
1 
 پايگاه مقاالت حقوقی حق گستر

 

 نوشته محمد حسين ساكت  نگرشي تاريخي به فلسفه حقوق  چكيده كتاب

 

 گردآورنده : محمد پيراني

 

 

 سخن گردآورنده:

محمد  نوشته ي  نگرشي تاريخي به فلسفه ي حقوقاينجانب سعي بر آن داشته ام كه با مطالعه ي كتاب 

 چكيده اي جامع و كامل و قابل فهم از اين كتاب ارائه نمايم. در مطالب پسين ، تنها خالصه اي حسين ساكت

از اين كتاب ارزشمند فرا روي شما قرار خواهد گرفت و يقينا درك بهتر مفاهيم در گرو تهيه و مطالعه ي اين اثر 
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 فصل اول: فلسفه و مباني حقوق:

در ابتدا بايد هر يك از دو علم فلسفه و حقوق را مورد بررسي قرار دهيم سپس به تاثيرات هريك بر ديگري مي 

 پردازيم.

 الف)فلسفه و قلمرو آن:

واژه ي فلسفه در واقع لغتي است يوناني و از دو بخش فيلوس يعني عشق و سوفيا يعني خرد و فرزانگي تشكيل 

 مي شود. بنابراين فلسفه عبارت است از عشق به فرزانگي و دنباله روي از آن.

فلسفه اگرچه در غرب پيشرفت زيادي داشته است ليكن خوستگه اصلي آن را بايد هند.مصر . چين و ايران 

باستان دانست.فيلسوفان در ابتدا عالوه بر اينكه به شرح و توصيف محيط پيرامون خود مي پرداختند به نقد و 

 بررسي و فراگيري علوم مختلف نيز دست ميازيدند

از دوران كهن تا كنون در خصوص قلمرو فلسفه ميان كارشناسا و فيلسوفان اختالف نظر وجود دارد ولي با اين 

همه مي توان گفت كه گوهر فلسفه بازتاب منظم روي تجربه است با هدف كسب ديد منطقي و كاملي از جهان 

 هستي و جايگاه بشر در آن.

 در تقسيم بندي سنتي مي توان فلسفه را به پنج شاخه فرعي تقسيم نمود:

- متا فيزيك يا ماوراالطبيعت كه به مطالعه ي هستي و كلي ترين چيزهايي كه مي تواند در آن باشد مي 1

 پردازد.

 - منطق كه به مطالعه ي روش ها و اصولي كه روش صحيح تفكر را نشان مي دهد مي پردازد.2

 - ارزش شناسي كه به مطالعه ي ارزش هايي چون اخالق نيك و بد بشري و خوبي ها و بدي ها مي پردازد.3
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 - زيبا شناسي كه به مطالعه ي زيبايي ها و هنر در طبيعت مي پردازد.4

 -شناخت شناسي كه به مطالعه ي ريشه ها و روش هاي اصولي دانش و آگاهي مي پردازد.5

 

 ب) حقوق و قلمرو آن:

حقوق داراي معاني مختلفي است كه معناي مورد نظر ما حقوق به معني حق است و با پرسش هايي مانند حق 

چيست . قواعد حقوقي چيست و چرا بايد اجرا شوند. براي پاسخ به اين سواالت  بايد از علم  فلسفه ي حقوق 

 كمك بگيريم.

 فلسفه حقوق چيست؟

اكنون با شناختي كه از اين دو علم پيدا كرديم  به تعريفي از فلسفه ي حقوق مي پردازيم. فالسفه عالقه اي به 

تركيب اين دو علم نداشتند ولي بايد گفت كه فلسفه حقوق نمايشگر بازتاب هاي فلسفي پيرامون مبناي حقوق 

است كه از بينشي فلسفي سرچشمه مي گيرد. از اولين كساني كه به حقوق اندكي چهره ي فلسفي داد «رنه 

 دكارت» فيلسوف و رياضي دان فرانسوي بود.

 پيشينه ي فلسفه حقوق  چيست؟

حقوق تا زمان هگل آلماني يكي از علوم وابسته به فلسفه بود و فيلسوفان در آن زمان به حقوق اهميت زيادي 

 ميالدي از ميزان تمايل  فالسفه به حقوق كاسته شد و حقوق 19مي دادند ولي با گذشت زمان خصوصا در قرن 

به دست حقوق دانان از فلسفه جداشدزيرا حقوق دانان عقيده داشتند حقوق دانشي است  خود كفا و كامل و 

 نيازي به علومي مانند فلسفه ندارد.
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م با كتاب 1821بايد گفت آنچه امروزه در جهان از آن به عنوان فلسفه  حقوق نامبرده مي شود در اروپا در سال 

خطوط برجسته  ي فلسفه حقوق اثر هگل شكل گرفت و پس از جنگ جهاني دوم بود كه درس فلسفه حقوق در 

 دانشگاه هاي جهان مورد تدريس قرار گرفت.

 اهميت فلسفه  حقوق چقدر است؟

شايد از خود بپرسيم كه در اين دوره ي تكنولوژي و پيشرفت چه نيازي به فلسفه آن هم از نوع حقوقي آن داريم 

ولي بايد به اين نكته اذعان كرد كه  عليرغم همه ي بي توجهي هايي كه نسبت به اين علم در جامعه ي 

دانشگاهي ما مي شود  بايد بدانيم كه اين علم در غالب درسي پايه در دانشكده هاي حقوق كشورهايي چون 

ايتاليا و فرانسه  تدريس و كالس هاي  متعدد آموزشي زيادي هم در مورد آن برگزار مي شود كه تاثير به سزايي 

 در حقوق آن كشورها داشته است.

