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 اهميت تاريخ حقوق و چگونگي پيدايش آن 

 
اميربيك احسان :نويسنده   

)حق گستر(منتشر شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي  

 
...  و شده كشف بشري هاي قانون اولين ، تاريخ طول در آن تطور و تكامل سير و حقوق علم پيدايش با رابطه در

 وار طوطي واقع در و آنها بازگفتن كه است آمده متعدد هاي مقاله و مختلف منابع در زيادي مشابه و اي كليشه مطالب
 و تاريخ به اي عالقه تنها نه كه است مكررات تكرار حق به امروزين فهيم خوانندگان براي خصوص به آنها كردن تكرار

  !!كند مي بيزار حقوقيست تاريخ چه هر از را خواننده بلكه كند نمي ايجاد حقوق تاريخ خصوص به

 كه باورند اين بر حقوقدانان از اي عده جمله از بسياري امروزه كه بوده حقوق تاريخ به نادرست رويكرد همين متاسفانه
 تنفس اي تازه فضاي در بگشاييم، نويني افقهاي بر را ها دريچه و بياييم بايستي و گذشت و گذاشت بايد را گذشته"

 تعديل دنبال به ،ليكن كنيم نمي رد را عقيده اين نيز ما البته كه "ببخشيم ملي حقوق دانش به جديدي ابعاد و كنيم
  .هستيم آن

)  آن پيدايش آغازين ي نقطه تنها( حقوق ي تاريخچه اجمالي بررسي بر عالوه كه است اين ما هدف سطر چند اين در
 كه ما كشور در خصوص به است شده پرداخته آن به كمتر متاسفانه كه بپردازيم تاريخ با علم اين تنگاتنگ ي رابطه به

 حوزه دراين جدي كار به نياز و! رسد نمي نيز دست يك انگشتان تعداد به حوزه اين در تخصصي تاليفات تعداد
  .تاليف و ترجمه از اعم ميشود احساس

  .  طلبد مي پوزش گيرد مي فاصله كمي بحث اصل از گاه گه مطلب ي ادامه در حقير ي نگارنده اينكه از پيشاپيش
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  ...بعد اما و 

 انساني علوم هاي رشته ماهيت البته دارد، ها دانش ساير با تنگاتنگي ي رابطه كه است علومي دست آن از حقوق علم 
 جامعه به توان مي حقوق هاي همسايه جمله از. كند مي ايفا را تري خاص بسيار نقش حقوق بين اين در اما است همين

 كننده تعيين بسيار نقش كيفري حقوق ي حوزه در خصوص به كه روانشناسي ادبيات، سياسي، شناسي،فلسفه،علوم
  .نمود اشاره دارند اي

 هاي نزاع يكديگرند مكمل الواقع في كه نامبرده علوم پيروان تعصب علت به تاريخ طول در كه است تاسف بسي جاي
 بي ايشان ي درباره باري يا اند بوده حقوقدانان ضد بر يا اديبان تاريخ سراسر در «مثال براي آمده وجود به بسياري
 به اين و ناپذير تغيير و جاوداني سازند هايي آيه حقوق از اند خواسته ديرگاه از حقوقدانان كه است آن علت و اعتنا،
 شناسان جامعه و حقوقدانان بين اي بيهوده رقابت ديرباز از همچنين» 1است انگيخته بر را شاعران و اديبان خشم حق
  .است بوده حقوق بااالخص پويايي از جلوگيري اش نتيجه تنها كه بوده

 حقوق) پاريس اقتصادي علوم و حقوق ي دانشكده در جزايي شناسي جامعه استاد(برول لوي هانري قول به «
 بيشتر ديگر ي زمينه هر از حقوق ي زمينه در شناسي جامعه با تاريخ پيوند لذا است اجتماعي امر ترين اجتماعي

  »2است

 كه است مطلب اين ساختن نشان خاطر هدف، نيست؛ علوم ساير با حقوق ي رابطه كيفيت بيان ما قصد مقدمه اين در
 در حقوق كه داشتند را آن بيم حقوقدانان ديرباز از كه چرا باشد داشته هراسي علوم ساير با ارتباط از نبايد حقوق
  .نماند باقي حقوق علم نام به چيزي ديگر و شود ادغام علوم ساير

 از ايست رشته": است آمده چنين حقوق تاريخ ي واژه مقابل لنگرودي دكتر حقوق ترمينولوژي در حقوق؛ تاريخ اما و
 قانوني مواد تفسير در.كند مي بحث ملت يك حقوق حقوقي هاي سازمان تحول و پيدايش چگونگي از كه حقوق علم

