
 

 قنبری دجابرمحمّ

 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

Ghanbari.law@gmail.com 

 دهیچک     

نگور    ياسو  اماوا بل وه     يبر حقوو  اابوم مهوا و  و بررسو     يو اجتماع ير مکاتب مختلف فردي، تاثيخيتار ريبا وجود آنکه در س  

و  ياورارداد  ير  اصوم آااد ين در االوب ذو   ي،  وم ننو  يو عمووم  يحقو  به خصوصو  يشاخه  ا يم بنويبر تقس يستي راليلو  انهيفردگرا

 يه دارينسه کوه حاصوم نموار سورما    فرا ياانون مون يعنياات اس آن  يبا توجه به من ع اصل رانيا ياانون مون 01 يدر مادا     اراد يحاکم

که حافظ  يبر نمم عموم ي  اراد  را با وضع اواعو م تني، المرو حاکمياجتماع يهه  ايانو  رننو، ن راستا،يدر ا.  راابم انکار اس يب بود ،

ه داران ين و سورما يع سونگ يصونا  يريو و شوکم گ  يامروا که حاصم انقالب صنعت يو نمود  اس  اماا وضع انوگيباشنو تحو يمنافع جامعه م

را به وجود آورد  کوه   يع و متعواديوس ياجتماع يبر شوات آن افزود  اس ، گرو   ا ن ز "يساا يجهان" يو  يراً، واوع ذويم بود  و اخيعم

در . انوو  يف ااتصواد ي  ضوع يوضوع  يگر سو، دارايه بود  و اا ديه صاح ان سرمايک سو وابسته يش، اا يخو يات عرفيح يادامه  ينان برايا

و  يرا ضوعف ااتصواد  يو ا ؛، کامالً نادرس  اس هيبا صاح ان سرما افراد ن گونهيا ي، صح   کردن اا عادالنه بودن توافق خصوصيين فضاينن

در  ياورارداد  ين رو، آاادياا ا. شود يه ميو صاحب سرما ير  ارارداد ذرداا  شو  اا طرف اويف، الجرر منجر به ذ يطرف ضع ياامنوين

حال، بوا  . س وا يبرا يل  و آااد، موجب حصول عوايتيو حما يف نواشته و تنها، مقرّرات امري  شخص ضعيجز محروم ين رابطه، حاصليا

رات، يين تغيز اا ايجاد نمود  اس ، حقو   نيرا  ا ير اجتماعيب ذ يآس يکه گرو   ا يويجو يهاياامنويو ن ياجتماع ي ا يتوجاه به دگرگون

 "يحقو  اجتمواع "با عنوان  يگريش ديرا، گيو عموم يحقو  به خصوص يم بنويدس  کم، عالو  بر تقس يستين راستا بايمتاثّر شو  و در ا

. س گوردد يبه عنوان اصم، موورد توجاوه ن اشوو تاسو     گري، ددر آن يارارداد يبود  و آااد يبر نمم عموم يکه روح حاکم بر آن، مقرّرات م تن

  يو اامنوو حما ين بوود  و  يف ااتصواد ي  ضوع يوضع يدارا ياجتماع ي ستنو که به لحاظ تعلّق به ط قه  يافراد يمهموالن حقو  اجتماع

 ياااتيو امت يکوه حواو   يجز، در موارد ،يو توافق در جه  خالف مقرّرات اانون يارارداد يانو که در آن، آااد ياانونگ ار با وضع مقرّرات امر

 يتووان ط قوات اجتمواع    يماس  که ق ين طريتاً اا اينها.  وف باشو اعت ار نخوا و داش  يبه نفع ط قه  تنهاو  ياانون ي   ايش اا حمايب

ع و يو و اواعوو حواکم بور آن، تجم    يز اا حقوو  خصوصو  يش متمايک گرايم يذ را... نون، کارگر، مصرف کننو ، کهاورا، مستاجر و يمختلف

 . سته تر محقّق ساخ يت امروا به نحو شامتفاو يرا در انوگ يق، عوال  اجتماعين طريو بو  نمود  يحما

 یدیواژگان کل

 .ي، عوال  اجتماعي، حقو  اجتماعيبر نمم عموم ياواعو م تن، ي، حقو  خصوصيارارداد يآااد



 

 طرح مساله     

م يدر تنم ي، نقش عمو  ايمادا يضمان  اجرا يصه يبه لحاظ دارا بودن خصو  ياا علور اجتماع يکي  به عنوان حقو

در  ينکه ارارداد، نه نقهيا. جه  انتمار روابط افراد در اجتماع، ارارداد اس  يحقوا ياا ابزار ا يکي. دارد يروابط اجتماع

