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چكيده
نوع نگاه انسانشناسانة مکاتب فکري مختلف ،در فهم مبنا و منشأ حقوق بنيادين بشر و نيز شناخت محدوده آن تأثيرگذاار
است .يکي از مکاتب مهم جامعهشناختي ،مکتب کارکردگرايي است که نظريهپذردازان آن برداشذت خا ذي را نسذبت بذه
جايگاه و ماهيت انسان ،بهعنوان هستة ا لي حقوق بنيادين بشر ارائه ميدهند .مقالة حاضر با رويکرد تحليلذي و اسذتنادي
و با هدف تبيين مفهوم انسان از ديدگاه کارکردگرايانه و تأثير اين نوع نگرش بر حقوق بنيادين بشذر تذدوين يافتذه اسذت.
يافتههاي پژوهش حکايت از اين دارد که کارکردگرايان با محور قراردادن جامعه و نفي اراده مستقل افراد ،دارا بذودن حذ
ذاتي براي انسان ،به ما هو انسان را انکار ميکنند .همچنين ،با بدبيني نسبت به انسان و شرايط آن ،مالک و معيذار ا ذلي
وضع حقوق بنيادين بشر را حفظ نظم و تعادل موجود در جامعه و افزايش کارکرد افراد در نظام اجتماعي ميدانند.
کليدواژهها :کارکردگرايي ،حقوق بنيادين بشر ،حقوق طبيعي ،حقوق موضوعه
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مقدمه

«حقوق» يک پديده اجتماعي است که با ساير نهادها و عنا ر اجتماع مرتبط ميباشد .نميتوان آن را از ساير نهادها
جدا تصور کرد .به عبارت ديگر ،موضوع حقوق ،روابط ميان اشخاص بوده و هدف آن نيز تنظيم اين روابط ميباشذد.
ازاينرو ،ميتوان گفت :حقوق در بستر اجتماع معني پيدا ميکند .برايناساس ،جامعهشناسي ،بهعنذوان علذم ملالعذه
جامعه ،و حقوق ،بهعنوان نظم دهنده روابط اجتماعي ،متقابالً بر يکديگر تأثيرگاار ميباشند .به خصوص از زماني که
جامعهشناسي در سدههاي اخير ،شکل علمي به خود گرفت ،اين تأثير بسيار مشهود و عمي بوده است.
در اين ميان ،تاثير نظريهها و ديدگاههاي جامعهشناسي بر حقوق عمومي و ساختارهاي سياسي ،به مراتب بيشتر
از ساير حوزههاي علم حقوق بوده است .به گونهاي که ميتوان مدعي شد نگرش هستيشناسذانه و انسذانشناسذانه
مکاتب مختلف جامعهشناسي ،منجر به ارائه تفسير خا ي از واقعيات و پديدههاي حقذوقي از جملذه قذانون ،دولذت،
مشروعيت ،حقوق بشر و ...شده است.
يکي از مکاتب مهم جامعهشناسي ،که بررسي مباني فکري و بنيانهذاي نظذري آن مذيتوانذد از يذک سذو ،در
چگونگي روابط ميان دولت و پديدههاي اجتماعي با مردم و از سوي ديگر ،در تحول فهم قواعد و مقذوتت حقذوقي
نقش داشته باشد ،مکتب کارکردگرايي است .طرفداران و نظريهپردازان ايذن مکتذب ماننذد سذاير مکاتذب فکذري و
اجتماعي ،نگاه خا ي نسبت به مقوتتي نظير انسان ،جامعه و مناسبات بين آنها ارائه دادهانذد .ميتذوان گفذت :ايذن
نگرش تأثير مستقيمي بر دکترين حقوقي در حوزة حقوق عمومي ميگاارد.
برايناساس ،نظر به اينکه چگونگي برداشت از جايگاه و ماهيت انسان ،بهعنذوان محمذول مفذاهيم حقذوقي ،در
تشخيص منشأ و مبناي حقوق بشر مؤثر است .سوال ا لي پژوهش اين است که نوع نگرش مکتب کذارکردگرايي،
نسبت به انسان ،چه تأثيري بر فهم حقوق بنيادين بشر دارد؟ در اين راستا ،با توجذه بذه اينکذه يکذي از راهکارهذاي
شناخت ميزان و چگونگي تأثير نظريات جامعهشناسي ،بر پديدههاي حقوقي ،شناخت پيش فرضهاي بنيذادين ايذن
مکاتب ميباشد ،اين مقاله تالش ميکند ابتدا مباني مکتب کارکرگرايي را تبيذين ،سذس

بذا تحليذل نذوع نگذرش

انسانشناسانه اين مکتب ،مفهوم «حقوق بنيادين بشر» و گستره آن را از منظر کارکردگرايانه به دست دهد.
پيشينه بحث

از نظر تاريخي ،کارکردگرايي تقريباً از انديشه همة بنيانگااران تفکر اجتماعي مغرب زمين بهره گرفته است .دربذارة
پيشينه کارکردگرايي ،بايد به گاشته دور و از آن جمله به کتب مقدس هند باستان رجوع کرد .در اين کتب ،آمذده
است که چهارکاست ا لي از دهان ،بازوها ،رانها و پاهاي برهما آفريده شدهاند .بهطوريکه هرکاست ،عيناً ماننذد
اندامها داراي وظايف مشخص و متمايزند .افالطون نيز به تحليل ارگانيکي جامعه و دولت و وظيفذة تقسذيم کذار
اجتماعي ،بهعنوان عامل ضروري نظام اجتماعي پرداخته است .ارسذلو هذم از پيشذگامان ايذن نگذرش محسذوب
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ميشود .او روح را به طبقه بات و تن را به طبقه پايين جامعه و نظارت عقل بر احساسات را به تسلط سروران بذر
بردگان و هماهنگي سياسي جامعه را به هماهنگي تن انسان تشبيه کرده است (توسلي ،1931 ،ص .)515-511
در دوران جديد نيز با الگو قرار دادن زيستشناسي ،بهعنوان مالک تبيين کارکردي ،جامعذه را بذه موجذود زنذده
بارها تشبيه کردهاند (خاني ،1931 ،ص  .)111به نحوي که دانشمندان معا ر ،بذه شذباهت ميذان جامعذه بذا انذدام
موجودات زنده قائل بوده ،معتقدند :همچنانکه اندام موجودات زنده در همبستگي کلي بذه عنذوان يذک نظذام مذوثر
هستند ،به همان ترتيب پديذدههاي تشذکيلدهنذدة يذک نظذام اجتمذاعي ،کذه اجذزاي آن محسذوب ميشذوند ،در
همبستگي و بقاي کل نظام تأثير دارند (توسلي ،1931 ،ص .)555-513
ورود اين ديدگاه در جامعهشناسي و گسترش آن توسط برخي نظريهپذردازان ماننذد تذالکوت پارسذنز ،کينگزلذي

ديوي

و روبرت مرتن ،منجر به پيدايش مکتب کارکردگرايي در جامعهشناسي گرديد .منشأ اين جريان فکذري ،بذه

