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 چکیده
موجب  ديالیم جدهمه سدهشانزدهم و عصر روشنگري  سده سمیرفورمنهضت گذار از 

شد که از  یعلم تهیو مدرن یاسیس تهیمدرن ،یفلسف تهیدر کنار مدرن یحقوق تهیمدرن گیريشکل

نتیجه  بايستمی اين رويکرد براساس قضات .است قانونی گرايینصبارز آن  هايويژگی

موضوع اين  صوري ارائه کنند. قضائیمنطق  و در چارچوب نصوص قانونیقضاوت خود را 
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در اين مقاله . چیست معاصر قضائی هاينظامدر آن بانی استوار شده و پیامدهاي بر پايه چه م
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 مقدمه

بر است که با تکیه  معرفت تحصیلمعطوف به  روش نوعیدر تعريف عام  گرايینص 

دخالت دادن از  کرده و وصنصمحدود به حجیت  را معرفت دستیابی به اعتبار نصوص،

فقه  علوم اسالمی نظیره حوزدر گرايی نصبدين اعتبار  .کندمیجلوگیري هاي عقلی برداشت

و به احاديث،  صرف توجه و وصنصحجیت  براساسفقهی  معرفتدستیابی به  روش

 است. « نقل» در مقابل« عقل » معطوف به حجیت شروکالم  هحوزدر  يا  والت شرعیمنق

نحو به ،قانون و متون حقوقی که موضوع پژوهش حاضر است هحوزگرايی در اما نص

که بیشتر معطوف به فهم متن قانون و مقاصد  شودمیاستعمال « یيگرامتن»خاص در مفهوم 

جو براي فهم وی، حتی جستيگرامتن ترافراطیکردهاي در روي هرچند ،واضعان قانون است

بر  صرفاً ندشومیاين رويکرد موظف  براساسو قضات  شودمیمقاصد واضعان قانون نیز نفی 

 کنند. اکتفامتن قانون اقتصار و 

گرايی قانونی الزام قضات به فهم متن قانون و ارائه نتیجه قضاوت در کارکرد مهم نص

ی است که مانند هر قیاس منطقی شامل قضاياي صغروي، کبروي و نتیجه قالب استدالل حقوق

عوامل  تمامینسبت به  تأثیرپذيريمصون از  هايشانداوريتا در  (Beccaria, 2000 14:) باشد

و اوضاع و احوال سیاسی، اقتصادي يا مذهبی مربوط به  ادعوشخصیت طرفین  مانندخارجی 

  باشند. ادعواصحاب 

مکانیکی  اجراياما  ،استقانونی  گرايینص اهدافی قانونی از يگراتساويهرچند نیل به 

 قانون در قالب استنتاج منطقی و در يک نظام بسته از قوانین مدونه که از اصول مسلم پارادايم

. شايد مثال بارز حقوقی و عدالت نخواهد بود هايآرمانهمواره مطابق با  ،گراستنص

مثال آن قاضی باشد که چون قانون راه  ،گراشکلبا رويکرد  قانونی گرايینصمدي اناکار

در  اشخانوادهو  پناهبی زنبیوهبايد حکم به خلع يد يک  است، ديگري براي او باقی نگذارده

 گرايینص براساس يک قاضی که گونه و مضحکداستانشب عید کريسمس بدهد يا قضیه 

  (Schauer ,1988: 522). رنده استيک اسب پ ،گرا حکم دادقانونی با رويکرد شکل

 دسازمیآشکار  معاصر در ايران قضايیهخصوص نظام به معاصرحقوقی  هاينظامتوجه به 

پیامد و  اندبودهگرا قانونی با رويکرد شکل گرايینصاز  متأثرهمواره  معاصرحقوقی  هاينظام

تکلیف شده  هايینظامین آن بوده که اقتصار بر قانون با روش استنتاجی در چن امريچنین 
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عمومی و انقالب  هايدادگاهقانون آيین دادرسی  9ماده  ايران قضايیهنظام  نمونه در براي .است

که منبعث از برخی اصول قانون اساسی  قانون آيین دادرسی کیفري 2ماده در امور مدنی و نیز 

نتیجه  اندشدهقضات ملزم  ،نداقانون اساسی 161اصل و قسمت نخست  166اصل  مانند

که مانند هر قیاس منطقی شامل قضاياي د کننقضاوت خود را در قالب استدالل حقوقی ارائه 

ايشان  هايداوريی باشد تا بر آن اساس قانون نصوص مستند بهصغروي، کبروي و نتیجه آن 

اوضاع و احوال سیاسی،  ،ادعوشخصیت طرفین مانند عوامل خارجی  تمامی تأثیرمصون از 

 ادي يا مذهبی باشد.اقتص

متعدد و مختلف از محاکم  هصادراحکام  ،معاصر قضايیه هاينظامپیامد منفی اين امر در 

گرا هیچ تناسبی با انصاف و عدالت قانونی با رويکرد شکل گرايینص براساساست که  قضايیه

   ندارند. قضائی

عینی  هايچالش ترينمهمتوجه به يکی از بر اين اساس مسئله مطمح نظر در اين پژوهش 

 یتوجهبیچالش  آن را توانمیاست که  معاصر قضايیه هاينظامدر فلسفه حقوقِ معطوف به 

 به موازين فراحقوقی اخالقی و عطف توجه صرف به نظام صوري کاربست قوانین دانست.

