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چكیده
کار جامعهشناسی حقوق بررسی اجتماعی -حقوقی پدیدارهای حقوقی است .رویة قضایی در معنای ویژة آن ،شاام اددیهاههاا ،قواعاد و
روشهایی است که دادرسان به تدریج و در جریان صدور آرای قضایی ایجاد میکنند و کارکردهای گوداگودی برحسب جایگاه خود در هار
دظام حقوقی و اجتماعی دارد .در این مقاله ،با هدف تحلی دظری و جامعهشناختی «رویة قضاایی» ،جایگااه و اهمیات ،رویاة قضاایی در
دظام حقوقی و ارتباط آن با منابع دیگر حقوقی را بررسی کردهایم .به کمک دظریههای جامعهشناسی معرفت ،دقش خطیر رویة قضاایی را
در دظام حقوقی و معرفتهای حقوقی دهان دادهایم و به عنوان دتیجة این تحقیق ،رویاة قضاایی را مهامتارین و راروریتارین عاما
کارآمدی و تناسب قواعد حقوقی دادستهایم.
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مقدمه
تاکنون نویسندگان حقوقی و فیلسوفان حقوق دربارة «رویة قضایی» از جهاا

متللاس ناتنهاا

گفلهاند و از لزوم عدالت زمینی چیزها نوشلهاند که نرانجام میراث گرانبهاایی را ایجااد کاردهاناد
میراثی که اگر به آن بسنده کنند جز درجازدن و آنگاه ورشکسلگی فرجامی نتواهد داشات بایاد
چشماندازها و ابزارهای نو را نیز به آنها افزود تا به فهمی همهجانبه از زنادگی اجلمااعی آدمیاان
دنت یافت.
همة آدمیان ا چه آنان که کار برجسله و پیچیده ای دارند و چه آنان که بیادعاا بارای هملایاان
خود نان میپزند و لباس میدوزند و خانه مینازندا پس از آنکاه مادتی کارهاای خاود را تکارار
کنند و اندک اندک رنمها و شیوهها را تجرباه کنناد بارهاا و بارهاا رو هاای خاود را احا
میکنند و وقلی که به نودمندی و مقبولیت آن باور یافلند دیگر آن را کملر دگرگون میکنند بارای
مدتی ا گاه طوالنی ا فقط آن را تکرار میکنند تا جایی که دیگر دلشاان نمایآیاد آن را دگرگاون
کنند و حلی به لزوم پابرجایی آن و پایبندی به آن باور مییابند .بدیننان این شیوههای ماندگار که
چلر باور نیز بر آن نایه انداخله انت «عرف» نام گرفلند.
دادرنان نیز در کار خویش از این گرایش روانشناخلی اجلماعی و حرفهای برکنار نبودهاناد و
نیسلند و در کار دادگری اندیشهها و رو هایی را ایجاد کردهاناد و مانادگار کاردهاناد .باا اینکاه
دادرنان در جوامع متللس و در نرزمینها و نظامهای حقوقی گوناگون نقش ایفا میکنند اغلا
همة آنان بنیادهای اخ قی و اعلقادی قواعد حقوقی را پیریزی کاردهاناد باه قانونگایاری جهات
میدهند مجرایی برای نفوذ اندیشههای دانایان حقوق بودهاند نیازهاا و نگار هاای افاراد را باه
خوبی درک کرده اند و عرف تودهها را نیز هادایت کاردهاناد .در واقاع «رویاة قضاایی» ترجماان
«عق نیت جمعی دادرنان» انت و اگر چنین نباشد یا به نظر نرناد باازار عادم عق نیات فاردی
رونق مییابد و جان دانایان حقوق و شیفلگان عدالت و مردمان بینصی

از مال و جااه در رنجای

جانکاه و پیونله خواهد بود.
نتن در باب رویة قضایی بسیار انت از تعریس آن -چه معنای گسلردة آن یعنی «هماة آرای
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قضایی» و چه معنای محدود و ویژة آن یعنی جهاتگیاری محااکم در یکای از مساال حقاوقی
به طوری که بلوان گفت هرگاه همان مسئله در دادگاهی مطر شود همان تصمیم را اتتاذ خواهند
کرد (کاتوزیان 6911

 )961ا و مطالعا

تاریتی و تطبیقی گرفله تا کارکردهای آن و ارتباا

آن با منابع دیگر حقوق و جایگاه آن در نلسلهمرات

منابع حقوق و نیز بحثهای شاکلی و فنای

مربو به تحقق و شنانایی رویة قضایی در داخا دنالگاه قضاایی و لاوازم و وناایلی کاه ایان
فرایندهای تحقق و شنانایی رویة قضایی را امکانپییر و آنانتر میکند و از طرفای جلاو مشالی
رند فریبکار را میگیرد تا نلوانند به نام اجرای قوانین و تأمین نظم و عادالت آرای دلتاواه حاادر
کنند .مبانی فکری و فلسفی و نیز باورهای مردم یک نرزمین زمینة احلی برای دادرنان و نقاش و
جایگاه آنان انت.
یکی از پرنشهای احلی این انت که آیا دادرس فقط یک عام تطبیقگار انات کاه بایاد از
عهدة اجرای قوانین تنظیمشده برآید یا قانونگیار فقط عهدهدار پیشبینی تقریبای عملکارد و آرای
دادگاهها انت در نهایت این دادگاه انت که با درنظر گرفلن همة حقایق و قواعاد نظاری را کاه
درنت تر و عادالنهتر میداند برمیگزیند؟ برای یافلن پانخ می تاوان از کا م و الهیاا

حقاوقی

آغاز کرد و بنیادهای نظری موجود در ملون معل بار دینای را نیاز بررنای کارد و الزامااتی را بارای
دادرنان و شیوة برگزیدن آنان و رو

دادرنی و ارز های حاکم بر دادرنی و فصا خصاومت

در آنها یافت (بارای نموناه ر.ک .علیازاده  6933ص .)595-503آنگااه باه کماک مطالعاا

و

رو های روانشناخلی و روانشنانی اجلماعی میتوان چگونگی شک گیری رویة قضایی در میان
دادرنان و ایجاد وفاق در فهم و انلدالل و انلنلاجهای آنان را تحلی کرد .حلی میتوان به کماک
منطق فلسفة حقوق و فلسفة علم حقوق و بهویاژه رو شنانای دادرنایهاا بنیادهاای منطقای
معرفتشناخلی و رو شناخلی موجود که میتواند زمیناة ایجااد وحاد

فهام و تفسایر قضاایی

دادرنان باشد بررنی کرد و موانع آن را نیز شناخت .همچناین از دریچاههاای انساانشنانای و
 .6رویة قضایی همان قاعدة قضایی مشلرک میان دادگاهها و رنم ملداول میان دادرنان انت.
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تحلی اقلصادی نیز می توان به این مسئله توجه کرد .دانش جامعهشنانای را مایتاوان بارای فهام
رفلارهای حقوقی و قضایی و تبیین پدیدارهای حقوقی بهکاار بارد (بارای نموناه ر.ک.