پيشرفتهاي زيستشناسي در سده نوزدهم و تحليل ارگانيکي وام گرفته از آن علذم بذاز ميگذردد .آگوسذت کنذت
ميگويد :درست مانند يک ارگانيسذم زيسذتي ،کذه متشذکل از اجذزاي متفذاوت اسذت ،ارگانيسذم اجتمذاعي نيذز از
ساختارهاي گوناگون ساخته و ترکيب شده است و هر يک از اجزاء ،نقشي حياتي ايفا ميکننذد (عليذزاده ،1933 ،ص
 .)123اين مکتب ،در قرن بيستم تأثيرات عميقي بر ساير علوم مانند روانشناسذي ،جامعذهشناسذي ،اقتصذاد و حتذي
معماري گااشته است( ،1331 ،Shoemakerص 131ذ .)552اين تأثيرات ،به انذدازهاي بذود کذه مذيتذوان گفذت:
امروزه برجستهترين نگرش در جامعهشناسي معا ر در غرب ،نگرش ا ذالت کذارکرد يذا «فونکشوناليسذم» اسذت؛
چراکه در حوزههاي گوناگون جامعهشناسي ،به وسيله انديشمندان مختلف به کار برده شده و در پ
غالب نظريات جامعهشناختي ،نشانههايي از آن قابل ر د است (بشيريه ،1931 ،ص .)31

زمينة تئوريذک

مباني نظري
 .1مفهوم کارکردگرايي

واژه «کارکرد» ،داراي معاني گوناگوني ميباشد .ولي جامعهشناسان ،بيش از همه به سه معنذا کذار ،وظيفذه و نقذش
تأکيد دارند .از نظر ايشان ،مراد کارکردي است که هر پديده در نظام اجتماعي داشته و در جهت برآوردن يک نياز يذا
نيازهاي نظام انجام ميدهد .از سوي ديگر ،اثر يا پيامدي که يک پديده در ثبات ،بقاء و انسجام يک نظذام اجتمذاعي
دارد ،نيز بهعنوان کارکرد پديده اجتماعي در نظر گرفته ميشود (ريتزر ،1931 ،ص .)191
کارکردگرايان معتقدند :کليت نظام را بايد در رابله با اجزاء کوچکتر آن مانند فرد و نهادهاي مختلذف جامعذه
جستوجو کرد که هر يک داراي وظيفه وکار معيني هستند و بر ساير نهادها تأثير ميگاارند .همه اين نهادها بذا
ساير نهادها ،کارکردي مرتبط و به هم پيوسته دارند و براي حفظ يکديگر ،وظايف خود را مبادله ميکنند؛ هر يک
سهم خود را در برابر نهادهاي ديگر ايفا ميکنند (توسلي ،1931،ص  .)513-511بهعنوان نمونذه ،نهذاد سياسذت،
توسط نهاد حقوق چارچوببندي ميگردد و در نهايت ،توسط دولت اداره وحمايت ميشود.
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از نظر مکتب کارکردگرايي ،جامعه شبکة منظم و سازمان يافتهاي از گروههذاي در حذال همکذاري بذا يکذديگر
است که منلب با قوانين و ارزشهايي است که بيشتر اعضاي جامعه در آن شريکند (آزاد ارمکذي ،1933 ،ص .)55
در اين مکتب ،فرض بر اين است که کل جامعه ،همانند سيستمي است مرکب از بخشهاي مختلف ،که هريک کار
ويژهها وظايف خاص خود را انجام ميدهند و بين اجزاي سيستم ،روابط مکمل و متقابل وجود دارد (بشذيريه،1931 ،
ص  .)31يکي از اساسيترين مفاهيم در نگرش کارکردگرايان ،مفهوم «نظام اجتماعي» است .آنها جامعه را نظذام
پيچيدهاي ميدانند که بخشهاي گوناگون آن ،همراه با هم درجهت ايجاد ثبات و انسجام عمل مذيکننذد (گيذدنز،
 ،1933ص  .)51ازاينرو ،اين مکتب معتقد به تعادل اجتماعي بوده ،ثبات را از خصذايص ذاتذي هذر نظذام اجتمذاعي
ميداند (منوچهري ،1931 ،ص  .)123شالودة اين ديدگاه ،بر اين گزاره استوار است که دوام و بقذاي همذه سذنتها،
مناسبات و نهادهاي اجتماعي به کار يا وظيفهاي بستگي دارد که در نظام اجتماعي بر عهده دارند .بنابراين ،آنچه کذه
در اين نظريه ملرح است ،سودمندي پديدهها در کل نظام ميباشد ،به نحوي که اگر نهادي داراي کذارکرد مناسذب
نباشد ،يعني کارکرد آن براي جامعه مفيد نباشد ،وجود آن تزم و ضروري نيست.
 .2حقوق بنيادين بشر

