد بود كه عامل حدوث بدينظمدي در روابدط بدينالملدل و
جامعه جهاني به ويژه اقتصاد بيتوجهي به الزامات حقوق و يا ضعف ساختارهاي قانون است .زيرا محدوده
كاركرد و تصميمگيري و رفتاري بازيگران اصلي در جهان معاصر را تعيين نكرده اسدت .بددين لحداظ بدا
هدفگذاري توسعه و رشد به هر قيمت هريك از اين قدرتهاي تاثيرگذار خرد و كالن ارابده خدود را بده
سان خدايان كوه المپ در يونان به پيش ميتازند و اختالف و جنگ غير قابل اجتناب ميگردد و طبيعدي
است كه در اين رقابت قويترها غالباند اما مخالفتها به صورت پنهاني استمرار خواهند يافت زيرا منافع
تعيين كننده جهتگيري نيروهاي موثر و نقشآفرين است و چون ضدمانت اجراهداي قدوانين و مقدررات
چندان كارآمد نيستند ،بنابراين به جاي قوانين متعالي بشري ،قانون جنگدل حداكم خواهدد بدود و قاعدده
اجتماعي (حقوق) تنها اميد براي نجات بشريت است در غير اين صورت در گدذر زمدان شداهد فروپاشدي
فرهنگها و تمدنها خواهيم بود(دوركيم .)11 :1931 ،مع هذا دوركديم عميقداً معتقدندد بدود كده توسدعه
جوامعمدرن و ويژه كامالً متكي به سنتهاي زندگي و اخالق است .ازنظر وي گروههاي انساني خواسته-
هاي فردي خود را مطالبه مي كنند مطابق با سنن اجتمداعي .در جوامدع معاصدر تغييدرات سدريع اسدت و
فرصتي براي سازگاري با هنجارها وجود ندارد و اين موجب به هم ريختن ساختار فكري مردم ميگدردد.
در نتيجه بسياري از مردم در حالت شك و ترديد زندگي ميكنند(.)Farganis, 2011: 53
هنجارها و ارزشها يادآورد روند اجتماعي شدن است اين قواعد اجتماعي كه مردم را قادر ميسازدكه
يكديگر را شناخته و با هم در معيت نظم عمومي زندگي كنند اين هنجارها و ارزشهدا توسدط نهادهداي
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رسمي و غير رسمي براي كنترل اجتماعي در نظر گرفته شدهاند تا مدانع كجدروي شدوند در مطابقدت بدا
هنجارهاي جامعه و جرم رفتاري است بر خالف هنجارهداي حقدوقي كده از طريدق پلديس ،دادگداههدا و
سازمانهاي تربيتي زندان سيستم عدالت كيفري را تشكيل ميدهند(.)Browne, 2011: 233
از نگاه دوركيم هرجامعه از دستهاي از هنجارها پيروي ميكند كه داراي ارزش نسبي اسدت امدا اگدر
افراد جامعه يا شهروندان نخواهند مطيع اين ارزشها باشند در اين صورت قدرت حاكم ميكوشد بدا ابدزار
حقوق و عرف رعايت آنها را يادآوري و ضمانت كند بدين ترتيب آنها با اقتدار تمام بدر مدردم تحميدل
ميشوند ولو اين كه اين حقوق جزء واقعيتهاي خارجي تلقي شود(كوزر .)131-133 :1913 ،از ديدد وي
تمايالت و آرزوهاي بشري را پاياني نيست اما اين خواستهها را بايد تحت نظم در آورد تا به زيان ديگران
محقق نشوند يعني حقوق جمعي فداي منافع فردي نشوند و ابزار اين نظم ،حقدوق اسدت كده كداركردي
مشابه هنجارهاي اخالقي دارند(همان .)131 :به عبارت ديگر او از ما ميخواست كه حقوق را بده عندوان
يك «اخالق مدني نوين» بپذيريم كه آرمان جوامع انساني است(همان.)133 :
