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 حقوق؛ در ایِرشتهمیان مطالعات امتناعِ و امکان
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 1زاهد مهدوی مهدی
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 دهیچک
روابطکارآمدشیتِتموتنظیمراعمومیحقوقکارکردترینمحوریاگر

روابطسامانبهتنظیمِوبهروزیتوانمیمگرکنیم،قلمداد«شهروندان»و«حکومت»
پرسشپاسخبهیمقالهدرپنیابخشید؟تحققحقوقدرخودبسندگیِبارااجتماعی

یکایرشتهمیانمطالعاتاستکهنینگارندهافرضشیپمطروحهشکلگرفتهاست.
چندوجهیوپیچیدگیزاناشیوضرورت استاجتماعیهایواقعیتبودن اینبر.

دهیشکلوسازیحقوقیفرآیندهایپیوندلزومتبیینهدفباسخناینبنیاد،
علومدیگردستاوردهایوهایافتهباعمومی،حقوقسازوکارهایوساختارهاهنجارها،
ها،دادهیگردآوروهیشنظرنوشتارازنی.ااستدرآمدهنگارشبهاجتماعی،وانسانی

گامدرکهاست.چنانیزیتجو-ینییتب-یفیتوصزینقیتحقروشثیوازحیاکتابخانه
یافرارشتهویارشتهانیم،یاچندرشته،یارشتهمطالعاتمفهومضاحیابهنخست
ارنیشیپمیونسبتآنبامفاهیحقوقعمومییچراویستیچنییتببهگاهآنپرداخته؛

ونهایبررس یشناختجامعهویحقوقمطالعاتنیبوندیپیچگونگزیبهتجوتاًیکرده
دهیرس ایمطالعه«عمومیحقوقشناسیِجامعه»نوشتار،ایننتایجبنیادبراست.

نظریۀوآنگیریشکلبنایسنگارزش،ازواقعیتبینتفکیککهاستایچندرشته
هایبرداشتقبالدرطرفیبینهایتاًوحقوقیراییگواقعبرپایۀکهقانونمنددولت
.استآننظریرهاورداست،گرفتهشکلمطلوبزندگیازشهروندانمتفاوت

 

،یعمومحقوقیشناسجامعه،یعمومحقوق،یاچندرشتهمطالعات:یدیکل واژگان 
قانونمنددولت،یحقوقییگراواقع
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 مقدمه

اختصاصی،موضوعاتدارایهاپدیدهمطالعۀمندامنظروشمثابۀبههارشتهازهریک

علومسایرازراآنکهاستشناختخاصهایروشوهانظریههافرضپیشمهم،مفاهیم

تکیهآنموضوعبردیگر،علمازعلمیمیانتفاوتدرتوانمیکهچنان9.سازدمیمتمایز

درپژوهشروشِنمونهبرای2.دادقرارتشخیصایندستمایۀرایکهرهدفیاوداشت

پایۀبرحقوقرشتۀدرواستقرائیروشوتجربیهایدادهبرمبتنیعمدتاًشناسیجامعه

خودبسندگیایدۀبر9ایرشتهمطالعاترویکرداساساینبر.استقیاسیاستنباطواستدالل

روایناز.استشدهراستواعلومشدنتخصصیوجداسازیانفکاک،برآنبنیادوبناهارشته

4.دارندنیزکمیبسیاربیرونیارجاعاتمعموالًواست«خطی»ایحوزهتکتحقیقاتروند

چندبُعدیوپیچیدهموجودیمثابۀبه«انسان»آنموضوعکهانسانیعلومماهیتدلیلبهاما

ودانشیهایحوزهگسستبهحوزه،ایندرافراطیگرائیتخصصو«ایرشتهحصار»است،

نگرییکسویهو5گرائیتقلیلشناختیروشخطایوشدهمنجرعلمیادبیاتشدنایجزیره

موضوع،درشدنجزئیفرطازوافراطیگرائیتخصصبا«6دانانادانِ»زیرا.داردهمراهبهرا

ۀحوزدرزیرا.کندمیاقدامآنتباهیوتالشیبهمسائلفروکاستنباوشدهکژفهمیدچار

کلیت،ادراکضعفبحرانشوند،میخُردیاریزهارشتهکههنگامیاجتماعیوانسانیعلوم

شودمیقطعمعرفتیهایحوزهروابط.بردمیبینازراهاآنکارآمدیوگیردفرامیراهاآن

فتمعرآنکهحال7.ندارندارتباطیهیچیکدیگرباکهمانندمیایجدافتادهجزایربههریکو

خاصایبهرهایشناسندهذهنهربلکهشود،نمییافتمنفردیذهنِهیچنزدخودتمامیتبا

موضوعاتبررسیومطالعهروندشدنمشارکتیزمینۀتاشودتالشبایستیکهداردخودنزد

                                                                                                                                                                                                     

9 روشن. حامد حاتمیو محمدرضا میان»چشم، اندیشهرشتهماهیترویکرد بر تأکید انسانیبا علوم حوزه هایایدر
.907ص(،9919،)9،دورهپنجم،شمارهایدرعلومانسانیرشتهفصلنامهمطالعاتمیان،«هابرماس

   .22ص(9911تهران:شرکتسهامیانتشار،)فلسفهتفسیریحقوقتبار،حسنجعفری.2

3.  Disciplinary. 
،فصلنامه«شناسیایدرزبانوهایرشتهای؛تغییرالگایوپسارشتهرشتهای،بینرشته»فاضلیوفاطمهکوشکی، اله.نعمت4

.9ص(،9915)،9علومانسانی،دورهنهم،شمارهایدررشتهمطالعاتمیان
5. Reduction. 
6. The Foolish Man Wise. 

نعمت7  اله. چالشفاضلی، اجتماعی؛ و انسانی تحوالتعلوم راهبردهها، و ا پژوهشکده و)تهران: فرهنگی مطالعات
.929-922ص(9916،اجتماعی
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مندِمحیطماهیتدلیلبهخصوصا9ً.شودفراهممسائلازپویافهموجامعشناختنتیجهدرو

ماننداجتماعیمفاهیمازماسیّالفهمبرمکانوزمانعناصرتأثیرواجتماعیوانسانیعلوم

وعدالتحسنه،اخالقعمومی،نظم اجتماعیهایپدیدهومسائلچندوجهیبررسی...

2.داردضرورت


 ایرشتهمیان مطالعات ضرورت و یچرای .1

«نگریکل»اجتماعی،وانیانسعلوممطالعاتشناختیروشمهمهایویژگیازیکی

ونگریهمگو،وگفتلزومِفهمِنیز،ایرشتهمیانمطالعاتآغازوعزیمتنقطۀاست،

مسائلوموضوعاتجانبۀهمهدرکبسترکهاستاجتماعیوانسانیمختلفعلومهمکاری

گرائیهمگرویِردانسانیعلومهاییافتهبهاطمینانودقتبهتر،عبارتبه.سازدمیفراهمرا

نیستمشاهدهقابلایرشتهمیانمطالعاتدریچۀازجُزنگریهماینواستعلوم روایناز.

وپیچیدگیوسویکازایرشتهمطالعاتهاییافتهعملیِکمبودهایونظریهایکاستی

رامادیگر،سویازبدان،پاسخدرمختلفعلومنگریهمضرورتومسائلبودنچندوجهی

علوماندیشمندانعلمیجدیگفتگوهایوتعاملبهگذارو«گوییتک»ازعبورضرورتبه

باتعاملرهگذرازتنهامعرفتزیرا.دهدمیسوقایرشتهمیانغنیمطالعاتانجاموانسانی

انمیبنیاداینبر.کندمیرشدکند،میعرضهمابهگوناگوناَشکالبهواقعیتکههاییچالش

یکباتنهاعلم،زیرااست،اجتماعیهایواقعیتازناشیواجتماعیضرورتیکرشتگی

ازاستعبارتآنوشودمیمشخصبودنشعلممعیار، «نماییواقع»: علمدیگر،عبارتبه.