حقوق بنيادين بشر ،به مثابة عاليترين هنجار حقوقي است که نسبت به حقوق موضوعه و نيذز حقذوق شخصذي ،در
مرتبه واتتري قرار دارد (کاپور ،1333 ،ص  .)992پيش از ارائه هرگونه تعريف مفهومي از «حقذوق بنيذادين بشذر»،
ضروري است ابتدا مفهوم «ح » را بهعنوان کليدواژه اساسي در اين ا لالح بيان کنيم.
«ح » عبارت است از :انلباق و هماهنگي اراده دو نفر ،با قانون عقل عملي در روابط اجتمذاعي .بذرايناسذاس،
ح منشاء تکاليف متعددي است ( انعي دره بيدي ،1933 ،ص  )53-53از ا لالح «ح » بذه «سذللنت» تعبيذر
ميشود .مقصود از «سللنت» ،همان تسلط و اقتدار ميباشد .از اين نظر ،ح سللنت ،داراي دو جنبه بوده کذه يذک
طرف آن ،احب ح و طرف ديگر ،من عليه الح ميباشد (ميرزاي نائيني1939 ،ق ،ص  .)11اين همذان ديذدگاه
غربيان است که ح را به معناي قدرت به کار ميبرند .برايناساس ،تنها افذرادي داراي حقذوق هسذتند کذه قذدرت
انتخاب داشته باشند (بنديت ،1335 ،ص  .)11پوفندروف ميگويد :ح و سلله يک چيزند .با اين تفاوت کذه سذلله
رفاً به تصرف و استيالي بالفعل دتلت دارد (موحد ،1931 ،ص  .)11ويژگي اين نظريه ،آن است که شخصي کذه
ح انجام کاري را دارد ،ح عدم آن را نيز دارد (کمسل ،5551 ،ص  .)11عالوه براين ،ح بذه معنذاي منفعذت نيذز
تعبير شده است .از نظر طرفداران اين نظريه ،ح  ،همان سود ميباشد(گيورس ،1331 ،ص  .)159-155بنتام معتقد
است :اينکه شخصي داراي ح است ،رفاً به اين معنا است که او از اجراي تکليف ديگري «احتماتً سود ميبذرد»،
يا «توانايي سود بردن دارد» و يا «در موقعيتي است که سود ببرد» (تيونز ،1331 ،ص .)52
اين ديدگاهها در خصوص مفهوم «ح » ،بيشتر از نگاه حقوق خصو ي قابل توجه اسذت .درحذاليکذه مفهذوم
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«ح » ،از منظر حقوق عمومي داراي معنايي عامتر است؛ زيرا ح در ا لالح حقوق اساسذي ،اختيذاري اسذت کذه
شخص احب ح از آن برخوردار است و داراي دوجنبه ايجابي و سلبي است .جنيه ايجذابي و مثبذت ايذن اختيذار،
همان توانايي بهرهمندي و استفاده از آن است .جنبه سلبي آن ،به معناي برخورداري احب ح از اولويذت اسذتفاده
از ح خود نسبت به ديگران ميباشذد (پذروين ،1932 ،ص  .)551بذرايناسذاس ،ميتذوان گفذت :واژه «حذ » در
ا لالح «حقوق بنيادين بشر» ،داراي معنا و مفهوم عام بوده و رفاً ناظر به ح هاي خصو ي و فردي نميباشذد.
به عبارت ديگر ،حقوق بنيادين بشر مجموعهاي از ح ها اعم از مالکيت ،سللنت ،اختيار و ...بوده کذه اشذخاص بذه
ورت فردي يا جمعي از آن بهرهمند ميباشند .به عبارت ديگر ،حقوق بنيذادين بشذر ،مفهذومي عقلذي اسذت و بذه
مجموعهاي از حقوق و امتيازاتي اطالق ميشود که وجود آن براي نوع انسان ،از آن جهت که انسان اسذت ،فذارا از
اختالفات عقيدتي و تفاوتهاي افراد بشر در نژاد ،قوميت ،مليت و تابعيت ،ذاتي و طبيعي بذوده ،رعايذت آن الزامذي و
ضروري ميباشد (پروين ،1939 ،ص  .)51-15در جهان امروز ،اهميت و ضرورت اين حقوق به اندازهاي اسذت کذه
ميتوان گفت :سلح ارزيابي و سنجش کشورها در حوزههاي گوناگون سياسذي ،حقذوقي ،اجتمذاعي ،اقتصذادي و،...
وابسته به ميزان رعايت و احترام به حقوق بشر توسط آنها در نظام بينالمللي است.
اگرچه برخي انديشمندان با ا لالح «حقوق بنيادين بشر» مواف نيسذتند(ر.ک ،)1333 ، MEYER :امذا
اين يک واقعيت است که در ميان انواع حقوق به رسميت شناخته شذده بذراي بشذر ،دسذتهاي هسذتند کذه از
اهميت ويژهاي برخوردار بوده ،وجود آنها براي قوام شخصيت انساني ضروري است که از آن بهعنوان «حقوق
بنيادين بشر» نام برده ميشود .البته بنيادين بودن برخي حقوق بشر هم از لحاظ ماهوي و هم از لحاظ شکلي،
مورد بحث قرار گرفته است.
شيوع مفهوم «حقوق بنيادين» ،برخاسته از ديدگاه فردگرايانه طرفدران آزادي فردي ميباشذد .آنهذا بيذان
ميکنند که هر شخصي ،بهعنوان موضوع حقوقي محسوب ميشود که آن حقوق بايد در برابر جامعه تضذمين
شود؛ چراکه جامعه نميتواند از اشخاص در برابر قدرت حمايت کند (ساماک ،1335 ،ص .)331گروهي بر اين
باورند که معيار بنيادين بودن يک ح اين است که رسماً توسذط قذانون اساسذي (يذا مقذررات همشذأن آن)
تضمين شده باشد .براي مثال ،در حقوق آلمان و اسسانيا ،ا لالح «حقوق بنيادين» توسط قوانين اساسي ايذن
کشورها به کار گرفته شده است .بدينترتيب ،وارد نظم اساسيآنها شده است .روشن اسذت کذه اشذکال ايذن
نظريه در شکلگرايي ملل و تقدي  ،بيش از حد مباني حقوق وضعي است .در حقيقت ،اين ديدگاه برخاسته
از نوعي پوزيتيويسم افراطي است و در همه موارد قابل تصور ،نميتواند به دغدغههاي عدالتخواهانذه ديگذر
حقوقدانان پاسخ گويد (گرجي ،1939 ،ص 3و .)11در مقابل ،برخي دانشمندان به درستي و با ارائه يک تعريف
ماهوي از حقوق بنيادين بشر ،معتقدند :معيار شکلي نميتواند سنجش مناسبي براي بنيادين بودن يذا نبذودن
حقوق بشري باشد .بنابراين ،با يک نگرش ماهيتگرا بيان ميدارند که تمامي حقوقي که وجود آنهذا موجذب
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استدام انسان و فقدان آنها ،منجر به ازبين رفتن شخصيت انساني ميگردد ،حقوق بنيادين بشر ميباشد .از آن
جمله ،ميتوان به ح حيات ،ح آزادي و ح برابري اشاره کرد (فراجولي ،5551 ،ص .)5
شکل  .1حقوق بنيادين
معيار شکلي

مکتب پوزيتيويسم حقوقي

حقوق بنيادين
معيار ماهوي

مکتب حقوق طبيعي

انسان از ديدگاه کارکردگرايان

يکي از مباحث بسيار مهم در حوزه شناخت مباني مکاتب گوناگون ،بررسي نوع نگرش آن مکتب ،به انسذان و ابعذاد
آن ميباشد .اين بررسي و شناخت ،در دستيابي به ديدگاه کارکردگرايان نسبت به حقوق بنيادين بشر موثر ميباشد.
در فرهگ لغت عمومي ،از انسانشناسي معموتً بهعنوان علم شناخت انسان تعبير شده است .امذا ايذن تعريذف،
رف ريشهشناسانه و پايهاي ميباشد .مبحث انسانشناسي ،از مسائل مهم و اساسي در فلسفة سياسي ،اجتمذاعي و
حقوقي غرب ميباشد .فالسفة بزرگي مانند افالطون ،ارسلو ،کانت و هگل براي ارائه نظرات درست و حيح خود،
هميشه به دنبال پاسخگويي به پرسش بنيادين در خصوص حقيقذت طبيعذت انسذان بودهانذد (بودنهذايمر.)1331 ،
سقراط ميگويد:
علما و متفکران بايد بدانند که نبايد در آسمان به دنبال حقيقت بگردند که حقيقـت در زمـين و در وجـود
بيکران انسان است .چنين نپندارند که اين موجود کامالً شناخته شده است و از همهسو مورد تحقيق قرار
گرفتهاست و همه مشکالت او بررسي و حل شدهاست ،بلکه بدانند اين موجود به انـدازهاي پيچيـدگي و
معماهاي حل نشده در وجود خود دارد که در مقايسه با معضالت و مسائل عالم خارج ،اگر بيشتر نباشـد
کمتر هم نيست (کاپلستون ،4938 ،ص .)439