لوي برول حقوق را يك دسته از قواعد معرفي ميكند كه هدف نهدايي آن مشدخص نمدودن روابدط
اجتماعي در بين شهروندان مقيم است .اين اصول با ضمانت اجرا تواماند و با نوعي فشار غير ملموس بده
جمع تحميل ميگردند و به صورت مستمر در حال تغييدر و تكامدلاندد(لوي بدرول .)91-93 :1933 ،بده
عبارت ديگر حقوق هر آن چه را كه بدان فرمان ميدهد بر گرفته از خواست جوامع اسدت در ايدن حالدت
اصالت جمع در اولويت است نه منافع فرد و حقوق بشر فردي در جنب حقوق جمعي تحت حمايت حقدوق
است .بدين ترتيب جامعهشناس به دنبال تحقيق در پديد آمدن حقوق از زاويه توجه به حقدايق موجدود در
جامعه و ارزشهاي مورد حمايت آن است و بدون شك پويايي حقوق و به روز رساني آن مديون مطالعات
و يافتههاي جامعهشناسان است(همان .)11-11 :نگاه مكتب جامعهشناسي حقوقي كده كندت ،دوركديم و
دوگي و سل پايهگذاران تفكرات آن هستند به اجتماع و تحوالت آن نظر دارند .آنها معتقدند كه بقاء هدر
جامعهاي نيازمند انعطاف و سازگاري با شرايط متحول جوامع است كه بسياري از اوقات هم چون سيالب
به پيش ميتازد و وظيفه اساسي دولتها پاسخگويي به اين نيازهاي مشروع اسدت كده در شدكل حقدوق
متجلي ميگردد(موسيزاده .)11 :1913 ،پيروان مكتب اصالت اجتماع معتقدند كه اگر فردي در جزيدرهاي
به تنهايي زندگي كند چون اختالف منافعي با ديگران نخواهد داشت .اساساً صحبت از حقدوق بدراي وي
بيمعني خواهد بود اما با حضور همان شخص در يك اجتماع خواستههاي او با ديگران ممكدن اسدت در
تزاحم باشد اين جاست كه حقوق متجلي ميشود و ميان حقوق فرد و حقوق جمع (ديگران) تمدايز ايجداد
ميكند(ذوالعين .)131 :1911 ،با اين حساب حقوق (قانون) را ميتوان يك شيوه نظارت اجتماعي تعريدف
كرد كه بر عملكرد شهروندان قضاوت مينمايد كه كدام رفتار صحيح و كدام نابخردانه است(شداو:1911 ،
 .)11ديويد هيوم xxivخاستگاه حقوق را وجود يك توافق اجتماعي ميداند .به عبارت ديگر همان طور كده
چينهنگو گفته حقوق يك موجود ويژه اجتماعي است كه كامالً متكي به حيات اجتماعي بوده كه از آن با

نام حقوق ياد ميكند(چينهنگو .)193 :1931 ،كاتوزيان حقوق را ناشي از عقل بشري ،احساسات انسدان و
عرف اجتماعي ميداند كه بايد در خدمت تعالي نظم ،استقرار عدالت و تكامل تمددن بشدري باشدد و بده
شدت به اخالق متكي است(موثق .)131 :1931 ،از اين منظر حقوق بينالملل محصدول دو گونده اقتددار
است كه شامل حاكميت مشروع و روند شكلگيري مقررات اجتماعي است(همان .)911 :در نهايت برخدي
نيز حقوق را يكي از پايههاي اساسي بقاء جوامع بر شمرده كه متكي بر اراده جمعي و ضروريات اجتماعي
است و در مقايسه با منافع فردي در اولويت و ارجحيت است(خسروشاهي.)91 :1931 ،
روششناسی

متدولوژي مورد استفاده در اين پژوهش روش اسنادي -تاريخي و ابزارهاي جمعآوري دادهها ،فديش-
برداري ميباشد كه با استفاده از منابع اسنادي ،كتب دست اول و آثار نوشتاري صاحبنظران فراهم آمدده
است.