واقعیت،متنوعهایجنبهازایجنبهخصوصدرخودقلمروبهتوجهباعلمیهر.نماستواقع

اجتماعیهایواقعیتبهتوجهبابایدنیزایرانیاجتماعیعلومرویایناز9.کندمینمائیواقع

وابدیهایایدهعنوانبهعمدتاًهانظریهزدگی،نظریهباآنکهنهکند،پیداسامانایرانجامعه

ونظامندفهمجُزچیزینظریهزیراشوند،فهموطنهمهوشمولجهانفرامکان،وفرازمان

                                                                                                                                                                                                     

.999چشم،همان،.حاتمیوروشن9
ص(،9916)،19شناسیدرعلومانسانی،شماره،فصلنامهروش«درنگیبرمفهومعلومانسانیآلمانی»منجمی، .علیرضا2
99.
9 علیپایا، افزایشداد؟بحثیدرامکانچگونهمی». فصلنامه«رهایعملیپذیریوراهکاتوانکارائیعلومانسانیرا ،

 .77ص(،9915)،16شناسیعلومانسانی،شمارۀروش
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حاصلواقعیتباتصادمازبایدالجرمفهماینونیستزیستهتجاربوواقعیتازنتزاعیا

 9.شود

ایجادوعلوموحدتمعنایبهایرشتهمیانمطالعاتضرورتازسخنکهاستگفتنیالبته

نقدبرتأکیدبلکهنیست،هارشتهیگانگیواستقاللنفیوایرشتهمرزهایفروپاشیوواحدعلم

استموجودهایتخصصخودبسندگیِوحصرگرایی ای،رشتهمیانمطالعاتهدفزیرا.

باایرشتهمیانمطالعاتزیرا.استبشریمشترکموضوعاتدردیگرعلومازبهرهوهمگرایی

برای،رشتهسازهویتاصولوقواعدهمۀحفظباوروشیآشفتگیونظریآشوبازخودداری

همچونایرشتههویتکهچنان.داردداللتمختلفعلومِگفتگوینتیجهدروپیوندضرورت

منظور،اینبه.گیردمیشکلغیریتیا«دیگری»باتعاملدراجتماعیوفرهنگیهایهویتسایر

دارندتفاوتچیزهاییچهباونیستندچیزهاییچهکهکنندتعیینسلبیطوربهبتوانندبایدهارشته

اهالیفروتنانهوگویگفتکهالبته2.بیابندمشخصیایرشتههویتتفاوت،وتمایزایناساسبرتا

اصحابتشخصالزمۀمهماینکهنیست«ایرشتههویت»ازکشیدندستمعنایبهانسانیعلوم

ولیمتفاوتمناظرازتاباشندبرخوردارمتشخصیهایهویتازبایدگفتگوطرفین.استگفتگو

بازراهارشتهتنیدۀدرهمحصارهایوتنگمرزهایگفتگوهااین.بنشینندگفتگوبهبرابرمواضعاز

.سازدمیفراهمراجدیدیاندازهایچشمبهنگریستنامکانو

روابطکارآمدتمشیتوتنظیمراحقوقکارکردترینمحوریاگرنمونهبرایکهچنان

باراآدمیاجتماعیروابطسامانبهتنظیموبهروزیتوانمیمگرکنیم،قلمدادانساناجتماعی

دهیشکلوسازیحقوقیفرآیندهایکهنظریماینبربخشید؟تحققحقوقدرخودبسندگی

علومدیگردستاوردهایوهایافتهازتوجهبیحقوقی،سازوکارهایوساختارهاهنجارها،

اجتماعینظممکانیکیِتمشیتعبیریتبهوآمرانهفرمایشی،تنظیمبهاجتماعی،وانسانی

.ماندخواهددرماندهنیز،خویشاهدافبهنیلووصولوحصولدرکهانجامدمی





                                                                                                                                                                                                     

9  ازنردبانتاسایبان.عباسکاظمی، انتشاراتپژوهشکدهدانشگاه؛ ص(9917مطالعاتفرهنگیواجتماعی،)تهران:
995-990.
 .992.فاضلی،همان،ص2
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 ؟!دانانحقوق اوتیسمِ یا حقوقی 1اوتیسم .1-1

اقتصادوشناسیانسانشناسی،روانشناسی،جامعهنیازمندراحقوقپساساختارگرایان،

وشمرندمیخودبسندهوخودارجاعامریراحقوق(رگرایانساختا)هافرمالیستامادانندمی

البته2.کندمیبازراحقوقیایگرهاست،حقوقیچنانهمکهخوددرونیمسائلحلبافقط

آنکهازبیشاست،رسانیدهدرخودماندگیوخودبسندگیبهراحقوقچهآنکهاستگفتنی

ازناشیباشد،حقوقرشتۀعلمیاقتضائاتیاهاهرشتدیگربامرتبطوزابروندالیلازناشی

وحقوقداناناغلبایِرشتهتعصبومنزویطبعِخودبرتربینی،استغناجویی،مانندذهنیموانع

وانسانیعلومدیگرتعاملووروداجازۀکهاستهاآنکارجمعیروحیۀضعفنتیجهدر

دربایدراحقوقشدنایجزیرهواییلهقبروایناز.دهندنمیحقوقساحتبهرااجتماعی

.کردجستجوعلومدیگربادانانحقوقمواجهۀنحوۀ

علومدیگرپویایوسیالهایرهیافتازگیریبهرهوحقوقدانان«بازاندیشی»وتأمل

اجتماعیواقعیاتباپیوندبرقراریوآموزشیمحتوایکردناجتماعیماننداجتماعیوانسانی

را«عمومیحقوق»عبوسوتکیدهچهرۀتدریس،امردردانشگاهازخارجفضایازدهاستفاو

.شدخواهدمنجرحقوقیادبیاتتولیددرخالقیتوشدنترکاربردیبهوشاداب
 
 

 ایرشتهمیان مطالعات تحقق هایچالش. 2-1

لعاتمطاتحققپیشارویاصلیچالشمختلف،علوممیانمشترکروشوزبانفقدان

کناردرمتفاوتتخصصباافرادیاهاگروهایرشتهمیانمطالعاتدرزیرا.استایرشتهمیان

اندازها،چشمها،نظریهمفاهیم،طریقاینازبایداالصولعلیوپردازندمیفعالیتبههم

همهوفیقتلیکدیگرباپژوهشیحوزۀچندیادوبهمربوطاطالعاتوهادادهها،شیوهابزارها،

شودتبدیل«واحدمعرفت»یکبههامعرفت وفهمابزارهایوهانظریهتالقیازکهچنان.

قابلکهشودمیخلقدانشازایتازههایصورتپژوهش،فراینددررشتهچندیناستنباطِ

درتوانمیراایرشتهبینمطالعاتحاصلبنیاداینبر9.نیسترشتههراجزایبهتقلیل

                                                                                                                                                                                                     
1. Autism.  

.291ص(9915،گزاران)تهران:حقسفۀرویهقضائیدیودرشیشه؛درفلتبار،.حسنجعفری 2
  .1.فاضلیوکوشکی،همان،ص9
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مانندجدیدرشتهیکایجادبهمنجرهارشتههمکاریآندرکهیافت«9ایفرارشته»مطالعات

شودمحودانشمرزهایوشدهاجتماعیگذاریِسیاستوپژوهیآینده وضعیتایندر.

مطالعاتدرشناسی،روشلحاظبهزیرا2.شودمیتولیدجدیدزبانوهاروشموضوعات،

وروشایجادامتناعصورتدرحالدارند،رارشتهیککارکردرشته،چندای،رشتهمیان

مطالعاتازتوانمیحداکثروگفتسخنتواننمینیزایرشتهبینمطالعهازمشترکزبان

.کردصحبتایچندرشته


  جوارهم مفاهیم از ایرشته میان مطالعات شناسیمفهوم .3-1

ومسائلشدنمنقحبهایرشتهمیانعاتمطال9مفاهیمبکارگیریدرانضباطودقت

.کندمیپیشگیریشناختیروشهایآشوبونظریهایآشفتگیازوشدهمنجرموضوعات

ساختمتمایزراایرشتهمیانمطالعاتحوزۀدرجوارهممفاهیمبایدروایناز مطالعات.