 قضائی هاينظامکه مهم است پرسش پاسخ به اين بدين اعتبار ضرورت انجام اين پژوهش 

 هاآن براساس قضاوت امر که انديافته گرايینص آنچنان رويکرد ايچه مبانی براساسصر معا

وار مکانیکدر قالب بسته و محدود نصوص قانونی و در چارچوب استنتاج منطقی  بايد

 شناختیجامعهو  شناختیروانشرايط  ،عدالت ،انصافمانند صورت پذيرد و توجهی به عواملی 

 شود. ن

بررسی مبانی و پیامدهاي اين  در خصوصی مقاالت پیشینه اين پژوهشر بررسی د متأسفانه

معطوف به اغلب در اين خصوص  آمدهعملبه هايپژوهشو عمده  مشاهده نشدچالش 

 عنوان نماد مدرنیته حقوقی بوده است. شاختیِ قانون بهرويکردهاي تاريخی و انسان

سو عطف توجه به رويکرد انضمامی و  يک ازنوآوري اين پژوهش  هايجنبهبر اين اساس 

بدان توجه نشده  تاکنونقانونی است که  گرايینص شناختیزبانتوجه به مبانی  سو ديگراز 

قانونی به شکل  گرايینصسعی در تنقیح هرچه بیشتر مبانی نوآوري پژوهش  جنبه ديگر است.

شاختی، ناختی، انسانشهستی ،نوين اين مبانی در قالب مبانی تاريخی هايبنديدستهارائه 

  است. شناختیزبان و شناختیمعرفت
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توصیفی  نخست با روش، یمبانبررسی  مذکور در اين مقاله با هدف هايضرورتدلیل به

تحلیلی به  با روشدر ادامه تا خواهیم پرداخت قانونی  گرايینص شناسیمفهوم به

  قانونی بپردازيم. گرايینصمبانی  شناسیمعرفت

 قانونی  گرایینص شناسیمفهوم .1
ی يقصدگرا ،محوريخواننده ،یيگراسه معناي عقل توانمیحداقل  ،گرايینصدر تقابل با 

ويژه در حوزه فقه و کالم و بهی يگراعقلد که اولی تقابل با کرتفکیک و احصا تفسیري را 

تن و سومی لزوم توجه به دومی تقابل با آزادي عمل خواننده در ارائه هرگونه تفسیر فردي از م

  .(106-100: 1911[، ب]مقاصد وضع يک قانون است )واعظی

 گیردمینص در معنا و کارکرد نخست واجد آن معناي لغوي است که در مقابل عقل قرار 

در همین معنا  اغلب ،ايستدمیی يگرادر حوزه علوم اسالمی که مقابل عقل گرايینصو 

اين مفهوم داراي پیشینه تاريخی طوالنی است و در بیشتر  در گرايینص .دشومیاستعمال 

فکري بزرگی  هايجرياناخالق رخ نموده و  و فقه ،فلسفه ،کالممانند علوم اسالمی  هايحوزه

با توجه به همین تقابل شکل  در اعصار مختلف هااصولی و هااخباري ،معتزله ،نظیر اشاعره

فقهی  معرفت گريز است کهعقلحوزه فقه نوعی روش در  گرايینص و بدين اعتبار اندگرفته

و  دشومی منقوالت شرعیو به احاديث، روايات،  صرف توجه و وصنصمعطوف به حجیت 

  است.« وحی»و « عقل »رويارويی  در حوزه کالم نیز به همین ترتیب نوعی

معتقد  لباغکه  گیردمیم در تقابل با ديدگاهی قرار در معنا و کارکرد دو گرايینصاما 

تابعی از  است و قرائت متن راخواننده از مطالعۀ يک متن  دريافت ،است آنچه اهمیت دارد

امور  تمامیو  شناختیجامعه ،شناختیروانتفسیر خواننده که خود تابعی از عوامل مختلف 

 محور نام گرفته است.خواننده اصطالح در ؛ رويکردي کهداندمی ،است متنیبرونديگر 

در تقابل با  شود،میکه در متون حقوقی استعمال  در معنا و کارکرد سوم ولی یگراينص

در مورد قانون و تفسیر آن است و معتقد  فلسفی اظهارنظرکه  گیردمیی تفسیري قرار يقصدگرا

آنچه در پی زيرا تنها  ،(Siegel, 2009 : 131) قانون است همان قانون، در حقیقت متن است خود

و تنها متن است که  (Marmor& Soames, 2011 7:)بايد بود  ،شودمیستفاده از متن قانون ا

  .شدی موسوم يگرامتنتلقی شود و بدين اعتبار به  نهايیمرجع  دتوانمی

ی مثبت يگرامتنی منفی و يگرامتنتوسط آندره مارمور به  يديگر بنديتقسیمی در يگرامتن



 
 
 

 معاصر قضائی یهادر نظام یقانون ییگرانص یامدهایو پ یمبان 
 

 

44 

جو در سوابق تاريخی وکه اولی نفی جست ( ,2007Marmor 19:) ی تقسیم شدهيگرامتننو يا

نیل به نیت قانونگذاران و قصد تقنینی و دومی  منظوربهجو ووضع يک قانون و نفی جست

جو در سوابق تاريخی وضع وبر فهم و تفسیر قانون بر مبناي معناي متعارف و جست تأکید

ی نیز مانند قاضی آنتونیا برخ .(101-101: 1911[، ب]قانون و نیت قانونگذار است )واعظی

نیل به معناي اصیل و اولیه  منظوربهجو را اگر وديوان عالی آمريکا اين جست ياعضااسکالیا از 

که هدف آن نیل به  (perry, 2011 106:) اندنهادهگرايانه نام اصالت -یيگرامتن ،قانون باشد