یافتههای تحقیق

اگر كانون خانواده را معياري براي شناخت جامعه و حقوق حاكم برآن در نظر بگيريم مالحظه ميشود
كه علي رغم برابري انسانها به حكم عقل و شرع و فطرت باز هم حقوق به اين جهت كه درون خانواده
نيز نظمي حاكم باشد پدر يا شوهر را رئيس خانواده معرفي كرده است كه اين موجب تسهيل در اداره اين
نهاد كوچك اجتماعي است .جوامع نيز با اندكي تشدابه مبتندي بدر همكداري و همزيسدتي و همبسدتگي
كاركردهايي مشابه خانواده را دارد .با اين كه حقوق بشر انسانها بعد از تحقق صلح و امنيت بدينالمللدي
بايد مهمترين راهبرد حكومتها و دولتها باشد با اين حال وجود اصول قواعد محكم و پايداري كه قدادر
باشد از اين دستاوردهاي مهم مراقبت كند تحت عنوان حقوق ضدرورت دارد .بددين وصدف هدر يدك از
مكاتب فلسفي حقوق بينالملل و جامعهشناسي مباني حقوق را از زاويه باورهاي خدود تشدريح و توصديف
كرده است .سوال اصلي مباني حاضر ،اين است كه مباني فلسدفي حقدوق از چشدماندداز مكاتدب حقدوق
بينالملل و جامعهشناسي چيست؟
وجوه اشتراک مباني فلسفي حقوق از منظر حقوق بينالملل و جامعهشناسي :به نظر ميرسد كده هدم
حقوق بينالملل و هم جامعهشناسي در موضوع حقوق اشتراكات بسياري را شاهد هستند از جمله اين كده
هر دو از شاخههاي متنوع علوم اجتماعي ميباشند بنابراين در حقوق بينالملل تحت عنوان حقوق بشدر و
در جامعهشناسي ب ه عنوان حقوق فردي يا شهروندي به انسان اهميت داده شده است .بدين ترتيب وجدود
حقوق ويژۀ جوامع و اجتماعات انساني است ،همين طور هر دو رشته پذيرفتهاند كه وجود قانون و حقدوق
هم الزامي است و هم بايد در جهت رعايت آن حركت كرد چرا كه حقوق از آمريت برخوردار است و جدزو
م باحث اصلي و اساسي جوامع بشري است در عين حال حركت حقوق به سوي مدنيت است هم در جامعۀ
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بينالمللي (حقوق بينالملل) و هم جوامع داخلي (جامعهشناسي) .عالوه از آن بقاء تمدن بشري بده شددت
مرهون وجود شاخصهها ،ضوابط و مقررات حقوقي و قانون است و هر زمان كه به جاي حقدوق ،قددرت و
سلطهطلبي جايگزين شده با اضمحالل امپراطوريها و كشورها روبرو شدهايم از امپراطوري مصر باستان،
يونان و روم گرفته تا امپراطوري كره ،ژاپن ،چين و ماياها .بدين ترتيب ضعيف به شديدترين وضدع كيفدر
ديده و قوي به راحتي از هر نوع مسئوليتي شانه خالي كرده است .امروزه به حقوق افدراد جامعده از جنبدۀ
حقوق بشري توجه ميشود كه وصف جهاني پيدا كرده است .هم در حقوق بينالملدل و هدم در جامعده-
شناسي حقوق وصف عمومي يافته و مصالح جمعي را در نظر دارد .انديشدمندان هدر رشدته معتقدندد كده
حقوق پديدهاي است كه در حال تكامل است و از ويژگيهاي منحصر بده فدردي برخدوردار اسدت كده از
جمله آنها وجود ضمانت اجرا و كاربرد قوه قهريه براي استقرار آن اسدت .همدين طدور مديتدوان شداهد
پذيرش عقالني حقوق بود به اين ترتيب كه هي شخص يا حكومتي را نميتوان يافت كه به لزوم قدانون