اف  يدس   يق به عوال  اجتماعين طريتوان اا ا ياانونگ ار تا نه حو م يوات فعليدارد و با تمه يحصول عوال  اجتماع

 .ذردااد يرامون آن ميحاضر به بحث، ذ ياس  که مقاله  يموضوع

 يستيق ارارداد، ابتوائاً بايعوال  اا طر يريگيذ يبرا ،اا حقو   ر کهور اس  يکه ارارداد، بخه يينجان راستا، اا آيدر ا

در ادامه، به لحاظ . شود يم يگا  عوال  در ا واف حقو  بررسين رو در ابتوا، جاينس   حقو  را با عوال  روشن ساخ ، اا ا

مکاتب مختلف بر اواعو و   يرگ اريبا حقو  در  ر جامعه وجود دارد به تاث ي ا و تحواالت اجتماع ين دگرگونيکه ب يارت اط

 .ميذرداا يم يهات حقوايگرا يم بنويتقس

و و يجو در عصر يانوگ راتيين رابطه و با توجاه به تغيادر  يستي راليو ل يمکاتب فرد نگر  يبل ه به لحاظ        

 يکردين رويشود به نقو نن يسار نميموجود م يدر بستر ارارداد ا يدر موارد اابم توجه ينکه تحقّق عوال  اجتماعيا

، يف جامعه باشو جه  تحقّق عوال  اجتماعيضع يگرو ها يانه که حاکم بر ارارداد ايوااع گرا ي ، نگرشيذرداخته و در نها

 .گردد يهنهاد ميذ

 

 حقوق يینظام مند، هدف غا عدالتِ.1

اسو    يم روابوط اجتمواع  يان، علم حقو ، متکفّمِ تنمو ين ميدارد که در ا يو اجتماع يگوناگون فرد ي، دو نهر  يانوگ

با علوور مختلوف    ،هات آني، خصل ، رشته  ا و گرانيبنابرااس ،  ياا علور اجتماع ياساساً حقو ، جزئ(. 81: 0317ان، يکاتوا)

 (.42: 0311، يااض)ان آنها وجود دارديم يو ارت اط تنگاتنگ بود  مربوط ياجتماع

 يموادا  يشود،  مانا ضمان  اجرا يم ياعاجتم ير اواعو مربوط به انوگيز آن اا سايکه باعث تماحقو   يژگين ويمهمتر 

تووان   يمو  حقوو  را  ،ن رويو اا ا (.33: 0، ج0331، يموون )ويآ يبه حساب م ياواعو حقوا يياجرا ياس  که ذهتوانه  يويو دن

روابوط  حواکم بور    يدانس  کوه بوا موضووع احکوار اعت وار      ييو اصول الزار آور و  مرا  با ضمان  اجرا ات، اواعويمجموعه نمر

 (. 01: 0311ک، ير  ذ)و عوال  اس مم ن يصه يبا دو خص آن يم کننو  ي، تنمياجتماع



اسوتقرار نموم   محووود بوه   توانو فقوط   ي وف حقو  نمکه  آن اس  توجه داش  بوان ويبا ن رابطه کهيمهم در ا ينکته 

وار اسو  و نوه   يو باشوو نوه ذا   يو اور متّک که تنها به اورت ينمم س ؛ين ي،  وف اواعو حقوايتحقّق  ر نوع انتمام رايباشو، ا

: 0ج، 0377ان، يو کاتوا)کورد  يه گو ار يو عول و انصاف ذا يه يا بر ذار ز بود و نمم جامعهيعوال  ن يو در ذيبا ن روياا ا. مطلوب

نورا کوه    عووال  باشوو   ياجورا  يشود که مقومه  يارا  محسوب م ي  و نمم در صورتيامن يبرارار ها،در نمار اراش(. 801

 (. مان)اس  ييو نها ييبا عوال ، ارا . باشو يجاد آن اس  که  مانا عوال  ميا ز برخاسته اا  وفِيارا  نمم ن

 

 یحقوق از مکاتب فکر یريرپذیتاث.2

 يبررسو  ياجتمواع  و عوامم ر امورياا سا توان آن را منفک ي، نميعجم يمما ر انوگ ريحقو  با سا يبا توجه به  م ستگ

رفته و بر ير ذ يگر آن مرت ط بود  اا آنها تاثيجامعه، با اجزاء د ياا بخش  ا يکيبه عنوان  يحقو  و اواعو الزار آور حقوا .دکر

اا آن وجوود دارد   يناشو  يرات حقووا يو تاث ياجتماع ي ا يدگرگونن يکه ب يبا توجه به ارت اط نيبنابرا. گ ارد ير ميهان تاثيا