  .(121: 1911، [ب]معناي متعارف قانون در زمان تصويب يک قانون است )واعظی

مبانی  بررسیقانونی در بخش بعد به  گرايینصشناسی مفهومپس از بحث در خصوص 

  .پردازيممیقانونی  گرايینص

 قانونی  گرایینصمبانی . 2
 قانونی گرایینصتاریخی  هایریشه .2-1

الیسم ی منفی که پشتوانه فرميگرامتنويژه در مفهوم بهقانونی  گرايینصگذشت  کههمچنان

 .شودمینوعی تصلب بر قانون محسوب  شد،حقوقی 

تاريخی دست يافت  هايريشهبه  توانمیدر بررسی اين رويکرد متصلبانه به نص قانون  

مفهوم حکومت قانون  گیريشکلو با  معاصربا گذار از دوران حقوق سنتی به حقوق  اغلبکه 

 است. بنديصورتقابل 

گذار از دوران  معاصرنص قانون در حقوق  گیريشکلگفت خاستگاه  توانمی

 اوايل در روشنگري عصر شانزدهم و گذار از سدهو رفورمیسم  چهاردهم سده رنسانسپیشا

مدرنیته حقوقی در کنار مدرنیته فلسفی،  گیريشکلمیالدي است که موجب  هجدهم سده

 .دشومیمدرنیته سیاسی و مدرنیته علمی 

فلسفی در  هسوژکه حاصل آن محوريت  شناختیمعرفتیکی با انقالب کپرن ،عبارت ديگربه

 ،ملت است –انحصار دانش در علم تجربی و شهروندي فرد سیاسی در دولت  ،نظام معرفتی

قانونی نیز يگانه ابزار بیان قواعد حقوقی و تضمینی براي نظم روابط  گرايینصقانون و 

 .شودمیملت(  -)دولت اجتماعی توسط دولت ملی

با تکیه بر آزادي  ،افرادي چون کانت، هابز و الک است هايانديشهاز  متأثرادايم که اين پار

که مبتنی بر قرارداد اجتماعی و  کندمی ريزيپیرا  معاصرو استقالل فرد انسان، جامعه 
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ترتیب دوره بدين ملت است. -عنوان شهروندان دولتبهمستقل افراد انسانی  هاياراده

کشورهاي  فئودال و سلطنتی و ظهور هايحکومتل قدرت کلیسا و پسارنسانس دوره افو

يک ملت  بر هاآنحاکمیت  شان ناشی ازمشروعیتملی است که  هايدولتبزرگ تحت عنوان 

 است. واحد سرزمینی  يک در

که حاصل آن هويتی کرد بخشی ايفا وحدتملت در اين دوره نقش  –عبارت ديگر دولت به

گفت دولت در  توانمی بود. قضايیهیاسی، اقتصادي، آموزشی، نظامی و واحد با ساختار واحد س

اعتبار خود را از اراده عمومی و ملت  چراکه ،گیردمیاين پارادايم در طول قرارداد اجتماعی قرار 

و  مذهبی، سرزمینی هايگروهکه به حذف همه  آوردمیوجود به را و ساختار جديدي گیردمی

انجامد و به اين ترتیب دولت به گذار از می ،ندارد و قدرت عمومیاجتماعی که حد واسط ف

 .(202-200: 1916 کند )شهابی،حقوق سنتی اجتماعی به حقوق معاصر کمک می

فردي و  هايآزادينقش تضمینی خود در زمینه حقوق و  يايفابا اين حال دولت براي 

ترتیب است که نص ن است و بديندارد که نص قانونیاز تضمین قرارداد اجتماعی به ابزاري 

فردي  هايآزاديرتبط با حقوق و قانون ابزار عالی بیان اراده عمومی يا ابزار بیان همان قواعد م

روشن، کامل، منطقی، عقلی و آخرين بیان اراده عمومی است  ،زيرا ابزاري همگانی ،گرددمی

 .(206: 1916 شهابی،)

در اين رويکرد تاريخی نمود آخرين اراده عمومی نص قانون  شود،میمالحظه  کههمچنان

شده و بر  بنديصورتگرايانه و آن نوع از قرارداد اجتماعی است که با تکیه بر عقالنیت انسان

 .دشالتزام به آن قرارداد اجتماعی تلقی  نهايیمرجع  عنوانبهاين اساس متن قانون 

 معاصراز حقوق سنتی به حقوق  قانونی در گذار گرايینصترتیب مبانی تاريخی بدين 

يگانه ابزار بیان اراده عمومی و  ،معاصرشکل گرفت که بر آن اساس متن قانون در جامعه 

 شد.آن آغاز  معاصردر مفهومِ دهی روابط اجتماعی شد و حکومت قانون کاربست نظم

از نظر برخی انديشمندان از ملزومات  معاصرحکومت قانون البته در دوران حقوق 

 امري که بر اين اساس حاکمیت قانون (1999Habermas , 327:-328) دشومیوکراسی تلقی دم

   .دشوبايد تلقی  معاصرو متفاوت از دوره پیشا نظام سیاسیاز  متأثرک و ايدئولوژي

 هاينظامسیاسی و  يهاسنتقانون چه با رويکرد ماهوي و چه شکلی در  به هر تقدير حاکمیت

 قانونی است.  گرايینصمبانی  ترينمهماز  موضوعه و قانون یت نصحاکم حقوقی به معناي
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 شناختیمعرفتشاختی و ی، انسانشناختهستیدر ادامه اين بحث الزم است به مبانی 

 ی قانونی بپردازيم. يگرانص

  شناختیمعرفتشاختی و شناختی، انسانهستی مبانی .2-2

و  شاختیشناختی، انسانهستیمبانی  با ابتنا بر معاصرقانونی در حقوق  گرايینص

 تأکیدی و يی، فردگرايگراانسان هاآن ترينمهمکه  شودمی يبندصورتخاصی  شناختیمعرفت

 بر روش تجربی است.