 مكتب هاي موثر در فلسفه ي حقوق

 در اينجا به بررسي پنج مكتب و ديدگاه هاي آنها كه تاثير زيادي بر آن نهادند مي پردازيم.

 الف) مكتب آرماني حقوق

در اين مكتب از عدالت به عنوان مبناي حقوق بحث مي شود و طرفداران آن دركنار ارزش هايي چون: نيكي 

 آزادي و اخالق و...  از قواعد حقوقي و قانون بحث مي كنند.از طرفداران آن مي توان به كات و هگل اشاره كرد.

 ب) مكتب تاريخي و تكاملي حقوق

از نظر اين مكتب حقوق ملت ها تنه بررسي فرايند و سرگذشت تاريخي آن جامعه نيست و در واقع تاريخ است 

 كه حقوق را مي سازد.از طرفداران آن مي توان به ساويني و مين اشاره نمود.
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 ج) مكتب سود پرستي يا اصالت نفع

از نظر اين مكتب برنامه اي را كه در آن سود فردي و اجتماعي رعايت شود را حقوق گويند. از طرفداران آن مي 

 توان به بنتام و اميلي اشاره كرد.

 د) مكتب جامعه شناسي و واقع گرايي حقوق

از نظر اين مكتب حقوق پديده اي است اجتماعي  و تنها راه شناخت حقوق  بررسي نهاد هاي اجتماعي است. 

 پاند و هالمز از طرفداران اين مكتب اند.

 ه) مكتب احياي حقوق فطري

از نظر اين مكتب با بررسي  مفاهيم بازسازي شده ي فطري مي توان به مباني اصلي حقوق و اهداف آن پي برد. 

 از طرفداران اين مكتب مي توان به  دوگي. السول و مك دونالد اشاره نمود.

 فصل دوم: مكتب هاي آرمان گرايي و هدف گرايي حقوق:

 الف) از اديان تا انيشه هاي فلسفي

 -دين يهود و مسيحيت1

 

از نظر متفكران و انديشمندان. دين يهود  تاثير به سزايي در شكل گيري اصول و مفاهيم حقوق غربي 

داشته كه در اين مورد مي توان به ده فرمان حضرت موسي(ع) نام برد. ماكس وبر جامعه شناس آلماني 

معتقد است احكام تورات را افرادي پيروي مي كنند كه نيتشان پاك است و اين نيكي را مسيحيت از 

يهود وام گرفته است. حضرت عسي(ع) در انجيل اين چنين مي فرمايد:« من براي نابودي قانون نيامدم 

و در پي كمال آن هستم و اين كمال همان اخالق است كه انسان ها در پي آن هستند.» از نظر اين 
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آيين قانون و كيفر ريشه در مفهوم عدالت دارند و انسان بايد از عادل اصلي كه همان خداوند است  

 اطاعت كنند.

 -دين اسالم2

همانطور كه  در فصل اول بيان كرديم پژوهش علمي و فني دقيقي در خصوص فلسفه حقوق در اسالم  

در مشرق زمين وجود ندارد و حقوق اسالم به عنوان حقوق مذهبي معرفي شده است. كساني كه اسالم 

راديني صرفا اخالقي مي دانند نه حقوقي به لغزش افتاده اند. در اسالم حقوق اراده ي خداست كه در ان 

به عدالت تاكيد بسيار شده است و هم به نظريه ها و مفاهيم فلسفي توجه دارد و هم به تحوالت فردي و 

 اجتماعي  و علمي توجه كرده است.

  فلسفي–ب) انديشه هاي حقوقي 

 -انديشه هاي سقراط در دوره باستان1

سقراط استاد افالطون است كه در نهايت در راه اجراي قانون و پايداري از حق جان باخت.   وي با 

سوفيست ها رقابتي تنگ تنگ  داشت. از نظر وي لذت برابر است با خوبي . ولي لذت واقعيراحق انسان 

يا اخالق مي دانست.و اخالق راجزئي از فطرت انسان يا به تعبير امروزي  جزئياز حقوق طبيعي وي مي 

دانست. وي پيروي از قانون را فضيلت مي شمرد و آن را الزم االتباعمي دانست زيرا به انسان سود مي 

بخشيد و از بدي بر حذر مي داشت.از نظر وي قوانين نا نوشته اي هم وجود دارند كه مكتوب انسان 

 نيست. بلكه مكتوب خدايان است . او يكي از كساني بود كه توجه انسان را به قوانين الهي جلب نمود.

 -انديشه هاي افالطون در دوره ي باستان2

افالطون نيز كه فيلسوفي متبحر بود اين چنين بيان مي داشت كه حقوق مي خواهد جستجوگر واقعيت 

باشد. وي تاثير زيادي بر جنبه هاي علمي و نظري حقوق نهاد . او نمي پذيرد كه اراده ي قانون به اراده 

مطلق قوه ي حاكمه باشد و مي گويد قانون از واالترين  ارزش هاست كه يك ملت بايد براي آن بجنگد 
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تا براي حد و مرز و دژهاي خويش. از نظر وي يك قانون گذار  راستين بايد فيلسوف باشد تا بتواند 

 مدينه ي فاضله اي بسازد و مردم را در آن جاي دهد.