 يجامعوه تحووال مو    يگور بخوش  وا   يز بوه  مورا  د  يو ن ي، نموار حقووا  ياجتمواع  يتوان گف  که با دگرگون شون نهاد ا يم

جوه  يآن عصر بوه نت  حاکم بر يمکاتب فکر يبوون بررس حقو  در  ر جامعه، ن راستا، شناخ يدر ا(. 383: 0317زاد ، يعل)ابوي

 يکوه براورار   ي ووف اواعوو حقووا    ر مکتوب،   يدر دستگا  فکر توجه داش  که يستيبا ال ته .ومنجر نخوا و ش يحيصح ي

. شود يهنهاد و دن ال مي، ذيمختصِ به  مان نمار فکر ياس  با فهم و را کار ا يدر روابط اجتماع نمار منو يعوال  اجتماع

 .ذردااد ي، بوان مخود ن مقاله در حوود موضوعياس  که ا ياامنو نقّاديوااع، ن در عالمن  وف يتحقّق ا يادعا اماا

 

 یحقوق از مکاتب فرد یريرپذیتاث.2-1

 جوه، يرد که در نتيگ ين شکم ميب امدر مغر يمتفاوت يانوگ يو  يو و شيجو ي، جامعه ابه بعو يالديارن  جو م م اا

و رشوو   يالديمو 0713بوه سوال   ، انقوالب فرانسوه  يمتاثّر اا انقالب صنعت يو فر نگ ي، اجتماعياسيم و شگرف سيرات عمييتغ

سوم بوه   ي راليل (.4: 0313، يا، بفاريااک)  اس به وجود آورد را انيدر ذ ن و روان برب قيت عمراييو تغ ينيشهرنه ينو  يفزا

نقالب فرانسه را اا جمله ا ييانقالب  ا يعمالً ر  ر ،يه داريعصر مورن و نمار سرما يوئولوژين اين و ذردوار تريعنوان مهم تر

 (.403: 0313ارشناس، .)برعهو  گرف 



مکتب اصال  فورد را بوه    تاًيو کردنو که نهايتاک يات خود بر اصولي، در افکار و نمريالديارون  فو  و  جو  م يفالسفه 

ن موردر  يبو  ياا اورارداد اجتمواع   يو ناشو  يت عو  يامور   با فرد اس  و جامعوه،  ي، اصال  و ا مين نمار فکريدر ا. وجود آورد

 (.87: 0317، يعراا)شود يمحسوب م

اواوات، منوافع    ينکوه گوا   يم ايو در برابر  م مستقم و آاادنو اماا به دل ي، اشخاص اا نمر حقوايمکتب حقو  فرد مطابق

مسوالم    يسوت يحقو ،  مانا منمّم ساختن روابطهان جهو   مز  يفه يشود، وظ يگر دنار تعارض ميکويهان در جامعه با يا

برابر بوودن افوراد در مقابوم     (.281: 0، ج0377ان، يکاتوا)اس  يز و محافم  اا حقو  اشخاص در برابر تجاواات اورت عاليآم

ف ي  اا ط قوات ضوع  يو اکه با  وف حم يمقرّرات يگردد و حتّ ينف يبه نفع گرو  خاصا ياايکنو که  ر نوع امت ياانون ااتضا م

چ کوار يکه  مگان در نمر اانون برابرنو و اانونگ ار اا   ييرا اا آنجايا(. 87: 0317، يعراا)شود نادرس  اس  يجامعه وضع م

ن يافته و توافق حاصله بو يگر را يکنو و با توجه به رااب  آااد و اانون عرضه و تقاضا، اشخاص، آاادانه  مو ينم يژ  اي  ويحما

 ييکنو عادالنه خوا و بوود و اا آنجوا   ي، آنچه فرد، اراد  ميدر اعمال حقوا .س ين نيطرف يجز خواس  و اراد   يزين هان،يا

رود و  يرعادالنوه نمو  يب يان خود اس ، امکان انعقواد ارارداد وا  يص سود و ايتهخ يسته يگران، شايش اا ديکه  ر شخص، ب

  (.280: 0، ج0377ان، يکاتوا)  شناسوي رحال محترر شمرد  و به رسم ن ارارداد را دريطرف يمفادِ تراض يستياانون با

اشوخاص   يو  بودنو کوه اراد   ين عقيدانسته و بر ا يفي، اراد  را من ع  ر حقّ و تکليالديم01لسوفان ارنيق ، فيدر حق

گفتوه   ن،  مچنانکهيمضاف بر ا .باشو يم ميرمستقياانون، من ع ب يف و دربار  يم حقّ و تکليدر ارارداد ا و عقود، من ع مستق