در نظر رايج و غالب غربيان ،جوهر و ماهيت انسان ،استعدادها و غرايز دنيوي اوست .همين استعدادها و غرايز،
مدار کنش و واکنش و انتخابگري انسان ميباشذد و مسذير حيذات فذردي را ترسذيم ميکنذد .بذدينترتيب،
اسذذتعدادها و غراي ذز و خواسذذتههاي انسذذان ا ذذل ميشذذود و بني ذان فلسذذفي ا ذذالت فذذرد شذذکل ميگي ذرد.
انسانشناسيهاي اومانيستي ،اگزيستانسياليستي و غالب انسانشناسيهاي ملذرح در غذرب ،عمذدتاً جذوهرة
فرديت و ا الت خواستههاي فردي را به عنوان ماهيت انسان پايرفتهاند و تقريرهاي متفذاوت از آن ،تغييذري
در ا ل مسئله ايجاد نکردهاست (نبوي ،1931 ،ص  .)15-93براي مثال ،از منظر مکتذب اگزيستانسياليسذم،
همه موجودات داراي سرشت و طبيعت هستند و ماهيتشان بر وجودشان تقدم دارد .انسان تنها موجودي اسذت
که وجود او بر ماهيتش مقدم است و بدون طبيعت به دنيا ميآيد .انسان ابتدا به دنيا ميآيد .سس  ،با انتخاب
خود هويت و طبيعت خود را ساخته و شکل ميدهد (ابراهيميان ،1931 ،ص  .)33ژان پل سارتر ،منکر چيزي
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به عنوان طبيعت انسان است و مانند وجودگراها ،از بيان گزارههاي کلي دربارة انسان روي برگذردان اسذت .از
نظر وي ،وجود انسانها مقدم بر ماهيت آنها است .او ميگويد :ما انسانها براي هيچ هذدفي خلذ نشذدهايم،
بلکه فقط ميدانيم که وجود داريم ،پ

بايد تصميم بگيريم از خود چيزي بسازيم .در اين سذاختن خذويش و

شکل دادن به ماهيت انساني خود ،کامالً آزاد و مختاريم (استون  ،1913 ،ص  .)192هر يک از مذا در برابذر
آنچه در زندگي خود انجام ميدهيم ،هويت يا خصو يت جوهري خود را معين ميکنيم .بنذابراين ،جذوهر مذا
برگزيده ميشود ،نه آنکه داده ميشود (کاريج ،5555 ،ص .)512
کارکردگراها نيز تحت تأثير اين نوع نگرش کلي غرب نسبت به انسان هستند ،اما عالوه بر ايذن بذا برتذر
تلقي نمودن جامعه نسبت به انسان ،انسانيت بدون جامعه را منتفي دانسته ،مدعي هستند :انسان تابع و مقهور
محيط و ساختارهاي اجتماعي است (گولدنر ،1939 ،ص  .)111اين ديدگاه ،در واقع نوعي نگرش جبرگرايانذه
به انسان است ،بهطوريکه فرد را بخشي از کل و محصول محيط اجتماعي ميداند که نميتواند بدون توجذه
به قوانين محيط و جدا از دي گران معنا و مفهوم داشته باشد .به عبارت ديگر ،انسذان از منظذر کارکردگرايذان،
يک «مفهم اجتماعي» است و نه مستقل.
از اين منظر ،انساني که در اجتماع زندگي ميکند ،در مييابد که تحت فرمان نيروهايي قرار دارد کذه مسذتقل از
او هستند .او خود را در جهاني ح

ميکند که با جهان فذردي او متفذاوت اسذت .چنذين شخصذي ،دل از خذود بذر

ميکند و به سوي جمع کشانده ميشود و خويش را يکسره وقذف غايذات مشذترک ميکنذد (دورکذيم ،1915 ،ص
 .)153کارکردگرايان ،همانند افالطون همواره از استقالل و فردگرايذي ناخشذنود بودهانذد؛ زيذرا آن را دشذمن وفذاق
جمعي و نظم اجتماعي ميدانند (گولدنر ،1939 ،ص  .)113آنها اراده و اختيار افراد را در چذارچوب اهذداف اجتمذاعي
تفسير ميکنند و با اعلاي ا الت به جامعه ،آنچه را که در شکل گيري ماهيت انسان و اعمال و رفتار او مؤثر است،
«اجتماع» ميدانند و نه اراده او.
طرفداران اين مکتب ،معتقدند :اين اجتماع است که انسانها را به انجذام دادن خواسذتهاي خذود وامذيدارد .در
اين ميان ،تنها کاري که انسان ميتواند انجام دهد ،اين است که با قبول اين وضعيت ،احساس فشار وارده برخذود را
کم کند (دورکيم ،1939 ،ص  .)91نفي اراده مستقل انسان و توجه به ا الت جامعه در اين مکتب ،به اندازهاي اسذت
که پيروان آن ضمن اعتراف به دوگانگي ساختاري فلرت انسان ،روح به معناي متافيزيکي آن را انکار کرده ،جامعذه
را به منزله روح انسان تلقي ميکنند و بيان ميدارند« :انسان موجودي است که داراي دو هستي است :يکي جسذم و
ديگري جان .جسم انسان همان فرد انساني است که ريشه در اندام دارد و جان هم جامعه است کذه در درون انسذان
ها ميباشد» (تنهايي ،1933 ،ص  .)93بنابراين ،شيوه تحليل کارکردگرايان بذه ايذن معنذا اسذت کذه بذراي جامعذه،
موجوديت و شخصيتي مستقل از اعضايش تصور ميکنند که اراده انسان در آن نقشي ندارد.
بدبيني نسبت به انسان ،از ديگر مباني انسانشناسي مکتب کذارکردگرايي ميباشذد .کارکردگرايذان ،نسذبت بذه
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شرايط انسان بدبين هستند ،ازاينرو ،نظام اجتماعي را طرح ريزي ميکنند که نيذروي دفذاعي و متعذادل کننذده آن،
هرگز از ميان نرود (گولدنر ،1939 ،ص  .)123آنها مدعي هستند :انسان موجودي حريص است که ذاتاً ارضذا شذدني
نيست و داراي عالئ و ميلهاي سيري ناپاير است .ازاينرو ،حرص و ميل بيشتر داشتن را که خصذلت ذاتذي بشذر
است ،تنها ميتوان از طري نظارت خارجي و بيروني مهار کرد که به تک تک افراد احاطذه داشذته باشذد .بنذابراين،
رسيدن به ثبات اجتماعي ،که مهمترين گزاره طرفداران اين مکتب است ،رفاً از طري ايجاد محذدوديتها تحقذ
پيدا ميکند ،نه افزايش رضايتمندي انسان؛ زيرا جامعه زماني در حال تعذادل اسذت کذه از طريذ فشذار اجتمذاعي،
ميلهاي افراد را در جهت منافع کل نظام هدايت نمايد (تنهايي ،1933 ،ص .)152
کارکردگرايي و اصالت فايده