 

در پايان اين فصل بايد بيان كنيم كه  ديدگاه هاي اديان و فيلسوفان همه در راستاي مكتب آرمانگرايي 

است و در همه آنها يك موضوع به عنوان آرمان مطرح گرديده است ولي واال ترين آرمان را مكتب اسالم 

بيان داشته  و ان را رسيدن به سعادت  از طريق انجام اوامر الهي و تكاليفي است كه بر دوش ما نهاده 

 است.

 فصل سوم: نگرش هاي نا آرماني حقوق

 الف)مكتب انسان گرايان و طرح حقوق به عنوان حقيقتي تاريخي

حقوق فطري را كه فردي به نام  توماس اكيناس به صورت عمقي كامل كرده بود را حقوق دانان پس از 

وي از آن بهره جستند و ان را مبناي تفكر خود قرار دادند كه از جمله ي اين حقوق دانان سسيروس 

است كه با تاكيد بيشتر بر حقوق فطري بينش روشن تري بر فرايند هاي آفرينش ايجاد كرد. در واقع  

مي توان گفت انسان گرايي پيش از وي بيشتر جنبه ي تاريخي داشت تا فطري.وي نقش مهمي را در 

 تدوين حقوق انگلستان ايفا كرد و جمعيت هاي حقوقي و قانون گذاري را در اين كشور گسترش داد.

در انديشه هاي حقوقي انسان گرايي سده ي شانزدهم ريشه هاي هستي شناسي ديده مي شود در در 

هر جامعه سياسي با جامعه ديگر متفاوت است و بايد اين نكته را يادآور شويم كه در اين زمان بود كه 

فلسفه ي عمومي جاي خود را به دانش كالم داد به طوري كه از جزميت حقوق رم كاسته شد و جاي 

خود را به فلسفه ي حقوق داد و راه را براي تاريخي كردن مكتب حقوق انسان گرايان  به دست 

 دانشمندان زمان بعد از خود  هموار كرد.

 ب) مكتب حقوق وضعي و ايجاد نظريه ي قدرت عالي
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اين مكتب را سه تن از انديشمندان ب نام هاي ژان بودن . آلثوزيس. گروسيوس مطرح كردند كه منجر 

 به ايجاد نظريه ي قدرت عالي شد. در زير به تاثير هر يك از انها در ايجاد اين نظريه مي پردازيم.

 -ژان بودن1

بايد گفت كه شالوده ي اصلي اين نظريه  را ژان بودن به شكل اصولي درآورد. اين نظريه پايه ي اصلي حقوق 

طبيعي و آداب مشروطه خواهي را بنيان نهاد. وي قدرت عالي را اين چنين تعريف مي كند:« قدرت عالي نيروي 

مطلق و هميشگي يك جمهوري است و جمهوري حكومتي است كه بر پايه ي قوانين طبيعت استوار است.» از 

نظر وي جمهوري و قانونگذاري وجود ندارد و حقوق نيز امر و نهي قدرت عالي است . از ديدگاه وي تفاوتي 

آشكار ميان قوانين و حقوق وجود دارد و مي گويد حقوق بدون امر ونهي خوب است ولي قوانين دستاورد قدرت 

عالي يعني امر كننده است. وي به مفهوم ديگري نيز به نام تشخيص حقوق اشاره مي كند و آن را به دو دسته 

تقسيم مي كند يكي تشخيص بيرون از دادگاه و ديگري تشخيص درون دادگاه كه تشخيص درون دادگاه يا 

 تشخيص حقوق قضايي را وظيفه ي قاضي مي داند.

 -آلثوژيس2

يوحنا آلثوزيس كه تاثير فراواني بر انديشه هاي  روسو گذاشت بر دخالت و حضور و قدرت مردم  در قانون 

گذاري تاكيد مي كرد و قدرت عالي را در اين دخالت نفي مي نمود. وي از طرفداران تفكيك قوا بود. از نظر وي 

حق و تكليف شامل استقامت در برابر ستمگران و خودكامگان هم مي شود. از نظر وي قدرت عالي خود مردم اند  

 و تنها آنها مي توانند قدرت عالي را به صورت نامحدود اعمال كنند.

 -گروسيوس3
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گروسيوس يا پدر حقوق طبيعي از بنيانگذاران فلسفه ي حقوق مي باشد. از ديدگاه وي حقوق طبيعي از اساس 

كالمي و مسيحي بودنش جداست. مهمترين اقدام گروسيوس بازگشت به اساس مشترك و مكتب رواقي بود. او 

 با اين كار شيوه ي عمل به حقوق بين الملل را كه همه ي قدرت ها بايد از آن پيروي كنند بنيان نهاد.