Guarino-

 )Ghezzi & Trevino, 2005و نیز پایگاه اجلماعی دادرنان و نگر های موجود در جامعاه درباارة
نقش دادرنان و مسال اجلماعی حاکم بار پروناده هاای قضاایی را کاه بار احکاام قضاایی تاأثیر
میگیارد بررنی کرد (برای نموناه ر.ک )Black, 1989 .و جنباههاای تاازهای از ایان پدیادارهای
اجلماعی را کشس فهم و بیان کرد.
اما در این مقاله برآنیم که افزون بر بیان برخی نظریههای جامعهشنانی حقاوقی کاه بیشالرین
ارتباا را باا «رویاة قضاایی» دارد دریچاهای نااو از رشالة «جامعاهشنانای معرفات» باه نااوی
«جامعهشنانی حقوق» و حقوقشنانی اجلماعی بگشاییم و آن نگریسلن باه «رویاة قضاایی» اا در
معنای ویژه و به عنوان یکی از منابع حقوق ا به حور

نوعی «معرفت حقوقی» و بیان م حظا

مربو به تحلی اجلماعی-حقوقی آن و بهویژه تحلی آن از منظر نظریههای جامعهشنانی معرفت
انت.
این مقاله بهدلی هدف ویژة خود کلیا
در حور
متاط

و جزلیا

تکراری را بیان نمیکند .متاط

میتواناد

نیاز به منابع ملعدد موجاود (بارای نموناه ر.ک .کاتوزیاان  6911ج )5مراجعاه کناد.
مسلقیم این مقاله انلادان محققان و دانشجویان تحصی

تکمیلی رشالههاای حقاوق و

جامعهشنانیاند .بر این اناس در این مقدمه تعریسها و دنلهبندیها بهطور اجمالی بیان میشاود
و بیش از همه بر ربط و نسبت میان رویة قضایی و منابع دیگر حقوق تأکید خواهیم کرد که بارای
تحلی نهایی این مقاله بسیار ضروری انت.
در یک نطح جامعهشنانی میتواند رویة قضایی را در معنای اعم (مجموع آرای قضاایی) باه
عنوان موضوع مطالعة اجلماعی-حقوقی برگزیناد و جنباههاای گونااگون آن را ا از قبیا عواما

1. Sociology of Knowledge
2. Legal knowledge
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اجلماعی مؤثر بر شک و محلوای این آرا و نقش پایگاه اجلماعی قضا

و اطراف دعوا و ملهماان

و اشتاص ثالث مرتبط با پروندههای قضایی ا بر اناس دادههای به دنت آماده از مالن واقعیات
بررنی کند .اما در این مقاله این مفهوم از رویة قضایی مورد نظر نیست.
در نطحی دیگر رویة قضایی در مفهوم ویژة آن نلیجة کارها و ت
حور

قواعد اعم از تفسیرها تحلی ها دالی

امارا

های دادرنان انت که به

و رو هایی که دادرنان در جریان آرایای

که حادر میکند شنانایی و مطر میکند و بهتدریج از نوی بیشلر آنان پییرفلاه مایشاود و باه
عنوان رو

کار یا قاعدة تفسیری یا امارة قضایی یا حلی قاعدة حقوقی شناخله میشاود قواعاد و

رو هایی که کانلی قانون را جبران مایکناد بسایار اتفااق مایافلاد کاه قانونگایار هماان را در
قانونگیاری بعدی خود به عنوان ملن قانون وضع و اع م مایکناد (بارای مطالعاة ایان نکلاه کاه
دادرنان فقط مأمور اجرای قوانین و مقررا

پیشناخله نیست ر.ک .کاتوزیاان 6911

.)993

به این نلیجة کار دادرنان در این تحلی «معرفت حقوقی دادرنانه» ناام مایدهایم (بارای مطالعاة
تفصیلی ر.ک .علیزاده .)6931
هرچند عواملی دیگر نیز در ایجاد و تحول این اندیشههای قضاایی مؤثرناد ماا در ایان مقالاه
حرفاً عوام و زمینههای اجلماعی رویة قضایی را بررنی میکنیم .پس از اشاره ای گیرا به جایگاه
حقوقی رویة قضایی نظریههای جامعهشناخلی مرتبط با رویة قضایی را بررنی میکنایم و تحلیا
ویژة اجلماعی -معرفلی خود را براناس یافلههای جامعهشنانی معرفت اراله مایکنایم .نارانجام
پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت دادرنی و دادگسلری در دنلگاه قضایی مطر میکنیم تاا نشاان
دهیم که راه درنت کدام انت یا کدام میتواند باشد و ما در چه نقطهای از این مسیر در حرکلیم.
رابطة دوسویة رویة قضایی و منابع دیگر حقوقی
اندک توضیحی که در اینجا مطر میشود برای بیان اهمیت رویة قضایی انت و مطالعاة تفصایلی
دربارة چندوچون جایگاه رویة قضایی در نظام حقوقی را باید در منابع دیگاری جساتوجاو کارد
(برای نمونه ر.ک .کاتوزیان  6911ج6