  ".شود مي حقوق تاريخ از استفاده به منحصر چاره راه گاهي

 و حقوق تاريخ  كه كنيم مي آوري ياد را نكته اين و بريم مي پي حقوق تاريخ اهميت به حدي تا كه جاست اين در
 كه پندارند مي اي قصه سان به را حقوق تاريخ وقايع اي عده نيست؛ تفنن و بردن لذت و خواندن براي تنها آن مباحث
 در كه داشت آن بر را ما همين و نيست چنين اين قطع طور به اما است آگاهي افزايش نهايت در و التذاذ آن از هدف
  . نكنيم ورود بحثمان اصل به حقوق تاريخ اهميت ذكر بدون و مقدمه بدون نوشتار اين آغاز

 از اهميت پر ي شاخه اين از استمداد به مجبور ما گاهي شد بيان نيز حقوق تاريخ ي رشته تعريف در كه طور همان 
 تصويب مكان و زمان روند به بايست مي ، قانون اصل يا ماده يك صحيح و كامل فهم براي كه طور همان ؛ حقوقيم علم
  .3اند تاريخ اصلي عناصر مكان و زمان كه آن حال كرد، توجه آن
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 و است تمدن تاريخ از عمده بخشي ، حقوق تاريخ«  كه شده نگاشته چنين چنين حقوق تاريخ از ديگري تعريف در
 است، گذشته قرون و اعصار در مختلف حقوقي هاي نهاد از درستي درك مستلزم تمدن، تكامل و تطور سير از آگاهي
 در كهن هاي فرهنگ و ها تمدن وفرود فراز و دولتها سقوط و ظهور موجب  كه عللي و اسباب از نظر صرف كه چرا

 و دولت هرگونه ي الزمه ، آن عام مفهوم در حقوقي نظام نوعي داشتن حال هر به است، شده جهان كنار و گوشه
  »باشد مي و بوده مدنيتي

 به و پيشين ملل و  اقوام حقوقي نظام  مباني و مبادي به توجه بدون بشري تمدن تاريخ درست فهم گونه بدين«
 درجات ترين بدوي و اشكال ترين ساده در ولو قانون، داشتن تنها نه زيرا نيست مقدور حقوق تاريخ ديگر عبارت
 ي مرتبه و درجه از اي جلوه نيز ملت يا قوم يا قبيله يا عشيره هر بر حاكم قوانين نوع بلكه است فرهنگ و تمدن شرط
  »4. است جامعه آن مدنيت ي آيينه و جماعت آن فرهنگ و تمدن

 قبول و حقوقي  نظام يافتن سامان ، تمدن و توحش  ميان تاريخي مرز«  كه است مطلب اين توجه قابل ي نكته
 توان نمي حقوق آغازين ي نقطه كردن مشخص با رابطه در لذا» 5.است جمعي روابط در) داد(قانون ي مثابه به قواعدي

 از كه شود توجه( است محدود بسيار آگاهيم آن از ما كه تاريخي ي دامنه كه چرا نمود ذكر را معيني و مشخص زمان
 و ميليون 3 از بيش  خاك ي كره روي بر پا دو جنس نسل اولين پيدايش از و  سال ميليارد چهار از بيش زمين عمر

 از بيش به را ما نشيني جا يك نوعي آغاز و بشر جمعي زندگي از شناسي انسان مدارك اما گذرد مي سال هزار پانصد
 كه كتابيست خاص طور به حقوق تاريخ و عام طور به تاريخ« كه است دليل همين به.) شود نمي رهنمون سال هزار 10
  ».6خواند بايد نيمه از را آن دورانت ويل قول به

 به اجتماعي قواعد و حقوق نوعي به است گرفته شكل جمعي زندگي كه زماني از گفت توان مي تنها شرايط اين با
  .آمد وجود

  ضوابطي ضرورت حكم به گمارند همت تاريخ نگارش به مورخان آنكه از پيش گويند مي حقوق علم و قانون پيدايش در
 در قانوني قالب در مزبور اوامر و ضوابط كم كم و داشته وجود قدرت و زور مظاهر از اوامري و عادت و عرف صورت به

  .است آمده

 كه دارند نظر اتفاق مطلب اين در امروز تا شده كشف تاريخي مدارك و اسناد اساس بر تاريخ متخصصين تمام تقريبا
 تا كه است شده نوشته قانون اولين  كه حمورابي قانون و اند كرده اجرا و وضع را تاريخ قوانين ترين قديمي سومريان

