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 به انسان يينوع نگرش کارکردگرا يبررس

 ن بشرياديبنر آن برحقوق يثأو ت
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 12/52/1931ـ پذيرش:  52/15/1932دريافت: 

 دهكيچ
رگذاار يثأز شناخت محدوده آن تين بشر و نياديحقوق بن أمختلف، در فهم مبنا و منش يمکاتب فکر ةشناساننوع نگاه انسان

را نسذبت بذه  يپذردازان آن برداشذت خا ذهيکه نظر است يي، مکتب کارکردگرايختشنااز مکاتب مهم جامعه يکياست. 
با رويکرد تحليلذي و اسذتنادي  حاضر ةدهند. مقاليم ن بشر ارائهياديحقوق بن يا ل ةعنوان هستبه ،ت انسانيگاه و ماهيجا
اسذت.  تذدوين يافتذهن بشذر يادين نوع نگرش بر حقوق بنير ايثأانه و تيدگاه کارکردگراين مفهوم انسان از دييبا هدف تبو 

بذودن حذ  اراده مستقل افراد، دارا  يقراردادن جامعه و نف محوران با يکه کارکردگرا هاي پژوهش حکايت از اين دارديافته
 يار ا ذليذط آن، مالک و معينسبت به انسان و شرا ينيبا بدب ،نيکنند. همچنيم به ما هو انسان را انکار ،انسان يبرا يذات

 دانند.يم يش کارکرد افراد در نظام اجتماعين بشر را حفظ نظم و تعادل موجود در جامعه و افزاياديوضع حقوق بن

 ، حقوق موضوعهيعيحقوق طب ن بشر،يادي، حقوق بنيي: کارکردگراهاهدواژيکل
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 مقدمه

ساير نهادها  توان آن را ازينم. باشدير نهادها و عنا ر اجتماع مرتبط ميکه با سا است يده اجتماعيک پدي« حقوق»

. باشذدين روابط ميم ايز تنظيان اشخاص بوده و هدف آن نيروابط م، گر، موضوع حقوقيد. به عبارت دکرتصور جدا 

عنذوان علذم ملالعذه به، يشناس، جامعهاساسنيکند. برايدا ميپ يحقوق در بستر اجتماع معن: توان گفتيمرو، نيازا

که  ياز زمان خصوصبه ند. شباميرگاار يثأگر تيکديبر  متقابالً، يعنوان نظم دهنده روابط اجتماعبه، و حقوق، جامعه

   بوده است.يار مشهود و عمير بسيثتأن يفت، ابه خود گر يشکل علم، رياخ يهادر سده يشناسجامعه

شتر يبه مراتب ب، ياسيس يو ساختارها يبر حقوق عموم يشناسجامعه يهادگاهيها و دهير نظريان، تاثين ميا در

شناسذانه شناسذانه و انسذانيشد نگرش هست يتوان مدعيم کهاي . به گونهعلم حقوق بوده است يهار حوزهياز سا

جملذه قذانون، دولذت،  از يحقذوق يهادهيات و پدياز واقع ير خا يمنجر به ارائه تفس، يشناسجامعهمکاتب مختلف 

 ت، حقوق بشر و... شده است.يمشروع

در ، ک سذويذتوانذد از يمذ آن ينظذر يهذاانيو بن يفکر يمبان يکه بررس، يشناساز مکاتب مهم جامعه يکي

 يدر تحول فهم قواعد و مقذوتت حقذوق، گريد يو از سو با مردم ياجتماع يهادهيان دولت و پديروابط م يچگونگ

و  يفکذر ر مکاتذبين مکتذب ماننذد سذايذپردازان اهياست. طرفداران و نظر يينقش داشته باشد، مکتب کارکردگرا

ن يذا: تذوان گفذتيم. انذدن آنها ارائه دادهير انسان، جامعه و مناسبات بينظ ينسبت به مقوتت ينگاه خا  ،ياجتماع

 گاارد. يم يحقوق عموم ةدر حوز ين حقوقيبر دکتر يمير مستقيثأنگرش ت

، در يم حقذوقيعنذوان محمذول مفذاهبه، ت انسانيگاه و ماهيبرداشت از جاچگونگي نکه ياساس، نظر به انيبرا

، يين است که نوع نگرش مکتب کذارکردگراياپژوهش  يسوال ا ل. ثر استؤحقوق بشر م يو مبنا أص منشيتشخ

 ياز راهکارهذا يکذينکذه ين راستا، با توجذه بذه ايا ن بشر دارد؟ درياديبر فهم حقوق بن يريثأچه ت، نسبت به انسان

ن يذن اياديذبن يهاش فرضيشناخت پ، يحقوق يهادهيبر پد، يشناسات جامعهير نظريثأتچگونگي زان و يشناخت م

ل نذوع نگذرش يذسذس  بذا تحل ، نيذيتبرا  ييمکتب کارکرگرا يابتدا مبانکند تالش مين مقاله يباشد، ايم مکاتب

 د.دهدست ه انه بياز منظر کارکردگرارا و گستره آن « ن بشرياديحقوق بن»ن مکتب، مفهوم يشناسانه اانسان

 بحثنه يشيپ

ة است. دربذار گرفته بهره نيزم مغرب ياجتماع تفکر انگاارانيبنهمة  شهياند از باًيتقر يي، کارکردگرايخياز نظر تار

 آمذده، کتب نيا کرد. در رجوع باستان هند مقدس کتب جمله به آن از و دور گاشته به ديبا، ييکارکردگرا نهيشيپ

 ماننذد ناًيع، هرکاست کهيطوربه. اندشده دهيآفر برهما يپاها ها وران، بازوها، دهان از يا ل چهارکاست که است

 کذار ميتقسذة فذيوظ و دولت و جامعه يکيارگان ليتحل به زين افالطون .زنديمتما و مشخص فيوظا يدارا هااندام

 محسذوب نگذرش نيذا شذگامانيپ ازهذم  ارسذلوپرداخته است.  ياجتماع نظام يعامل ضرور عنوانبه، ياجتماع
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 بذر سروران تسلط به را عقل بر احساسات نظارت و جامعه نييپا طبقه به را تن و بات به طبقه را روح او. دشويم

 .(515-511ص  ،1931 ،ي)توسل است کرده هيتشب انسان تن يهماهنگ به را جامعه ياسيس يو هماهنگ بردگان

بذه موجذود زنذده را ، جامعذه ين کارکردييعنوان مالک تبهب، يشناسستيز با الگو قرار دادن زيد نيدر دوران جد