.داردقرارایرشتهمیانلعاتمطاعنوانذیلدر«ایفرارشته»و«ایرشتهبین»،«ایچندرشته»

وگسستنبدونهارشتهکردنمتمایزونگریجامعداعیه«4ایچندرشته»مطالعات

دارد،داللتهارشتهمجاورتبرمبتنیارتباطبهوداردکردنهمانیاینبدونپیونددادن

هایرشتههایآموزهازگیریبهرهورشتهچندیادوبراحاطهبامتخصصیککهایگونهبه

یکبرعلمیرشتهچندیادومتخصصینیاپردازدمیمفهومیالگوهایبسطبهمختلف،

مبانیوروشادغامبدون)متفاوتروشیِومعرفتینظرگاهازمشترکایمسألهیاپدیده

نظری کنندمیهمکارییکدیگربا( خوددررا«کثرتدروحدت»ایچندرشتهمطالعات.

بنیاداینبر.دهدمیپرهیزفروکاستنوگوییکلیشناختیروشآفتدواززمانهمکهدارد

-میانمطالعاتدرجدیدروشوزبانایجادعملیامکانعدمبهباتوجهکهنظریماینبر

ازراواحدموضوعکهاستایچندرشتهایمطالعه«عمومیحقوقشناسیِجامعه»ای؛رشته

 .کندمیواکاویشناسی،جامعهویعمومحقوقمتفاوتمناظر

                                                                                                                                                                                                     
1. Trans Disciplinary  

ایرشته،فصلنامهمطالعاتمیان«هاای؛علیهفهمرایجازهمکاریرشتهتکثررشته»،ورکیوامینبابادی.بختیارشعبانی2
.91ص(،9914)،9درعلومانسانی،دورههفتم،شماره

3. Demarcation. 
4. Multidisciplinary.   
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 ای چندرشته مطالعات از اینمونه مثابۀبه عمومی حقوق شناسیجامعه موردکاویِ .2

نابرابرروابطیلکناست،«رابطه»تمشیتپیدروداشته«تنظیمی»ماهیتیعمومیحقوق

ایندرعمومیحقوقوداردقرار«دولت»آندیگرسویدرو«شهروند»آنسوییکدرکه

نظیرابزارهاییطریقازسیاسیقدرتِخواهتمامیتوجوسلطهیخویدتحدپیدرمیان

راستایدر...وهنجارهامراتبسلسلهایجادفدرالیسم،فنی،محلی،تمرکزعدمقوا،تفکیک

ازصیانتوخودآیینقلمستفردازحمایتوعمومیهایآزادیوفردیهایحقتضمین

خیرچونمفاهیمیقالبدر«جامعه»نامبهپیوستههمبهکلِّومستقلجودویکمنافع

توانیمراعمومیحقوقاساس،اینبر...است.وعمومیمصلحتجمعی،منفعتهمگانی،

جامعۀدراوضاعسامانیبهزیرادانست،9«حکومت»و«ملت»روابطبرناظرحقوقینظام

استیسرمحکمرانیاِعمالرهگذرازسیاسی تصوربرخالفکهنظریماینبرکهچنان.

بایدکههستندشروریبدهایحکومتبلکهنیست،"ضروریشرِیکحکومت"عمومی،

برایشهروندانهمۀبرابرهایفرصتتضمینزیرا2شوند،جایگزینخوبهایحکومتبا

9.نیستمیسروبمطلحکمرانیِاعمالمدخلازجُزمطلوب،زندگیِازخودتصوراتتحقق

اززیرادارد،«نگربرونوزادرون»ماهیتیو4«جهانی-بومی»سرشتیعمومیحقوق

ومستمرتعاملدردیگرسویازوداشتهملتیکدرازآهنگتاریخیسابقۀدرریشهسویک

ایرسبهنسبتتواندنمیاساساینبراست،الشمولعاموجهانیهنجارهایوهاارزشباپویا

سایرشناختروایناز.باشداعتنابی...وعرفدین،اخالق،مانندجامعهدربایدانگارهاینظام

هرچندزیرا.یابدمیضرورتنیزالمللیبینوداخلیساحتدرحقوقباجوارهمهایحوزه

تنظیمدرصددهریکوداشتهتنظیمیماهیتحقوقودیناخالق،هنجاریهاینظامهمۀ

حکومت،قاهرۀقوۀپشتوانۀبهحقوقبایدانگارنظاماماهستند،اشخاصروابطازایهحوز

.استاجتماعیروابطتمشیتدرپیِ

هنگامیحقوقیهنجارهایزیرادارد،دستوریوبایدانگار ،هنجاریهویتیعمومیحقوق

باشندداشتهباورآنمقبولیتبهشهروندانکهآیدنائلخوداهدافبهتواندمی روی،ایناز.
                                                                                                                                                                                                     
1. State.   

.245ص(9915)تهران:شرکتسهامیانتشار،چاپدوممبانیفلسفیتفسیرقانون،فر،کیوان.شهرام2
 .929ص(9912)تهران:نی،اپنهمترجمۀحسینبشیریه،چهایدولت،نظریهوینسنت، .اندرو9

4. Local-Global. 
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دائمینزاعیوتنشبهحقوقی،قواعدقهریسازیپیادهوحقوقینظمواجتماعینظمواگرایی

میانپیوندموجبعمومیآرایبرسیاسینظامابتنایوشناختوحقوقینظاموشهروندانبین

نهادهانمایندۀوامعهجبهوابستهیاحکومتنتیجه،در9.شدخواهداجتماعیقاعدۀوحقوقیقاعدۀ

ومقابلدرخود،ساالریدیوانتشکیالتپشتوانۀبهیاشودمیمحسوبآناجتماعیهایگروهو

گیردمیقرارجامعهرأسدر وآنمشروعیتمبانیمبنایبرنیزهاحکومتکارآمدیبنابراین.

بهنیلقانونمند،لتدویکدرنمونهبرای.شودمیتعریفاهدافآنبهوصولوحصولمیزان

معیاراقلیت،شهروندیهایآزادیوبنیادینهایحقرعایتبااکثریتهایخواستهومطالبات

راسیاسیامرمدیریتدردولتتواناییتوانمیدیگر،رویکردیدرالبته.بودخواهدکارآمدی

را2مطلوبکمرانیحاصولنظیرشمولجهانضوابطییادانستدولتکارآمدیمعیارترینمهم

حقوقبهشناسانهجامعهرویکرددرهرحال،دراما.نظرگرفتدردولتکارآمدیمعیارهایمثابۀبه

تحققراستایدرانسانیعلومهایپدیدهسایرمانندواستهدفدارهویتیکدولتعمومی،

ایهنگامهدرآنریحداکثکاراییرواینازگیرد،میشکلانساننیازهایساختنمرتفعومقاصد

مصنوعهایپدیدهکهداشتتوجهبایداما.باشدشدهقانعبداننسبتسیاسیتابعاناذهانکهاست

.کردخواهدتغییرآنسازندۀوصانعفکرینظامدرتغییربا
 

                                                                                                                                                                                                     

سمانه9 رحمتی . دورانجهانی»فر، عنوانمبنایقواعدمتکثرحقوقیدر حقوقیبه قاعده ایجاد ظرفیتسنجیفرایند
.914ص(،9914)،46مجلهپژوهشحقوقعمومی،شمارۀ،«شدن

ایدرراست (Good Governance)هایحکمرانیخوبدرگزارشیبهتبیینشاخص9111.بانکجهانیدرسال2
گانۀذیلدرقالبمشارکتاساستحققمعیارهایهشتافزایشرشداقتصادیکشورهایدرحالتوسعهپرداخت.براین

فسادوارتقایداری،کمینهزمامداریواصالحروشحکومتسهنهاددولت،بخشخصوصیوجوامعمدنیبه شدنِ
 انجامد.حقوقبشروحقوقشهروندیمی

 ؛(Participation)تهایمشارکمولفه .9

 ؛(Rule of Law)حاکمیتقانون  .2

 ؛(Transparency)شفافیت .9

 ؛ (Responsiveness)پذیریمسئولیت .4

 ؛(Accountability)پاسخگویی .5

 ؛Oriented) (Consensus محوریاجماع .6

 ؛(Equity and inclusiveness)انصافوجامعیت .7

  (Efficiency and Effectiveness)کارآییواثربخشی .1

 برخط: دسترسی )تاریخhttp://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#homeقابلیت
                        (.09/01/9917دسترسی:
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 عمومی حقوق شناسیِجامعه شناسیروش .1-2

دارندپذیریابطالوکذبیاصدقنتیجهدروپذیریآزمونقابلیتواقعیات، بنابراین.