مکتب ا الت فايده يا فايدهگرايي ،آنچنانکه ازعنوان آن بر ميآيد ،بذر فايذده و منفعذت پديذدههذا تأکيذد دارد .ايذن
ا لالح ،که اولين بار توسط بنتام ( )Jeremy Benthamبه کار رفته است ،تذأثير مهمذي بذر مکتذب کذارکردگرايي
داشته است .تاجايي که کارکردگرايان با اثرپايري از فرهنگ اين مکتب ،به نتيجه و دستاوردهاي واقعيذت اجتمذاعي،
بيش از ذات و ماهيت آن نظر دارند (هميلتون ،1935 ،ص .)551
آنچه در ديدگاه کارکردگرايي اهميت دارد ،کارکرد پديدهها ميباشد که ميتوان آن را معادل مفهذوم «منفعذت»
در مکتب ا الت فايده دانست .برايناساس ،تمام اعمال آدمي بر اسذاس فايذده حا ذل از آن عمذل بذراي اجتمذاع،
قضاوت و ارزشگااري ميگردد .در نهايت ،افراد تنها زماني به عنوان يک انسان داراي حقوق پايرفته ميشذوند کذه
فايده و کارکرد مورد انتظار اجتماع را تأمين نمايند .کارکرد و فايده در جامعه ،بهعنوان يذک ارزش اجتمذاعي در نظذر
گرفته ميشود که مانند ساير ارزشها جامعه از آن حمايت ميشوند .افراد براي رسيدن بذه جايگذاه مهذم اجتمذاعي،
ميبايد تا حد امکان در پي برآورده کردن خواستهاي اجتماع باشند .در اين ميان ،تعذارض منذافع فذردي بذا منذافع
جمعي از سوي جامعه تحمل نميشود (منوچهري ،1931 ،ص .)123
به هرحال ،در مکتب فايدهگرايي هم مانند کارکردگرايي ،سعي ميشود تا منافع فردي با منذافع جمعذي در يذک
راستا قرار گيرد و جامعه همواره به سمت نوعي انسجام و پيوستگي سذوق داده مذيشذود .بذرايناسذاس ،مهمتذرين
کارکرد قوانين و قواعد حقوقي ،تضمين نظم موجود و جلوگيري از هرگونه تغيير و تحول ناگهاني و در نتيجه ،ايجذاد
همبستگي اجتماعي ميباشد.
عليرغم اين تشابهات ،تفاوتهايي نيز ميان ايذن دو مکتذب وجذود دارد .بذه اعتقذاد فايذدهگرايان ،ازآنجاييکذه
نيروهاي اجتماعي خصو ي خواستههاي متفاوتي دارند و برخورد اين نيروهاي اجتماعي در جامعه ،براي هذدايت آن
به سمت اهداف جمعي ،قدرت کافي ايجاد نميکند .بايد بر اهداف مشترک ميان اعضذاي اجتمذاع تأکيذد شذود و يذا
اهداف مشترکي براي آنها تعريف گردد تا بتوان جامعه را به سمت مناسب هدايت کرد .ايذن ديذدگاه فايذدهگرايان ،از

بررسي نوع نگرش کارکردگرايي به انسان و تأثير آن برحقوق بنيادين بشر 41 

آنجا ناشي ميشود که آنها برخالف کارکردگرايان ،به دنبال تامين توامان منافع و خواسذتههذاي فذردي و اجتمذاعي
هستند .درحاليکه درنظر کارکردگرايان ،منافع و خواسذتههاي اجتمذاعي برخواسذتههاي فذردي تذرجيح دارد و افذراد
همواره بايد در پي تأمين خواستهها و منافع اجتماع باشند ،نه الزاماً منافع شخصي.
کارکردگرايي و حقوق بنيادين بشر

مبنا و منشأ شناخت حقوق بنيادين بشر ،براي انسان به ورت کلي ،متأثر از دو مکتب عمده حقوق طبيعي و حقذوق
موضوعه ميباشد.
در مکتب حقوق طبيعي ،حقوق بنيادين بشر ميتواند از طري «طبيعت بشري» ،که مقذدم بذر مفهذوم چيسذتي
انسان است ،قابل درک باشد؛ زيرا اين حقوق ،متضمن حقوقي است که انسان به ما هو انسان دارا ميشذوند .از ايذن
جهت ،داراي اعتباري افزون است (روالز ،5552 ،ص .)251به عبارت ديگر ،بر اساس اين نظريه ،انسانها ذاتذاً داراي
حقوقي هستند که خارج از اراده و خواست نهادهاي بيروني مانند جامعه ،دولت و ...ميباشد ،بهطوريکذه حتذي ايذن
نهادها نيز خود را ملزم به رعايت اين حقوق براي انسانها ميدانند.
در مقابل ،طرفداران مکتب حقوق موضوعه ،نظريه حقوق طبيعي را احساسي ،غيرقابل تعيين ،مابعداللبيعذه و در
نتيجه ،بيفايده تلقي ميکنند (مايکل1 ،1911 ،و )51آنها با اين پيشفذرض کذه انسذان خذارج از جامعذه نميتوانذد
موضوع ح قرار گيرد ،وجود حقوق ذاتي براي بشر را نفي کرده ،جامعه را به عنوان اعلا کننده حقذوق بذه انسذانها
تلقي ميکنند .دولت نيز به عنوان نماينده اراده جمع ،تعيين کننده حقوق بنيذادين بشذر ميباشذد .بذه عبذارت ديگذر،
مشخصه خاص مکتب حقوق موضوعه ،تکيه بر اقتدار دولت در تعيين و تعين حقذوق اسذت و مبنذاي واقعذي بذودن
حقوق را وضع و تقرير آن توسط دولت ميداند (پروين ،1939 ،ص .)13
در اينجا ،ابتدا به تبيين منشأشناسانه حقوق بشر در اين دو مکتب پرداخته ،سس