961-902؛ جعفری لنگرودی 6916؛ علیزاده .)6911
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نتست شایان ذکر انت بهطور کلی فعالیتهای حقوقی در دو قلمروی عمده انجام میگیارد:
وضع قواعد حقوقی و اجرای آنها.
در قلمرو وضع قواعد حقوقی رویة قضایی بر منابع دیگر تاأثیر مایگایارد کاار قانونگایار را
هدایت میکند و یکی از نرچشمههای احلی قانونگیاری انت و به دلی ارتبا با عرف از طریاق
رنیدگی به دعاوی رفلارهای عرفی را نیز هدایت میکند؛ یعنای هام در مرحلاة ایجااد و هام در
مرحلة تحول بر عرفهای عام و خاص تأثیر میگیارد .عالمان حقوق نیز به رویة قضایی به عناوان
یک منبع احلی اندیشهورزی حقوقی نگاه میکنند.
همچنین در قلمرو اجرای قواعد حقوقی رویة قضایی با تأثیر پاییرفلن از ارز هاای بنیاادی
(دین و اخ ق و ارز هاای عرفای و اجلمااعی) و نیاز عواما فراحقاوقی (اقلصااد نیانات و
ضرور های اجلماعی) قوانین و قواعد عرفی را نقد و تفسیر میکند و در جهت پیشبردن جامعاه
به نوی عدالت و رفاه عمومی نقش بیبدی ایفا میکند .نشان خاواهیم داد رویاة قضاایی چگوناه
میتواند مهمترین کارآمدترین و قاب اعلمادترین منبع ایجاد و تحول نظام حقوقی باشد.
نظریههای جامعهشناسی حقوق و رویة قضایی
در اینجا ت

میکنیم تا حد ممکن براناس نظریههای برجسله در جامعهشنانای حقاوق نقاش

اجلماعی -حقوقی رویة قضایی را توحیس و تبیین کنیم:

 .6ا ین تفکیک در حقوق ایران به کلی نادیده گرفله شده انت و نادیدهگرفلن این دو ناحت مهم حقوقی بر آموز های
حقوقی تأثیری زیانبار و تاحدی جبرانناپییر گیاشله انت و آموز های حقوقی نیز بهطور عمده به فهم قواعد
حقوقی اخلصاص یافله انت .این ایراد بر پژوهشهای حقوقی (تحقیقا انلادان و پایاننامههای دانشجویان) نیز اثر
گیاشله انت .در واقع نحوة اجرای قواعد و موانعی که نر راه اجرای آنهانت و نیز شناخت ناکارآمدیها در مرحلة
اجرا بهطور جداگانه بررنی نمیشود و همین امر کُلبهّ دانشکدههای حقوق را از کاخ دادگسلری بسیار دور کرده انت:
رنیدگی قضایی را از نظار عالمان حقوق محروم کرده انت و حقوقآموزان را نیز از شیرینی درک حقوق در حال
اجرا بی نصی گیاشله انت و در نلیجه علم حقوق را چون خواندن ریاضیا و فلسفة خشک و بی رو کرده انت
و آموز های حقوقی را حرفاً نظری و ناکارآمد (برای مطالعة تفصیلی در این زمینه ر.ک :علیزاده .)6932
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مسئلة هابزی و مسئلة ماركسی

تحلی جامعهشناخلی رویة قضایی را با این نتن ماکس وبر آغاز میکنم که «آیین دادرنی» مظهار
عق نیت حورتگر انت (فروند  6334ص .)595بهطور کلی و براناس دیادگاه جامعاهشاناخلی
نقش رویة قضایی در یک نظام حقوقی به چگونگی روابط ملقاب میان دادرنان و رویههای قضایی
ایجادشده تونط آنان از یک نو و منابع دیگر آن نظام حقوقی (مانند قانون عارف و اندیشاههاای
عالمان حقوق) وابسله انت.
از نوی دیگر مهم ترین تقسیمبندی در مکات

جامعهشناخلی بررنی دو مسئلة مهم انات :یکای

را مسئلة هابزی (مسئلة نظم) و دیگری را مسئلة مارکسی (مسئلة دگرگونی) نامیدهاند (

Capputo

 .)et al., 1989, pp.1-7در بررنیِ جامعهشناخلی «رویة قضایی» میتوان همین دو مسئله را بررنای
کرد .از آنجا که نظم و ثبا

نظام حقوقی مسئلهای انت که وجود آن تا اندازهای کاه باعاث بقاای

یک نظم اجلماعی شود ضرور

دارد باید بررنی کرد که رویة قضایی چگونه بر ایجاد این نظامِ

نسبی تأثیر میگیارد .از طرفی در بررنی جامعهشناخلیِ رویة قضایی باید باه مسائلة دیگار یعنای
دگرگونی نظام حقوقی نیز توجه کرد چون از ویژگایهاای مانادگاری نظاام اجلمااعی تحاول و
دگرگونی آن به منظور پوشش دادن به نیازهای آینده انت و بدینسان باید قابلیت تحول و به تعبیار
برخی محققان «خودتکمی گری» را نیز داشله باشد .از این نظر نیز نقش رویة قضایی اهمیت دارد.
چگونه رویة قضایی تحول نظام حقوقی را در جهت پانخ دادن به نیازهای جدید و کارآمدترشادن
آن تأمین و تضمین میکند .ملفکران این رشله در تحلی های خود به ایان جنباههاای مهام توجاه
کردهاند .نظام حقوقی مانند بتشهای دیگر جامعه و فرهنگ ملغیر اما ثابات انات (رو االمینای
 6915ص)56-55؛ در کوتاهمد
جل

میکند و در طوالنیمد

ثابت به نظر میرند و از این راه پیروی و الزام افراد را به خود
دگرگونی پییر انت و از این راه نظام حقاوقی را باا نیازهاای ناو
1. Thomas Hobbes (1588-1679).
2. Karl Marx (1818-1883).
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نازگار میکند .برخی منابع حقوقی در تأمین این ویژگی ملناقضنمایِ نظام حقوقی نقش مملاازی
دارند و از مهمترین آنها در کنار اندیشههای حقوقی (دکلرین) رویة قضایی انت که در این مقاله
نقش معجزهگر رویة قضایی (اندیشههای معرفتهای حقوقی دادرنانه) بیشلر بررنی میشود.
ارتباط نقش رویة قضایی با تاریخ و ساختارهای اجتماعی

با نگاهی به تاریخ تحول حقوق کامنال و نیاز حقاوق روم حقاوق اروپاایی و حقاوق کشاورهای
ان می (برای نمونه ر.ک .داوید 6913؛ شیروی  )6932می توان دریافت نقاش رویاة قضاایی در
این کشورها و در دورههای متللس ملفاو