 فصل چهارم: آغاز مشروطه  خواهي 

 بخش اول:سنت مشروطيت انگلستان

بنيانگذاران اين سنت سرتوماس اسميت و ريچارد هوكر بودند. هوكر يكي از فالسفه ي حقوق در دنياي انگليسي 

زبانان است. وي نظرات سياسي-حقوقي اكيناس را را تفسير كرد تا آنها را با مذهب پرتستان هماهنگ كند. وي 

بدين منظور مشروطه ي جديدي را بر پايه ي سنت و ميراث بنا كرد ولي قالب واقعي مشروطيت را توماس 

اسميت  بنيان نهاد او مي گويد كه هر انگليسي خواه شخصا و خواه به وسيله ي نماينده در مجلس حضور دارد 

.از نظر وي در سلطنت دو قدرت بيشتر وجود ندارد يكي گزينش و گماردن مقامات و ديگري اختيار جنگ و 

صلح. وي حقوق را هنجار جامعه ي بشري مي داند كه در چارچوب جهان شناسي كلي تنظيم مي شود و از چند 

جزء تشكيل شده است: قوانين سرمدي خداوند. قوانين طبيعي. قوانين فرشتگان و چهارمين قانون شامل قوانين 

 انسان هاست.

 

 بخش دوم: حقوق عرفي در برابر حقوق طبيعي

در اين خصوص بايد بگوييم كه جيمز اول. ادوارد كوك و فرانسيس بيكن به  بررسي حقوق عرفي و طبيعي و 

تفاوت هاي اين دو پرداخته اند. جيمز اول به عنوان پادشاه انگلستان با كشمكش هايي كه بامجلس شورا در 

مورد حاكم مطلق پيدا كرد سعي داشت با اثبات حق الهي حقوق واقعي را پايه ريزي كند كه در اين ميان كوك 

و بيكن كه قاضي داد گستري بودند وي را ياري كردند.جيمز اول بر اين اعتقاد بود كه مجلس تنها مي تواند به 
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عنوان ابزار حقوق موضوعه انجام وظيفه كند . از نظر كوك نيز اختيارات مجلس نيز به عنوان منبع همه ي 

قوانين در حقوق عرفي بسيار محدود مي باشد. وي معتقد بود كه حقوق عرفي به شاه كمك شاياني مي كند كه 

شاه اين اعتقاد را مورد هجوم قرار داد و آن را معادل خيانت به كشور دانست ولي كوك آن را نپذيرفت و به شاه 

اين چنين پاسخ داد كه تغيير قانون كشور را به سوي انحطاط پيش مي برد. از مجمع نظرات وي اين چنين بر 

 داشت مي شود كه ديدگاه كوك بيشتر تجربي و سنتي است.

انديشه هاي فرانسيس بيكن نيزكه بر گرفته از ديدگاه هاي كانت و گروسيوس است بيانگر اين است كه انديشه 

هاي وي بيشتر آميخته به روش هاي فردگرايي و تجربه گرايي است كه به يك يقين محض علمي پيوند مي 

خورد. بيكن در انتهاي عمر خود كتابي را تحت عنوان «قوانين قانون ها» به رشته ي تحرير درآورد كه در 

آنحقوق خصوصي را حقوق مستقل مي داند كه پايه ي آن را حقوق عمومي تشكيل مي دهد  وي حقوق 

 خصوصي را حقوق ميان افراد جامعه و حقوق عمومي را حقوق قوه حاكمه مي داند.

در خصوص روش شناسي بيكن بايد بگوييم كه مهمترين دليل معروفيت بيكن در فلسفه ي حقوق همين روش 

 شناسي وي است. وي  بيشتر به جنبه ي عملي حقوق توجه مي كرد تا جنبه ي علمي

 فصل پنجم: حقوق به عنوان امر و نهي

 بخش اول: ريشه هاي آغازين مكتب آمرانه ي حقوق

در ابتداي اين بخش از توماس هابز كه از فيلسوفان حقوق در سده ي هفدهم بود بايد نام برد. وي در ديدگاهش 

در مورد فلسفه ي حقوق با ادوارد كوك تفاوت زيادي داشت . وي بر مكتب سودگرايي تاثير به سزايي گذاشت. 

فلسفه ي حقوق هابز به وضوح تحقق گراست . وي تنها منبع حقوق را اراده ي قدرت الهي مي داند و آن را 

وسيله ي تدبر و تفكر و ايجاد عدالت و مهرباني در رفتار انسانها مي داند. از ديدگاه وي قوانين زماني معنا پيدا 
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مي كنند كه  يك قدرت عمومي مانند دولت آن را اعمال كند وگرنه در حالت طبيعي قانون و عدالت معنا ندارد. 

 زماني كه قدرت عمومي نيست  قانون نيست و وقتي قانوني نباشد عدالتي وجود نخواهد داشت. 

 بخش دوم: مكتب سود گرايي

بايد بگوييم كه هسته ي اصلي اين مكتب را ديويد هيوم ايجاد كرد كه جنبشي فلسفي  بود كه در قرن نوزدهم 

سراسر انگلستان را فرا گرفت. هيوم سه قانون بنيادين فطرت بشر را كه  ميان همه ي افراد بشر مشترك است 

 اين چنين بيان مي كند  . اول:پايداري اموال و مالكيت دوم: انتقال اموال با اراده و تراضي و سوم: انجام تعهدات .

هيوم برعكس هابز ريشه ي حقوق را عقل نمي داند بلكه آن را ساخته ي خود آدمي مي داند. از نظر وي معيار 

شناخت عدالت لذت هاي سودمند و منفعت آميز است. عالوه بر هيوم جرمي بنتام و استوارت ميل هم از پايه 

 گذاران مكتب سودگرايي هستند.