ن صوورت  يز اائم شونو، بوو ين يآن ارا  اخالا يبرا ف،يعالو  بر معتقو بودن به اراد  به عنوان من ع  ر حق و تکل هانيشو، ا

کوه در   ير، منصفانه و عادالنه اس  و  ر موانع يبنونو ناگز يکه به صورت آاادانه م ييو آاادنو، ارارداد ا يکه نون افراد، مساو

 (.28: 0313، ييصفا)س ين يرفتنيرعادالنه بود  و ذ ياانونگ ار برارار شود، ب يله يافراد به وس ياراد   يرا  اجرا

عقوود،   ين نهواد، بوه آااد  يا. اس  ي  خصوصيو، مالکيجو يجامعه  يبر رااب ، نهادِ محور يم تن يه داريدر عصر سرما

ناصور  اا ع يکو يش بهور  جُسوته و عقوو    يخوو  يدر دوران رااب  آااد، فرد در االب اانون عقود، اا آااد. و مُ رر دارد ياا حتمين

 .(031: 0373مان، ينو)اس  ين جامعه اينن يساانو  

 ي  اراد  و آااديو اصوم حاکم ر  يذو   يعنيآن  يجه يرد و نتمکتب اصال  ف ش فرضيبه عنوان ذ ،افراد يحقوا يبرابر 

ن يو مفوادا ا  يهوه  ي رننو ر مچنان که گفته شو  اس  . افته اس يز ت لور يران نيا ياانون مون 01 يمادا   در االب يارارداد

 ياما نمو ( 022: 0311ان، يکاتوا) کرد  انو يروين اصم ذيشرط، اا  مداشته و فقها دس  کم در م حث  يفقه يماد ، سابقه 

انکوار   (ياوانون موون   01 يمادا  ) يارارداد يفرانسه را در انعکاس اصم آااد ياانون مون 0032 يتوان الهار بخش بودن ماد  



کوه   يکوه آنهوا را منعقوو کورد  انوو در صوورت       ينس   به کسان يخصوص ين اصم، ارارداد ايط ق ا(. 028و022:  مان)نمود

اسو  کوه جوز در     ي، اصول يطور مطلق در اعمال حقوا   اراد  در ارارداد و بهين رو، حاکمياا ا .مخالف اانون ن اشو ناف  اس 

  (.88: 0314، يويشه.)رفته شو  اس ي، ذ اانون  يعنيموارد برخورد با نمم جامعه و ذاسوار آن 

  اراد ، يو و و حاکميو آ يحاصوم نمو   يارارداد يجز، اا را  احترار به اصم آااد يمطابق مکتب اصال  فرد، عوال  اجتماع

بوون شک، بورآورد  کننوو     ين ارارداد آاادانه اينن يجه ين، نتيکر سو  داد  بنابرايکويآاادانه اشخاص را به انعقاد ارارداد با 

 .آن اس  يجه يز، نتيع نياس وسين بود  و عوال  در مقيک اا طرفيمنافع  ر  ي

بووان   يکنوو و در م حوث بعوو   يجواد م يدر روابط کوار ا  يب جويکه آس مکتب اصال  فرد وگا ِير  ديج ذ يجمله نتااا  

 يو  مان گونه که مو  نوارد دوجو يباشو، تفاوت ا کار انساني که موضوع آن، کاال ييارداد اان اريم م ذرداخ  آن اس  کهيخوا 

ار يز در برابر عوض در اختيتوان کارِ خود را ن ي، م(ا اجار يع يب)ک کرديدر برابر عوض، تمل يگريرا به د يا منافع مالين يتوان ع

توانوو   ياشخاص  م مو  ياء در مورد اجار  ياش يمربوط به اجار   يو مقرّرات کلّ( ا خوماتياشخاص  ياجار  )گ اش  يگريد

کارگر حاصوم   يط قه  يبرا يکه نه تنها عوال  اجتماع يوحوت مالک (.83 :0317، يعراا؛ 30: 4ج ،0334، يامام)حاکم باشو

 .ويافزا يهان مي  و استثمار ايمحروم کنو بلکه بر ينم

 

 حقوق بر یانه يکرد فردگرايت رویحاکم یب هایآس.2-2

، مقابلوه   يو دور اا وااع ينگرش واتّخاذ ي ا و تحواالت اجتماع يان به ارت اط حقو  با دگرگونيفردگرا يتوجه يبه جه  ب

ن اانون ين دو، با توويا ييو جوا ياا حقو  خصوص يعمومز حقو  ي مچنان که تم .دور اا انتمار ن ود کرد،ين رويبا ا يجوا ي

: 3، ج0377ان، يو کاتوا)افو  ي ياري  بسو يو حاصوم اا انقوالب فرانسوه، اطع    يه داريانوه و سورما  يناذلئون و تح  نگر  فردگرا