  .است بوده سومري قوانين از ملحم كرده پيدا دست بدان بشر كنون

 روي از و سومري تمدن رفتن بين از دنبال به حمورابي قوانين مجموعه": نويسد مي چنين باره اين در صالح پاشا علي
 اور پادشاه دونگي سوي از شده وضع قوانين و حمورابي قوانين مطابقت كه زيرا است شده نوشته آنان مكتوب قوانين
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 از نيز ايسئن و هاني و نيسابا به موسوم  سومري پادشاهي ي سالله.دهد مي نشان را انكاري قابل غير و عجيب شباهت
  ".اند بوده قانون واضعان

 نشيني شهر كه بودند متمدني ملت اولين سومريان" كه نگارد مي چنين اروپايي دانان تاريخ زبان از صالح پاشا علي
 مدارك و اسناد مدعا اين شاهد كه نهادند گردن قانون به كه بشريتند گروه اولين اجتماعي لحاظ به و كردند اختيار
 ماده 25 بر مشتمل قوانيني.است سومريان بين امالك معامالت سند جمله از منطقه از اعصار آن به مربوط شده كشف

 آن ي ماده 3 كه است خانوادگي روابط به مربوط آن ي ماده 6 كه آمده بدست سومريان از ميالد از قبل سال 2000 به
 اذيت و مجازات و خوانده فرزند با مادر و پدر مناسبات به قوانين مواد ي بقيه و باشد مي حمورابي قوانين همان تقريبا
 به مربوط قوانين باغداري، قوانين و  نگهداري ي ه نحو ، مزروعات به احشام رساندن صدمه ،!! 7دار بار هاي خانم

  "است مربوط تهمت مجازات و قشون

 به و است بوده حمورابي قوانين ي مايه دست سومري قوانين كه نمود برداشت چنين اين ميتوان كلي طور به پس
 خود به اي كننده تعيين نقش حقوق كه است زمان اين از. شود مي ارزيابي حمورابي قوانين منازع بال ي ريشه عنوان

 كشور از بايد الواقع في بوده گذار تاثير حقوق گسترش و بسط در بسيار كه شاخص هاي تمدن و ملل جمله از.گيرد مي
 و بيستون در داريوش ي كتيبه ما ادعاي اين دراثبات مانده جا به اسناد جمله از كه كنيم يادي نيز ايران عزيزمان
 است ايرانيان ما فخر موجب همواره كه است تابعه ملل مذهبي آزادي و حقوق ي درباره كبير كورش ي اعالميه ديگري

  .است آورده جهان ملل ترين قانونمند و متمدن ي جرگه در را ايران نام و

  

  :منابع

 دوم ايران،چاپ اسالمي جمهوري سيماي و صدا رحيمي،انتشارات مصطفي ي شناسي،ترجمه جامعه و حقوق:1
  7،ص1371

  22 ص ،1382، شناسي ايران المعارف دايرة ايران،انتشارات حقوق حسن،تاريخ امين،سيد:2

 در اخص طور به كند مي كمك بسيار علوم اين تحرك و پويايي به فقه اصول در چه و حقوق در چه تاريخ از استمداد:3
 و زمان نقش كاركرد چگونگي با بيشتر آشنايي براي مندان عالقه. يابد مي بيشتري نمود مسئله اين عصري فهم بحث
 در ها افق امتزاج يا عصري فهم عنوان با را نگارنده ي مقاله ميتوانند قوانين صحيح تفسير و فهم و استنباط در مكان
  www.ehsanamirbeik.blogfa.com) اميربيك احسان هاي مقاله قسمت در: (كنند مطالعه آدرس اين

  19ايران،ص حقوق تاريخ:4
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  19 ص همانجا:5

   22 ص جا همان:6

 بود حاكم ساالري مادر نظام مدتها تا و كردند مي ايفا را مهمي بسيار نقش زنان آريايي پيش حقوق در كه شود توجه:7
 نظر به فمينيستي گرايش و ساالري زن اين دليل.راندند مي حكم زندگي پايان تا خود اوالد بر فرزند صاحب زنان يعني
 نيز مرد كه نبود اين متوجه كس هيچ آمد مي بيرون مادر شكم از فرزند كه جا آن از كه رسد مي نظر به گونه اين حقير
 !!!دارد نقش اوالد پيدايش در