از ديدگاه بنتام هر عملي ممكن است لذت باشد يا الم. خوبي و بدي عمل را بايد در كيفيت و ميزان خوشي هاي 

 آن ديد اگر خوشي هايش بيش از ناخوشي هايش باشد آن عمل سودمند و برابر عدالت است.

از نظر بنتام قانونگذار بايد چهار هدف زيست. فراواني . برابري و امنيت را براي  شهروندان خود تضمين كند كه 

مهمترين هدف  امنيت مي باشد كه آزادي از دستاورد هاي امنيت محسوب مي شود . نهايت سخن بنتام اين 

است كه حقوق بايد نيك بختي بشر را تامين كند در غير اين صورت حقوق ارزشي ندارد. استوارت ميل هم در 

 نوشته ها و ديدگاه هاي خود همسو با بنتام حركت مي كند و معيار عدالت را سود مي داند .

 فصل ششم:حقوق به عنوان شالوده قانون اساسي 

 بخش اول: جان الك
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با افزايش خودكامگي در اروپا نياز به آزادي فردي را آشكار كرد در اين دوره برخالف دوره ي پيش كه بر امنيت 

تاكيد مي كرد تاكيد آشكاري بر آزادي فردي داشت كه اين گرايش در نظرات جان  الك برجسته بود . وي در 

دومين رساله ي  خود اظهار مي داشت كه انسان در حالت طبيعي كامال آزاد است و اشخاص با توجه به شرايط 

آزادي خود را با آن وقف مي دهند و عقيده دارد كسي نمي تواند آزادي ديگري را  وسيله ي آزادي خود قرار 

دهد. وي قانونگذاري را باالترين قدرت و منشا همه  چيز مي داند كه به وسيله ي حقوق معقول و منطقي 

 محدود مي شود. وي با فلسفه ي حقوق تاثير فراواني در تكامل حقوق در آمريكا گذاشت.

 بخش دوم:منتسكيو

منتسكيو كه با كتاب روح القوانين خود توانست تحولي عظيم در جامعه ي فرانسه زمان خود ايجاد كند بر اين 

عقيده بود كه حقوق چهره اي عادل دارد و بايد با آن به قضاوت و داوري پرداخت ولي نبايد با حقوق رسمي و 

تحققي به شناخت عدالت بپردازيم. از نظر وي شناخت عدالت را هر جامعه اي وظيفه دارد با توجه به روح 

سياسي و تاريخي و فرهنگي خودش انجام دهد. وي با اين ديدگاه پرچم دار فلسفه حقوق مبتني بر جامعه 

 شناسي در قرن پس از خود شد.

وي به قانونگذار توصيه مي كند كه اعتدال را در وضع قوانين رعايت كند و قوانين راهم يك رابطه ي ضروري 

برخاسته از اشيا تعريف مي كند. يكي از كارهاي وي براي ايجاد عدالت بيشتر در جامعه ارائه ي نظريه ي تفكيك 

 قوا بود.

 فصل هفتم: حقوق. بيان خرد ناب

 از اسپينوزا تا ولف

پس از اينكه ديدگاه  گروسيوس توسط هابز مردود اعالم شد اين بار نوبت به باروخ اسپينوزا رسيد تا از حقوق 

تعريفي نمايد . وي حقوق را اين چنين تعريف مي كرد: حقوق مساوي است با قدرت و با عقل قابل سنجش 
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نيست  بلكه حقوق تنها با مال دوستي و قدرت تعيين مي گردد. وي اين برداشت را از ماكيا وسي  گرفته بود و 

بايد گفت كه تعريف وي با تعريفي كه هابز كرده بود مشابهت داشت ولي روش آن دو با هم متفاوت بود. 

اسپينوزا آزادي را باالترين هدف دولت مي دانست و رسيدن به آزادي را در تكامل مغز ها و جسم هاي افراد بشر 

 مي دانست. وي حقوق را نوعي علم و خرد توام تعبير مي كرد. 

پس از اسپينوزا كريستين تومازيوس كه همگام با وي بود سعي در تكامل حقوق داشت . وي كتابي درمورد 

مباني حقوق طبيعي ارائه داد و ميان حقوق و اخالق تمايز قائل شد . وي سعي داشت كه حقوق طبيعي را تحت 

عنوان عقل و وجدان عمومي مطرح كند . وي فردي روشنفكر و مقيد به اصول مذهبي  زمان خويش بود و بنيان 

 گذار روشنفكري در آلمان بود.

ولف نيز از پيروان تومازيوس بود . از نظر وي حقوق تنها با وظيفه شناخته مي شود و باالترين وظيفه كمال 

جويي است كه اساس عدالت و حقوق طبيعي است كه اين ديدگاه مورد توجه انديشمندان در فلسفه حقوق قرار 

 گرفت.

 فصل هشتم: حقوق . بيان اراده ي عمومي

 از روسو تا كانت

كات كه روسو را نيوتن جهان اخالق مي داند بر اين عقيده است كه آزادي و اخالق بزرگترين بخش هاي آدمي 

اند. روسو حقوق را كانون زندگي اجتماعي مي داند و جامعه بدون قانون را جامعه اي دروغين تعبير مي كند. وي 

قدرت عالي را اراده ي عمومي مي داند كه همان اراده ي اجتماع است . انديشه هاي وي تاثير بسياري بر انقالب 

 فرانسه گذاشت و مبناي قانون اساسي اين كشور شد.