ديدگاه کارکردگرايان را در ايذن

خصوص تحليل ميکنيم:
 .1طبيعت بهعنوان منشأ حق

حقوق طبيعي را بايد يکي از کهنترين واژههايي دانست که قدمت استعمال آن ،به قرنها پذيش از مذيالد حضذرت
مسيح برميگردد (پارساپور ،1931 ،ص  .)115اين نظريه ،تاريخچهاي طوتني و ويژه دارد؛ تاريخچهاي که حاوي
نظريهها و نظريهپردازان متعدد و متنوعي است .اما همه آنها ،بر يک چيز اتفذاق نظذر دارنذد و آن هذم وجذود قذانون
طبيعي در جهان و لزوم متابعت تمام قوانين از آن است .توماس آکويناس ،فيلسوف بزرگ قرون وسلي ،در اين بذاره
معتقد است« :قانون موضوع بشري از قانون طبيعي سرچشمه ميگيرد و هر قانون بشري فقط تا آنجا حيح اسذت
که ماخوذ از قانون طبيعي باشد ،اما اگر قانون بشري در امري برخالف قانون طبيعي باشد ،در آن ورت نذه قذانون،
بلکه انحراف از قانون خواهد بود» (آکويناس ،1339 ،ص .)951
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با ملالعه آثار و مکتوبات مربوط به طرفداران نظريه حقوق طبيعي ،اغلب ابهام خا ي در خصوص مرجع «طبيعي»
در «حقوق طبيعي» به چشم ميخورد .در واقع ،بين نظريهپردازان اين مکتب راجع به واضع حقيقي حقذوق طبيعذي و
معيار و مالک شناخت آن ،اختالف نظر وجود دارد؛ دستهاي مرجع حقوق طبيعي را خداوند ميدانند .از نظر اکويناس،
ح طبيعي برگرفته از چيزي جز خودِ خدا نيست؛ چرا که در جهانشناسي او طبايع امور مخلوق ،برآمده از خدايند و خير
آنها در او ريشه دارد .او آنها را راهبري ميکند و هر چه در خدا باشد ،خود خداست و با او متحد است .پ  ،تمام اشياء را
قانون ازلي راهبري ميکند؛ چون خدا ازلي است (ديوي  ،1339 ،ص .)513برخي ديگر معتقدند :اين حقوق به ايذن
دليل «طبيعي» هستند که از«طبيعت بشر» ،به معناي ذات ،عقل يا وجدان بشري قابل حصول هسذتند کذه بذه آن،
«حقوق فلري» نيز ميگويند .آنها ميگويند :حقوق طبيعي ،همان احکام عقل است که عملي را برحسب سازش يذا
عدمسازش با طبيعت عقاليي و اجتماعي انسان خوب و يا قبيح تلقي ميکند .گروسيوس ،همواره بر دو فت عقاليي
و اجتماعي در طبيعت بشر تکيه ميکند و بيان ميکند :قواعد حقوق طبيعي از دو راه قابل درک اسذت :نخسذت ،بذه
طري پيشيني؛ يعني آنچه که در ارتباط با جنبة عقاليي و مدني انسان ملحوظ او ميگردد .دوم ،به طري پسيني؛ يعني
آنچه در ارتباط با عمل ملحوظ ميشود و قبول و التزام جوامع بشري را ميطلبد (موحد ،1931 ،ص  .)122کشف اين
حقوق ذاتي به وسيله عقل و تنها از طري طبيعت انسان ممکن است .قدرت سياسي آن را پديد نميآورد ،بلکه موظف
به احترام بدان ميباشد .انسانها ميتوانند در برابر قدرت سياسي ،بدين حقوق استناد جويند (تروپر ،1931 ،ص .)915
ديدگاه ديگر ،در اين مکتب اين است که «طبيعي»؛ يعني اينکه در جهان پيرامون و فيزيکي ما اين حقوق بيذان
ميشود .به عبارت ديگر ،نظم طبيعي اشياء چنين اقتضايي دارد .اولسين ( )Olpinميگويد« :حقذوق طبيعذي ،حقذوقي
است که طبيعت به طور مشترک به انسان و حيوان ميآموزد .در واقع حقوق طبيعذي همذان حقذوق مشذترک ميذان
انسان و حيوان است» (نصيري ،1913 ،ص  .)1112اين دسته از انديشمندان معتقدند :مبناي توجيه حقذوق طبيعذي،
در سلسله مراتب نظمي است که ريشههاي آن در ساختمان طبيعت بشر نهفته است .افراد قدرت طبيعي خذود را بذه
جامعهاي که در آن وارد ميشوند ،تفويض ميکنند .جامعه نيز بايد حفظ حقوق طبيعي افراد را تضمين نمايد .ازاينرو،
تنها جامعهاي که چنين بنا شده باشد ،مشروع و ملاب قانون طبيعي اسذت (اشذتروس ،1931 ،ص  .)111بنذابراين،
طرفداران اين نظريه قانونمندي طبيعت و انتظام موجود در آن را بهعنوان منشأ ح معرفي ميکنند.
شکل  .1حقوق طبيعي
سرشت بشري

نظم کيهاني

قانون ازلي خدا

منابع:
حقوق طبيعي

عقل انسان

نتيجه:
قوانين انساني اگر حقوق طبيعي را نقض کنند ،از لحاظ حقوقي الزم

قوانين انساني اگر حقوق طبيع را نقض کنند ،از لحاظ وجداني و اخالقي

االتباع نميباشند.

الزم التباع نمي باشند
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 .2وضع يا قرارداد بهعنوان منشأ حق

در مقابل نظريه حقوق طبيعي ،ديدگاههاي ديگري وجود دارد که به نفي مفروضات حقوق طبيعي پرداختهاند .آنها بذا
هرگونه قواعد آرماني و برتر از حقوق حاکم بر اجتماع مخالفت کرده ،توانايي عقل انسان در يافتن بهترين راهحلها و
عام بودن حقوق فلري را يکسره انکذار کردهانذد (کاتوزيذان ،1935 ،ص  .)51طرفذداران ايذن ديذدگاهها ،بذا ايذن
استدتل که قوانين طبيعي داراي واقعيت عيني نميباشند ،بلکه واقعيت آنها اعتباري است ،معتقدند :منشأ ح  ،وضع
و يا قرارداد ميباشد و بهجاي حقوق طبيعي ،از حقوق موضوعه دفاع ميکنند.
پيشينه اين نظريه ،به دوران تجربه گراياني چون هيوم برميگردد .بعدها توسط تجربهگرايان فايذدهگرايي چذون
بنتام و جان استوارت ميل پيگيري شده است .هيوم معتقد است :حقوق مبتني بر قرارداد است؛ يعني بر ضذوابط کلذي
که تجربه مفيد بودن آنها را نشان داده است ،ميباشد ،نه مبتني بر ا ول بديهي و يا حقاي ازلي (کاپلتسون،1935 ،
ج  ،1ص .)23
حقوق موضوعه ،رفاً نوعي اثباتگرايي است که از آن بهعنوان «قانون يقيني» نيز ياد ميشذود و فينفسذه بذا
حقوق طبيعي متفاوت ميباشد؛ چرا که قانون طبيعي برخالف قانون موضوعه ،ابدي و مسذتقل از اراده انسذان اسذت
(وولنسکي ،1333 ،ص .)121به عبارت ديگر ،حقوق طبيعي از قوانيني بحث ميکند که فراگير و تغيير ناپايرند ،ولذي
حقوق موضوعه ،از قوانيني بحت ميکند که خاص و تغييرپايرند؛ چرا که قانون موضوعه به علت خصو ياتي نظيذر
تغييرپاير بودن ،خاص بودن ،ارادي بودن و ساختگي بودن با قانون طبيعذي تمذايز دارد (کوتذا ،1339 ،ص  .)513در
ميان طرفداران مکتب حقوق موضوعه ،اين اتفاق نظر عمومي وجود دارد که اعتبار حقوق ،ناشي از فرمذان حاکميذت
يا قواعدي است که به وسيله عنا ر دولتي ايجاد شده است .ازاينرو ،قوانيني که بر رفتارهاي انساني وضع ميشذود،
تا زماني که از يک کيفيت ضروري و يا قدرت الزامآور ،که از دولت نشأت گرفته باشذد ،مذأخوذ نشذده باشذند ،جذزو
قوانين موضوعه نخواهند بود (پالت ،1331 ،ص  .)11آنها بيان ميکنند کذه اعتبذار و مشذروعيت حقذوق ،ذرفاً از
طري ح