ان جامعذه بذا انذدام يذبذه شذباهت م، که دانشمندان معا ر يبه نحو .(111ص  ،1931 ،ي)خانند اهدرتشبيه کبارها 

 مذوثر ک نظذاميذ عنذوان بذه يکل يهمبستگ در زنده موجودات اندام کههمچنان: معتقدند، موجودات زنده قائل بوده

 در، شذونديم آن محسذوب ياجذزا کذه، ياجتمذاع نظذام کيذ ةدهنذدليتشذک يهادهيذپد بيترت همان به هستند،

 .(555-513، ص 1931، ي)توسل دارند ريثأت نظام کل يبقا و يهمبستگ

 ينگزلذيک، تذالکوت پارسذنزپذردازان ماننذد هينظر يو گسترش آن توسط برخ يشناسدگاه در جامعهين ديورود ا

بذه ، يان فکذرين جريا أد. منشيگرد يشناسجامعهدر  ييش مکتب کارکردگرايدايمنجر به پ، روبرت مرتنو   يويد

 آگوسذت کنذتگذردد. يوام گرفته از آن علذم بذاز م يکيل ارگانيدر سده نوزدهم و تحل يشناسستيز يهاشرفتيپ

ز از يذن يسذم اجتمذاعيمتفذاوت اسذت، ارگان يکذه متشذکل از اجذزا، يسذتيسذم زيک ارگانيدرست مانند : ديگويم

 ص ،1933 زاده،يذ)عل کننذديم فايا ياتيح ينقش، ک از اجزاءي ب شده است و هريگوناگون ساخته و ترک يساختارها

 ي، اقتصذاد و حتذيشناسذ، جامعذهيشناسذعلوم مانند روانساير بر  يقيرات عميثأستم تيدر قرن ب، ن مکتبيا .(123

گفذت: تذوان يمذ کذه بذود يابه انذدازه، راتيثأن تيا. (552ذ131، ص Shoemaker، 1331ت)گااشته اس يمعمار

؛ اسذت« سذمينالونکشوف»ا يذمعا ر در غرب، نگرش ا ذالت کذارکرد  يشناسن نگرش در جامعهيترامروزه برجسته

 کيذتئور نةيزم پ  در و برده شده کار به مختلف شمندانياند لهيوس به، يشناسجامعه گوناگون يهاچراکه در حوزه

 .(31 ص ،1931ه، يري)بش ر د استقابل  آن از ييهانشانه ،يشناختجامعه اتينظر غالب

 ينظر يمبان

 ييکارکردگرا مفهوم .1

فذه و نقذش يش از همه به سه معنذا کذار، وظيب، شناسانجامعه يول. باشديم يگوناگون يمعان يدارا، «کارکرد»واژه 

ا يذاز يک نيداشته و در جهت برآوردن  يده در نظام اجتماعياست که هر پد يمراد کارکرد. از نظر ايشان، د دارنديکأت

 يک نظذام اجتمذاعيده در ثبات، بقاء و انسجام يک پديکه  يامديا پياثر ، گريدسوي دهد. از يم نظام انجام يازهاين

 .(191ص  ،1931تزر، ي)ر شوديم در نظر گرفته يده اجتماعيعنوان کارکرد پدز بهين، دارد

 جامعذه مختلذف ينهادها و فرد مانند آن ترکوچک اجزاء با رابله در ديبا را نظام تيکل: معتقدند انيکارکردگرا

 بذا نهادها نيا همه .ارندگامي ريثأت نهادها ريسا رب و هستند ينيمع وکار فهيوظ يدارا کي هر که کرد جووجست

 کي هر؛ کننديم مبادله را خود فيوظا، گريکدي حفظ يبرا و دارند وستهيهم پ به و مرتبط يکارکرد نهادها، ريسا

 اسذت،يس نهذاد، نمونذه عنوانبه .(513-511 ص ،1931،يکنند )توسليم فايا گريد ينهادها برابر در را خود سهم

 شود.يم تيوحما اداره دولت توسط، تينها در و گردديم يبندتوسط نهاد حقوق چارچوب
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گر يکذديبذا  يدر حذال همکذار يهذااز گروه ياافتهيمنظم و سازمان  ةجامعه شبک، يياز نظر مکتب کارکردگرا

 .(55، ص 1933 ،ي)آزاد ارمکذ کنديجامعه در آن شر يشتر اعضاياست که ب ييهان و ارزشياست که منلب  با قوان

کار  کيهر که، مختلف يهابخش از مرکب است يستميس همانند، جامعه کل کهبر اين است  فرضمکتب،  نيا در

 ،1931 ه،يري)بشذ دارد وجود متقابل و مکمل روابط، ستميس ياجزا نيب و دهنديم انجام را خود خاص فيوظا هاژهيو

 نظذام را جامعه است. آنها« ياجتماع نظام» مفهوم ان،يدر نگرش کارکردگرا ميمفاه نيترياساس از يکي .(31 ص

دنز، يذ)گ کننذديمذ عمل انسجام و ثبات جاديا درجهت هم همراه با، آن گوناگون يهابخش که داننديم يادهيچيپ

 يهذر نظذام اجتمذاع يص ذاتذيثبات را از خصذا ،بوده ياجتماعبه تعادل  ن مکتب معتقديرو، انيازا .(51ص ، 1933

ها، همذه سذنت ين گزاره استوار است که دوام و بقذايبر ا، دگاهين ديا ة. شالود(123 ص ،1931، يمنوچهر) دانديم

چه کذه آن، نيبر عهده دارند. بنابرا يدارد که در نظام اجتماع يبستگ يافهيا وظيبه کار  ياجتماع يمناسبات و نهادها

کذارکرد مناسذب  يدارا يکه اگر نهاد يباشد، به نحويم ها در کل نظامدهيپد يسودمند، ه ملرح استين نظريدر ا

 ست.ين يد نباشد، وجود آن تزم و ضروريجامعه مف يکارکرد آن برا يعني، نباشد

 ن بشرياديحقوق بن .2

در ، يز حقذوق شخصذيذنسبت به حقوق موضوعه و نکه است  ين هنجار حقوقيتريعال ةن بشر، به مثابياديحقوق بن

، «ن بشذرياديذحقذوق بن»از  يف مفهوميش از ارائه هرگونه تعريپ (.992، ص 1333)کاپور،  قرار دارد يمرتبه واتتر

 م.ينکن اين ا لالح بيدر ا يدواژه اساسيعنوان کلرا به« ح »ست ابتدا مفهوم ا يضرور

، اسذاسنيبذرا. ياجتمذاع روابط در يعمل عقل قانون با، نفر دو اراده يهماهنگ و انلباق: از ستا عبارت« ح »