بوده انت .در نلیجاه میاان نقاش رویاة قضاایی باه

عنوان یک منبع حقوقی و ناخلارهای اجلمااعی و فرهناگ معناوی آن جامعاه ارتباا معنااداری
برقرار بوده انت .بنابراین نمی توان آنچنان که فیلسوفان بهطور معماول در فلسافة حقاوق تمایا
دارند نسته ای یگانه برای همة جوامع و تمام نظامهای حقوقی پیشنهاد کرد .برای نمونه میتاوان
به مطالعا

هربر

انپنسر در زمینة جوامع پیشامدرن ا که در آنها دادرنان الهام الهی داشلند ا و

جوامع مدرن ا که در آنها همه چیز باید با عق نیت توضیح و تبیین شود ا توجه کارد

( Spencer,

.)1898,p.2; Trevino, 2008, p.4
تحلیل جامعهشناختی پیدایش و تحول رسوم اخالقی در نظام كامنال

ویلیام گراهام نامنر بیان میکند شیوههای قومی شام عااد هاا فاردی (فاردیتار محادودتر و
محلیتر) و عرفهای گروهی (عمومیتر گسلردهتر و گروهی) مایشاود و فرایناد تحاول نیاز از
عاد های فردی به نوی ایجاد عرفهای گروهی و آنگاه ایجاد ننّتهای ماندگار انت .آنگاه کاه
شیوههای قومی (شام عاد ها و عرفها) برای رفاه جامعه ضروری باشاد و باهطاور آگاهاناه در
ذهن افراد جای گیرد رنوم اخ قی بهوجود میآیند.
به باور نامنر رنوم اخ قی شیوههای قومیاند که بهتدریج با تأم هوشمندانه مبلنی بر تجرباه
1. William Graham Sumner (1840-1910).
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به عنوان معیاری خوب که برای خوشبتلی جامعه ضرور
رنوم در واقع مشتصکنندة اخ قیا

دارد شنانایی مایشاود .باه نظار او

یک جامعه انت .حقوق و اخ ق نیاز از رناوم اخ قای

نرچشمه میگیرد .نامنر اندیشههای حقوقی و قضایی پیشینی (نسبت باه قاانون) را قباول نادارد.
رنوم اخ قی پدیدارهایی فرهنگیاند و نسبیت فرهنگی دارند.
بدینسان از نظر تحلی جامعهشناخلی رویة قضایی می تواند عاملی در جهت انطباق قاوانین باا
رنوم اخ قی باشد یعنی دادرنان از یک نو در میان مردمانند و از نوی دیگر با مضامین قاانون
به خوبی آشنایند و میتوانند عام ارتبا حقوق موضوعه و حقوق عرفی (رنوم اخ قای) باشاند.
این نکله را در بتش دیگر این مقاله (تحلی جامعهشنانی معرفلی رویاة قضاایی) بیشالر توضایح
خواهیم داد.
تحلیل ماكس وبر از حقوق و جایگاه رویة قضایی

ماکس وبر (برای مطالعة تفصیلی جامعهشنانای حقاوق وبار ر.ک .علیازاده  6933ص)30-666
حقوقدانان و جامعهشناس برجسله و از چهرههای ماندگارجامعهشنانی حقوق بر آن انت که تفکر
حقوقی مشلم بر دو فعالیت عمده انت :یکی حقوقنازی (مجموع کنشها و فعالیتهاایی کاه
به ایجاد قواعد حقوقی منجر میشود) و دیگری حقوقیابی (مجموع کنشها و فعالیتهایی که در
مرحلة اجرای قواعد حقوقی انجام میگیرد) .هر یک از این دو فعالیت حقوقی میتواناد عق نای
(مبلنی بر قواعد روشن و کلی) باشد یا غیرعق نی (بدون وجود حکم کلی در هر مورد بر اناس
شرایط اخلصاحی آن مورد رأی قضایی حادر میشاود) .در حالات عادم عق نیات آرای قضاایی
گوناگون انت و نظریههای حقوقی و آرای قضایی غیرقاب پیشبینی خواهد بود .هار یاک از ایان
 .6یعنی ممکن انت که چیزی یا کاری در جامعهای حق و بهنجار تلقی شود و در جامعهای دیگر ناحق و نابهنجار انگاشاله
شود.
2. Law-Making.
3. Law-Finding
4. Rational
5. Irrational
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دو فعالیت ممکن انت براناس ویژگیهای کلی و مبهم انجام گیرد که در این حاور

حاوری

دانسله میشود و چنانچه به گسلرة ونیعی از معیارهای فراحقوقی (اخ قای نیانای اقلصاادی و
میهبی) در تصمیمگیری پروندههای قضایی یا نظریهپردازی حقاوقی توجاه شاود جنباة مااهوی
خواهد بود .دادرنان هم در مرحلة حقوقنازی و هم در مرحلة حقوقیابی نقش ایفا میکنند.
از میان الگوهای چهارگانه که از تلفیق شیوههای دوگاناه «عق نای -غیرعق نای» و «حاوری-
ماهوی» به دنت میآید بهلرین شیوه برای دادرنان پیروی از رو های ا منطق حقوقی -ماهویِ
عق نی انت که در این حور

رویههای حاح از آن باعث میشاود ناوعی عق نیاتم جمعایِ

نیرومند از نوی دادرنان ایجاد شود و در هار ماورد بار عق نیات فاردی برتاری یاباد و درجاة
عق نیت و کارآمدی قواعد حقوقی را افزایش دهد (

;Weber, 1978; Trevino, 2008, pp.180-185

.)Vago, 2000, pp.47-48
همچنین در این زمینه تقسیمبندی ماکس وبر از انواع نهگانة دنلگاه قضایی نیز اهمیات دارد.
براناس این تقسیمبندی (برای مطالعة تفصیلی به مناابع پایشگفلاه مراجعاه کنیاد .باهویاژه ر.ک.
علیزاده  6933ص )642در عدالت قضایی دادرس محور دادرنی فاقد هرگوناه مقاررا