 ،قانونی تلقی کرد گرايینص هموضوعرا اصول  هاآن توانمیکه  مذکوردر میان مبانی 

زيرا ساير مبانی  ،برخوردار است تريیمبناتر و ی نسبت به ساير اصول از جايگاهی بريگراانسان

هرچند البته شايد  .شوندیمگرايانه محسوب ی و عقالنیت انسانيگراانساناز متفرعات  ینوعبه

قرار  هم کنار در همه معانی دارد که اگر يیمعنای آنچنان تعدد و تکثر يگرابتوان گفت انسان

اما از سوي ديگر  ،(1998Luik , : 528) رج نخواهد ماندی خايگراانسانره يدااز  فردي هیچ ،ردیگ

 ی است کهفردگراى بزرگ آن معاصر يگراانسانشد که  دهیعقهم برينتونممکن است با 

 .(122 :1911 )جانسون، داند از خود چه بسازدنمى یروشنبهاما  ،خواهد خودش باشدمى

حتی در  اما ،داشت و فلسفی شناختیهستی کمتر رويکردرنسانس  ی تا دورهيگراانسان

ى يجهان طبیعى قلمروکه معتقد بود گرا اومانیسم طبیعتدوران پیش از رنسانس يعنی در 

ردگیري  آن را توانمیاست، که در آن ابتکار عمل به دست خدا باشد بلکه قلمرو قانون  نیست

 سدهشناسانه ستیهی از اومانیسم يهانشانه توانمیمثال  رايب. (161 :1911 جانسون،) کرد

 يافت.« یتانسان دين»نوزدهم را در 

و  هاارزش تلقی شد و تمامیحقیقت هستى  شناسانه که در آن انسانهستیی يگراانسان 

 ،آگوست کنت« یتانسان دين» دراغلب نوزدهم  سدهاز او سرچشمه گرفت از  قوانین

در اين  انسان مود يافت وآلیسم مطلق آلمانی نايدهماتريالیسم فوئرباخ و مارکس و حتی 

 قرار گرفت.  و محور عالم مرکز رويکرد

 ،دشومی بنديصورتشناسی هستیی که با رويکردي فلسفی و يگراانساناين  براساس

زيرا در اين رويکرد، انسان و  ،پذيردمینیز صورت  معاصرتفکیک حقوق سنتی از حقوق 

شناختی هستیمبانی  ترينمهمت و قرار گرف کذب امور وتعیین صدق  عقالنیت وي محور

 آورد.  وجودبهقانونی را  گرايینص
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گرايانه قواعد و نهادها تنها بر مدار انسان و با عقالنیت انسان کارايیدر اين رويکرد 

د شفرامادي نفی  يارزيابی شد و التزام به هرگونه تعبد دينی يا پیروي از هرگونه مرجعیت فکر

 در گرايانه همان چیزي است که کانت. عقالنیت انسانانجامیدحقوقی و به پیدايش پوزيتیويسم 

  بدان پرداخته است. ،«روشنگري چیست» مشهور مقاله

را  خويش فهم گرفتن کاربه در نابالغی و ناتوانی از آدمی کانت در اين مقاله خروج

 ايکودکیز حالت در آمدن انسان ابهروشنگري  ه. او در اين مقاله بیان داشتداندمیروشنگري 

گرفتن فهم خود بدون  کاربهاست که گناهش به گردن خود اوست. کودکی يعنی ناتوانی از 

 کارگیريبهديگران و اگر علت اين کودکی نه فقدان فهم که نبود عزم و شجاعت در  راهنمايی

اين  گناه آن به گردن خود انسان است. شعار روشنگري ،ديگران باشد راهنمايیفهم خود بدون 

 .(01 :1911 گیري )کانت، کاربهداشته باش که فهم خود را  آن رااست که جسارت 

 ،گرايانه مفهوم مرجعیت فکري کنار گذاشته شدهدر اين رويکرد با تکیه بر عقالنیت انسان

که به معناي آن است که هیچ مقامی چه دينی چه  شودمیی جايگزين آن يگرابرابريمفهوم 

  .(299: 1916 سی سخنش بر ديگري برتري ندارد )شهابی،اجتماعی و چه سیا

ی او يگراکه نزد هابز و دولت گونه آنويژه بهو در همین رويکرد  معاصرحقوق در دوران 

سعی کرد نقش بیشتري در  ،و نزد جرمی بنتام و مکتب سودانگاري وي مطرح شده است

براي اين مقصود با تکیه بر  اقتصادي و سیاسی بر عهده گیرد و ،اصالح ساختار اجتماعی

 يابدمیگرايانه از ابزارهاي نظارت اجتماعی چون مذهب و اخالق رهايی انسانعقالنیت 

مدرنیته  شد،که انسان، محور و مرکز عالم  معاصرترتیب در دوره بدين .(290 :1916 شهابی،)

شناختی التزام صرف هستی( و مبناي 910 :1916 شهابی،) حقوقی نیز در قالب قانون معنا يافت

 قانونی شکل گرفت. گرايینصبه قانون يا 

فرد انسان  در شناختآن است که  شناختیانسانقانونی مبناي  گرايینصديگر مبناي  اما

در  آن راريشه  توانمیو  ابديیمحقوقی ظهور  يیفردگراعبارت ديگر بهعنوان پايه حق يا به

 .دکرجو وبز جستالک و ها ،انديشه فیلسوفانی چون کانت

کانت تنها هدف حقوق را آزادي فرد اعالم کرده بود و جان الک نیز دولت مبتنی بر 

و هابز نیز بانی انقالب  دانستیمفردي  يهايآزادقرارداد اجتماعی را وسیله حمايت از 

هجدهم  سدهناشی از حقوق طبیعی غیر الهی  يیفردگراگفت  توانمیبود. بنابراين  يیفردگرا
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  .(2005Murphy , 15:) الدي استمی
 است معتقد به گونو است؛ او متعلق ،فردگرايی از ريفتع نيترمهم از حقوق ساحت اما در

 و است فرد حقوقی يهاتیوضع واضع و خالق تنها آن در که است نظامی ،حقوقی یفردگراي
 .(192: 1910 )بیگدلی، فرد است اصوالً حق منبع و منشأ