 ريذتعب« سذللنت» بذه «ح » از ا لالح( 53-53 ، ص1933، يديب دره ي انع)است  يمتعدد فيتکال منشاء ح 

 کيذ کذه داراي دو جنبه بوده سللنت، ن نظر، ح يا از. باشديم اقتدار و تسلط همان ،«سللنت» از مقصود. شوديم

 دگاهيذد همذان نيا .(11 ق، ص1939، ينينائ يرزايم)باشد يم الح  هيعل گر، منيد طرف و ح  آن،  احب طرف

 قذدرت کذه هسذتند حقذوق يدارا يافذراد تنها، اساسنيبرا. برنديم کاره ب قدرت يمعنا به را ح  که است انيغرب

 سذلله کذه تفاوت نيا با .زنديچ کي سلله و ح : ديگويم پوفندروف(. 11، ص 1335)بنديت،  باشند داشته انتخاب

 کذه يشخص که است آن، هينظر نيا يژگيو .(11 ، ص1931 موحد،) دارد دتلت بالفعل يالياست و تصرف به  رفاً

 زيذن منفعذت يمعنذا بذه ح  ن،يبرا عالوه(. 11، ص 5551)کمسل،  دارد زين را آن عدم ح  دارد، را يکار انجام ح 

 معتقد بنتام(. 159-155، ص 1331ورس، ي)گباشديم سود همان ح ، ه،ينظر نيا طرفداران نظر از. است شده ريتعب

، «بذرديم سود احتماتً» يگريد فيتکل ياجرا از او که است معنا نيا به  رفاً است، ح  يدارا يشخص نکهيا: است

 (.52 ص، 1331، ونزي)ت« ببرد سود که است يتيموقع در» اي و «دارد بردن سود ييتوانا» اي

 مفهذوم کذهيدرحذال. اسذت توجه قابل يخصو  حقوق نگاه از شتريب، «ح » مفهوم خصوص در هادگاهيد نيا
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 کذه اسذت ياريذاخت، ياساسذ حقوق ا لالح در ح  رايز؛ است ترعام ييمعنا يدارا يعموم حقوق منظر از، «ح »

 ار،يذاخت نيذا مثبذت و يجذابيا هيجن. است يسلب و يجابيا دوجنبه يدارا و است برخوردار آن از ح   احب شخص

 اسذتفاده تيذاولو از ح   احب يبرخوردار يمعنا به، آن يسلب جنبه. است آن از استفاده و يمندبهره ييتوانا همان

 در «حذ » واژه: گفذت تذوانيم، اسذاسنيبذرا .(551 ، ص1932 ن،يپذرو) باشذديم گرانيد به نسبت خود ح  از

. باشذدينم يفرد و يخصو  يهاح  به ناظر  رفاً و بوده عام مفهوم و معنا يدارا، «ن بشرياديبن حقوق» ا لالح

 بذه اشذخاص کذه بوده... و ارياخت سللنت، ت،يمالک از اعم هاح  از يامجموعه ن بشرياديبن حقوق، گريد عبارت به

اسذت و بذه  يعقلذ يمفهذوم، ن بشذرياديذگر، حقوق بنيبه عبارت د .ندشباميمند از آن بهره يجمع اي يفرد  ورت

از آن جهت که انسان اسذت، فذارا از ، نوع انسان يشود که وجود آن براياطالق م يازاتياز حقوق و امت يامجموعه

و  يت آن الزامذيذرعا، بذوده يعيو طب يت، ذاتيت و تابعيت، مليافراد بشر در نژاد، قوم يهاو تفاوت يدتياختالفات عق

 اسذت کذه يان حقوق به اندازهيت و ضرورت اي. در جهان امروز، اهم(51-15ص  ،1939ن، يپرو) باشديم يضرور

، و... ي، اقتصذادي، اجتمذاعي، حقذوقياسذيسگوناگون  يهادر حوزه و سنجش کشورها يابيسلح ارز: توان گفتيم

 ست.ا يالمللنيت و احترام به حقوق بشر توسط آنها در نظام بيزان رعايبه موابسته 

، امذا (MEYER ، 1333)ر.ک: سذتنديمواف  ن« ن بشرياديحقوق بن»شمندان با ا لالح ياند ياگرچه برخ

هسذتند کذه از  يابشذر، دسذته يت شناخته شذده بذرايان انواع حقوق به رسميت است که در ميک واقعين يا

حقوق »عنوان است که از آن به يضرور يت انسانيقوام شخص يبرخوردار بوده، وجود آنها برا ياژهيت وياهم

، يو هم از لحاظ شکل يحقوق بشر هم از لحاظ ماهو ين بودن برخياديشود. البته بنينام برده م« ن بشرياديبن

 مورد بحث قرار گرفته است.

ان يذباشذد. آنهذا بيم يفرد يانه طرفدران آزاديدگاه فردگراي، برخاسته از د«نياديحقوق بن»وع مفهوم يش

ن يد در برابر جامعه تضذميشود که آن حقوق بايمحسوب م يعنوان موضوع حقوق، بهيه هر شخصکنند کيم

ن يبر ا ي(. گروه331، ص1335ت کند )ساماک، يتواند از اشخاص در برابر قدرت حمايشود؛ چراکه جامعه نم

 (آن شذأنهم مقذررات ايذ) ياساسذ قذانون توسذط ک ح  اين است که رسماًين بودن ياديار بنيباورند که مع

 نيذا ياساس نيقوان توسط «نياديبن حقوق»ا، ا لالح ياسسان و آلمان حقوق مثال، در يشده باشد. برا نيتضم

ن يذا اشذکال است. روشن اسذت کذه شده آنهاياساس نظم ب، وارديترتنيبد است. شده گرفته کار به کشورها

 برخاسته دگاهيد نيقت، اي. در حقاست يحقوق وضع يش از حد مبانيب،  يملل  و تقد ييگراه در شکلينظر

 گذريد خواهانذهعدالت يهادغدغه به توانديتصور، نم قابل موارد همه در و است يافراط سميويتيپوز ينوع از

ف يک تعريو با ارائه  يدانشمندان به درست ي(. در مقابل، برخ11و 3، ص1939، يد )گرجيگو پاسخ حقوقدانان

ا نبذودن يذن بودن ياديبن يبرا يتواند سنجش مناسبينم يار شکلين بشر، معتقدند: معيادياز حقوق بن يماهو

که وجود آنهذا موجذب  يحقوق يدارند که تماميان ميگرا بتيک نگرش ماهين، با يباشد. بنابرا يحقوق بشر
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باشد. از آن ين بشر مياديق بنگردد، حقويم يت انسانين رفتن شخصياستدام انسان و فقدان آنها، منجر به ازب