شاکلی

پیشناخله انت و بر مفاهیم میهبی – یا شبهمیهبی -مبلنی انت .در نلیجاه ایان ناوع دادرنای
کام ً دلبتواهی انت .عدالتم قضایی تجربی بار تجزیاه و تحلیا پرونادههاا مبلنای انات و باه
تفسیرهای قضایی کلیت گر انت و به قرارداد بیشلر توجه میکند تا به وضعیت (بارای دیادن نقاد
این دیدگاه ماکس وبر ر.ک.
 .)-17براناس این تحلی

Cron, 1999, p.248; Turner, 1974, pp.109-110; Vago, 2000, pp.16

نقش دادرنان در نلیجة میزان عق نیت رویة قضایی تابعی انت از شیوة
1. Formal
2. Substantive

 .9ماکس وبر معلقد بود جایگاه حقوقدانان ان می در ایجاد و تحول حقوق ان می بسی فراتر از آن انت که بهطور
معمول پنداشله میشود .به باور وی مبنای حقوق ان می بهطور مسلقیم قرآن و ننّت نیست بلکه حقوق ان می را
باید نوعی حقوق فقیهانه ( )Jurist Lawبه معنای اخص کلمه در نظر گرفت (برای شر و نقد این دیدگاه ر.ک .ترنر
 6936ص.)540
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دادرنی در یک نظام قضایی .این امر اهمیت هر چه بیشلر عق نیشدن رنیدگی قضایی و نظاار
شبکهای بر آن را نشان میدهد.
جنبش جامعهشناختی در حقوق (نقد كامنال برای بومیكردن آن)

یکی از اهداف جنبش جامعهشناخلی در حقوق در امریکا امریکااییکاردن کاامنالی وارداتای از
اروپا بود و مهمترین نقش را در این جهت دادرنان عالیمقام باتجربه و دانشمند ایفاا کردناد .باه
نظر کارل نیکرنن لموِلین دادرنان باید به نه عام موقعیلی در دادرنی توجه کنند :بافات و مالن
اجلماعی که آن حادثه را دربرگرفله انت؛ نلایج و پیامدهای حقاوقی پروناده؛ و داناش تجرباه و
ارز های مربو به دادرس و دادگاه .به نظر پیروان «نابک بازر » وقلای دادرس بناا دارد رأی
حادر کند باید کملر به احول و قواعد انلزاعی و کلی توجه کند و باید بیشلر به عواما فراحقاوقی
اهمیت دهد عواملی که در جهان واقعیت بر جزلیا

پروندة قضاایی تأثیرگایار انات (

Trevino,

.)2008, pp.55-56
هدف از توجه به نقش خلّاق دادگاهها و دادرنان در آثار پراگماتیستها و واقعگرایانِ حقوقی
نفی حور گراییِ افراطی بود که در کامنالیِ انگلیسی از طریق تقدیس «قاعادة ناابقه» (داویاد
 6913ص )915-911تأمین میشد و نظام حقوقی را از تحول باز میداشت.
رویة قضایی در واقعگرایی حقوقی كارل لِوِلین

کارل لموِلین عقیده داشت حقوقِ واقعی (قواعد واقعی در برابر قواعد کلبی) همان انت که دادرنان
و مأموران اجرایی و رنمی در دعاوی اجرا میکنناد .واقاعگرایای حقاوقی نقادی تماامعیاار بار
محلوای حور گرایی حقوقی بهجامانده از لیبرالیسم حقوقی بود و به ویژگیهاای حاور گرایای
1. Americanization
)2. Karl N. Llewellyn (1893-1972
3. Grand Style
4. Absolute Formalism
 .2برای مطالعة چهار کارکرد حقوق و نیاز احاول کلای واقاعگرایای حقاوقی ( )Legal Realismر.ک .علیازاده 6933

ص.625-602
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حقوقی (قطعیت پیشبینای پاییری یکپاارچگی و یکناواخلی) باا شاک و تردیاد ماینگریسات.
واقع گرایان با توجه به اهمیت پیامدهای عملی قواعد حقوقی اعلقاد یافلند قواعد حقوقی نمیتواند
به حورتی منطقی و نظاممند تصمیم ها و آرای قضایی را به حورتی کاه بارای همیشاه درنات و
برحق باشند تعیین کنند .در این دیدگاه احول کلی و مطلق جای خود را به قواعدی دگرگونپییر
دادند و دگرگونی قواعد حقوقی با تأثیر پییرفلن از عرفها برعهدة دادگاهها گیاشله شاد .باه نظار
واقعگرایان حقوقی حقوق دگرگونیپییر انت و باید میاان قواعاد حقاوقی و نیازهاای اجلمااعی
تنان

برقرار باشد و از طرفی چون حقوق غای

فی نفسه نیست و فقط ونیلهای برای بارآوردن

نیازهای جامعه انت حس موقعیلی دادرنان عام تعیینکننده برای آرای قضایی خواهد بود.
مشتص انت در این تحلی جامعهشنانانه از نقش آرای قضایی در نظام حقاوقی دادرناان و
دادگاه ها جایگاهی بسیار بااهمیت و مؤثر دارند و نه حرفاً مجری قواعد حقوقی بلکه رو احلی
را در آنها دمیده انت و مسئول اجرای درنت کارآمد و ملنان

قواعد حقاوقیاناد

( Cotterrell,

.)1984, p.83; Trevino, 2008, pp.70-72
كارگرایی ساختی :واقعگرایی جامعهشناختی تالكوت پارسونز

تالکو

پارنونز جامعهشناس نامدار قرن بیسلم عقیده داشت کارکرد اولیة قوانین و نظام حقاوقی

ایجاد و حفظ همبسلگی اجلماعی انت .به نظر وی حقوق مجموعهای از هنجارها و قواعد حااکم
بر رفلار انسانی در وضعیتهای اجلماعی انت .حقوق نازوکاری عام برای کنلرل اجلماعی انت.
پارنونز معلقد انت که تفسیرهای حقوقی بر دو دنلهاند :یکی تفسایرهای قاعادهمحاور ا تفسایر
قضایی یا تفسیرهای دادرنانه و دیگری تفسیر مشلریمحور ا تفسیر وک و مشاوران حقوقی .ایان
دو نوع تفسیر برای نظام حقوقی الزم انت و کارکردهای خاص خاود را دارد .باه نظار وی ناه
1. Situational sense
)2. Talcott Parsons (1902-1976