اجتماعی بايد در  -نظام سیاسی يیگراانساناست و  معاصرسر نخ حقوق فرد نقطه آغاز يا 

 .(291: 1916 جهت منافع همین فرد انسانی حرکت کند )شهابی،

خويش شد  قانونگذارفرد منشأ و هدف قواعد حقوقی و  شناختیانساناين مبناي  براساس

 حق تلقی شود. هپايکه بايد 

 منبع انسان اين به بعد فرد از که شد مدعی حق هپاي بهمثابه فرد دنکر تئوريزه با پوفندورف

انديشه حقوق  گفت توانمیدر حقیقت  .(190: 1910 است )بیگدلی، قانون و مبدأ حکومت و

مبناي  ،طبیعی سکوالر که از سوي پوفندورف، الک، روسو، هابز و گروسیوس مطرح شد

  .(10: 1911 و مذهبی شد )شهابی،فلسفی آزاد کردن فرد از سیطره نهادهاي اجتماعی، سیاسی 

براي فرد در آثار اوکام،  (حق داشتن)تدريج بههفدهم و هجدهم  هايسدهترتیب در بدين

از آموزه نفی کلیات و تلقی انسان بسان شهروند  تأثیرالک ظاهر شد و با  و سوارز، هابز، کانت

 .(902 :1911 براي فرد شکل گرفت )کلی، (حق داشتن) ،و بشريت بسان شهر

زيرا نص  ،قانونی است گرايینصمبانی  ترينمهماز  ديتردیب شناختیانساناين مبناي 

گرا براي آزادي فرد انسان از هرگونه تحمیل دينی يا اجتماعی فايدهضمانت  ترينمهمقانون 

 تلقی شد.

نحو برابر براي همه بهخودمختاري فردي که  وسیلهبهقانون مدرن  ،عبارت ديگربه

و قانون و  (1999Habermas , 327:-328) مشروعیت يافت ،روندان تضمین شده استشه

ابزاري براي تضمین آزادي فرد انسان در  شناختیانساناين مبناي  براساسقانونی  گرايینص

جان الک، روسو و کانت مطرح  ،شد که در انديشه توماس هابز یقرارداد اجتماعقالب نظام 

 شده بود.

ست که شناخت انیز  شناختیمعرفتنتیجه آن مبانی  اما معاصرنی در حقوق قانو گرايینص

بر اين  کند.میی قانون را تنها با روش تجربی ارزيابی يکارا و نهدیمرا بر روش تجربی بنا 

از آنکه به محتواي آن دو  پیشو حقوق سنتی معاصر تفاوت حقوق  گفت توانمیاساس حتی 

انسان،  هتجربمشاهده و  معاصرزيرا در حقوق  ،گرددیبرمدو  به روش شناخت در آن ،برگردد
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ويژه در حقوق دينی وحی و تفسیر بهاما در حقوق سنتی  ،شودمیعنوان روش استفاده به

 )شهابی، رودیم کاربهعنوان روش کسب شناخت و معرفت حقوقی بهمتشرعین است که 

عنوان بهو قانون  معاصرحقوق  ،استحقوق سنتی تعبدگر کهیدرحالبنابراين  .(221: 1916

قانونی بر اين اساس التزام به نظام و روشی است که  گرايینصو  گراستتجربهآن  هنتیج

 برآمده از تجربه انسانی است. 

گرايانه در اين روش تجربی قواعد حقوقی و قانون از اصول کلی منبعث از عقالنیت انسان

هنجارها در نظام  هسلسل ماننداز هنجارها  يالهسلسو  دشومیاخذ  ،که خود تجربی است

بدين اعتبار نص قانون در اين روش و مدل تجربی ناشی از  .آوردیم وجودبهحقوقی کِلسن 

آن اراده دولت و قرارداد اجتماعی است که خود محصول اصول و قواعد کلی برآمده از 

اصل حاکمیت اراده فرد، اصل آزادي قراردادها، اصل احترام به مالکیت  مانندتجربیاتی 

در اين روش تجربی قانون و نص قانونی بهترين قالب براي  .هاستآن رينظاخصوصی افراد و 

عمومی و داراي  ،مندنظاماما  ،بیان قاعده عقلی واحد و يکسان است که خود تجربی است

و در تدوين آن خود  ندیبیمکس خود را در آن حاضر  که هر شودمیاستحکام است و سخنی 

بنابراين شناخت اصول و قواعد حقوقی کلی که  .(221و226: 1916 شهابی،) ابديیمرا شريک 

قانون را  گرايینصقانون و  شناختیمعرفتمبناي  ،محصول تجربه و روش تجربی است

 .شدیمابی تشکیل داد که کاربست قانون در آن تنها با روش تجربی ارزي

قانونی ما را به مبانی تاريخی،  گرايینصتوجه به مبانی  شود،میمالحظه  کههمچنان

نظري گرايش  چارچوب که شدخاصی رهنمون  شناختیمعرفتشاختی و شناختی، انسانهستی

اما دقت نظر در  ،دهدیمرا نشان  معاصرويژه در دوران حقوق بهبه نص قانون در تاريخ حقوق 

را  هاآن توانمیکه  دهدیمقانونی ما را به نوع ديگري از مبانی نظري سوق  گرايینصمبانی 

   قانونی نامید که در بخش بعد بدان خواهیم پرداخت. گرايینص یشناختزبانمبانی 

 قانونی گرایینص یشناختزبانمبانی  .2-3

 شناخترفتمعشاختی و شناختی، انسانهستیپس از بحث در خصوص مبانی تاريخی، 

مباحث در اين خصوص  نيتريادیبنيکی از  دربارهقانونی اينک نوبت به بحث  گرايینص

 است. زمینهدر اين  یشناختزبانکه مبانی  رسدیم

 شناختیزباننظام  در گام نخست منوط به بررسی قانونی گرايینص شناختیزبانمبانی 
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 آياشود آشکار  اوالًاست تا  قانون نص شناسیمعرفتموکول به  در گام بعد و حاکم بر حقوق

در گام بعد با بحث در خصوص  ثانیاًو تلقی شوند فعل گفتاري  نوعی ندتوانمی الفاظ حقوقی

  سمانتیک نص قانونی به کشف ماهیت سمانتیکال نص قانونی نائل شويم.