و تجربه و ناشي از وضع آن توسط مقام الحيتدار غير از منابعي است که در مکتذب حقذوق طبيعذي،

بهعنوان منشأ طبيعت ذکر شد.
البته در مکتب حقوق موضوعه نيز مانند مکتب حقوق طبيعي ،در خصوص منابع ح و مرجع الحيتدار براي
وضع آن ،اختالف نظر وجود دارد .برخي انديشمندان اين مکتب ،تحول تاريخي جامعه را بهعنوان عامل ايجاد کننذده
ح ميدانند .ساويني ،حقوق را مانند زبان و عادتها محصول وجدان عمومي و تحول تاريخي اجتماع ميدانذد کذه
به تدريج و در طول زمان ،به وسيله ملت ايجاد ميشود و امري نيست که يکباره بتذوان آن را بذه وجذود آورد و يذا
دگرگون ساخت (کاتوزيان ،1933 ،ج  ،1ص  .)53گروهي ديگر ،بر واقعيتهاي عيني و خذارجي تأکيذد دارنذد و اثذر
اجتماعي يک قاعده و نيز قدرت دولت و تضمين حقوق ،توسط حکومذت را بذهعنذوان مبنذاي حقذوق موضذوعه بذه
رسميت ميشناسند.
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شکل  .9حقوق موضوعه

منابع:
تحول تاريخي

قدرت دولت

اثر اجتماعي

حقوق موضوعه

نتيجه:

حقوق و قواعد حقوقي ،بازتاب نيازهاي

قانوني که داراي اثر اجتماعي و مقبوليت

قانوني که توسط دولت وضع نگردد،

عمومي در طول زمان ميباشد.

عمومي نباشد ،الزماالجرا نيست

الزماالجرا نيست

 .3منشأ حق در نگرش مکتب کارکرگرايي

در مکتب کارکردگرايي ،مانند فايدهگرايي ،با اهميت دادن به ميزان کارکرد و منفعت يذک پديذده ،نسذبت بذه ذات و
ماهيت آن در نظام اجتماعي ،مالک و معيذار برخذورداري انسذان از حقذوق را در ميذزان تأثيرگذااري آن در اجتمذاع
محدود ميکنند .انسان نه به خاطر اينکه به ما هو انسان است ،بلکه به اين دليل که در جامعه تا چه انذدازهاي داراي
کارکرد ميباشد ،شايسته برخورداري از حقوق بنيادين بشر ميباشد .از سوي ديگر ،با توجه بذه اينکذه کارکردگرايذان
ا وتً تحق انسانيت را بدون وجود جامعه انکار ميکنند (گولدنر ،1939 ،ص  ،)111در واقع جامعه را عامذل ا ذلي
انسانيت بشر و تعيين کننده حقوق براي آن ميدانند .اين ديدگاه ،با نظريه حقوق طبيعي ،که ا لي فردگرايانذه دارد و
اولويت را به ذات انسان به ماهو انسان ميدهد ،در تعارض بوده و کامالً منلب بر انديشه مکتب حقوق موضذوعه و
پوزيتيويسم ميباشد .بنابراين ميتوان گفت :در نگرش کارکردگرايانذه ،انسذان ذاتذاً مسذتح برخذورداري از حقذوق
بنيادين بشر نميباشد ،بلکه اين حقوق توسط دولت و در بستر اجتماع براي انسان وضع ميگردد.
افزون بر اين ،بايد گفت :آنچه که در اين مکتب داراي اهميت است ،حفظ نظم و تعادل موجود در جامعذه
ميباشد .لاا هرگونه عمل يا پديدهاي که موجب برهم خوردن ثبات اجتماعي گردد ،غيرقابل تحمل ميباشذد.
عالوه بر اينکه طرفداران اين مکتب ،نسبت به انسان و شرايط او بدبين بوده و بشر را عامذل مخذرب نظذم و
تعادل اجتماعي ميدانند .بنابراين ،سعي دارند تا حداقل حقوق بنيادين را براي انسانها در نظر بگيرند ،تا هذم
تعادل در جامعه حفظ گردد و هم کارکرد و منفعت افراد براي نظام اجتماعي افزايش يابذد .بذه عبذارت ديگذر،
کارکردگرايان در شناخت حقوق بنيادين بشر و حدود برخورداري انسان از آن ،با اهميت دادن بذه منذافع کذل
نظام،که در واقع همان حفظ ثبات و تعادل اجتماعي ميباشد ،ا وتً افرادي را که داراي کارکرد بيشتري براي
جامعه هستند ،در اولويت قرار داده ،مستح برخورداري از حقوق بيشتري ميدانند .اين ديدگاه ،از منظر آنهذا،

بررسي نوع نگرش کارکردگرايي به انسان و تأثير آن برحقوق بنيادين بشر 43 

نه تنها خالف ا ل برابري نبوده ،بلکه دقيقاً منلب بر عدالت تلقذي ميگذردد .همچنذين ،در خصذوص حذ
آزادي نيز تا جايي که ممکن باشد ،سعي دارند تا آزادي افراد را محدود کنند؛ زيرا معتقدند :با توجه ذات شرور
بشر ،ثبات نظام اجتماعي با ايجاد محدوديت براي انسان تحق پيدا ميکند .شذناخت آزادي بذراي بشذر ،بذه
منظور افزايش رضايتمندي آن ،منجر به از بين رفتن وحدت و انسجام نظام اجتماعي ميگردد (تنهايي،1933 ،
ص  .)152حتي ميتوان ادعا نمود که ح حيات که اساسيترين ح انسان ميباشد ،از منظر طرفداران ايذن
مکتب ،محدود به کارکرد افراد ميباشد؛ چرا که اگر انساني براي نظام اجتماعي سودمند و مفيذد نباشذد و بذه
عبارت ديگر ،کارکردي نداشته باشد ،وجود آن نيز تزم و ضروري نيست (عليزاده ،1933 ،ص .)123
نتيجهگيري