 .9البله این ایراد مطر انت که جایگاه تفسیرهای تتصصی عالمان حقوق تعیین نشده انت و این پرنش را مطار کارد
که آیا نمیتوان آنها را قسمی جداگانه در نظر گرفت؟
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مرحلة انطباق و ایجاد نازگاری را نظام حقوقی طی میکند تا نرانجام بلواند همبسالگی اجلمااعی
ایجاد کند (:)Trevino, 2008, pp.319-322
 بیان عمومی و فراگیر قوانین به طوری که اکثر مردم اط ع یابند و بلوانند خرده نظامهاای خاودرا با آن منطبق کنند؛
 -قوانین باید نه خیلی انعطاافناپاییر و ناه بسایار انعطاافپاییر باشاند تاا تحاوال

گونااگون

مشروعیت آنها را زیر نؤال نبرند؛

 -برای آنکه نظام حقوقی بلواند با مبادال

اجلماعی نازگار شود بایاد باه کنلارل اجلمااعی

بپردازد.
برخی جامعهشنانان حقوق اعلقاد دارند اهمیت رویکرد کارگراییِ ناخلی برای جامعاهشنانای
حقوقی این انت که تحلی جامعهشناخلی پارنونز موقعیت حقوق را در تصویری جامع از روابط
میان عناحر کارکردی در نظام اجلماعی تعیین کرده انت (.)Cotterrell, 1984, p.84
خود تكمیلگری نظام حقوقی بهوسیلة رویة قضایی

کارده

نیک س لومان جامعه شناس و حقوقدان آلمانی در چارچوب ننت فکری پارنونزی ت
9

انت نظریه ای عمومی برای نظامهای اجلماعی پسامدرن اراله کند .باه نظار وی نظاام موجاودی
واقعی انت که مرزی را ترنیم کرده انت و آن را حفظ میکند و این مرزبندی محایط داخلای آن
را از فضای بیرونی آن جدا میکند .هر نظامی برای آنکه بلواند بهطور گزینشی کنشهاای باه هام
مرتبط را ناخلارمند کند و به حیا

خود ادامه دهد باید پیچیدگی محیطی خود را کاهش دهد.

نیک س لومان عقیده دارد نظام اجلماعی پسامدرن نظامی «خودایجاادگر» و «خودتکمیا گار»

 . 6این انعطافپییری خاص را آرای قضایی بهویژه جهتگیری اکثر دادرنان در قال

0

رویة قضایی میتواند تأمین کند.

2. Niklas Luhmann (1927-1998).

3. System.
4. Autopoietic system or a self-referential system: That is, a system that interprets the environment,
potentially undermining its autonomy, so that it reinforces its autonomy (Turner, 2006, p.343).
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(خودبنیانگر خودتجدیدگر و خودمدار) انت؛ یعنی نظامی انات کاه خاود
تنظیم و بازتولید میکند و بهطور پیونله با جدانازی خاود

را ایجااد تولیاد

از محایطهاای دیگار باه خاود

ارجاع میدهد .به نظر لومان حقوق هنجارهای مشلرک ک جامعه را توحیس میکناد و باا وجاود
دیدگاههای ملعارض وفاق هنجاری ایجاد میکند (یکی از مهمترین کارکردهای نظام حقوقی) و به
ح و فص برخوردها و اخل فهایی که بهطور گریزناپییری در جریاان رواباط اجلمااعی ایجااد
میکند کمک میکند .اما از آنجاکه انلظارا

و توقعهای افراد در جامعه و نیاز معاانی کانشهاای

دونویة اجلماعی همواره در حال دگرگونشدن انت نظام حقوقی نیز باید تحولپییر باشد .نظام
حقوقی باید بلواند با تجدیدنظر در دیدگاهها و قواعد حقوقی به حوادث و پیشاامدهای جدیاد در
جامعه توجه کند و خود را با محیط نازگار کند .نظام حقاوقی بایاد ناازوکاری داشاله باشاد کاه
ناخلار الزم برای اتتاذ تصمیمهای قانونی جدید و نیز دگرگونشدن آنها را ایجاد کند یعنی باید
آیین الزم برای تحول (دگرگونی و انطباق) در درون نظاام حقاوقی طراحای شاود نااخلاری کاه
حقوق ماهوی را تنظیم و اح

کند و این یعنی انعطافپییری نظام حقوقی؛ انعطافپییری نظاام

حقوقی باعث می شود این نظام با خود
و زمینة تحول منان

نیز ارتبا برقرار کند و خود

و کارآمد را در خود به وجود آورد (

را مشاهده و بررنی کند

Luhmann, 1988, pp.22-27; Trevino,

.)2008, pp.324-325
آرای قضایی و بهطور ویژه رویة قضایی در کنار اندیشههای حقوقی عالمان حقوق عاملی مهم
برای تأمین انعطافپاییری خودمرجاعباودن تغییاهکاردن از بیارون نیسالم و انطبااق قواعاد و
رو های حقوقی با نیازهای جدید جامعه و در یک ک م خودتکمی گری نظام حقوقی انت.
در این نوشلار در حدد نقد و بررنی کام این دیادگاههاا نیسالیم گماان انات در مجماوع
جایگاه رویة قضایی از نظر تحلی اجلماعی نظام حقوقی تا اندازهای روشن شده باشاد و بارخ ف
ایرادهایی که این تحلی ها دارند هر یک تصویری اراله کند و نقاش رویاة قضاایی را از زاویاهای
نمایش داده انت .اکنون بررنی معرفلی و اجلماعی را به این بررنیهاا خاواهیم افازود تاا نقاش
دادرنان و رویة قضایی در نظام حقوقی بهطور جامعتر و ژرفتر تحلی کنیم.
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جامعهشناسی معرفت و رویة قضایی
پیش از این یکبار در مقالهای به طور جداگانه در باب جامعهشنانی معرفتهای حقوقی نگاشالهام
(علیزاده  )6931و ناگزیر باید اندکی دربارة آن در اینجا نیز بنویسام و نمای تاوان متاطا

را باه

مقالهای دیگر ا که ممکن انت در دنلرس نباشدا ارجاع داد پس به نتنی کوتاه بسنده میکنم.
جامعهشناسی معرفت