ف فیلسوشود سبب میداراي آنچنان نتايجی است که کشف ماهیت سمانتیکال نص قانونی 

 آورنامی در تفسیر حقوقی را نپذيرد يا فیلسوف حقوق يگراعینیرونالد دورکین  مانندحقوقی 

  .دکنديگري چون هربرت هارت نظريه بافت باز قانون را مطرح 

در فلسفه  یزبان هايبازياز نظريه  تأثیرپذيريهارت در چارچوب فلسفه زبان متعارف و 

نص قانونی را  مانندمفاهیم حقوقی  بودن بازتز  معیاريبر مبناي سمانتیک  متأخرويتگنشتاين 

قانون از طريق مراجعه به استعمال اين مفاهیم  مانندمطرح کرد که بر آن اساس مفاهیم حقوقی 

و بر اين اساس معانی واژگان  آيدمیدست بهمختلف  هايموقعیتنزد کاربران حقوقی در 

توافق و اشتراک نظر کاربران صاحب صالحیت  امري قراردادي و بر مبناي نظیر قانون حقوقی

 و متخصص حقوقی خواهد بود.

 آيا قانون که داده شود پاسخ پرسشبدين مطالب مذکور نخست بايد  براساسترتیب بدين 

فعل  نوعی جان سرل وستین آجان لنگشاو  افرادي چونفلسفی  نظريه د بر مبنايتوانمی

کننده الفاظ حقوقی استعمالنیت و قصد فاعل گفتاري و  تبلور عینی منظوربهگفتاري و ابزاري 

  شود؟کاربران حقوقی تلقی 

ی حقوقی است که يگرامتناعتقاد به فعل گفتاري بودن نصوص قانونی نافی  رسدمی نظربه

مراد و فعل  زيرا مدافعان فعل گفتاري قانون را حاصل ،کندمیفرمالیسم حقوقی را پشتیبانی 

و دستیابی به مصداق نص قانونی بر اين اساس مبتنی بر درک  دانندمی نونگفتاري واضعان قا

  .(19-11 :1911[، ب])واعظی مراد واضعان قانون است

عالوه شامل تعیین به ،اشاره شد کههمچنان معطوف به متون حقوقی شناختیزبانمباحث 

فلسفی در حوزه حقوق زيرا پاسخ به هر مسئله  شود،میرويکرد سمانتیک در فلسفه حقوق نیز 

نظیر تعیین معناي لفظ و مفهوم قانون، تنها از طريق واکاوي سمانتیکال قانون ممکن خواهد بود 

 یبررس ی در مفهوم عام به چیستی معنا ومعناشناسيا  سمانتیک (11: 1911[، الف])واعظی

ويکرد سمانتیک و تعیین ر پردازدمی مخاطب و متن ،مؤلف با لفظ با توجه به نقش ارتباط معنا

معناشناسانه در تعیین مصاديق براي اين مفهوم  شناسیمعرفتقانونی به معناي  گرايینصبه 
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  حقوقی است.

از چگونگی تکوين  پرسشبدين اعتبار بحث در خصوص سمانتیک نص قانونی پاسخ به 

دال بر محتواي توصیفی  معناي نص قانونی و پاسخ بدين پرسش است که آيا نص قانونی،

نص حقوقی در اذهان کاربران حقوقی  از گرفتهشکل هايويژگیذهنی است و براي اوصاف و 

ی حقوقی يگراکه ثمره آن نوعی ذهنیتاست وضع شده  وکالقانونگذاران، قضات و مانند 

 بهو مصاديق عینی داللت دارد که ثمره آن معطوف  محکیخواهد شد يا آنکه نص قانونی بر 

  .شودمیقوقی ی حيگراعینیت نوعی

مختلف پوزيتیويسم حقوقی که معناي الفاظ و عبارات را متکی  هايگونهادعا کرد  توانمی

 ؛کنندمیدر چارچوب سمانتیک سنتی حرکت  ،کنندمیبه تصوير ذهنی کاربران حقوقی تلقی 

ی براي درک درست از يگرامتن هايمحدوديتبر ايجاد عالوهيعنی آن تلقی توصیفی که 

 و 111: 1911[، الف])واعظی کندمیم حقوقی، راه را براي تشخیص فردي قاضی باز مفاهی

122).  

با  معاصر قضائی هاينظاممبیِّن اين امر است که  معاصرحقوقی  هايرويه بررسی

در چارچوب همان مبانی سمانتیک سنتی حرکت اغلب از پوزيتیويسم حقوقی،  تأثیرپذيري

قانون و نص قانونی بر  ی است و مفاهیمی چونيگرامتن هايمحدوديتکه موجد  کنندمی

که برآمده از  گیردمیشکل  شناختیانسانو  شناختیمعرفت ،شناختیهستیمبناي همان مبانی 

  در بخش بعد بدان خواهیم پرداخت. کهحقوقی است  قرائت مشهور لیبرالیسم و مدرنیته

 معاصر قضائی هاینظامدر  یقانون گرایینص یامدهایپ. 3
اجتماعی  هايجنبشمحصول  توانمیاغلب  را یقانون گرايینص ،اشاره شد کههمچنان

اجتماعی آن  -هجدهم اروپا دانست که هدف آن تلفیق منطق حقوقی با مقتضیات سیاسی سده

  عقالنی بود. هنجاري رويه به ی قانونی و نیليگراتساويفردي و  هايآزاديروزگار نظیر 

به اين رويه هنجاري عقالنی که برخی فیلسوفان و مورخان علم حقوق  تالش براي حصول

از اغراض و  ايمجموعهسازي بیشینهکه  انددانستهدستیابی به نتايجی  آن را *نظیر دانکن کندي