مثابۀبههاارزشاماشوندمیسنجشمعیارهاییباشودتشکیکهاآنبهنسبتکههنگامی

بهنسبتکههنگامیروی،اینازنیستند،پذیرآزموندارند،مطلوبیتکهنبایدهاییوبایدها

هاارزشخصوصدرهادیدگاهتضاداساس،اینبر.نیستندتأییدوردقابلشود،تردیدهاآن

حقوقشناسیجامعهبنایسنگارزش،ازواقعیتبینتفکیکبنیاد،اینبر.استباقیهمواره

استعمومیحقوقفلسفۀازآنتمایزمبنایوعمومی چراییتبیینبا«حقوقفلسفۀ»زیرا.

استحقوقیساختارهایوهنجارهاچراییِوچیستیآوری،الزاممنشأتوضیحدرپیها،ارزش

تغییراتفهمدنبالبهاجتماعی،هایواقعیتتبیینوتوصیفبا«حقوقشناسیجامعه»اما

داوریبنایحقوق،شناسیجامعهروی،ایناز.استحقوقینظامونظمباآنرابطۀوهاارزش

هاشارزتغییراتمطالعهبهتنهاونداشتهایدئولوژیکومدارانهارزشهایگزارهخصوصدر

9.پردازدمیاجتماعیتغییراتباهماهنگوزمانطولدر

ازکردند،بازحقوقفهمدراجتماعیعلومتاثیربهراحقوقداناندیدگانگرایان،واقع

دربایدنیزراحقوقایرشتهمیانمطالعاتدیگروحقوقاجتماعیتحلیلهایریشهرواین

حقوقهماهنگیپیدرحقوقیگراییواقعزیرا.دکرجستجوحقوقیگراییواقعهایآموزه

براست،حقوقیهایآموزهواندیشهدرفراحقوقیمالحظاتراهیابیواجتماعیواقعیاتبا

انسانیعلومسایردستاوردهایوشدهفهمآناجتماعیِهایزمینهدرکباحقوقاساساین

شرایطازآگاهیضمنبایدنیزحقوقیکنشگرانوشودگرفتهکاربهحقوقدرکدربایدنیز

خویشحقوقیهایکنشدرفراحقوقیعواملنقشبهحقوقی،فرآیندهایبرموثراجتماعی

کنندتوجه ومندزمانبلکهنیستندابدیوشمولجهانهایپدیدهحقوقی،قواعدزیرا.

.اندشدهوضعخاصاهدافیتحققبرایکهبشرندمصنوعوبرساختهومندمکان

بروداردقرارحقوقیگراییِشکلبرابردرحقوقیگراییواقعکهاستگفتنیهمچنین

واجتماعینهادهایتحوالتدائمیتحولازغفلتباحقوقیگراییشکلکهاستنظراین

ومتصلبامریبهراحقوقحقوقی،هنجارهایواجتماعیواقعیاتهماهنگیبهتوجهعدم

                                                                                                                                                                                                     

9  مهدی. وجامعه»شهابیوپیاماحمدیروزبهانی، تضادمفهومتجربیازعلموبایدها تأمّلیبرتعاملیا شناسیحقوق،
.919ص(،9912)،2،مجلۀعلوماجتماعیدانشکدۀادبیاتوعلومانسانیدانشگاهفردوسیمشهد،شمارۀ«نبایدهایارزشی
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از.بودعملیوزندهحقوقدنبالبهبایدکهحالیدرکند،میتبدیلمکانیکیایرویهنهایتاً

.شناخت،"باشدبایدکهچنانآن"نهو"هستکهچنانآن"بایدرااجتماعینهادهایرواین

ارائهواستاجتماعینهادهایتحوالتازتابعیحقوقی،تحوالتتقاضایاالصولعلیزیرا

برفراحقوقیعناصروعواملتأثیرلحاظباتنهااجتماعیمسائلوهاپرسشبهصحیحپاسخ

واقعگرایان، نگاهدرروی،ازاین9.استممکنحقوقیسازوکارهایوساختارهاهنجارها،

مستلزمِآنکارآمدیونیستاجتماعیوانسانیعلومدیگرازنیازبیوخودبسندهحقوق

تنظیمبرایابزاریحقوقاساساینبر.دارداوتماعیاجزیستوانسانمختلفابعادشناخت

قرارنظرموردقضاتوقانونگذارانحقوقیِهایکنشدربایدامراینواستاجتماعیروابط

گیرد وسیاسیاجتماعی،آثاربهنسبتبایدحقوقیگرکنشیکمثابۀبهقاضینمونهبرای.

علومدیگرازآگاهیاینکسببرایوباشدآگاهخودقضائیتصمیماتازناشیاقتصادی

شودمندبهرهاجتماعی واستحقوقصحیحفهمِالزمهاجتماعیشرایطشناختزیرا.

آشناحقوقیهنجارهایاقتصادیواجتماعیتاریخی،هایجنبهبابایدحقوقیکنشگرانِ

اصولپایۀبروبناربیتجمتغیرهایدادهبرحقوقاجتماعیتحلیلبنیادهاینتیجه،در.باشند

2.استشدهاستوارحقوقیگراییواقعمکتبفکری
 

  عمومی حقوق شناسیِجامعه شناسیروش پیشارویِ هایچالش  .2-2

حقوقشناسیجامعهمطالعاتمقابلچالشترینمهماجتماعی،واقعیاتازایدئولوژیکفهمِ

کهاستحقیقتارائهدرامعیتجمدعیهنجارینظاممعنایبهایدئولوژیزیرااست،عمومی

ایندر9.استبشرنیازهایبهقطعیهایپاسخارائهمقامدر،واقعیتازجزمیوسادهتفسیریبا

ایدئولوژیکهایارزشحقوقیالزامپیدرقانونقهرآمیزابزارِازاستفادهباحکومتشرایط

قانونگذاریگذاری،سیاستطریقاز4حقوقیگراییِایدئولوژیروی،ایناز.استمردمبهخود

تحمیلپیِدرشهروندانارزشیِتکثربهتوجهبدونسیاسینظاموشدهاِعمالگذاریمقررهو
                                                                                                                                                                                                     

،فصلنامهتحقیقاتحقوقی،شمارۀ«گراییدرحقوقنگاهیانتقادیبهشکل»راسخوسیدحمیدپورسیدآقایی، .محمد9
.75ص(،9915،)74

2. Mathieu Deflem, Sociology of Law, Visions of a Scholarly Tradition (Cambridge 
University Press, 2008), p 104.  

فائزه9 .  ایدررشته،فصلنامهمطالعاتمیان«ایرشتهبازخوانیرابطۀحقوقوایدئولوژیدرپرتومطالعاتمیان»دانشور،
.99-90ص(،9915)،4علومانسانی،دورههشتم،شمارۀ