امانوئل كانت هم در فلسفه حقوق از روسو الهام گرفته است. فلسفه كانت را بايد فلسفه عدالت با محوريت آزادي 

دانست. وي ميا هنجارهاي اخالقي و حقوقي تفاوت قائل شده و منشا هنجارهاي اخالقي را قانونگذاري دروني  و 
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منشا هنجارهاي حقوقي را قانونگذاري بيروني يا حقوق و قانون مي داند. وي سعي بر آن داشت كه اصولي را كه 

ما ياد مي دهد بفهميم چه چيزي اخالقي است و چه چيزي حقوقي است بيابد. وي در مورد نظريه دولت با 

روسو هم عقيده است. وي قرارداد اجتماعي را يك واقعيت مسلم عقلي مي داند و دولت را اين چنين تعريف مي 

كند: دولت اتحاديه افرادي است كه زير فرمان قوانين قضايي قرار دارند. وي در اواخر عمر خود فلسفه ي آرمان 

 گرايي تعالي را ارائه كرد كه اثرش را مي توان در آثار هگل و استاملر به وضوح مشاهده نمود.

 فصل نهم: حقوق. دستور قدرت عالي

 مكتب تحليلي يا تحققگرايي در حقوق

فيلسوف بزرگ جرمي بنتام با الهام از تفكرات جان آستين تاثير بسزايي بر فلسفه ي حقوق گذاشت .تحقق 

گرايي ترجمه لفظ پوزتيويسم است. آگوست كونت تحقق گرايي را طريقه اي مي داند كه تخيل و عقل 

 فرمانبردار مشاهده و تجربه مي شوند.

شروع حقوق تحققي را مي توان نيمه ي اول قرن نوزدهم دانست كه مبارزه ي سختي عليه گرايش هاي فلسفي 

در گرفت  و سعي داشت تنها خود را به داده هاي تجربي محدود كند. در قرن بيستم تحقق گرايي به عنوان يك 

 حلقه ي ديني مطرح شد و طرفداران زيادي در آمريكا و انگلستان و منطقه ي اسكانديناوي پيدا كرد.

اين مكتب به دشمني به مكاتب فلسفي سقراط و افالطون پرداخت و عالوه بر كوتاه كردن دامنه ي ساير علوم 

دامنه ي شمول حقوق را نيز مورد هجوم قرار داد و سعي در بيرون كردن نگرش هاي ارزشي از علم حقوق و 

محدود كردن آن به تجربه و تحليل  دستورهاي حقوق تحققي داشت . حقوق تحققي تاثير زيادي بر جدايي 

 حقوق و اخالق داشت و عدالت را تنها به وسيله  دولت قابل اعمال مي دانست.
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براي شناخت معناي حقو.ق تحققي در حقوق امروز به چهار ضابطه بايد توجه كرد: اوال قوانين امر و نهي انسان 

هاست . دوما هيچ پيوندي ميان حقوق و اخالق نيست. سوما تجزيه تحليل هاي حقوقي از تحليل هاي اخالقي 

 جداست. در آخر هم اينكه دستورهاي اخالقي را نمي توان به عنوان احكام حقيقي عنوان و اجرا نمود. 

جان آستين پايه گذار مكتب تحليلي حقوق است.وي  مكتب  تحليلي حقوق را بيان هنجارهاي دولت و فرمان 

 وي مي داند. وي از پيروان سود گرايي بود و سود گرايي را هدف حقوق مي داند.

 فصل دهم: حقوق. بيان روح يا ذهن جهاني

 از هگل تا اسپنسر

هگل كه از انديشمندان آلماني بود مكتب تاريخي را پايه ريزي كرد. وي حقوق را برابر اخالق مي بيند و اين را 

مي توان به وضوح در كتابش به نام فلسفه ي حق و قانون مشاهده نمود. وي حقوق را دانش اخالق مي داند و 

دولت را نتيجه ي اخالق معرفي مي كند و راه تشخيص اخالق را دولت معرفي مي كند و آن را عين عدالت مي 

داند و تعارض ميان آن دو را نفي مي كند. پايه مكتب تاريخي بر اين امر استوار است كه حقوق مانند زبان ريشه 

 در وجدان اقوام دارد و پس از چند دهه پيشرفت و تاثير زيادي بر اوج گيري فلسفه حقوق داشت.

هربرت اسپنسر فيلسوف انگليسي بود كه توانست نطريه ي تكامل حقوق را بيان كند و در همان شكل هاي 

قانونگذاري اجتماعي و جمعي را در كامل ترين درجه به عنوان دخالت غير موجه  در قانون رد  مي كند . وي از 

مخالفان آموزش پرورش عمومي . بيمارستان عمومي و عموميت در خدمات اجتماعي بود. از نظر وي عدالت از 

دو بخش تشكيل مي شود اول خودپرستي و دوم     خود گرايي . وي معتد بود هر انساني بايد مود را در خودش 

با توجه به استعدادها و توانايي هايش به دست آورد. در نهايت از نظر وي عدالت آزادي هر كس است كه  تنها 

كه به وسيله ي آزادي بقيه ي افراد محدود مي شود كه نشان مي هد وي به فردگرايي و تجارت آزاد معتقد 

 است.
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 فصل يازدهم: حقوق . بينش طبقاتي

 

 ماركس و انگلس

 نظريه ي اين  دو دانشمند پايه و اساس بينش كمونيستي است . ماركس هم بيشتر بينش مادي گرايانه داشت . 