 ينوو   م کنيرا بوه عنووان تنمو    ي، اوانون موون  يدر روابط حقوا ياجتماع نقش عوامم بوون درنمر گرفتننان، يو ا (338و332

 . ونويو ورايتاک يآن اا حقو  عموم ياطع يي، بر جوايرگ ار اجتماعيبه عوامم تاث يتوجه يو با ب يافراد، معرّف يروابط خصوص

خوا وان را موورد    يآااد يه يو ، نمريالديمو  در ارن نوواد م  ياجتماع يه ي، طرفواران نمرين نگرشيم اتّخاذ ننيبه دل

ن يو ا يه فقط جامعه دارابلک رديتوانو منهاء تعهاو ارار گ يفرد نم ين اائلنو که صرف اراد  يا بر انهيا .و ارار دادنويانتقاد شو

 ز نهانگر آن اس  که ارارداد، الزاماً عادالنوه ن وود   ين تجربه. ان داردين ميرا در ا يواسطه انقش ، شخص يار بود  و اراد  ياخت

 ين بورخالف اداعوا  يبنوابرا  (.23: 0313، ييصفا) رديگ يارار م فيضع بر ياو ياليظلم و است يله ياواات، عقو، وس يبلکه گا 

 يرا، آااديو ا .سو  ين نين طورف يعوال  در روابط ب يهگي م ين کننو  ياد ، تام  اري، اصم حاکم يوان مکتب حقو  فردريذ



 اورار داشوته   ينسو   يک تناسوب ااتصواد  يو طورف در  دو  شوود کوه   يشوناخته مو   عادالنوه   ک اصوم يبه عنوان  ياراد   نگام

 (.283و288: 0، ج0377ان، يکاتوا)باشنو

 ياا موردر بوه عنووان کوارگر بورا      يمو يو  توا جموع عم  ين  که موجب گرديع سنگيهرف  صنايبا توجه به ذ ق ،يدر حق 

 يامور ، هوان يا يدو طرف و توافوق اراد    ياستناد به تساو عادالنه بودن ارارداد با يبزرگ کار کننو، ادعا يه  ايصاح ان سرما

را اگور  يو د، اسوته شوو  ينگر يحمات وااعو فارغ اا مال ،ارارداد گردد يباعث م و دارد يصورو  يظا ر يصرفاً جن ه  و يروااعيب

ضومن آنکوه در    (.33 :0317، يعرااو )معناسو   يبو  ن بار ،يدر ا يبرابر ي مرا  ن اشو، اداعا يااتصاد يبا تساو يحقوا يتساو

ن رابطوه  يس  بلکه در ايکار ن يموضوع رابطه  يم د نو  يک مال، تهکيکارگر و کارفرما، منفع   ي مچون رابطه  يارارداد

اا  يکوارِ انسوان، جزئو    يرويو را نيدارد در نمر گرف  ا يو اجتماع يک انسان اا نمر فرديکه  ييکارگر را با تمار اراشها يستيبا

 .(38 : مان)س  يجوا ن ي  او بود  و اا ويشخص

عواموم  ن بوه  ياا حقو  در وضوع اووان  يارت اط و ن   که ااين وااعير  ايو ذ   بر حقو  ياجتماع يهه  ايانو يرگ اريتاث

و کاسوتن اا   ياورارداد  يو اصوم آااد يو منجر بوه تحو  (03: 0331، دانش ذژو )بفل  نمود يستين ا يو جامعه شناس ياجتماع

نکوه حقوو ، کوارگزار اراد     ياراد  در خووم  حقوو  اسو  نوه ا    ، ين رو، در حقوو  کنوون  يو اا ا. شو اني  فردگرايالمرو حاکم

  خود را اا دسو   يز  رننو، ا ماي، امروا  نيارارداد ي  اراد  و آاادين راستا، اصم حاکميدر ا (.023: 0311ان، يکاتوا)باشو

آنوان   يبرا يفيتوانو حقو  و تکال يز ميافراد، امروا ن ياراد  . کاسته شو  اس  ينواد  اماا اا ارا  آن بر اثر نفوذ افکار اجتماع

ط آن اصووالً  يم شورا يبستن ارارداد و تنمو . ن حقو  و منافع جامعه باشويدر خوم  تام يله ايو وسين اراد  بايا يجاد کنو وليا

ن مصولح   ين عقوو را در را  توام  يطورف  يو دولو  دخالو  کورد  و آااد   يو کن  ر وا  مصلح  اجتماع ااتضوا نما يآااد اس  ل

، محووود کننوو    ين مربوط به نمم عمومياوان (.81: 0311ااسم ااد ، )، محوود خوا و نموديعوال  اجتماع  يو رعا ياجتماع