4. Legal Ideology.   
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.استجامعهمشکالتتمامحلراستایدرحقوقیراهکارهای

گمنام،جمعیتازمتشکلشده،یکنواختویکسانجامعۀایدئولوژیک،حکومتدر

پیداانفعالوانزواحالتجامعه،بهنسبتفردآندرکهاستفردیتهویفاقدوشکلبی

رابطۀوتمکینوتبعیتبرمبتنیحکومت،بااشرابطهجنسمنفعل،ومنزویفردوکرده

اینکهاست.حالباتوجهبهیتیرع-اربابهمانیافرمانبر-فرماندهرابطۀمردم،باحکومت

وگرفتهشکلواحدایدئولوژییکاست،دائمیومستمرفکریۀتغذینیازمندایتودهجامعۀ

ایندر.شودمیاستفادهواحدایدئولوژیتبلیغراستایدررسمیغیرورسمیابزارهایهمۀاز

بابایدرعیتکهداردوجودموضوعاتهمۀازمطلوبشیوۀیکورسمیقرائتیکجامعه،

مشروعیتمبانیبازتولیدراستایدرحکومتنتیجهدردهد،تطبیقراخوداعالمی،هایمعیار

واحساساتعواطف،غلبۀوغلیانجهتبسترسازیبهخوداجتماعیهایخاستگاهو

همۀگوییوگرفتهرازآلودایجلوه«سیاسیامر»کهجاییتاکند،میاقدامسیاسیهیجانات

ناآگاههایتودهاستحمارومومیعتحمیقبانتیجهدر.دارندپنهاننیمۀیکآنموضوعاتِ

استعدادوعصیانظرفیتپذیر،کنشوگرینتمکۀتودیطیشرایندرچن9.بودخواهیمروروبه

درکهایگونهبهشود،میسیاسیقدرتابزاربهبدلوکردهپیدارابارخشونترفتارهای

.کردخواهدویرانگریسیلسانبهالزم،هایبزنگاه

وهاارزشازنظامیازمتشکلایدئولوژیک،هایحکومتنظریانیمبکهچنان

شدید،احساساتبرمبتنیتغییر،وتردیدغیرقابلقطعی،جزمی،گرایانه،آرمانهاینگرش

عقلیهایپایهازبرخورداریومانعیتوجامعیتمدعایِکهاستپرورجنبشوطلبحرکت

هایداوریوهاایدهارائهومتفاوتاجتماعینظمحطر،آنغاییهدفِوداشتهراعلمیو

سیاسیقدرتبهمعطوفعملِواقدامهرگونهتوجیهیاواستنتاجتبیین،توصیف،برایروشن

استجهانیپهنۀوداخلیگسترۀدر راحکومتعمومی،حقوقشناسیِجامعهکهآنحال.

شهروندانسیاسیارادۀوخواستتحققو«اجتماعیواقعیات»پایۀبرحکمرانیابتنایسویبه
                                                                                                                                                                                                     

اسرائیلحکومتکند،سورۀزخرفبهاینپرسشکهچگونهفرعونتوانستبرقومبنی54.ذاتاقدساله،درآیۀ9
می فَأَطاعُوهُ"فرماید: قَوْمَهُ اغواگریفریفتو"فَاسْتَخَفََّ و وسوسه با را آنان ]و شمرد سبکمغز قومشرا )پساو

درنتیجهازاواطاعتکر دند(؛عالمهسیدمحمدحسینطباطبائیدرتفسیراینآیهمیخوارشانکرد[ یـعـنـى»فرمایند:
دزدیدوفریبشانداد. اینسخنانعقولقومخودرا بهعبارتدیگر،زمینۀاجتماعیوقوعاستبداد،استحمار«فـرعونبا

هست.
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 .دهدمیسوق



 عمومی حقوق شناسیجامعه شناسیموضوع .3-2

یهاگروهونهادهارثاتوریتاثیبررسعمومیحقوقشناسیجامعهموضوعترینمحوری

دولتیۀوتطورنظریریگشکلدرمواجههنیاآثارنییتبویحقوقنظامونظمویاجتماع

آموزش،دین،خانواده،اجتماعیهایگروهونهادهادیالکتیکتعاملمطالعۀرواینازاست،

گراییواقعنظریچارچوبدر حقوقیسازوکارهایوساختارهاهنجارها،واقتصادوسیاست

 درتأملبهموضوعیحیثازعمومیحقوقشناسیِجامعهدرهمچنین.شودمیانجامحقوقی

قضات،قانونگذاران،ازاعم حقوقیکنشگرانکنشِبرموثراجتماعیعواملوهازمینه

اجتماعیزیستبرایشانهایکنشتأثیراتمطالعۀودانانحقوقوکال،ی،قضایضابطین

9شهروندان
ونیازهاباقانونماندگیعقبیاپیشگامیتضاد،انطباق،نسبتبررسی 

وساختارهاهنجارها،وتماعیاجنهادهایدیالکتیکتعاملمطالعۀوجامعههایخواست

 .شودمیپرداختهحقوقیسازوکارهای

تبییناجتماعی،هایدگرگونیتوصیفدرپیعمومیحقوقشناسیجامعهبنیاد،اینبر

وچگونگیتحلیلوحقوقیسازوکارهایوهنجارهاساختارها،بااجتماعیتغییراتنسبت

بایدنیزآنبهمربوطهاینظریهودولتوی،رایناز.استمطلوبوضعیتبهگذارفرآیند

شوددرکاجتماعیبستردر یکموجببهآدمیاننگارنده،منتخبنظریۀاساسبرزیرا.

آزادیبخش2اجتماعی،فرضیِقرارداد خویاز برایشمطلق طبییرهایرا وضع 9یعیاز

عل راستایهجنگهمه در و امنیابیدستیهمه و نظم متاع پیتبه قابلوپذیربینیشیو

ه4ساختنریزیبرنامه به میأتیامور خود از دهندیمنتخب دولتاالصولعلیروایناز.

آن،سازندۀوصانععقیدتینظاموفکریمبانیازمتأثرکهاستبرساختهومصنوعایپدیده

معیارهای 5،«موسسقوۀ»فکرینظامدرگفتمانتحولباروایناز.استگرفتهشکل،«مردم»

                                                                                                                                                                                                     
1. B. M Blegvad & others, European Yearbook in Law and Sociology (Martinus 
Nijhoff, 1977) p. 128.  
2. The Social Contract. 
3. Natural State. 
4. Predictability. 

.47ص(9919نو،)تهران:رخدادشناسیحقوقیشناسیوشناختبازاندیشیدرروشپور،ایران .فرهاد5
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تغییربرساخته،ومصنوعایپدیدهمنزلۀبهمدرندولتهاینظریهآنتبعبهودولتکارآمدی

ساختارزیرااست،دولتهاینظریهیانظریهدرتحولدولت،درتحولازمنظور.کردخواهد

پشتیبانهنظریاساس،اینبر.شودمیتعریفآنپشتیباننظریهبانسبتدردولتصالحیتو

توضیحراآنازمتابعتودولتوجودچراییوبودهآناقتدارمشروعیتمنبعدولت؛

دهدمی حیاتبهتواندنمیافرادش،بهخودوجودیفلسفۀوهاهدفالقایبدونحکومت.

.دهدمیدستازراخودمشروعیتنشود،کاریچنینبهقادراگرودهدادامهخود


 حقوق شناسیِجامعه مطالعات نظری دستاورد مثابۀبه «انونمندق دولت» نظریۀ  .4-2

 عمومی

چگونه»آنوبودهمواجهبنیادینیوبنیادیپرسشیباهموارهخویشحیاتطولدرانسان

است«زیستنبهتر شکلمتکثریارزشیهاینظام،«زیستیبه»چگونگیپرسشبهپاسخدر.

درودانستهخودتجویزیالگویازتبعیتدرراجامعهوفردسعادتیکهرکهگیردمی

استعمومیحوزهدرخویشهاینبایدوهابایدسازیپیادهصدد تنوعازناشی«تعارض».

یاسیجامعهسدریاسیموجببروزامرسی،عمومۀدرقلمرومحدودحوزیارزشهاینظام

می مدیریتپیدرکههاتضادحلِّاممقدرنهواقعگرایانه،فهمیبادولتقانونمنداماشود.

حقوق9بودهتعارضاتکارآمدوسودمند نظم نیو ارزشیچندگانگیدهندهبازتابیزآن

نظامریزیپیوخاصارزشینظامیکگزینشصورتدریراز2.استجامعهدرموجود

قراریعدالتبیمعرضدرهموارهاندیشندمیدیگرگونهکهدیگرانیآن،مبنایبرهنجاری

و9یستخاصنیگفتماناخالقیاویدگاهدیکینهدولتقانونمندآروی،ایناز.گیرندمی

.بکوشنددارند،مطلوبیکهخوددربارهزندگیدرجهتتحققتصوراتتوانندمیشهروندان

ونداردراشهروندانسازییکسانامکانِتوهمِقانونمنددولتگفتکهتوانیماساس،اینبر

                                                                                                                                                                                                     
1. Bernard Gert, The Definition of Morality, (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
2011), P 8.  
2. Luc B. Tremblay, “An Egalitarian Defense of Proportionality-based Balancing”, 
(2015), Oxford University Press and New York University School of Law, Vol. 12, No. 
4, 890.   