 (.5، ص 5551، ياشاره کرد )فراجول يو ح  برابر يات، ح  آزاديتوان به ح  حيجمله، م

 نياديبن حقوق .1 شکل

 يسم حقوقيويتيمکتب پوز   يار شکليمع    

 نياديحقوق بن

 يعيمکتب حقوق طب   يار ماهويمع    

 انيکارکردگرادگاه يانسان از د

به انسذان و ابعذاد ، نوع نگرش آن مکتب يمکاتب گوناگون، بررس يار مهم در حوزه شناخت مبانياز مباحث بس يکي

 باشد.ين بشر موثر مياديان نسبت به حقوق بنيدگاه کارکردگرايبه د يابيدر دست، و شناخت ين بررسيباشد. ايآن م

، فيذن تعريذر شده است. امذا ايعنوان علم شناخت انسان تعببه معموتً يشناس، از انسانيدر فرهگ لغت عموم

و  ي، اجتمذاعياسيس ةدر فلسف ياز مسائل مهم و اساس، يشناسباشد. مبحث انسانيم ياهيشناسانه و پاشهي رف ر

، ح خوديارائه نظرات درست و  ح يبرا هگلو  کانت، ارسلو، افالطونمانند  يبزرگ ةفالسف. باشديغرب م يحقوق

(. 1331مر، يهذا)بودن انذدعذت انسذان بودهيقذت طبين در خصوص حقياديبه پرسش بن ييشه به دنبال پاسخگويهم

 د:يگويم سقراط
ن و در وجـود يقـت در زمـيقت بگردند که حقيد در آسمان به دنبال حقيد بدانند که نبايعلما و متفکران با

ق قرار يسو مورد تحقشناخته شده است و از همه ن موجود کامالًين نپندارند که ايکران انسان است. چنيب

و  يدگيـچيپ يان موجود به انـدازهياست، بلکه بدانند او حل شده ياست و همه مشکالت او بررسگرفته

تر نباشـد شيسه با معضالت و مسائل عالم خارج، اگر بيحل نشده در وجود خود دارد که در مقا يمعماها

 (.439، ص 4938ست )کاپلستون، يکمتر هم ن

ز، ين استعدادها و غراياوست. هم يويز دنيت انسان، استعدادها و غرايان، جوهر و ماهيج و غالب غربيدر نظر را

ب، يترتنيکنذد. بذديم ميرا ترسذ يات فذرديذر حيباشذد و مسذانسان مي يگرمدار کنش و واکنش و انتخاب

رد. يذذگيا ذذالت فذذرد شذذکل م يان فلسذذفيذذنشذذود و بيانسذذان ا ذذل م يهاز و خواسذذتهيذذاسذذتعدادها و غرا

ملذرح در غذرب، عمذدتاً جذوهرة  يهايشناسو غالب انسان يستياليستانسي، اگزيستياومان يهايشناسانسان

 يرييذمتفذاوت از آن، تغ يرهاياند و تقررفتهيت انسان پايرا به عنوان ماه يفرد يهات و ا الت خواستهيفرد

سذم، ياليستانسيمثال، از منظر مکتذب اگز ي(. برا15-93، ص 1931، ي)نبواست جاد نکردهيدر ا ل مسئله ا

اسذت  يتشان بر وجودشان تقدم دارد. انسان تنها موجوديعت هستند و ماهيسرشت و طب يهمه موجودات دارا

ب د. سس ، با انتخايآيا ميد. انسان ابتدا به دنيآيا ميعت به دنيتش مقدم است و بدون طبيکه وجود او بر ماه

 يزي، منکر چژان پل سارتر(. 33، ص 1931ان، يميدهد )ابراهيعت خود را ساخته و شکل ميت و طبيخود هو
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برگذردان اسذت. از  يدربارة انسان رو يکل يهاان گزارهيعت انسان است و مانند وجودگراها، از بيبه عنوان طب

م، ياخلذ  نشذده يچ هذدفيه يها براانساند: ما يگويت آنها است. او ميها مقدم بر ماه، وجود انسانينظر و

ش و ين سذاختن خذويم. در ايبساز يزيم از خود چيريم بگيد تصميم، پ  بايم که وجود داريدانيبلکه فقط م

ک از مذا در برابذر ي(. هر 192، ص 1913م )استون ، يخود، کامالً آزاد و مختار يت انسانيشکل دادن به ماه

ن، جذوهر مذا يم. بنذابرايکنين ميخود را مع يت جوهريا خصو يت يم، هويدهيخود انجام م يآنچه در زندگ

 (.512، ص 5555ج، يشود )کاريشود، نه آنکه داده ميده ميبرگز

ن بذا برتذر يذغرب نسبت به انسان هستند، اما عالوه بر ا ين نوع نگرش کلير ايز تحت تأثيها نکارکردگرا

هستند: انسان تابع و مقهور  يدانسته، مدع يبدون جامعه را منتفت ينمودن جامعه نسبت به انسان، انسان يتلق

انذه ينگرش جبرگرا يدگاه، در واقع نوعين دي(. ا111، ص 1939است )گولدنر،  ياجتماع يط و ساختارهايمح

تواند بدون توجذه يداند که نميم يط اجتماعياز کل و محصول مح يکه فرد را بخشيطوربه انسان است، به

ان، يذگر، انسذان از منظذر کارکردگرايگران معنا و مفهوم داشته باشد. به عبارت ديط و جدا از ديمح نيبه قوان

 است و نه مستقل.« يمفهم اجتماع»ک ي

قرار دارد کذه مسذتقل از  ييروهايابد که تحت فرمان نييدر م، کنديم يکه در اجتماع زندگ ين منظر، انسانياز ا

دل از خذود بذر ، ين شخصذياو متفذاوت اسذت. چنذ يکند که با جهان فذردي  مح ياو هستند. او خود را در جهان

ص  ،1915 م،ي)دورکذ کنذديات مشذترک ميذکسره وقذف غايش را يشود و خويجمع کشانده م يکند و به سويم

 را آن را دشذمن وفذاقيذز؛ انذدناخشذنود بوده يذيهمواره از استقالل و فردگرا افالطونهمانند ، انيکارکردگرا .(153

 يار افراد را در چذارچوب اهذداف اجتمذاعيآنها اراده و اخت. (113 ص ،1939 )گولدنر، داننديم يو نظم اجتماع يجمع

، ثر استؤت انسان و اعمال و رفتار او ميماه يريا الت به جامعه، آنچه را که در شکل گ يکنند و با اعلاير ميتفس