جامعوه نسو   بوه فورد و تفووا        يبرتر يبر فکر کلّ يو م تن( 23: 0313، ييصفا)ارارداد اس  ي  اراد  و آاادياصم حاکم ي

 (.80:  مان)اس  يبر منفع  خصوص يمنلفع عموم

کوار در مرکوز    ياابم توجه، بُعوو اجتمواع   يدر موت امانبر حقو  موجب شو  ياجتماع افکار ير نس يتاث به عنوان مثال، 

 (.37و33 :0317، يعراا)به ود بخهو يحمه ان دور ، وضع کارگران را به صورت اابم ماليو حقو  کار توانس  در ا  توجه بود

مه، و اجار  و حمم ونقوم را در  ياا ارارداد ا ماننو ب يارارداد در حقو ، دول ، برخ ي مچنان که به موجب رسوخ فکر اجتماع

ا آثوار  يو مان بستن اج ار کرد  ي، اشخاص را به ذينمارت کاممِ جامعه گرفته و خود، مجاا اس  که به منمور حفظ منافع عموم

 (.03و08: 0310ان، يکاتوا)رديار بگياخت در ين امريرا با وضع اوان يمانيذ



 يجهوان  يو  يو شور ، ذو  يسوت ياليسبلوو  سو  يبه جه  فروذاش رياخ ياابم توجه آن اس  که در دو د ه  ينکته  اما 

و بوا   ياس جهوان يو ، آن  وم در مق انهيو مکاتب فردگرا يه داريسرما يهه يانو  يدوبار  در جه  حاکم يشون به عنوان حرکت

 .را مخوو  کورد  اسو    يمکاتب اجتماع ياا دستاورد ا يارينمود  و بسهه تال  ين انويتح  اجهان  يکپارنه سااي وف 

 يرويو ه، نيان کاال ا، سورما يجر يوستگياس  و ناظر به ذ يمتجلّ يااتصاد يشون در عرصه  ين مصوا  جهانيتر يني رننو ع

، يتجوار  يحو ف نموارت دولو ، آاادسواا     يدر راسوتا  يه دارينمار سرما يبود  که با دستورالعمم  ا يکار، بااار ا و تکنولوژ

شوون   يجهان يه يکن اا آنجا که اساس و ذايل(. 301: 0313، يا، بفاريااک)و  اس يو گرديو ااتصاد آااد، تهو يساا يخصوص

و حموم و نقوم    ي، اطالعوات يارت اط ي ا يز تکنولوژيگر ارار گرفته اس  و بستر آن را نيکويبر تعامم و کنش متقابم جوامع با 

 يق تور اا ابعواد ااتصواد   يع تر و عميو  تر، وسيچيز به مراتب ذيآن ن ي، اجتماعياسي، سيرات فر نگيرا م نمود  اس ، ل ا تاثف

 . ود ير ارار ميرا  م تح  تاث يعتاً بُعو حقوايکه ط ( 303:  مان)ن بود  اس آ

 ين الملليب يگستر  باارگان را با توجه بهيا. اس  و تامام کار اابم توجه يدر رابطه  يساا ير جهانيبه عنوان نمونه، تاث 

 يه  وا بوه سوو   يو سورما  و شوو  يز تهوو يو ن يجهوان ه در سوط   ينرخش آااد سورما م يتسه، يس ساامان تجارت جهانيو تاس

منواطق  جاد يا. کردنو ياعطا م يهتريااات بيبه آنها امت... و کار و يو گمرک ياتين مالير شونو که اا لحاظ اوانيسراا ييکهور ا

نهان اا  ،ي، به خوبياتين کار و ماليدر حال توسعه به منمور معاف شون اا اوان ياا کهور ا ياريدر بس يو تجار يااتصاد آااد

 يشوون، اصوم آااد   يقو ، جهوان  يدر حق (.31: 0317، يعرااو )کوار دارد  يرويو به ن و اراان تر و عور توجهيهتر به توليتوجه ب

 يگورو   وا   يحقووا  ين اصم در رابطه ير  ايدارد حال آنکه ذ  يه داريکنو و بااگه  به تفکّر سرما يق ميرا تهو يارارداد

 يمعنا مو  ين رابطه را کامالً بيجز، استثمار کارگر نخوا و داش  و تحقّق عوال  در ا يجه ايف  مچون کارگر، نتيضع ياجتماع

 .سااد

 

 حقوق  یتوجه به ابعاد اجتماع یجه یتحقق عدالت، نت.3

ن يا  يرا  عالج، تصح رسو ي، به نمر ميحقوا يهات و رشته  ايگرا يم بنويانه در تقسي  به تسلّط نگر  فردگرايعنابا