اخل فنظر گسلرده و ژرف در تعریس جامعاهشنانای معرفات و موضاوع و قلمارو آن ناشای از
ملفکران به مسئله معرفت انواع معرفتهای بشری موضوع هدف و رو

نگر

آنها و نیز مکل

جامعهشاناخلی

نظری هر ملفکر در تبیین و تفسیر پدیدارهای اجلماعی انت .از طرفی در هماة

کلابها و آثار جامعهشنانی مشتص انت کاه جامعاهشناناان بناای کشاس رواباط را دارناد و
میخواهند پدیدارهای اجلماعی را بفهمند و روابط موجود میان آنها را درک و تبیین کنند.
در جامعهشنانی معرفت نیز جامعهشنانان به دنبال کشس ارتباا میاان پدیادارهای اجلمااعی
بودهاند .در یک نوی این رابطه معرفت (انواع متللس و الیههای اندیشه و فرهنگ فرآوردههاای
ذهنی معرفتهای علمی دینی فلسفی نیانای هناری و حقاوقی) و در جانا

دیگار شارایط

اجلماعی و وجودی (مانناد عواما نهاادی نااخلی شتصایلی فرهنگای و نیانای) قارار دارد.
جامعه شنانی معرفت بر آن انت که چگونگی این ارتبا دونویه را دریاباد و فراینادی را کاه از
طریق آن انواع معرفت شک میگیرد و در ثباتی نسبی تحول مییابد بررنی کند .این مسئله کاه
معرفت از نظر اجلماعی چگونه تشتص و تعین مییابد همان انت که به مسئلة «تعاین اجلمااعی
معرفت» 6مونوم انت و هسلة احلی جامعهشنانی معرفت را تشکی میدهاد .در جامعاهشنانای
معرفت محور احلی کار بررنی همین رابطه و بیان چگونگی نشی

و فرازهای این ارتبا ملقابا

انت.
1. Social determination of knowledge
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جامعهشنانی معرفت نتست تونط ماکش شلر 6مطر شد (

Berger & Luckmann,

 .)1967,البله به عقیدة برخی نویسندگان جامعهشنانی معرفت به برنامهای علمی شابیه انات

( .)Boudon & Bourricaud, 1989, p.213برخی چنان تعبیر کردهاند که گویا فقط باه تاأثیر عواما
اولیه بیشلر همین تأثیر

مادی اجلماعی بر معرفتهای بشری توجه میشود اما با اینکه در تحقیقا

دنبال میشد نرانجام آشکار شد جامعهشنانان معرفت در حدد بررنی تأثیر و تأثر ملقاب عواما
اجلماعی و معرفتهای بشریاند (محسنی  6915ص 63؛ توک

6914

ص)52؛ ( Barber, 1972,

& p.92; Theodorson & Theodorson, 1969, p.405; Jary & Jary, 2000, pp.488-489; Kuper

;.)Kuper, 2001, p.430; Boudon & Bourricaud, 1989, p.213
جامعهشنانی معرفت از نظر کارل مانهایم 5بهطور نظری رابطة میان معرفت و هسالی اجلمااعی
را تحلی میکند و به لحاا علمای پژوهشای تااریتی و جامعاهشاناخلی انات کاه مایکوشاد
حور هایی را که این رابطة ملقاب (معرفت – هسلی اجلماعی) در جریان تحول فکری و معناوی
بشری به خود گرفله انت بررنی کند .این دانش بر آن انت روابط ملقاب ملغیرهای موجاود کاه
در بحران اندیشههای نو پدیدار شده انت و نیز پیوندهای اجلماعی میان نظریهها و وجوه اندیشاه
را نشان دهد و معیارهای علمی و واقعی را برای تعیین منانبا

ملقاب میان اندیشه و عم کشاس

کند (.)Mannheim, 1985, p.264; Stark, 1960, p.12
جامعه شنانی معرفت کار خود را بررنی دقیق و روشنِ مسئله مشرو بودن (تعیّن) اجلمااعی
معرفت قرار داده انت .پیشگوییهای در تأثیر زمینههای اجلماعی بر معرفت اغل

پیشگوییهایی

مبهم غیردقیق و مبالغهآمیز بود و جامعهشنانی معرفت در چنین اوضاع و احاوالی بار آن شاد تاا
نلایج را به قاب دفاعترین و منطقیترین حقایق برگرداند و از این راه دشواریهاای رو شاناخلی
این مسئله را ح کند ( .)Mannheim, 1985, pp.264-265به نظر مانهاایم جامعاهشنانای معرفات
همة انواع گوناگون معرفت را – از تصورا

شهودی اولیه گرفله تا مشاهدا

کنلرلشدة تجربی –

)1. Max Scheler (1874 – 1928
)2. Karl Mannheim (1893 – 1947
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بهطور مداوم زیر نظر میگیرد تا بلواند درک نامانمندی از رابطة هسلی اجلماعی و اندیشه بشاری
به دنت آورد (.)Mannheim, 1985, p.309
رابر

کی .مرتن بنیانگیار جامعهشنانی علم 5عقیده دارد جامعاهشنانای معرفات عمادتاً باا

روابط میان معرفت و عوام دیگر اجلماعی یا فرهنگی نروکار دارد و با مساللی دنت باه گریباان
انت که تاریتی طوالنی دارند

(1968, p.510

معرفت بررنی تأثیر مشارکت آدمی در حیا
پس از اثبا

 .)Merton,ورنر اشلارک کار احالی جامعاهشنانای
اجلماعی را بر معرفت اندیشه و فرهنگ میداند که

این تأثیر چگونگی آن تعیین میشود .جامعهشنانای معرفات مایتواناد بار منشاأ و

محلوای ناخلارهای مادی اندیشه پرتاو افکناد بار ایان انااس تااریخ نگااران انساانشناناان و
دانشمندان دیگری که در حوزة علوم انسانی کار میکنند با مطالعاة ایان بررنایهاا واقعیاتهاای
تاریتی و انسانی بهطور ژرفتر درک میشوند ( .)Stark, 1960, pp.475-477بناابراین ایان داناش
فرایندی را که در خ ل آن معرفتهای بشری تحت تأثیر عوام گوناگون اجلماعی و عینی تحقق
مییابند توحیس میکند و نیز چگونگی تأثیر آنچه را که به عنوان «معرفت» به وجود میآیاد بار
عوام مادی زندگی بشر نشان میدهد (.)Berger & Luckmann, 1967, pp.1-2
انواع معرفتهای بشری و ویژگیهای آنها