 دانند و نه اراده او.يم« اجتماع»

دارد. در يخذود وامذ يهاها را به انجذام دادن خواسذتن اجتماع است که انسانيا: معتقدند، مکتبن يطرفداران ا

احساس فشار وارده برخذود را ، تين وضعين است که با قبول ايتواند انجام دهد، ايکه انسان م يتنها کار، نايمن يا

اسذت  يابه اندازه، ن مکتبيلت جامعه در ااراده مستقل انسان و توجه به ا ا ينف .(91 ص ،1939م، ي)دورک کم کند

جامعذه ، آن را انکار کرده يکيزيمتاف يفلرت انسان، روح به معنا يساختار يروان آن ضمن اعتراف به دوگانگيکه پ

جسذم و  يکي: است يدو هست ياست که دارا يانسان موجود»دارند: يان ميکنند و بيم يرا به منزله روح انسان تلق

شه در اندام دارد و جان هم جامعه است کذه در درون انسذان ياست که ر يجان. جسم انسان همان فرد انسان يگريد

، جامعذه ين معنذا اسذت کذه بذرايذان بذه ايل کارکردگرايوه تحليش، نيبنابرا .(93 ص ،1933 ،يي)تنها« باشديها م

 .اردند يآن نقش کنند که اراده انسان دريم ش تصوريمستقل از اعضا يتيت و شخصيموجود

نسذبت بذه ، انيذباشذد. کارکردگرايم ييمکتب کذارکردگرا يشناسانسان يگر مبانياز د، نسبت به انسان ينيبدب
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، و متعذادل کننذده آن يدفذاع يرويذکنند که نيم يزيرا طرح ر ينظام اجتماع، رونين هستند، ازايط انسان بدبيشرا

 يارضذا شذدن ص است که ذاتاًيحر يانسان موجود: هستند يآنها مدع .(123 ص ،1939 )گولدنر، ان نروديهرگز از م

بشذر  يشتر داشتن را که خصذلت ذاتذيل بيحرص و مرو، ازاينر است. يناپا يريس يهاليعالئ  و م يست و داراين

، نيمهار کرد که به تک تک افراد احاطذه داشذته باشذد. بنذابرا يرونيو ب ي  نظارت خارجيتوان از طريم است، تنها

ها تحقذ  تيجاد محذدودي  اياز طر ن مکتب است،  رفاًين گزاره طرفداران ايترکه مهم، يدن به ثبات اجتماعيرس

، ي  فشذار اجتمذاعيذدر حال تعذادل اسذت کذه از طر يرا جامعه زمانيز؛ انسان يتمنديش رضاينه افزا، کنديدا ميپ

 .(152 ص ،1933، ييتنها) ديت نمايافراد را در جهت منافع کل نظام هدا يهاليم

 دهيو اصالت فا ييکارکردگرا

ن يذا د دارد.يذکأهذا تدهيذده و منفعذت پديذبذر فا ،ديآيبر م آن که ازعنوانآنچنان، ييگرادهيا فايده يمکتب ا الت فا

 ييبذر مکتذب کذارکردگرا يمهمذ ريثأتذ، کار رفته استه ب (Jeremy Bentham) بنتامن بار توسط يکه اول، ا لالح

، يت اجتمذاعيذواقع يجه و دستاوردهايبه نت، ن مکتبياز فرهنگ ا يريان با اثرپايکه کارکردگرا ييداشته است. تاجا

 .(551، ص 1935هميلتون، ) ت آن نظر دارنديش از ذات و ماهيب

« منفعذت»توان آن را معادل مفهذوم يباشد که ميها مدهيکارکرد پد، ت داردياهم ييگاه کارکردگراديآنچه در د

 ،اجتمذاع يده حا ذل از آن عمذل بذرايذاسذاس فا بر يتمام اعمال آدماساس، نيبرا ده دانست.يدر مکتب ا الت فا

شذوند کذه يرفته ميحقوق پا يک انسان دارايبه عنوان  يافراد تنها زمان، تيدر نها. گردديم يگاارو ارزشقضاوت 

نظذر  در يک ارزش اجتمذاعيذعنوان به، ده در جامعهيو فا کارکرد .دنين نمايمأمورد انتظار اجتماع را ت دده و کارکريفا

، يگذاه مهذم اجتمذاعيدن بذه جايرس يافراد برا ند.شويت ميها جامعه از آن حمار ارزشيشود که مانند سايم گرفته

بذا منذافع  يتعذارض منذافع فذرد، انين ميدر ا. اجتماع باشند يهابرآورده کردن خواست يتا حد امکان در پ ديبايم

 .(123 ص ،1931، ي)منوچهر شوديجامعه تحمل نم ياز سو يجمع

ک يذدر  يبا منذافع جمعذ يتا منافع فرد شوديم يسع، ييهم مانند کارکردگرا ييگرادهيدر مکتب فا، به هرحال

ن يتذرمهم، اسذاسنيشذود. بذرايمذ سذوق داده يوستگيانسجام و پ يرد و جامعه همواره به سمت نوعيراستا قرار گ

جذاد يا، جهينت و در ير و تحول ناگهانيياز هرگونه تغ يرين نظم موجود و جلوگي، تضمين و قواعد حقوقيکارکرد قوان

 .باشديم ياجتماع يهمبستگ

کذه ييازآنجا، انيگرادهيذن دو مکتذب وجذود دارد. بذه اعتقذاد فايذان ايز مين ييهان تشابهات، تفاوتيا رغميعل

ت آن يهذدا يبرا، جامعه در ياجتماع يروهاين نيدارند و برخورد ا يمتفاوت يهاخواسته يصو خ ياجتماع يروهاين

ا يذد شذود و يذکأاجتمذاع ت يان اعضذايبر اهداف مشترک مد يکند. بايجاد نميا يقدرت کاف، يبه سمت اهداف جمع

از ، انيگرادهيذدگاه فايذن ديذات کرد. يف گردد تا بتوان جامعه را به سمت مناسب هدايآنها تعر يبرا ياهداف مشترک
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 ياجتمذاع و يفذرد يهذامنافع و خواسذتهن توامان يبه دنبال تام، انيشود که آنها برخالف کارکردگرايم يآنجا ناش

ح دارد و افذراد يتذرج يفذرد يهابرخواسذته ياجتمذاع يهامنافع و خواسذته، انيکه درنظر کارکردگرايحالدرهستند. 