ن يو اا ا. اسو   يحقوا يانه اا شاخه  ايوااع گرا يم بنويتقس ياجتماع در جه  ارائه  يمالحمات وااع نگر  با درنمر گرفتن

و  يدوگانه به حقوو  عمووم   يميهه که صرفاً حقو  را در تقسين انويحقو ، ا يجامعه شناسستم و يارن ب يدر تفکّر حقوارو، 

موجوود در آن   ي وا  يژگو ين دو جن ه با بفل  اا ويک اا ايمعتقونو  ر يارار گرفته و عو  ا م، مورد انتقاديبخش کن يوصخص

 (.318: 0317زاد ، يعل)وار آمو  اس يذونوع دور 



هوو و  ين ميذنواشتنو و حوود دخال  دول  در ااتصاد و اجتماع به داّ  مع يحقو  م ياراد  را م نا يکه آااد يدر امان 

اا  ينمود ولو  ياابم رسم م يز به آسانين يو عموم ين حقو  خصوصين بود که کار مردر به خود آنها واگ ار شود، حوِ بياصم ا

را اف ، مو يامور گستر   يف دول  در ادار  يوا کرد و وظايذ يرانحق، طرفوا ياواخر ارن نواد م که رفته رفته مفهور اجتماع

 يم، در بالوب اموور اجتمواع   يصورت سابق خود را اا دس  داد  اس ، دول  بوه طوور مسوتق    زين يو عموم ين حقو  خصوصيب

 (.333: 3ج، 0377ان، يکاتوا)دانو يخود م يفه يدخال  کرد  و ارشاد ااتصاد را وظ

شوناس   ي  در  سوت يو ک وااعيو ، بوه عنووان   يو عموم ي، اگر تقسم حقو  به خصوصيجامعه شناختاا نمر ق ، يدر حق

، يا خصوصو يو  اسو   يا اا نووع عمووم  ير، ي، ناگزيحقوا يابنو که رشته  اين گمان باور يشود و حقو  دانان به ا ذنوار يحقوا

کوه اورارداد،    ش فرضين ذيدر ا يسان حقو  حتّمعه شناجا(. 318: 0317زاد ، يعل)خوا و بودو نادرس  کامالً خطا  ياستن اط

 يداننوو کوه سوهم مصولح   وا      يمو  يستي راليرا محصول تفکّر ل ن نگر  يو کرد  انو و ايباشو ترد يخصوص يموضوع صرفاً

:  موان )د  انوو م کور يت وو  ن اشوخاص يبو  يکوامالً دو طرفوه و خصوصو    يه ارا مسوئل  و  گرفته و عقويرا در ارارداد ناد يعموم

 (.37: 0313برول،  يلو)اس  ياجتماع ي و يک ذويگر، يز ديش اا  ر ني، حقو ، بينش جامعه شناختيدر ب (.313و318

ن دو شوع ه  يو اس  و ا يو عموم يحقو  به خصوص يسنّت يم بنويدر تقس يب اساسيراد و آسيرسو ا ين به نمر ميبنابرا

، يم بنوو ين تقسو يو بوه ا  يسوت يحواام باو حقو  را نوارنو و يشع ات جو هات ويگرا ي   مه يو ظرف شيبه طور کامم، گنجا

ن ياووان  يدامنوه   و،ينکه در حقو  جوي  ايتوض (.34و30: 0311، يرنج ر)  شودز افزودين يمثم حقو  اجتماع يگريد ياجزا

نِ يهوتر اووان  يآنکوه ب افته ضمن يش يداش ، امروا  افزا ياستثنائ يار محوود بود  و جن ه يقاً بسيکه سا يمربوط به نمم عموم

 يتوان به نمم عموم يرا م ينمم عمومامروا ، (. 84و80: 0313، ييصفا) .اس  يز خارج اا اانون مونين يمربوط به نمم عموم

ف يگستر  وظا يجه يکن در نتياس ، ل يميک و اويکالس ي مان نمم عموم ياوال. م کرديتقس ي، اجتماعيو ااتصاد ياسيس

وا شوو   يذ يوي، نمم جويو مالحمات اجتماع يسعادت اجتماع و دخال  رواافزون دول  در امور ااتصادن رفا  و يدول  در تام

 ي  کوه در دور  ويجو يمفهومبه عنوان  ياجتماع، يااتصاد ينمم عموم (.84:  مان)اس  ي، اجتماعيااتصاد يکه نمم عموم

 (.82:  مان)اس  يالديستم ميبص ارن ياا خصا سابقه نواشته، يااتصاد يآااد

تحو    يع مصرف کننو  بوه نحوو  يوس ياجتماع،  مچون ط قه اا  ياديا ينکه گرو   ايو و ايات عصر جويتوجه به وااع