عمال مکانیکی آن قواعد سازي عقالنی و اِقاعدهمتعارض است، از طريق نوعی  هايارزش
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  .( Kennedy, 2016: 351-358 ) نامید قیمالیته حقوفر آن راکه وي  پذيردمیصورت 

یته مدرن سیقانون از نوام نص تیحاکم دهدمی حیتوض «فرمالیته حقوقی» در مقاله يکنددانکن 

 شود. یتلق حقوقی بايد سمیبرالیل يدئولوژيعبارت بهتر ابهو  سمیبرالیل هايآرمان و حقوقی

است و  مبنايی يامر برالیل حقوقی هايظامنقانون در  وارکیمکان اعمال بر اين اساس

علمی و  ،ینيد ،یادب هايگزارهمانند ی يهاگزاره ،معاصر حقوقی هاينظامدر  نصوص قانونی

 -یخيبرساخته تار بلکه ،باشند حقوقی در خدمت کنترل مناسبات صرفاًکه  نیستند آن نظاير

ترتیب نص قانون بدين هستند. امعهسازي سود براي بیشینه افراد جبیشینهبا کاربست  یماعاجت

 -یخيبرساخته تار که يک ،نظم جامعه يدر خدمت برقرار یخنث يابزاردر اين نگاه نه 

و مشمول  گذاردمی شيو قدرت را به نما قوقارتباط ح است که یگفتمان اجتماع و یاجتماع

 .است کيدئولوژيو ا یاسیس هايانگیزه

 یزبان حقوق را زبان نیباخت لیخائیبا اقتباس از م دگاهيد اين از مدافعان چيگودر تریپ

مختلف  هايگرايشبا  یاجتماع هايديالوگمتعارض و  يکه کاربردها کندمی یگرا تلقوحدت

 .را کنترل کند هاآنتا بتواند  کندمیخود ترجمه  يرا بر حسب مصطلحات و باورها

 .(06و02 :1911[، الف])واعظی

 –تبلور باورهاي زبانی  با مبانی لیبرالیستی معاصرحقوقی  هاينظامنص قانون در  بنابراين

همان نظام با باورهاي  بخشی بهمشروعیتلیبرالی و در خدمت  فردگرايیاجتماعی متناسب با 

 حقوقی برآمده از آن قرائت لیبرالیسم شناختیانسانو  شناختیمعرفت ،شناختیهستیمبانی 

ی معطوف به اقتصاد مبتنی بر رفاه و يگرافايدهی، يگرااست که متشکل از سه ديدگاه قرارداد

 .خوشی براي همگان است تأمین

 یمیتصم ،حقوقی سمیبرالیبر ل یمبتن یدر نظم اجتماع یعقالن گیريتصمیماساس  نيبر ا

مجموعه  زین يریگمیتصم گونهاين يافراد جامعه و محتوا تياکثر الیو ام هاارزشاست برآمده از 

 آورد.یسطح از سود و ارزش را فراهم م نيشتریب افراد جامعه نيشتریب يکه برااست  يقواعد

سود  يسازنهیشیبکه توان گفت می ،دانکن کندي بیان داشته کههمچنان  تردقیقعبارت به

 ،باشد افراد حداکثر يبرا يحداکثر تيرضا که واجد يبه قواعد یابیافراد و دست نيشتریب يبرا

 است:  تیاز دو نوع عقالن ايمجموعه معاصر حقوقی هاينظامدر 

 لیمتعارض افراد جامعه و ن هايارزشبر سنجش و موازنه  یکه مبتن يماهو تیعقالن (الف
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آن  تیاست که ماه يآن حصول مجموعه قواعد جهیاست که نت ايمصالحهو  یعقالن نديابربه 

 ؛افراد جامعه است نيشتریب يبرا دهيسود و فا نهیشیمعطوف به ب

واعد ق یکیدر اعمال مکان یشکل تیعقالن یمدل اِعمال آن قواعد که نوع تیعقالن( ب

 .( Kennedy, 2016: 351-358) شودمیالذکر محسوب فوق

و قاعده  یعقالن ماهیتاً میمحصول تصمحائز اهمیت در اين خصوص آن است که نکته 

 اي یاخالق لزوماً است کهمتفاوت افراد  هايارزش نیو تصالح ب یآشت صرفاًحاصل از آن 

 .ستیعادالنه ن

ندارد و به  یارزش استقالل گاههیچتصالح  نياديگر در اين خصوص آن است که  مهمنکته 

و  قاعده ،تصالح نداشته باشند قاعده حقوقی يا نص قانونجامعه بر  کيمحض آنکه افراد 

 .دهدیمرا از دست  تشیمشروع ،باشد یاخالق ايولو آنکه عادالنه  قانون

حقوقی  هاينظام شناختیانسانو  شناختیمعرفت ،شناختیهستی اين امر خلط مبانی امدیپ

نخستین و  نمونه خاستگاه براي .استسنتی و دينی حقوقی  هاينظاممبتنی بر مبانی مدرنیته با 

ت تغییرا اعمال با هدف کهايران  در معاصر قضايیهدر نظام  یقانون گرايینصاولیه  گیريشکل

 براي مردم در نهضت مشروطه خواست عموم و استبدادي قاجار در وضع موجود حکومت

 منظور، بهبوده است قضايیه محاکمات و هامالیاتاخذ  در خصوصبهمختلف  هايتبعیضرفع 

عنوان پارادايم غالب در نظام بهی قانونی شکل گرفت و از آن پس همواره يگراتساوينیل به 

 ماند. ايران باقی قضايیه

و  شناختیمعرفت ،شناختیهستیی در برابر قانونی که برآمده از مبانی يگراتساوي 

پس از حتی  ،نخواهد شدمنجر  شرعی به عدالت لزوماًلیبرالیستی است و  شناختیانسان

 ،61 ،21 ،0 ،9 اصولمانند  از قانون اساسی متعددي اصول درنظام اسالمی در ايران  گیريشکل