اپچیبرمباحثنظری:مفاهیم،مبانی،قلمروومنابع،حقوقبشردرجهانمعاصر،درآمدفاطمی،سیدقاری .سیدمحمد9
.919ص(9919چهارم)تهران:شهردانش،



99بهار،66،شمارهیکموبیستدورهپژوهشحقوقعمومی،فصلنامه 111
 

 

بردباریومداراافزایشطریقازهاجهانیستتکثرزییآنناظربرشناسا9سیاستومشیخط

تنهانهگفتمانایندر.استجامعهدراشخاصآمیزمسالمتومدنیزیستیِهموپذیریهمو

منظوربهحکومتیامکاناتبلکهگیرد،نمیقرارسرکوبمورداندیشیدگروبودندیگرگونه

وظهورراستایدر...وجنسیزبانی،قومی،مذهبی،دینی،هایاقلیتاجتماعیتوانمندسازی

گیردمیقرارایشاناجتماعیِبروز دولتکهنظریماینبربینانهواقعنگرشیباکههرچند.

حرکتمسیرازایاستکهدرهربرههیبلکهمقصد2شهرآرمانیکازتصویرینهقانونمند

مدارجیلنخواهییدمکراس یبه تحققآناز ایافتخواهد بر اساسین. با رسمیتبهو

از9اشمیتیخوانشدردشمنودوستدوگانۀفرهنگی؛تنوعوارزشیتکثرشدنشناخته

.شودیدردولتقانونمندمنجرمیقورفیبرقۀبهدوگان4یدولتهابز

البته نیستونمندقاندولتیکالزاماًمدرنی،دولتهرکه هایحکومتنمونهبرای.

نهادسازی،نظیرمدرن،دولتتشکیلدرحقوقیعینیاقتضائاتوجودبا5خواهتمامیت

نظامایجادعرفی،حقوقینظامایجادگرایی،ملَّیخشونت،ابزارهایبرانحصارساالری،دیوان

ندارند.تعهدی6قانونمنددولتاستلزاماتبه...ویکپارچهآموزشی

ازبیشترچیزیماهیتاًهاتودهآندرکهخواهتمامیتدولتبرخالفقانونمنددولتدر
جمعیهویتوفردیتشخصدارایافرادنیستند،تفاوتبیوهویتبیهایانسانمجموعۀ

درارزشیتکثرشاهدفردی،هایهویترشدباوکردهرشد«فردیت»جامعهایندر.هستند
هستیمعمومیحوزۀ جامعه،بافردمتقاطعوچندجانبهپیوندهایدلیلبهقانونمنددولتدر.
عضویتهاآندرشهروندکهمختلفیجوامععقیدتیهایآموزهوفکریمشربدرتفاوت

تسامحوتساهلازحداقلیاوّالًدارد،سوییهمحداقلیادارد بردباریو)مدارا وجوددر(
ثانیاً.کندمیپرهیزمخرَّبوگرایانهسرکوبافراطی،رفتارهایزاویوشدهنهادینه«شهروند»

ایناساساینبر.بودخواهیممواجهاجتماعیساحتازراززداییوعقالنیتبرتریوغلبهبا
بینروابطواجتماعیکارتقسیمآندرکهرسیدهارگانیکهمبستگیمرحلۀبهجامعه

                                                                                                                                                                                                     
1. Policy. 
2. Utopia. 
3. Carl Schmitt. 
4. The State Theory of Thomas Hobbes. 
5. Totalitarianism.  

.941ص(،9912)،9رهپنجم،شماره،مطالعاتحقوقی،دو«تحلیلیبرروابطدولتونظمحقوقی»ویژه، .محمدرضا6
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ازفراترنیزحکومتمشروعیتوگیردمیشکلیزهاتماوهاتفاوتمبنایبرشهروندان
گفتتوانمیروایناز.داردقرارقانونیمشروعیتسطحدرکاریزماتیک،وسنتیمشروعیت

جامعۀزائیدۀقانونمند،دولتوخواهیتتمامحکومتای،تودهجامعۀنهاییمحصولکه
.استگرمطالبهمدنیِجوامعوارزشیمتکثر

طریقازوشدهقانونحاکمیتماهویاصولبهمحصورومقیدخودنمندقانودولت

ومحلیتمرکزعدمهنجارها،مراتبسلسلهقوا،تفکیکمانندابزارهایی نهادمندتعارض...

دولتشاخصهترینمهمازیکیروایناز .شودمیایجاددرپی9سیاسیقدرتاجزایبین

یبرایوگذارازاقتدارهرمرجعخارجازعقلانسان9بنیادخودخردیافتن2مرجعیتقانونمند،

تضمینآن،غایتو4یافتهابزاریماهیتدولتنگرش،ایندراست.یاموراجتماعیتتمش

ازنظرصرفواقامتیاتابعیترابطهوجودصرفبهشهروندانهمهآمیزمسالمتزیست

واجتماعیموقعیتسیاسی،عقیدهمذهب،دین،ی،جنسگرایشیت،چونجنسهایییژگیو

5.است...ونژادزبان،قومیت،اقتصادی،

اصولقراردادنسرلوحهومدرندولتپادزهرمثابۀبه«بشرحقوق»پذیرشباقانونمنددولت

را1ایینهدولتکم1«ازانسانیابزارۀمنعاستفاد»و7«هاانسانبرابری»،6«خیربرحقتقدم»کانتی

ونیرومندحزبینظاممستقل،هایرسانهمدنی،نهادهایوجودپذیرشباکهگذاردیمیانبن

هایحقینتضمی،همگانیتتحققامنی،نظمعمومینخودرامحدودبهتأمیفو...وظا90متکثر

اجتماعیتأمینورفاهازسطحیازشهروندانهمۀمندیبهرهتسهیلوعمومیهایآزادیوفردی

قرارداردکهباامکان«شهروند»دولتقانونمند،یمحورۀوهستیکانونۀدرنقطرایز99.کندمی

                                                                                                                                                                                                     
1 , N.W. Barber “Prelude to the Separation of Powers”, Cambridge Law Journal, Vol. 
60, No. 1, (2001), pp 62-61.  
2. Authority.  
3. Autonomy. 

 .57ص(9971ی)تهران:دادگستر،محمدترجمۀحمیدرضاملکدولتقانونمند،شوالیه، .ژاک4

  .51ص(9914مردیها)تهران:مینویخرد،ترجمۀمرتضیچراروشنفکرانلیبرالیسمرادوستندارند؟بودن، .رمون5

6. The Priority of the Right over the Good. 
7. Equality of Human Beings. 
8. Humans May Never be “Used” as Means to an End. 
9. Minimal State.   

تنیاستکهدردولتقانونمند،حکومتبخشیازسیاستاست،زیراممکناستبرخیاحزابقانونیوبعضی.گف90
هابخشیازسیاستهستنداماجزءحکومتنیستند.روی،اینجریاناتغیرقانونی،فعالیتسیاسیکنند،ازاین

نظیمبازاراست.درنگرشنئوکالسیکهایدخالتدولت،موضوعصالحیتحکومتبرتترینجلوه.یکیازمهم99
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طیخویش،آگاهانۀاجتماعیوسیاسیمشارکتپایۀمثابۀاطالعاتبهیانآزادبهجریدسترس

سرنوشتتعیینحقمنصفانه،ورقابتیآزاد،هایانتخاباتدرشرکتجملهازمدنیهایکنش

کندمیاستیفاراخویش وشفافیتاقلیت،هایحقرعایتواکثریتحکومتروایناز.

دولتهایویژگیدیگرازحکومتیبرونودرونمهارونظارتشهروندان،قبالدرپاسخگویی

قانونمنداست.

شودمیواقع«نهاد»به«شخص»ازگذارقانونمند،دولتنظریهدر قدرتروایناز.

که...وخردمندحکیم،شایسته،متعالی،فردجایگزیننهاد،کهایگونهبهنیست،تابوحکومت

شودمیبود،یافتهآمریتوقدرتاِعمالمشروعیت ازصحبتجایبهقانونمند،دولتدر.