مکتب کارکردگرايي ،نسبت به انسان داراي دو نگرش عمده ميباشد .طرفداران اين مکتب ،با نگاه جبرگرايانه،
انسان را محصول اجتماع ميدانند که از خود ،هي چ گونه اراده و استقالل نداشته ،همواره تحذت تذأثير جامعذه
ميباشد .کارکردگرايان ،ضمن اعتراف به دوگانگي ساختاري فلرت انسان و با ا الت دادن به اجتماع ،روح به
معناي متافيزيکي آن را انکار کرده ،جامعه را به منزله روح انسان تلقي ميکنند که ماهيت انسذان و اعمذال و
رفتار او را شکل ميدهد.
عالوه براين ،به اعتقاد کارکردگرايان انسان به طور طبيعي خودخواه است .از نگاه کارکردگرايانذه ،انسذان
موجودي منفعت طلب بوده که داراي عالئ سيريناپاير ميباشد .ازاينرو ،براي رسيدن به ثبات اجتماعي ،که
از مهمترين خصايص طرفداران اين مکتب است ،بايد از طري فشارهاي اجتمذاعي ،حذ آزادي انسذان را در
جهت منافع کل نظام محدود نمود.
برايناساس ،و باتوجه به اينکه در مکتب کارکردگرايي ،کارکرد افراد در نظام اجتماعي داراي اهميذت مذيباشذد،
جامعه عامل ا لي تعيينکننده حقوق بوده ،مبناي برخورداري انسان از حقوق بنيادين بشر ،بذه ميذزان تأثيرگذااري و
کارکرد آن در جامعه خال ه ميگردد .به عبارت ديگر ،انسان نه به خاطر اينکه به ماهو انسان است ،بلکذه بذه ايذن
دليل که براي جامعه داراي کارکرد است ،شايسته برخورداري از حقوق ميباشد .ايذن مبنذا ،از حقذوق بنيذادين بشذر
کامالً منلب بر انديشه مکتب حقوق موضوعه و پوزيتيويسم ميباشد.
همچنين ،از منظر مکتب کارکردگرايي ،افرادي که کذارکرد بيشذتري را بذراي نظذام اجتمذاعي ايفذا مذيکننذد،
الحيت بيشتري براي برخورداري از حقوق دارند .اين امر دقيقاً منلب بر عدالت و برابري ميباشد .اگر افذرادي در
جامعه سودمند و مفيد نباشند و کارکردي نداشته باشند ،وجود آنها نيز ضرورتي ندارد .داشتن ح حيات آنذان ،منذوط
به داشتن کارکرد ميباشد.
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منابع
ابراهيميان ،سيدحسين ،1931 ،انسانشناسي(اسالم ،اگزيستانسياليسم و اومانيسم) ،تهران ،نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري.

آزاد ارمکي ،تقي ،1933 ،نظريههاي جامعهشناسي ،چ پنجم ،تهران ،سروش.
استون  ،لسلي ،1913 ،هفت نظريه در باب طبيعت انسان ،ترجمة بهرام محسنپور ،تهران ،رشد.
اشتراوس ،لوئي ،1931 ،حقوق طبيعي و تاريخ ،ترجمة باقر پرهام ،تهران ،آگه.
بشيريه ،حسين ،1931 ،جامعهشناسي(نقش نيروهاي اجتماعي در زندگي سياسي) ،چ سوم ،تهران ،ني.
پارساپور ،محمدباقر« ،1931 ،نظريه حقوق طبيعي» ،پژوهشهاي فلسفي کالمي ،ش  1و  ،5ص .121-111
پروين ،خيراله ،1939 ،مبنا و منشا نظام بين المللي حقوق بشر و حقوق بشر اسالمي(سازگاري يا تعارض) ،تهران ،خرسندي.
ذذذذذ  ،1932 ،حقوق بشر از نظر تا عمل ،تهران ،ميزان.
تروپر ،ميشل« ،1931 ،فلسفه حقوق» ،حقوق اساسي ،ترجمة مجتبي واعظي ،ش  ،2ص .913-921
توسلي ،غالمعباس ،1931 ،نظريههاي جامعهشناسي ،چ پنجم ،تهران ،سمت.
تنهايي ،حسين ابوالحسين ،1933 ،نظريههاي جامعهشناسي ،چ سوم ،تهران ،مرنديز.
خاني ،حسين« ،1931 ،نظريه کارکردگرايي(فونکسيوناليسم)» ،مجله سياسي-اقتصادي ،ش  ،53ص .129-111
ريتزر ،جورج ،1931 ،نظرية جامعهشناسي در دوران معاصر ،ترجمة محسن ثالثي ،تهران ،علمي.
دورکيم ،اميل ،1915 ،فلسفه و جامعهشناسي ،ترجمة فرحناز خمسهاي ،تهران ،مرکز ايراني ملالعه فرهنگها.
ذذذذذ  ،1939 ،خودکشي ،ترجمة نادر ساترزاده اميري ،تهران ،دانشگاه عالمه طباطبايي.
انعي دره بيدي ،منوچهر« ،1933 ،رابله ح و تکليف در نظام سياسي از ديدگاه کانت» ،حکمت و فلسفه ،ش  ،5ص .53-3
عليزاده ،عبدالرضا ،1933 ،مباني رويکرد اجتماعي به حقوق ،قم ،زيتون.
کاپلستون ،فردريک چارلز ،1913 ،تاريخ فلسفه ،ترجمة سيدجاللالدين مجتبوي ،تهران ،سروش.
ذذذذذ  ،1935 ،تاريخ فلسفه(از دکارت تا اليب نيتس) ،ترجمة غالمرضا اعواني ،تهران ،علمي و فرهنگي.
کاتوزيان ،نا ر ،1933 ،فلسفه حقوق ،تهران ،شرکت سهامي انتشار.
ذذذذذ  ،1935 ،مقدمه علم حقوق ،تهران ،چ سي و چهارم ،شرکت سهامي انتشار.
گرجي ،علياکبر« ،1939 ،مبنا و مفهوم حقوق بنيادين بشر» ،حقوق اساسي ،ش  ،5ص .51-3
گيدنز ،آنتوني ،1933 ،جامعه شناسي ،ترجمة حسن چاوشيان ،چ دوم ،تهران ،نشر ني.
گولدنر ،آلوين ،1939 ،بحران جامعهشناسي غرب ،ترجمة فريده ممتاز ،تهران ،علمي.
مايکل ب.فاستر ،1911 ،خداوندان انديشه سياسي ،ترجمة جواد شيخ اتسالمي ،چ دوم ،تهران ،علمي و فرهنگي.
منوچهري ،عباس« ،1931 ،کارکردگرايي و نظريه انقالب (نقدي بر نظريه تحول انقالبي چالمرز جانسون)» ،مـدر علـوم انسـاني،
ش  ،1ص .112-191
موحد ،محمدعلي ،1931 ،در هواي حق و عدالت ،چ سوم ،تهران ،کارنامه.
ميرزاي نائيني ،محمدحسن1939 ،ق ،منيه الطالب في حاشيه المکاسب ،تهران ،ملبعه الحيدري.
نبوي ،عباس« ،1931 ،انسان و جامعه توسعه يافته از ديدگاه اسالم» ،مطالعات معرفتي در دانشگاه اسالمي ،ش  ،5ص .11-93
نصيري ،محمد« ،1913 ،در پيرامون حقوق طبيعي و تعهدات طبيعي» ،مجموعه حقوقي ،ش  ،53ص .1111-1111
هميلتون ،ملکم ،1935 ،جامعهشناسي دين ،ترجمة محسن ثالثي ،چ چهارم ،تهران ،ثالث.
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