از نظر اين  دو حقوق بخشي از بناي بينشي و مكتبي است كه از واقعيت مادي ابزارهاي  توليد ايجاد مي شود . 

همچنين آنها دولت را كميته اي براي اداره ي طبقه ي متوسط جامعه مي دانند.  آنها جامعه را به طبقات 

مختلف تقسيم كردند و نفع هر طبقه را با توجه به افراد حاضر در آن  مي سنجيدند  كه امروزه نيز اثرات آن در 

 برخي از كشورهاي داراي نظام كمونيستي مانند چين  ديده مي شود.

 فصل دوازدهم: آزاد منشي فلسفي

 از ايرينگ تا استاملر

نظريه ي رودلف ايرينگ در مورد فلسفه ي حقوق در كتابش با نام « حقوق به عنوان ابزارهاي يك هدف » آمده 

است . ازنظر وي هدف حقوق ايجاد تعادل بين اصل فردي و اجتماعي است و حقوق شركت فرد و جامعه با 

يكديگر است و مفهوم اصلي فلسفه ي وي خواسته و غرض بود. وي به نظريه ي ساويني كه حقوق طبيعي را 

ثابت و ال متغير مي داند ارج مي نهد و مي توان تمايل وي را به مكتب تحقققي حقوق به وضوح مشاهده نمود . 

ايرينگ حقوق را مجموعه اي از مقررات الزامي مي داند كه در يك دولت ايجاد مي شود. وي با نظريه ي تحققي 

 حقوق رسمي آلمان  پيوندي تنگاتنگ داشت .

رودلف استاملر كه شاگرد مكتب كانت بود حقوق را به دو دسته ي صوري و ذهني تقسيم مي كرد وي مفهوم 

صوري حقوق را عدالت  مي داند و مفهوم ذهني آن را تحقق آزادي اراده تعبير مي كند. وي بيان مي داشت كه 
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حقوق اراده ي جمعي محترم و مطلق است يعني حقوق براي زندگي اجتماعي و همكاري اجتماعي است . از نظر 

وي زماني حقوق عادالنه است  كه در پديد آوردن آن خواسته هاي فردي و عرف هاي جامعه با هم هماهنگ 

 باشند و در آن دخالت كنند.

 فصل سيزدهم: نظريه ي جامعه شناختي و واقع گرايي حقوق

 بخش اول: فلسفه ي حقوق و منافع و جنبش حقوق آزاد

در قرن بيستم انديشه هاي ايرينگ بر فلسفه ي حقوق سايه گسترانيده بود. مكتب جامعه شناختي شامل افرادي 

مي شد كه عده اي از آنها تنها به كار تجربي وعده اي ديگر به كار تجربي با ديد فلسفي توجه مي كردند. 

خواستگاه فلسفه ي حقوق منافع را بايد فرانسه و آلمان دانست. اين فلسفه اعتراضي بود بر ضد شكل گرايي و 

مفهوم گرايي كه بر سيستم قضايي آلمان تاثير گذار بود . شيوه ي دادرسي پيشنهادي فلسه ي حقوق منافع اين 

است اين بود كه هنجارهاي حقوق اقدام به ايجاد اصول و قواعد كلي مي كند كه آنها را قانونگذار براي حل 

تعارضات منافع ايجاد كرده است كه اين اصول و قواعد همان احكام ارزشي هستند كه به قاضي اجازه نمي دهد 

 بدون داشتن دستور و قانون مدون در در پرونده ها به رسيدگي بپردازد.

 ديدگاه ديگري نيز وجود داشت كه  از ديدگاه فلسفه ي حقوق منافع بسيار افراطي تر بود و آن جنبش حقوق 

آزاد كه هواداراني هم پيدا كرد. از نظر آنها قاضي برخي اوقات مجبور است پا را فراتر از قانون بگذارد و به وراي 

آن نيز دست يابد تا بتواند تصميم هاي عادالنه و دقيقي اتخاذ كند. اين گروه كار قضايي را مانند وظيفه ي 

قانونگذاري مي دانستند . از پايه گذاران اين نظريه مي توان به هرمان و كانترويج اشاره كرد. از نظر اين گروه 

قاضي بايد در اعمال مقررات و تفسير آن آزاد باشد كه اين موضوع مورد انتقاد شديد نمايندگان نظزيه ي فلسفه 

 ي حقوق منافع قرار گرفت.
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كاردوزو  هم كه مكتب واقع گرايي خود را از افرادي چون هابز گرفته است  و در نظريه خود ميان حقوق عملي و 

حقوق نظري  تفاوت قائل شده است. البته بايد گفت كه نظريه ي هابز نسبت به نظريه ي كاردوزو  از آرمان 

گرايي كمتري برخوردار است . در نظريه ي واقع گرايي توجه بيشتر به عمل به حقوق و جنبه ي عملي است تا 

جنبه ي تئوري آن و اين  موجب شده كه قانونگذاري انگلستان و آمريكا نيز در تبين و تدوين قوانين  خود از 

 جنبه هاي نظري خارج شوند و رو به جنبه ي عملي بگذارند.