نحوهازاست،کسیچهحقحکومتداریکهپرسشاینبهپاسخوحاکمشخصهایویژگی

اِعمالبرخالفزیراآید،میمیانبهسخنسیاسیقدرتاِعمالبرناظرضوابطوحکمرانی

دوامقانونمند،دولتدر9دارد،فرمانرواشخصیتبهبستگیچیزهمهکهاستبدادیقدرت

ۀدولتدرعرصیهتکونیستحاکمفردخصایلوروحیاتبهوابستهجامعهبقایوامنیت

شکلوساختاربهکهازآنیشبدولتقانونمندنظریهنتیجه،دراست.یبرخردجمعیعموم

...ودمکراسیعدالت،حق،مثلبنیادینهایارزشواصولبهمعطوفبپردازد،حکومت

 .است

ارادهانعکاسوبازتابتأسیسیقوایواساسیقانونموسّس؛نهادقانونمند،دولتدر

                                                                                                                                                                                                     

هایاقتصادینظمخودجوشبازاربهدالیلیچونانحصارطبیعییاانحصارچندجانبه،وجوداثراتخارجیمانندآلودگی
نیست.بر«عدالتاجتماعی»زیستی،انحصاراطالعاتییااطالعاتنامتقارن،نقصبازارو...بهتنهاییتامینکنندۀمحیط
کند.بهعبارتدیگر،فرضدولتتنظیمیبروجودبازاراساسدولتتنظیمی،کارکردتصحیحیوتکمیلیپیدامیاین

استکهاِعمالتنظیماتراالزامی«انحرافازشرایطرقابتی»مبتنیاستووجودبازارمنوطاستبهامکانرقابتواین
خاطربرایتأمینعدالتاجتماعی،دودلیلعقلیواقتصادیبرایتوجیهسازد.بهعبارتدیگرنارساییبازارودغدغهمی

رودردولتقانونمند،هرگونهدخالتدولتدربازاروفرآیندهایمربوطبهآنخالفاصلحضوردولتاست.ازاین
بایدجزدرمواردضروریوبهحداقلمیزان،ازآنپرهیزشود.به هاونواقصیمواجهکاستیهرحالبازاربابودهولذا

تواندنسبتبههایاجتماعینهفتهاستودولتبهنمایندگیازجامعهنمیاستکهدرذاتمبادالتاقتصادیوکنش
بیآن ازاینها درنتیجهرودخالتدولتباهدفتأمینخیرعمومیومنفعتهمگانیصورتمیتفاوتباشد. گیرد.

درزمان گیردومشروطبهآناستکهدولتدرآنمقولهبتواندبهترازنارسائیبازارصورتمیدخالتدولتصرفاً
بازارعملکندوگرنهدخالتدولتبالوجهخواهدبود.

)تهران:ترجمۀحسنافشار،چاپچهارمدولتوجامعهدرایران؛انقراضقاجارواستقرارپهلوی،کاتوزیان، .همایون9
.99ص(9916مرکز،
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فراحکومتیوپویامستمر،نظامازمندیبهرهباکه9شدهمحسوب«موسّسقدرت»سیاسی

قانونمند،دولتعناصرجملهازهمچنین2.پردازندمیسیاسیقدرتاعِمالبه«نمایندگیاصل»

اشارهمنصفانهدادرسیوقضائیامنیتبرحققضائی،دستگاهوقاضیاستقاللبهتوانمی

کرد گیردمیقرارپلیسیدولتمقابلدرقانونمنددولتاساساینبر. دولتدرقاضی.

وقدرتازهااستفادهسوءمقابلدرشهروندانحامیویزیرادارد،کلیدینقشانونمندق

.بیایدواردآنبهاستممکنکهاستهاییخدشهمقابلدرحقوقینظامحامیهمچنین

باکهکردتصورتجاریشرکتیکهمانندتوانمیراقانونمنددولتاساس،اینبر

جامعۀایجادیعنیسود،حداکثرسازیپیدروگرفتهشکلرانسهامداسیاسیقدرتسرمایۀ

9.استشهروندانیعنیسرمایه،صاحبانموافقتمستلزمغایی،هدفاینتحققاست،سامانبه

تفویضدولتبهراخویشسرمایۀنشوند،قانعراهکارهاواهدافبهنسبتایشانکهمادامی

عدمواستدولتنظریۀتوجیهرهگذرازجامعه،ردجمعیرضایتایجادبنابراینکنند،نمی

عناصرکناردررا4«مشروعیت»اگرروایناز.شودمیاکثریتبراقلیتغلبۀبهمنجرآنتحقق

تشکیلنوپدیدعنصرمثابۀبه5،«حکومت»و«معینسرزمین»،«همیشگیجمعیت»گانۀسه

خواهداجتماعینهادهایتحوالتابمستقیمنسبتدرعنصراینگاهآنکنیم،فرضدولت

 .بود



 گیرینتیجه
و«حقوقیدرونموضوعات»:استتفکیکقابلدستهدوبهحقوقموضوعاتومسائل

درصدد،«6موضوعهحقوق»اصطالحاًیاحقوقیدرونموضوعاتدر.«حقوقیبرونمسائل»

 .هستیممعینحقوقیِنظامدرخاصموضوعِحکمِکشف

:استکلیقسمدوبرهستند،حقوقدربارۀبیرونیایاندیشهکهحقوقیرونبمسائلِاما
                                                                                                                                                                                                     

.969-959ص(9919)تهران:شهردانش،قدرتموسّس؛کاوشیدرمبانیحقوقاساسیمدرنرضادبیرنیا،علی.9
 .57ص(9919)تهران:شهردانش،المللبهحقوقبشرگذارازحقوقبینشریف، .محمد2

.76-74ص(9914انی،ۀاندیشمندانعلومانس)تهران:خانفلسفۀحقوفلسفۀحقوقعمومیمحمدراسخ،.9
4 فرح. مهسا و امیرحسینرنجبریان مشروعیت؟»زاد، به بودن موثر از تشکیلدولت: مطالعات«تحوالتعناصر مجله ،

.261-269صص(،9914)،2،شماره45حقوقعمومی،دورۀ
  .65ص(9914چاپدوم)تهران:سمت،کلیاتحقوقاساسی،ویژه، .محمدرضا5

6. Positive Law. 
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باحقوقیسازوکارهایوساختارهاهنجارها،تطبیقِپیدرکه «9حقوقفلسفۀ» .9

هرگونهانگاریجرمآیانمونه،برای.است...وبشرحقوقدین،اخالق،مانندبرترهایارزش

دارد؟سازگاریدمکراتیک،سیاسیهایارزشابای،ماهوارهتجهیزاتازاستفاده

برحقوقینظامونظممتقابلتأثیرتبیینوتوصیفمقامدرکه«2حقوقشناسیجامعه» .2

مطالعاتی«9رویکرد»یکمثابۀبهحقوقشناسیجامعهروی،ایناز.استاجتماعینظامونظم

حقوقیموضوعاتزیراگیرد،میقرارشناسیجامعهوحقوق«ایچندرشتهمطالعاتِ»گروهدر

 .شوندمیبررسیکیفیشواهدوکمّیهایروشمانندشناسیجامعهابزارهایبا

سامانیِبهبراینهوحقوقبرایحقوقآندرکهزدگینظریهآسیبازمطالعاتاین

تدلیس»یا«نظریتدلیس»نگارنده،نظربهزیرا.داردانتقادیفاصلۀشود،میبکارگیریجامعۀ

گوییوشدهاجتماعینهادهایوجامعهباحقوقدانشزمانیناهمموجب«هانظریه

اصلیایدۀآنکهحالاست،جاودانهوابدیفرامکان،وفرازمانحقوقی،هنجارهای

تغییراتباحقوقینظامونظمبینهماهنگیوهمبستگیلزوماصلحقوق،شناسیجامعه

استحقوقدرفراحقوقیعواملنقشبهموثرتوجهواجتماعی این. هاینظریهبنیاد،بر

بینخوانش،ایندر.استتجربیواقعیاتانتزاعیِونظامندفهم پیدر ،حقوقشناسیجامعه

مشاهده،شناسی،جامعهدریچهازحقوقیموضوعاتِوشدهقائلتمایز«مَنظر»از«موضوع»

شودمیتبیینوتوصیف راستایدرو«تفهّمی»،«اکتشافی»حقوق،ناسیشجامعهرویکرد.