قانون اساسی  9صلا 10 بندبه  توانمیمثال  رايب رخ نمود. 111 و 161 ،16 ،10 ،19 ،11 ،12

دولت ز وظايف قانون ا برابر در عموم فراهم آوردن تساوي است اشاره کرد که مقرر داشته

 .است جمهوري اسالمی ايران

گران قانون اساسی بدون توجه به ماهیت و مبانی تدوينبراي آشکار شدن آنکه 

 شکل همثاببهقانون  قانونی، در پذيرش گرايینص شناختیانسانو  شناختیمعرفت ،اختیشنهستی

به سخن نائب رئیس وقت مجلس  ،اندنداشتهما هیچ ترديدي  قضايیه نظامه دهندنظم فرم و
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شده، که با هدف دفاع از حقوق زنان تدوين  21در خصوص مفاد اصل  اساسی قانونخبرگان 

اين اصل که در فصل حقوق ملت آمده ناظر به اين معناست : »است ن داشتهکه بیا دشومیاشاره 

 چیزي هرولی  نیست. اينکه قانون چیست در اينجا مطرح اندمساويکه همگان در مقابل قانون 

 .(261 :1912 )هاشمی،« قانون شد اعتبار و اجرايش براي همه يکسان است

یس وقت مجلس خبرگان قانون اساسی مراد از نقل قول نائب رئ ،اشاره شد کههمچنان

عنوان فرم در نظام بهگران قانون اساسی نسبت به شکل قانون تدوينآشکار شدن فهم خنثاي 

 گرايینص شناختیمعرفتشاختی و شناختی، انسانهستیايران و بدون توجه به مبانی  قضايیه

پس  قانون اساسیتین گران نخسفضاي فکري تدوين دشومی آشکار ترتیببدين است.قانونی 

اسالمی و نفی هرگونه استبداد و تبعیض و  خواهیآرمانسو  از يک از حاکمیت انقالب اسالمی

 ی قانونیيگرافارغ از ماهیت قانون و نص ،یيگراحاکمیت مطلق قانون و قانون سو ديگراز 

 همچنان که ،حقوقی است مدرنیتهحاکمیت مطلق قانون که از نوامیس  غافل از آنکه ،بوده است

که خود مبتنی بر سه است  شده استوار حقوقی آن قرائت مشهور از لیبرالیسم بر مبناي ،گذشت

ی معطوف به يگرافايدهپوزيتیويسم حقوقی سنتی از بنتام تا هارت و  ،یيديدگاه قراردادگرا

جه نتی و ((Kennedy, 2016: 353 اقتصاد افرادي همچون جان استوارت میل و رونالد کوز است

 لیبرالیستی با مبانی اسالمی شناختیانسانو  شناختیمعرفت ،شناختیهستیخلط مبانی  آن

 خواهد بود.

ايران و بدون توجه به مبانی  قضايیهعنوان فرم در نظام بهی نسبت به شکل قانون فهم خنث

حدوداً  ايسابقه البته قانونی در ايران گرايینص شناختیمعرفتشاختی و شناختی، انسانهستی

 رايب ايرانیان با قانون از عهد مشروطه وجود داشته است. آشنايیاز بدو  و دارد سالهدويست

و مرحوم  کفايهمثال در بین بزرگان از مراجع تقلید در عهد مشروطه مرحوم آخوند صاحب 

ینی هرچند البته مرحوم نائ میرزاي نائینی هم قائل به تجويزِ تبديل حکم شرعی به قانون بودند.

حتی قائل به  ،دانستمی در امامت شیعه بر کارهاي دولت را همپايۀ شرط عصمتکه نظارت 

 تدوين اولی که دکرمیبر کارهاي دولت را موقوف بر دو امر وجوب اين امر بود و نظارت 

به تدوين قوانین عادي بپردازند  که مردم بود منتخبان مجلسی از وجود اساسی و دومی قانون

 .(01 و 01: 1912 )نائینی،

 قضايیه هاينظامدر قانونی  گرايینص مهم پیامدهاي از دشومیاز آنچه گفته شد مشخص 
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و  شناختیمعرفت ،شناختیهستیخلط مبانی  ،نداکه مبتنی بر لیبرالیسم حقوقی معاصر

 یحقوقی سنتی و دين هاينظاممبانی حقوقی مبتنی بر مبانی مدرنیته با  هاينظام شناختیانسان

 عدالت نخواهد بود.  مطابق با لزوماً آنکه نتیجه  است نحويبه قانون نصقضات بر  اقتصار و

 گیری نتیجه

از قوانین مدونه که از  ايقانون در قالب استنتاج منطقی و در نظام بسته وارمکانیک اجراي

 شناختی،هستی ،تاريخیداراي مبانی  ،استقانونی  گرايینصاصول مسلم پارادايم 

 معطوف به لیبرالیسم و مدرنیته حقوقی است. شناختیزبانو  شناختیمعرفتشاختی، انسان

سمانتیک  سنتی و دينی موجب حاکمیت قضايیه هاينظامپیامد خلط اين مبانی با مبانی 

الزام  که نتیجه آن دشومیی يگرامتن هايمحدوديتموجد  و پوزيتیويسم حقوقیحامی  سنتی

وار قوانین بر مبناي منطق قیاسی مکانیکبسته و اعمال  قضايیهسیستم قضات به قضاوت در 

 است. صرف

حقوقی مبتنی  هاينظامی لیبرالیستی که ناشی از يگراکرد تساوينتیجه اين پژوهش آشکار 

حقوقی دينی از  هاينظاممطابق با عدالت برآمده از  لزوماً ،است معاصری قانونی يگرابر نص

 سالم نیست.جمله نظام حقوقی ا
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