باور و اعتقاد نداشته باشد بدون توجه به اين كه ذينفع آن كيست .هم حقوقدانان و هم جامعدهشناسدان
به اين نتيجه رسيدهاندكه اگر حاكم در زمان تدوين و تصويب و اجراي قانون به عرفها ،ارزشها ،رسوم،
آداب و هنجارهاي رايج در ميان مردم توجه نكند و مقرراتي را به تصويب برسداند در بهتدرين شدرايط بدا
پديده ضد اجتماعي قانونگريزي و قانونستيزي مواجه خواهد شد .پس براي اين كه حقوق واجد وصدف
اقتدار باشد بايد به پارهاي از تجربيات تاريخي احترام بگذارد از جمله ارزشهاي اخالقي و فرهنگي جوامع
انساني كه در طول تاريخ به عنوان آداب و رسوم الزمالرعايه قلمداد شده است .بدين ترتيب حقوق بدين-
الملل و جامعهشناسي مكمل يكديگرند و حقوق در بستري متولد ميشود كه جامعهشناسدي آن را تددارک
ديده و سپس به پاسداري از ارزشهاي اجتماعي و نظم عمومي حاكم بر آن ميپردازد .در نهايت اين كده
حقوق در هر دو رشته مروج عقالنيت جمعي محسوب ميگردد و به سوي مدنيت و دموكراسدي گدام بدر
ميدارد.
وجوه افتراق مباني فلسفي حقوق از منظر حقوق بينالملل و جامعهشناسي :با گدذر از وجدوه اشدتراک
اكنون زمان آن است كه به تفاوتهاي موجود در نگرش هر دو علم حقدوق بدينالملدل و جامعدهشناسدي
نسبت به حقوق بپردازيم .در حقوق بينالملل عدالت منشاء و خاستگاه حقوق تلقي ميشود حال آن كه در
جامعهشناسي ضرورتهاي اجتماعي ،نظم عمومي ،حكمراني خوب و همبسدتگي جمعدي منشداء وضدع و
پديداري حقوق محسوب ميگردد .در بسياري از موارد حقوق علمي ايستا است و تدا زمداني كده حداكم و
ضرورتهاي قانونگذاري مصلحت نبيند قانون وضع و حقوق اجرا نميشود حدال آن كده جامعدهشناسدي
علمي است پويا كه انسان را به تغيير شرايط به سوي بهبود وضعيت فرا ميخواند .در عين حال حقوق از
وضعيت موجود سخن ميگويد در حالي كه جامعهشناسي از ايدهآلها صحبت ميكند .در حقوق بينالملل،
موازين حقوق ريشه در اخالق دارد حال آن كه در جامعهشناسي به ارزشها ،عدرف و باورهداي فرهنگدي
توجه ميشود .حقوق بينالملل خودجوش و متكي به ذات است و اين قانونگذار است كه قانون را وضع و

لغو اعالم ميكند در حالي كه در جامعهشناسي ،حقوق متكي بر علوم اجتماعي و دادههاي موجدود جوامدع
انساني است .حقوق از انواع ضمانت اجراهاي قانوني برخوردار است حال آن كه ضمانت اجدراي حقدوق از
نگاه جامعه شناسي واكنش وجدان جمعي است .در نقطه مقابدل در حقدوق بسدياري از مقدررات عمدالً در
حالت تئوري به بقاي خود ادامه ميدهند در حالي كه بسياري از يافتههاي جامعهشناسي در اجتماع به كار
گرفته ميشود و ضمانت اجراها اخالقي است در مقابل قدرت ،حقوق تا حد زيادي مطيع اسدت ضدمن آن
كه در جامعهشناسي حقوق نوعي تعهد اجتماعي است .حقوق بده تمدام روابدط اجتمداعي حاكميدت دارد و
براي تمام پديدهها قانون وضع كرده است و به آن چه كه موجود است توجده مديشدود در حدالي كده در
جامعهشناسي تحقق بايستهها مدنظر است .در حقوق اجراي مقررات با قهر و اجبار توام است حال آن كده
