
 فلسفه' حقوقی رب مخترص

.  :گرداورنده وپژوهشگر  حبيب زلمي

 
 .  اهدأ به دوستداران مكتب حقوق وعلوم سياسي

 

ي قواعد حقوق یفلسفه حقوق شاخه   ياآپرسش اصلي اينست كه  ست از فلسفه كه به مطالعه وارزياب 

 بحث مي شود؟ست ازعلم حقوق كه دران ازنظريه هاي كلي درباره حقوق ی پرداخته يا شعبه
 

، ي
فلسفه حقوق سعي دارد به اين " درباره فلسفه حقوق مينويسد:...  كلسن حقوقدان معروف اتريش 

ي بپذيرد و مستقر دارد ؟
به بيان ديگر ،موضوع " .  سؤال پاسخ دهد كه چه قواعدي راحقوق بايست 

 مساله"عدالت"است.  ويژه ان،
 

ي از فلسفه   اساسي اخالق است،يكي از از أصول  عدالتاز انجا كه مي دانيم 
َ
فلسفه'حقوق شعبه ا

 اخالق را تشكيل مي دهد ... 
 

ي ريشه هاي واقعي ان  ن قواعد موجود قناعت نكند ودر ب  ولي هرگاه علم حقوق تنها به تحليل وشناخت 

ن درست ونادرست فراهم سازد  ديگر نمي توان ادعا كرد كه  ، قواعد باشد وبخواهد معياري براي تمي 

گروهي كه    باوجود اين لسفه حقوق در قلمرو اين علم نيست وبه اخالق و فلسفه ارتباط دارد. مسايل ف

ئ از فطرت آ ي آرمان عدالتخواهي را ناس  نند كه حقوق طبيعي را از اين راه در برابر آدمي مي دانند ودر ب 

ي قرار دهند وبرتر از 
ي از فل، ن شمارند آحقوق تحقق 

َ
سفه مي دانند كه به ناچار فلسفه حقوق را شاخه ا

ي مي انديشند ودر باره ي ريشه هاي   حقوق پرداخته است. در برابر اينان،
گروهي كه به حقوق تحقق 

وهاي سازنده ان گفتگو مي كنند، ي از علم حقوق مي دانند.  اجتماعي وني 
َ
 فلسفه حقوق را شعبه ا

 

 كتابهاي فلسفه حقوق به دو گروه اصلي تقسيم مي شود: 
 

ي   كه فيلسوفان در باره حقوق نوشته اند ومفاهيم كلي را كه در باره جهان وانسان وشناخت او ...كتابهابي

ن پياده كرده اند،مانند فلسفه حقوق هگل وكانت،  داشته اند، در حقوق ني 

ي كه حقوقدانان فراهم  ن با اخالق و عادات آن از مبنا وهدف حقوق ورابطه' آدر  ورده اند و آوكتابهابي

، خن گفته اند وخواسته اند تا ورسوم اجتماعي س ن ي وتحليل قوانت  نظامي براي ارزشها  یک  در كنار شناسابي

 نمايان سازند.  بيابند وارتباط حقوق واجتماع را 
 

ي كه براي" فلسفه حقوق " ارا ي مي توان دريافت كه اين شعبه بيشي  به علم حقوق  ه شد،ئمطالب  بخوب 

ي ارتباط دارد تابه فلسفه. از فلسفه به عنوا
 
ن مددگار وخدمتگار استفاده مي شود، ولي هيچگاه نظام حقوق

ي قانع نمي سازد. آزيرا ذهن حقوقدان را خيال پردازي و ، فراموش نمي گردد 
او مي خواهد  رمانهاي دروبن

دازد وپايه هاي كاوش خود را در زمينه' ي بي 
ي دارد به بحث فلسقن ي كه وجود خارج 

 
ن راه  درباره حقوق يافت 

ي استوار سازد. حل براي 
 

 مسايل زندگ

 
 به استفاده: 

 ارشيف فلسفه حقوق. —

 تعريف وماهيت حقوق. —