 .يمنافع شخص نه الزاماً، ها و منافع اجتماع باشندخواستهن يمأت يد در پيهمواره با

 ن بشرياديو حقوق بن ييکارکردگرا

و حقذوق  يعيثر از دو مکتب عمده حقوق طبأمت، يانسان به  ورت کل يبرا، ن بشرياديشناخت حقوق بن أمبنا و منش

 باشد.يموضوعه م

 يسذتيکه مقذدم بذر مفهذوم چ، «يعت بشريطب»  يتواند از طرين بشر ميادي، حقوق بنيعيمکتب حقوق طب در

ن يذاز ا. شذونديبه ما هو انسان دارا م است که انسان يمتضمن حقوق، ن حقوقيرا ايقابل درک باشد؛ ز، انسان است

 يدارا ها ذاتذاًه، انسانين نظريااساس  گر، بريبه عبارت د(. 251، ص5552روالز، ) افزون است ياعتبار يدارا، جهت

ن يذا يکذه حتذيطورباشد، بهيمانند جامعه، دولت و... م يرونيب يهستند که خارج از اراده و خواست نهادها يحقوق

 دانند.يها مانسان ين حقوق برايت ايز خود را ملزم به رعاينهادها ن

و در عذه ين، مابعداللبييرقابل تعي، غيرا احساس يعيه حقوق طبيمقابل، طرفداران مکتب حقوق موضوعه، نظر در

توانذد يفذرض کذه انسذان خذارج از جامعذه نمشين پيها با ا( آن51و1، 1911کل، يکنند )مايم يده تلقيفايب، جهينت

ها جامعه را به عنوان اعلا کننده حقذوق بذه انسذان، کرده يبشر را نف يبرا يرد، وجود حقوق ذاتيموضوع ح  قرار گ

گذر، يباشذد. بذه عبذارت دين بشذر مياديذن کننده حقوق بنييجمع، تعنده اراده يز به عنوان نمايدولت ن. کننديم يتلق

بذودن  يواقعذ ين حقذوق اسذت و مبنذاين و تعييه بر اقتدار دولت در تعيتک، مشخصه خاص مکتب حقوق موضوعه

 .(13 ص ،1939 ن،ي)پرو داندير آن توسط دولت ميحقوق را وضع و تقر

ن يذان را در ايدگاه کارکردگرايسس  د، ن دو مکتب پرداختهيبشر در اشناسانه حقوق أن منشييابتدا به تبجا، نيا در

 يم:نکيل ميخصوص تحل

 حق أعنوان منشعت بهيطب. 1

الد حضذرت يش از مذيها پذبه قرن، دانست که قدمت استعمال آن ييهان واژهيتراز کهن يکيد يرا با يعيحقوق طب

 يکه حاو ياخچهيتار؛ ژه دارديو و يطوتن ياخچهيتار، هين نظريا .(115، ص 1931 )پارساپور، گردديبرم حيمس

هذم وجذود قذانون  ز اتفذاق نظذر دارنذد و آنيک چياما همه آنها، بر . است يپردازان متعدد و متنوعهيها و نظرهينظر

ره ن بذايدر ا، يلسوف بزرگ قرون وسليف، ناسيتوماس آکون از آن است. يدر جهان و لزوم متابعت تمام قوان يعيطب

ح اسذت يفقط تا آنجا  ح يقانون بشر رد و هريگيسرچشمه م يعياز قانون طب يقانون موضوع بشر»معتقد است: 

باشد، در آن  ورت نذه قذانون،  يعيبرخالف قانون طب يدر امر يباشد، اما اگر قانون بشر يعيکه ماخوذ از قانون طب

 (.951، ص 1339ناس، ي)آکو «بلکه انحراف از قانون خواهد بود
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« يعيطب»در خصوص مرجع  ي، اغلب ابهام خا يعيه حقوق طبيبا ملالعه آثار و مکتوبات مربوط به طرفداران نظر

و  يعذيحقذوق طب يقين مکتب راجع به واضع حقيپردازان اهين نظريخورد. در واقع، بيبه چشم م« يعيحقوق طب»در 

 ،ناسياکودانند. از نظر يرا خداوند م يعيمرجع حقوق طب ياار و مالک شناخت آن، اختالف نظر وجود دارد؛ دستهيمع

ر يند و خيع امور مخلوق، برآمده از خداياو طبا يشناسست؛ چرا که در جهانيجز خودِ خدا ن يزيبرگرفته از چ يعيح  طب

اء را ياست. پ ، تمام اشکند و هر چه در خدا باشد، خود خداست و با او متحد يم يشه دارد. او آنها را راهبريآنها در او ر

ن يذن حقوق به ايگر معتقدند: ايد ي(. برخ513، ص1339 ، يوياست )د يکند؛ چون خدا ازليم يراهبر يقانون ازل

قابل حصول هسذتند کذه بذه آن،  يا وجدان بشريذات، عقل  ي، به معنا«عت بشريطب»هستند که از« يعيطب»ل يدل

ا يذرا برحسب سازش  ي، همان احکام عقل است که عمليعي: حقوق طبنديگويند. آنها ميگويز مين« يحقوق فلر»

 يي، همواره بر دو  فت عقالوسيگروسکند. يم يح تلقيا قبيانسان خوب و  يو اجتماع ييعت عقاليسازش با طبعدم

از دو راه قابل درک اسذت: نخسذت، بذه  يعيکند: قواعد حقوق طبيان ميکند و بيه ميعت بشر تکيدر طب يو اجتماع

 يعني؛ يني  پسيگردد. دوم، به طريانسان ملحوظ او م يو مدن ييآنچه که در ارتباط با جنبة عقال يعني؛ ينيشي  پيطر

ن ي(. کشف ا122، ص 1931طلبد )موحد، يرا م يشود و قبول و التزام جوامع بشريآنچه در ارتباط با عمل ملحوظ م

آورد، بلکه موظف يد نميآن را پد ياسيعت انسان ممکن است. قدرت سي  طبيله عقل و تنها از طريوسبه  يحقوق ذات

 (.915، ص 1931ند )تروپر، ين حقوق استناد جوي، بدياسيتوانند در برابر قدرت سيها مباشد. انسانيبه احترام بدان م

ان يذن حقوق بيما ا يکيزيرامون و فيجهان پ نکه دريا يعني؛ «يعيطب»ن است که اين مکتب يدر ا، گريدگاه ديد

 يحقذوق، يعذيحقذوق طب»د: يگويم (Olpin) نياولسدارد.  يين اقتضاياء چنياش يعينظم طب، گريبه عبارت د. شوديم

ان يذهمذان حقذوق مشذترک م يعذيآموزد. در واقع حقوق طبيوان ميعت به طور مشترک به انسان و حياست که طب