در جامعه شناسي با تاكيد بر فرهنگ و آموزش چون حقوق عامل توازن اجتماعي است به مرحلده اجدرا در
ميآيد ،در واقع نوعي باور قلبي به عنوان پشتوانه حقوق قابل مشاهده است .حقوق خصوصديت فراگيدري
دارد و متكي بر قدرت مسلط و حاكميت برتر است در حالي كه جامعهشناسي انسان را فعال مايشاء خطاب
ميكند .حقوق بينالملل ماحصل باور عمومي و رسمي و رضايت ،اراده و خواست دولتهاست كده تحقدق
صلح و امنيت بينالمللي را خواستار است و اصالت با اين دو است به همان نحوي كه منشور سازمان ملل
متحد در مقدمه و ماده يك خود در سال  1311اعالم كرد .بدين ترتيب عامل تكامل حقدوق بدينالملدل
فوريتهاي جامعه بينالمللي است كه واكنشهاي جمعي را مطالبه ميكند و بسدياري از مقدررات حقدوق
بينالملل ريشه در مكتب حقوق طبيعي و فطري دارد و به مالحظات اساسدي و بنيدادين بشدريت متكدي
است .هدف ذاتي حقوق بينالملل كشف و تدوين قواعدي است كه نظم عمومي را در روابط بينالملدل و
دهكدۀ جهاني برقرار كند در حالي كه هدف جامعهشناسي شناسايي آرمانها ،فرهنگها و باورهداي يدك
اجتماع انساني است .نوع پاسخگويي و واكنش حقوق بينالملل و جامعهشناسي به پديدههاي حادث كامالً
متفاوت از هم است .جامعهشناسي از انسان ميخواهد كه ناظر وقايع نباشد بلكه تاثيرگدذار و نقدشآفدرين
باشد .وظيفه حقوقدان كشف پيوند ميان پديدههاي طبيعي و نظم است كه در قالب قانون و حقوق بيدان
ميشود و به دنبال استقرار و حاكميت هنجارهاي حقوقي است بدين ترتيب بستر اسدتداللهداي جامعده-
شناسان تاريخ بوده و به تحقق هنجارهاي صحيح اجتماعي ميانديشند و در نهايت از نظر جامعهشناسدي
حقوق يك اخالق و باور مدني است كه الزمۀ بقاي جوامع انساني است.
بحث و نتیجهگیری

حقوق روح پوياي جامعه است كه در تالش براي بهبدود حيدات انسداني اسدت .ايدن آرمدان متحقدق
نخواهد شد مگر اين كه كرامت او و حقوق بشر و عدالت در مورد وي رعايدت گدردد .شدناخت و تطبيدق
مباني فلسفي حقوق از چشمانداز مكاتب حقوق بينالملل و جامعهشناسي حكايت از چه حقدايقي دارد؟ در
طول تاريخ اين حقيقت به اثبات رسيده كه اكثريت مردم جهان نجيب و مطيع عقالنيت در روابط خود بدا
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ديگران هستند و براي آن دسته از تبهكاران و جامعهستيزان كه براي ارزشهاي جمعي و اخالقي منزلتي
قائل نيستند بايد ساز و كاري را تعريف كرد تا بقيه شهروندان از شر آنان در امان بمانند و استمرار حيدات
متوقف نگردد .اين ساز و كار همان است كه از آن به عنوان حقوق ياد ميكنيم .بدين ترتيب حقوق چه از
منظر حقوق بينالملل و چه از منظر جامعهشناسي پديدهاي الزامآور بوده كه هدر يدك خاسدتگاه متفداوتي
دارند .با عنايت به حق تعيين سرنوشت كه يكي از مصاديق حقدوق مددني -سياسدي و تدا حددي حقدوق
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي است اين صالحيت به آنان اختصاص يافته كه با رعايت منافع ديگران بده
دنبال دست يابي به توسعه پايدار و ارتقاء سطح زندگي خود در همه ابعاد گونداگون باشدند .در ايدن لحظده