موضوعاتبهنسبت«شناسانهآسیبنگرش»و«داوریارزش»روی،ازایناست،«معناکاوی»

ندارد دارند،مطلوبیتکهنبایدهاییوبایدهامثابۀبههاارزششناسانه،جامعهقرائتدرزیرا.

روی،ازایننیستند،تأئیدوردقابلود،شتشکیکهاآنبهکههنگامیونبودهپذیرآزمون

هاارزشتکثرپذیرشجُزایچارهواستباقیهموارههاارزشدرخصوصهادیدگاهتضاد

.استتجربیهایدادهبرآنتکیۀو«واقعیت»برحقوقشناسیِجامعهابتنایبنیاد،براین.نداریم

شد،تمایزبهقائل«4حقوقیشناسیجامعه»ر،جواهممفهومباحقوقشناسیجامعهبینبایدالبته

حقوقینهادهایبرتمرکزبارااجتماعیمطالعاتشناسجامعهحقوقی،شناسیِجامعهدرزیرا

                                                                                                                                                                                                     
1. Jurisprudence. 
2. Sociology of Law. 
3. Approach to Law. 
4. Legal Sociology. 
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نهادهایکهحیثآنازبلکهدارند،حقوقیکارکردِکهجهتآنازنهدهد؛میانجام

و«فرآیند»یکاساساًای،طالعهمچنیندر.هستنداجتماعیهایپدیدهترینمهمجزءحقوقی

.نیست«گیرشتهمیان»درخصوصهمبحثیواستشدهطیشناسانهجامعه«فرآورده»بالتبع

مطالعاتاگرکهگفتباید«عمومیحقوقشناسیِجامعه»بلندآوازۀمفهومخصوصدراما

 «گراییواقع»برپایۀهادولتگاهآنبدانیم،دولتبرناظرحقوقینظاممثابۀبهراعمومیحقوق

قبالدر2«گراییکمال»درنتیجهو«گراییایدئولوژی»یاهاارزشقبالدر9«طرفیبی»نهایتاًو

یابندمیمواجههاجتماعیتحوالتبا9مطلوبزندگیازشهروندانهایبرداشت بنیاد،براین.

یاعمومیحقوقناسیشجامعهرویکرددوگانۀبینانتخابازناگریزوناگزیرهادولت

بهمنجرخود،اتخاذیرویکردبامتناسبوهستنداجتماعیواقعیاتازایدئولوژیکخوانش

حقوقتنظیمیماهیت.شوندمی«حقوقینظامونظم»و«جامعه»میانپیوستگییاگسستگی

وعمومیحقوقهنجاریسرشتاجتماعی،روابطشناختباگریتنظیمایننسبتوعمومی

حقوقجهانی-بومیخصلتنهایتاًواجتماعیهایواقعیتبرحقوقینظامابتنایباآنسبتن

برداللت...وسنناخالق،دین،مانندجامعهدربایدانگارهاینظامسایرباآننسبتوعمومی

داردشناسیجامعهوعمومیحقوقایچندرشتهمطالعاتلزومالبتهوامکان بنیاد،براین.

وپرداختهحقوقیپساوپیشاموضوعاتومسائلبهعمومیحقوقشناسیِجامعهاتمطالع

یکقانونزیرا.شودمنجرنیزقانونماهویوشکلیحاکمیتتقویتبهتواندمیآنکاربست

باشدداشتهراخودکارائیدیگر،وسیلۀهرچونهمبایدکارآمد،قانونواستهدفدارهویت

بخشینتیجههایویژگیازبایدمطلوبقانوناساس،براین.آیدنائلوردنظرمهدفبهبتواندو

باشدبرخوردارقانون،برایضروریهایویژگیدیگرکناردراثرگذاریو اساس،اینبر.

یاپذیرجامعهفرآیندواجتماعیهایواقعیتباپیونددرجامعهباقانونرابطۀارزیابیمعیارهای

بررسیدارداعیهعمومیحقوقشناسیجامعهروی،ایناز.شودمیدرکنونقاشدنمتروک

هست،نیزجامعههایخواستونیازهاباقانونماندگیعقبیاگامیپیشتضاد،انطباق،نسبت

تدوینوگیریشکلاجتماعیهایزمینهوهاخاستگاهتبیینگرویدرمهماینفهمکهالبته

                                                                                                                                                                                                     
1. Neutrality. 
2. Perfectionism. 
3. Conceptions of Good Life. 
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وحقوقحوزۀبهمتعلقصرفاًقانونگذاریفرآیندنگارنده،باوربهزیرا.استمقرراتوقوانین

قوامدرنیز...ودینسیاست،ازجملهاجتماعیمتعددمتغیرهایونیستحقوقدانانانحصاردر

موثرندقوانینوقواعد وهاخواستهباکاملتضادتاانطباقازایدامنهدرقانونبنابراین،.

.گیردمیقرارجامعههایداشته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 113...حقوقدرایرشتهمیانمطالعاتامتناعوامکان
 

 منابع
 فارسی -الف

 هاکتاب
رخدادنو،:تهران)حقوقیشناسیشناختوشناسیروشدربازاندیشیپور،فرهاد،ایران -
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.(9919،چاپچهارم)تهران:شهردانشمنابع،وقلمرو،یمبانم،یمفاه
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.(9916حسنافشار،چاپچهارم)تهران:نشرمرکز،

عباس، - تهران)سایبانتانردبانازدانشگاه؛کاظمی، وفرهنگیمطالعاتپژوهشکده:

 .(9917اجتماعی،
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9915). 
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 .(9912نی،:تهران)نهمچاپبشیریه،حسینترجمۀدولت،هاینظریهاندرو،وینسنت، -



 هامقاله
وپذیریامکاندربحثیداد؟افزایشراانسانیعلومکارائیتوانمیچگونه»پایا،علی، -

(.9915)،16شمارۀانسانی،ومعلشناسیروشفصلنامه،«عملیراهکارهای

علومحوزهدرایرشتهمیانرویکردماهیت»چشم،روشنحامدومحمدرضاحاتمی، -
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،«حقوقدرگراییشکلبهانتقادینگاهی»پورسیدآقایی،سیدحمیدومحمدراسخ، -
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متکثرقواعدمبنایعنوانبهحقوقیقاعدهایجادایندفرسنجیظرفیت»فر،سمانه،رحمتی -

 (.9914)،46شمارۀعمومی،حقوقپژوهشمجله،«شدنجهانیدوراندرحقوقی

بهبودنموثراز:دولتلیتشکعناصرتحوالت»زاد،فرحمهساونیرحسیامان،یرنجبر -

 .(9914)،2،شماره45ۀدور،یمجلهمطالعاتحقوقعموم،«ت؟یمشروع

،«هارشتههمکاریازرایجفهمعلیهای؛تکثررشته»بابادی،امینوبختیارورکی،شعبانی -

 (.9914)،9شمارههفتم،دورهانسانی،علومدرایرشتهمیانمطالعاتفصلنامه

تضادیاتعاملبرتأمّلیحقوق،شناسیجامعه»روزبهانی،احمدیپیامومهدیشهابی، -

وادبیاتدانشکدۀاجتماعیعلوممجلۀ،«ارزشینبایدهایوبایدهاوعلمازتجربیمفهوم

(.9912)،2شمارۀمشهد،فردوسیدانشگاهانسانیعلوم

الگوهایتغییرای؛پسارشتهوایبینارشتهای،رشته»کوشکی،فاطمهوالهنعمتفاضلی، -

،9شمارهنهم،دورهسانی،انعلومدرایرشتهمیانمطالعاتفصلنامه،«شناسیزباندرایرشته

(9915.) 



 131...حقوقدرایرشتهمیانمطالعاتامتناعوامکان
 

علومدرشناسیروشفصلنامه،«آلمانیانسانیعلوممفهومبردرنگی»علیرضا،منجمی، -

(.9916)،19شمارهانسانی،

حقوق،«یحقوقنظمودولتروابطبریلیتحل»،محمدرضا،ژهیو - دوره،یمطالعات

 (.9912)،9پنجم،شماره
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