 بخش دوم: واقع گرايي در اياالت متحده ي آمريكا

واقع گرايي در آمريكا را بايد متاثر از مكتب جامعه شناسي حقوق دانست كه برجسته ترين نماد اين مكتب 

نمايندگان آن مي باشند كه به خرد انگاري عنصر دستوري در حقوق پرداخته اند. از نظر واقع گرايان حقوق  

 ميالدي بر اين نظريه 1950مجموعه ي حقايق است نه مجموعه ي قواعد  حقوقي . جامعه ي آمركا نيز تا سال 

تكيه داشت ولي با طرح نظريه ي واقع گرايي جديد توسط جرمي فرانك كه اظهار مي كرد حقوق شامل 

تصميمات قضايي است كه هيچ اصل مسلمي در آن نمي تواند وجود داشته باشد و از اين طريق مي توان از شك 

 قاعده به حقيقت طبيعي رسيد مبناي خود را در قانونگذاري بر حقوق طبيعي قرار داد.

 بخش سوم: ديدگاه هاي نوين در فلسفه ي حقوق

 الف) هربرت هارت

او كه با نفوذ ترين  فيلسوف در ميان انگليسي زبانان است در كتابش به نام «مفهوم حقوق» حقوق را اينگونه 

تعريف مي كند كه حقوق  ايجاد قوانين اوليه و ثانويه است كه در قوانين اوليه تكاليف  و در قوانين ثانويه 

مقررات شناخت تغيير و دادگستري تحميل مي شود و تنها زماني مي توان حقوقي جامع و صحيح داشت كه هر 

 دو قانون اوليه و ثانويه با هم اعمال شوند.
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 ب) هارولد السول

وي نيز كه يك آمريكايي تبار بود سعي در گسترش تدبير علم حقوق داشت . وي نظريه ي ارزش ها را مي پذيرد 

و حقوق شكلي را نتيجه ي ارزش قدرت مي داند  وي با مطالعه ي شخصيت سياستمداران  دريافت  كه انگيزه 

هاي شخصي و رواني در برداشت هاي سياسي و حقوقي آنها و در نهايت قانون و حقوق كشور تا چه حدي مي 

 تواند تاثير گذار باشد.

 فصل چهاردهم: حقوق طبيعي. شناخت. سرگذشت. خواستگاه و گستره ي آن

در پايان خالصه ي اين كتاب  به حقوق طبيعي.سرگذشت و حضور آن در اديان و مذهب شيعه و دوران معاصر 

 مي پردازيم.

براي شناخت حقوق طبيعي  بايد بدانيم كه  طبيعت چيست. از طبيعت تعابير مختلفي به ميان آمده است . 

 طبيعت را  مي توان در دو مبحث مورد بررسي قرار داد.

اول طبيعت مادي كه شامل جانوران و گياهان و صور فلكي و... مي شود مثال درآمدن خورشيد يا حركت زمين و 

ساير سيارات در يك مدار. دوم طبيعت ماورايي يا غير مادي كه وراي تصور آدمي است  كه در گذشته هم وجود 

داشته است. براي مثال در گذشته قدرت خدايان را در انجام امور غير مادي مي دانستند. انجا بود كه  قانون 

طبيعي شكل گرفت. قانون طبيعي اگرچه با حقوق طبيعي  تفاوت دارد ولي حقوق طبيعي در مفهوم گسترده ي 

 آن شامل قانون طبيعي هم مي شود. 

انديشه ي  حقوق طبيعي در يونان باستان با مفهوم جهان هستي گره خورده است. اين انديشه كه در آثار 

انديشمندان يونان باستان مانند سوگوس و هراكليت ديده مي شود به عقل تعبير ميشده كه بر جهان حكومت 

 مي كردند. 



20 
 پايگاه مقاالت حقوقی حق گستر

روميان نيز از لفظ قانون عام استفاده مي كردند كه همان هنجارهاي طبيعي بود و آن  را حقوق و عرف و عادت 

 حاكم بر روم باستان تلقي مي كردند. 

حقوق در اديان هم قابل مشاهده است در مسيحيت علم كالم با انديشه هاي حقوقدانان روسي در بازنگري 

حقوق طبيعي نقش موثري ايفا نمود كه پيوند اين دو را يك پاپ به نام قديس پل باعث شد و حقوق طبيعي از 

 طريق فلسفه ي افالطوني  پا به مسيحيت گذاشت. 

حقوق طبيعي در اسالم هم وارد شد  و تاثير شگرفي در اين دين گذاشت. فالسفه ي مسلمان ميان حقوق 

موضوعه و حقوق طبيعي تفاوت قائل بودند و جنبه ي آفرينش الهي  را حقوق طبيعي يا تكويني و جنبه ي 

قانونگذاري آن را حقوق موضوعه يا تشريعي مي ناميدند. در فقه شيعه هم بايد بيان كنيم  كه عقل يكي از ادله 

ي شرعي حكم محسوب مي شود و عقل را همان حقوق طبيعي و شرع را همان حكم عقل مي داند . در عصر 

حاضر نيز ما به حقوق طبيعي بيش از هر زمان ديگري نيازمنديم و همانطور كه بيان شد از قرن نوزدهم نظريه 

ي حقوق طبيعي در غرب مطرح گرديد و بار ديگر در قرن بيستم با چهره اي نو توسط  رودلف استاملر آلماني 

 ظهور كرد و راه خود را به سمت اوج آغاز نمود

 

 

 

 

 