حساس است كه حقوق پيش گام شده و قضاوت و داوري رفتارها را تحت نظارت خود قرار ميدهد .بدين
ترتيب حقوق و آزاديهاي فردي تضمينات متناسبي را با خود خواهند داشت كه حقوق براي آنها تعريف
كرده است .مباني فلسفي حقوق در تالش است كه نه براي حقوق امروز بلكده بدراي مقدررات فدردا نيدز
بسترها و زمينههايي قابل قبولي را تدارک ببيند هرچند كه كشورها هر يك حقوق را از زاويه مندافع خدود
به گونهاي متمايز از هم وصف و وضع ميكنند .حقوق مدنيتي است كه جامعهشناسي به دنبال شناساندن
و قبوالندن آن به شهروندان است هر چند كه قضاوت برخي از انسانها از حقوق يك جانبه و نفعگرايانده
است در غير اين صورت به سوي قانونگريزي و قانونستيزي گام بر ميدارند .البته نظام ارزشي كشورها
با يكديگر تفاوتهاي اساسي را شاهد است به طوري كه در كشوري قدرت ،حقوق را تعريف ميكند و در
ديگري حقوق كامالً متكي بر مذهب و تعاليم آسماني است .در يكي عددالت پيشدتاز اسدت و در ديگدري
نظم عمومي يكهتاز ميدان انديشه و عمل است .بدين ترتيب هم در حقوق و هم در جامعهشناسدي ارتقداء
آگاهيهاي عمومي با هدف افزايش ضريب قانونگرايي نقطه وحدت هر دو رشدته مطالعداتي را تشدكيل
ميدهد .كنشهاي حقوق در يك دنياي واقعي تجلي مييابند حال آن كه جامعهشناسدي در هدر عصدري
پيشتاز انديشه است و از آرمانهايي حمايت ميكند كه تحقدق آنهدا بدراي بسدياري از اذهدان عمدومي
غيرممكن است .حقوق به دنبال پاسخگويي به معضالت موجدود اسدت و هميشده در مقابدل رويددادهاي
اجتماعي به چارهسازي ميپردازد حال آن كه جامعهشناسي آيندهنگري را پيشه كرده و اوسدت كده مسدير
حركت حقوق را هموار ميكند تا تهديدات را به فرصتها تبديل كند .تاريخ هنوز بياد دارد كده فروپاشدي
امپراطوري مقتدر روم در سال  931ميالدي معلول به هم ريختن سداختار اجتمداعي و ايددئولوژيك ملدل
تحت فرمان روم بود كه مقهور همان قدرتي شدند كه خود خلقش كرده بودند .اصوالً نظامهايي كه براي
مقررات خود در دراز مدت مباني فلسفي عاقالنهاي تشريح نكرده باشند به تدريج سرمايههداي اجتمداعي
خود را كه احترام به قانون و عدالت و وفاداري به نظم عمومي و اخالق است از كدف خواهدد داد .سدقوط
امپراطوري مقتدر روم ،يونان و مصر باستان مصاديقي از صحت ادعاي فوقالذكر است .پاسخي كه بايد به
سوال آغازين پژوهش داد اين است كه در نهايت هم حقوق و هم جامعهشناسي به دنبدال تكامدل حيدات
بشري ميباشند اما هر يك از زاويه ديد خود اين رسالت را بر عهده دارند .حقدوق ،عددالت و نظدم را ارج

مينهد و جامعه شناسي انسان و اختيار وي را براي تحول و تكامل .اما هدر دو در مقابدل عددالت فرمدانبر
دارند و نتيجه همه مباحث راجع به جستجوي مباني فلسفي حقوق به عدالت و تجلي آن ختم مديشدود و
اين همان اُفق درخشاني است كه دهكده جهاني با هفت ميليارد نفر جمعيت در تكاپوي تحقق آن است.
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