، يعذيه حقذوق طبيتوج يمبنا: شمندان معتقدندين دسته از انديا .(1112، ص 1913 ،يري)نص «وان استيانسان و ح

خذود را بذه  يعيعت بشر نهفته است. افراد قدرت طبيآن در ساختمان طب يهاشهياست که ر يمراتب نظم در سلسله

رو، ازايند. ين نمايد را تضمافرا يعيد حفظ حقوق طبيز بايجامعه ن. کننديض ميتفو، شونديکه در آن وارد م ياجامعه

ن، يبنذابرا .(111، ص 1931 )اشذتروس، اسذت يعين بنا شده باشد، مشروع و ملاب  قانون طبيکه چن ياجامعه تنها

 کنند.يم يح  معرفأ عنوان منشعت و انتظام موجود در آن را بهيطب يه قانونمندين نظريطرفداران ا
  يعيحقوق طب. 1 شکل

  

 منابع:

 

 جه:ينت

 

 

 عقل انسان

 نظم کيهاني سرشت بشري

 يعيحقوق طب

  يو اخالق ياز لحاظ وجدان، ع را نقض کنندياگر حقوق طب ين انسانيقوان

 باشند يالزم التباع نم

 قانون ازلي خدا

الزم  ياز لحاظ حقوق، را نقض کنند يعياگر حقوق طب ين انسانيقوان

 .باشندينماالتباع 
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 حقأ عنوان منشا قرارداد بهيوضع  .2

اند. آنها بذا پرداخته يعيمفروضات حقوق طب يوجود دارد که به نف يگريد يهادگاهيد، يعيه حقوق طبيدر مقابل نظر

ها و حلن راهيافتن بهتريعقل انسان در  ييتوانا، و برتر از حقوق حاکم بر اجتماع مخالفت کرده يهرگونه قواعد آرمان

ن يذبذا ا، هادگاهيذن ديذطرفذداران ا .(51، ص 1935 ان،يذکاتوز) انذدسره انکذار کردهکيرا  يعام بودن حقوق فلر

ح ، وضع  أمنش: معتقدند، است يت آنها اعتباريبلکه واقع، باشندينم ينيت عيواقع يدارا يعين طبياستدتل که قوان

 کنند.ياز حقوق موضوعه دفاع م، يعيحقوق طب يجاباشد و بهيا قرارداد ميو 

چذون  ييگرادهيذان فايگرابعدها توسط تجربه. گردديبرم وميهچون  يانيبه دوران تجربه گرا، هين نظرينه ايشيپ

 يبر ضذوابط کلذ يعني؛ بر قرارداد است يحقوق مبتن: معتقد است وميهاست.  شدهپيگيري  ليجان استوارت مو  بنتام

، 1935 )کاپلتسون، ي  ازليا حقايو  يهيبر ا ول بد ينه مبتن، باشديآنها را نشان داده است، مد بودن يکه تجربه مف

 .(23، ص 1ج 

نفسذه بذا يف شذود وياد ميز ين« ينيقيقانون »عنوان که از آن بهاست  ييگرااثبات ينوع  رفاً، حقوق موضوعه

 و مسذتقل از اراده انسذان اسذت يبرخالف قانون موضوعه، ابد يعيکه قانون طب چرا؛ باشديمتفاوت م يعيحقوق طب

 يولذ، رندير ناپايير و تغيکند که فراگيبحث م ينياز قوان يعيگر، حقوق طبيبه عبارت د. (121، ص1333، يوولنسک)

ر يذنظ ياتيکه قانون موضوعه به علت خصو  چرا؛ رنديرپاييکند که خاص و تغيبحت م ينياز قوان، حقوق موضوعه

 در(. 513، ص 1339کوتذا، ) ز دارديتمذا يعذيبودن با قانون طب يبودن و ساختگ ير بودن، خاص بودن، اراديرپاييتغ

ت يذاز فرمذان حاکم يناش، وجود دارد که اعتبار حقوق ياتفاق نظر عموم، اين ان طرفداران مکتب حقوق موضوعهيم

، شذوديوضع م يانسان يکه بر رفتارها ينيقوانرو، اينازجاد شده است. يا يله عنا ر دولتيوساست که به  يا قواعدي

جذزو ، خوذ نشذده باشذندأمذ ت گرفته باشذد،أکه از دولت نش، آورا قدرت الزاميو  يت ضروريفيک کيکه از  يتا زمان

از   ذرفاً، ت حقذوقيند کذه اعتبذار و مشذروعکنيان ميآنها ب(. 11، ص 1331پالت، ) ن موضوعه نخواهند بوديقوان

، يعذيکه در مکتذب حقذوق طباست  ير از منابعيدار غتياز وضع آن توسط مقام  الح يح  و تجربه و ناش  يطر

 عت ذکر شد.يطب أعنوان منشبه

 يدار براتيدر خصوص منابع ح  و مرجع  الح، يعيز مانند مکتب حقوق طبيالبته در مکتب حقوق موضوعه ن

جاد کننذده يعنوان عامل اجامعه را به يخين مکتب، تحول تاريا شمندانياند يوضع آن، اختالف نظر وجود دارد. برخ

دانذد کذه ياجتماع م يخيو تحول تار يها محصول وجدان عمومحقوق را مانند زبان و عادت، ينيساودانند. يح  م

ا يذو وجذود آورد ه باره بتذوان آن را بذکيست که ين يشود و امريجاد ميله ملت ايسو به، ج و در طول زمانيبه تدر

د دارنذد و اثذر يذکأت يو خذارج ينيع يهاتيبر واقع، گريد يگروه .(53، ص 1، ج 1933 ان،ي)کاتوز دگرگون ساخت

حقذوق موضذوعه بذه  يعنذوان مبنذاتوسط حکومذت را بذه، ن حقوقيز قدرت دولت و تضميک قاعده و ني ياجتماع

 شناسند.يت ميرسم
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 حقوق موضوعه .9 شکل
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 ييحق در نگرش مکتب کارکرگرا أمنش .3

نسذبت بذه ذات و ، دهيذک پديذزان کارکرد و منفعت يت دادن به ميبا اهمي، يگرادهي، مانند فاييدر مکتب کارکردگرا

آن در اجتمذاع  يرگذااريثأزان تيذانسذان از حقذوق را در م يار برخذورداريذ، مالک و معيت آن در نظام اجتماعيماه

 يدارا يال که در جامعه تا چه انذدازهين دليبلکه به ا، نکه به ما هو انسان استيانسان نه به خاطر ا. کننديم محدود

ان يذنکذه کارکردگرايبا توجه بذه ا، گريدسوي د. از شابيم ن بشريادياز حقوق بن يسته برخورداريشا، باشديم کارکرد