توجه نمود  و با وضع  ياجتماع ين گرو   ايتا به ا سااد ير مياانونگ ار را ناگز که ع  ستنويمات صاح ان کارخانه و صنايتصم

 ين رشته يدر اکه   ين توضيمطرح شو  اس  به ا "يحقو  اجتماع"ن راستا، عنوان يدر ا. کنو  يهان حمايمقرّرات آمر  اا ا

و اواعوو موجوود در آن    شوود  يتوجاه مو  يک گرو  اجتماعياا  يضوبلکه به فرد به عنوان ع آن ن ود  ي، فرد، محور اصليحقوا



و  و محتواج  يو ب ديک ط قوه و گورو  آسو   ين اس  که ما با يبر ا يش فرض حقو  اجتماعيرا ذيا ؛دارد يتيحما ين ه رشته، ج

 تواً يآنان اس  توا نها  ي  معنويبه ت ع آن، وضعآن افراد و  ين اواعو، به ود وضع مادايم و  وف ايمواجه  ست ي  اجتماعيحما

-يخصوصو )ياحقوو  يتم سونّ يچ کووار اا دو تقسو  يتابع  و  ،يحقو  اجتماع يرشته . ن حو برسانويرا به کمتر يتماعتضادِ اج

  (.317و313: 0317زاد ، يعل)نخوا و بود(يعموم

ک مهوکم  يو دارد که به  ياجتماع يحقو  کار اا آن جه  جن ه . ، حقو  کار اس يحقو  اجتماع ياا جمله مصوا   ا

حواکم بور   ن رو روح ياا ا(. 34 :0317، يعراا)ذردااد يم(کارگران)ر جامعهيب ذ يآس ياا گرو   ا يمسائم بخه يعني ياجتماع

اثور خوا وو    يباطوم و بو   ياوانون  ا کمتور اا حوواام موزد   يو  ياا حواکثر ساعات کار اانون شيتوافق بر ببود  و  يارّرات کار، امر

، حقوو   ين اجتمواع ي، حقوو  توام  ييحقوو  روسوتا   تووان بوه   يم يق حقو  اجتماعيگر مصادياا د (.23: 0311، يويشه)بود

: 0313، ييصوفا )اشار  نموود  جامعه يو ااتصاد ياجتماع فيضع يبه عنوان گرو   ا   اا مصرف کننو يو حقو  حما يصاداات

 يتووان در االوب آااد   يگر نمو ين مربوط به اجار  را دياا اوان ين ذار  اي م نن (.317: 0317زاد ، يعل؛ 23: 0317،ي؛ عراا88

؛ 83و88 :0313، ييصوفا .)0383مسوتاجر مصووب  ه نمود ماننو اوانون روابوط مووجر و    ير و توجي  اراد  تفسيو حاکم يارارداد

 .رديگ يارار م يق آن، مهمول حقو  اجتماعيمصاد يز حواام در برخيو مستاجر ن( 337: 3ج، 0377ان، يکاتوا

 

 و پیشنهاد  یریجه گینت

  ياصم حاکم شون، يو جهان يانقالب صنعت يريشکم گ يجه يع در نتيوس يرات اجتماعييبه ت ع تغ يدر حقو  کنون

ن خود را يهي  اس  المرو ذيف و مورد حمايضع ياجتماع ياا ارارداد ا که مربوط به گرو   ا يعياراد  دس  کم در بخش وس

 يهاياامنوي  به نيصح ييذاسخگو ن رو،ياا ا .بود  و به عنوان اصم، مورد توجاه اس  يدر آن رو به فزون ياواعو امر، داد  اا دس 

حقو  "ابلب، نار  که "يحقو  خصوص"اا ز يمتما يدر رشته ان نايا يساامانو کنو  يجاب ميف ايضع ياجتماع يگرو ها

   کننو  اا گرو   وف درآمو ،يو حما ين امري  اوانيحاکم تح هان يتا روابط ا رديانجار ذ  شود يبر آن نهاد  م "ياجتماع

 ياانون ي اش اا حواام يبک جان ه و يصرفاً  ياااتيامتر  و اعت ار اس  که ياابم ذ  يصورت، تنها در ن رابطهيادر  توافق افراد

توان اا تحقّق  يمحاکم بر آن،  يکار و مقرّرات امر و ساا و ن رشتهيبا وضع ننسرانجار  .برارار سااد مربوط، يگرو  اجتماع يبرا

 .ان آورديف جامعه، سخن به ميضع يگرو   ا يبرا يعوال  اجتماعمطمئن تر 
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