 ي، در واقع جامعه را عامذل ا ذل(111 ص ،1939 گولدنر،) نندکيوجود جامعه انکار مت را بدون يتحق  انسان ا وتً

انذه دارد و يفردگرا يکه ا ل، يعيه حقوق طبيبا نظر، دگاهين ديدانند. ايم آن ين کننده حقوق براييت بشر و تعيانسان

شه مکتب حقوق موضذوعه و يبر اند منلب  در تعارض بوده و کامالً، دهديم ت را به ذات انسان به ماهو انسانياولو

از حقذوق  يمسذتح  برخذوردار انذه، انسذان ذاتذاًيدر نگرش کارکردگرا: توان گفتين ميباشد. بنابرايم سميويتيپوز

 گردد.يم انسان وضع ين حقوق توسط دولت و در بستر اجتماع برايبلکه ا، باشدين بشر نمياديبن

ت است، حفظ نظم و تعادل موجود در جامعذه يمکتب داراي اهم نيد گفت: آنچه که در اين، بايافزون بر ا

باشذد. يرقابل تحمل ميگردد، غ يکه موجب برهم خوردن ثبات اجتماع يادهيا پديباشد. لاا هرگونه عمل يم

ن بوده و بشر را عامذل مخذرب نظذم و يط او بدبين مکتب، نسبت به انسان و شراينکه طرفداران ايعالوه بر ا

رند، تا هذم يها در نظر بگانسان ين را برايدارند تا حداقل حقوق بنياد ين، سعيدانند. بنابرايم يعتعادل اجتما

گذر، يابذد. بذه عبذارت ديش يافزا ينظام اجتماع يتعادل در جامعه حفظ گردد و هم کارکرد و منفعت افراد برا

ت دادن بذه منذافع کذل يانسان از آن، با اهم ين بشر و حدود برخوردارياديان در شناخت حقوق بنيکارکردگرا

 يبرا يشتريکارکرد ب يرا که دارا يباشد، ا وتً افراديم يکه در واقع همان حفظ ثبات و تعادل اجتماعنظام،

دگاه، از منظر آنهذا، ين ديدانند. ايم يشترياز حقوق ب يت قرار داده، مستح  برخورداريجامعه هستند، در اولو

 قدرت دولت ياثر اجتماع يخيتحول تار

 حقوق موضوعه

 يازهايبازتاب ن ي،حقوق و قواعد حقوق

 باشد.يدر طول زمان م يعموم

ت يو مقبول ياثر اجتماع يکه دارا يقانون

 ستياالجرا نالزم ،نباشد يعموم

 ،که توسط دولت وضع نگردد يقانون

 ستياالجرا نالزم
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ن، در خصذوص حذ  يگذردد. همچنذيم يقاً منلب  بر عدالت تلقذينبوده، بلکه دق ي ل برابرنه تنها خالف ا

را معتقدند: با توجه ذات شرور يافراد را محدود کنند؛ ز يدارند تا آزاد يکه ممکن باشد، سع ييز تا جاين يآزاد

بشذر، بذه  يبذرا يزادکند. شذناخت آيدا ميانسان تحق  پ يت برايجاد محدوديبا ا يبشر، ثبات نظام اجتماع

، 1933، ييگردد )تنهايم ين رفتن وحدت و انسجام نظام اجتماعيآن، منجر به از ب يتمنديش رضايمنظور افزا

ن يذباشد، از منظر طرفداران اين ح  انسان ميتريات که اساسيتوان ادعا نمود که ح  حيم ي(. حت152ص 

د نباشذد و بذه يذسودمند و مف ينظام اجتماع يبرا يانسان باشد؛ چرا که اگرمکتب، محدود به کارکرد افراد مي

 (.123، ص 1933 زاده،يست )علين يز تزم و ضرورينداشته باشد، وجود آن ن يعبارت ديگر، کارکرد

 يريگجهينت

انه، ين مکتب، با نگاه جبرگرايباشد. طرفداران ايدو نگرش عمده م ي، نسبت به انسان داراييمکتب کارکردگرا

ر جامعذه يچ گونه اراده و استقالل نداشته، همواره تحذت تذأثيدانند که از خود، هيمحصول اجتماع م انسان را

فلرت انسان و با ا الت دادن به اجتماع، روح به  يساختار يان، ضمن اعتراف به دوگانگيباشد. کارکردگرايم

ت انسذان و اعمذال و يکنند که ماهيم يآن را انکار کرده، جامعه را به منزله روح انسان تلق يکيزيمتاف يمعنا

 دهد.رفتار او را شکل مي

انذه، انسذان يخودخواه است. از نگاه کارکردگرا يعيان انسان به طور طبين، به اعتقاد کارکردگرايعالوه برا

، که يدن به ثبات اجتماعيرس يرو، براباشد. ازاينير ميناپايريعالئ  س يمنفعت طلب بوده که دارا يموجود

انسذان را در  ي، حذ  آزادياجتمذاع ي  فشارهايد از طرين مکتب است، بايص طرفداران اين خصايترهماز م

 جهت منافع کل نظام محدود نمود.

باشذد، يمذ تيذاهم يدارا ي، کارکرد افراد در نظام اجتماعيينکه در مکتب کارکردگرايو باتوجه به ا، اساسنيبرا

و  يرگذااريثأزان تيذبذه م، ن بشرياديانسان از حقوق بن يبرخوردار يمبنا، کننده حقوق بودهنييتع يجامعه عامل ا ل

ن يذبلکذه بذه ا، نکه به ماهو انسان استيگر، انسان نه به خاطر ايگردد. به عبارت ديم کارکرد آن در جامعه خال ه

ن بشذر ياديذوق بناز حقذ، ن مبنذايذباشد. ايم از حقوق يسته برخورداريشااست،  کارکردبراي جامعه داراي ل که يدل

 باشد.يسم ميويتيشه مکتب حقوق موضوعه و پوزيمنلب  بر اند کامالً

کننذد، يمذ فذايا ينظذام اجتمذاع يرا بذرا يشذتريکه کذارکرد ب يافراد، يياز منظر مکتب کارکردگرا، نيهمچن

در  يباشد. اگر افذراديم يمنلب  بر عدالت و برابر قاًين امر دقيا. از حقوق دارند يبرخوردار يبرا يشتريت بي الح

منذوط ، ات آنذانيداشتن ح  ح. ندارد يز ضرورتينداشته باشند، وجود آنها ن يد نباشند و کارکرديجامعه سودمند و مف

 باشد.يم به داشتن کارکرد
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