جامعهشنانان معرفت چهارگونه معرفت را از یکدیگر ملمایز کردهاند و معلقدند کاه تماایز آنهاا
تمایزی عینی و واقعی انت و نه حرفاً تمایزی ذهنی (توک

 6914ص .)65-69آن چهاار دناله

عبار اند از معرفت دینی معرفت فلسفی معرفت علمی و معرفت نیانی (ایدلولوژی) .
برخی جامعهشنانان ت

کردهاند این قلمروهای معرفت را از ده جهت ملمایز نشان دهند :از
)1. Robert K. Merton (1910 – 2003
2. Sociology of Science
)3. Werner Stark (1909 – 1985
4. Religious Knowledge
5. Philosophical Knowledge
6. Scientific Knowledge
)7. Political Knowledge (Ideology
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جهت موضوع نالق و انگیزه داخلی و ذاتی و ریشه روانی رو

هدف شک و جهت حرکات

تاریتی زبان و شیوه یا نبک منشأ جامعاهشاناخلی از شاک و گاروهبنادی کاارکرد اجلمااعی
نازمان اجلماعی کس

و نگاهداری ممث انسانی یا نبک رهبری

(pp.116-158

.)Tavakol, 1987,

در هر حال جامعهشنانان معرفت عقیده دارند این چهار دنله معرفات از جهاا

پایشگفلاه در

جریان پیدایش و تحول تاریتی خود ملمایز گشلهاند و تعین اجلماعی – تاریتی آنها با یکادیگر
یکسان نبوده انت .برای یافلن جایگاه «معرفتهای حقوقی» در منظومة معرفتهای بشری باید هر
یک از چهار نوع احلی از معرفت بهطور اجمالی مطالعه شود (برای مطالعاة بیشالر ر.ک .علیازاده
6931؛ علیزاده و همکاران  6934ص.)06-32
 .1معرفت دینی
دو رویکرد عمده در تحلی جامعهشناخلی از دین و معرفتهای دینی وجود دارد :رویکرد نتست
دین را چه از لحا اح و اناس آن و چه از حیث تحول آن پدیدهای اجلماعی در نظر میگیارد؛
رویکرد دیگر منبع معرفت دینی را از نهادها و تشک های اجلماعی مسلق و جدا انگاشله انات و
با وجود این تأثیر واقعیتهای اجلماعی بر باورهای دینی پییرفله میشود ()Tavako, 1987, p.116
و پرنشهای مربو به ماهیت و جوهر دین انلعداد و انگیزة دینای و رغبات آدمای باه دیان را
خارج از قلمرو مطالعا

جامعهشناخلی فرض میکنند و بهطور کلی این گونه پرنشها را از نظار

رو شناخلی ناشنیده – بلکه ناموجود -مایانگارناد و یکساره چگاونگی تعایّن اجلمااعی «دیان
واقعی» را شر و بسط مایکنناد .مطالعاا

جامعاهشاناخلی در چاارچوب چناین برناماهای باه

توحیسها و تبیینهایی دنت مییابد و رابطة میان جامعه و نهادهای آن و آنچه باه عناوان «دیان»
تحقق یافله انت بررنی میکند (.)Tavakol, 1987, pp.132-133
 .6مراد از «دین واقعی» چیزهایی انت (اعم از باورها ارز ها نهادها و نازمانهای دینی) که در جامعاه باهطاور عینای و
واقعی به عنوان «دین» تحقق و عینیت یافله انت .در آموزههای دینی ان م نیز «دیان تحقاقیافلاه» لزوماا باا معاارف
حقیقی («دین حقیقی») که مقصود شارع ان م بود یکسان نیست و در عقیده به منجی و روایا مرباو باه آن ایان
تمایز دیده میشود.
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برخی جامعهشنانان اعلقاد دارند در رشلة جامعهشنانی معرفات و در تحلیا جامعاهشاناخلی
معرفت دینی رویکرد دوم ثمربتشتر و امکانپییرتر انت .بدیننان باید پرنشهای مربو باه
ماهیت و جوهر دین را پرنشهایی ملافیزیکی تلقی کرد و رد یا قبول آنها را به قلمروهای علمای
دیگر واگیارد زیرا با مشاهدة جامعهشناخلی نمیتوان به آنها پانخ داد .با وجود این وارنیهاای
موشکافانة جامعه شناخلی دربارة نظامهای میهبی شک گیری کاارکرد و احلمااالً آیناده آنهاا در
ارتبا با واقعیاتهاای اجلمااعی روشانگر و ناودمند انات .رویکارد اجلمااعی و تااریتی باه
پدیدارهای دینی و میهبی فهم نازوکار ادیان جهاانی را امکاانپاییر مایکناد (

Tavakol, 1987,

.)p.133
 .2معرفت فلسفی
بررنیهای جامعهشناخلی دربارة نظامهای ملافیزیکی و فلسفی در حدد آن بود که نشان دهد حلی
ناحلی که از نوی فیلسوفان قلمروی مطلق ناب و دگرگونیناپییر دانسله میشد حرفاً نااخت
ذهن و خرد نیست بلکه «فیلسوف» نیز انسانی انت که جسام (گوشات و خاون) خوانالههاا و
ع لق و منافع دارد و تحت تأثیر عوام گوناگونی قرار میگیرد و این همه در حاور
تفکر فلسفی او مؤثر انت

(1987, p.146

و محلاوای

 .)Tavakol,پرنش مهم آن انت که چاه رابطاهای میاان

آنها برقرار انت و کدام نوع یا بتش معرفت فلسفی از عواما وجاودی و اجلمااعی تأثیرپاییر
انت؟ آیا فقط حور های معرفت فلسفی تحت تأثیر عوام وجودی انت اماا محلاوای حقیقای
این معارف از نفوذ عوام اجلماعی تاریتی و مادی رهانت؟ آیا نظاامهاای فلسافی گونااگون را
باید برحس

نوع تأثیرپییری آنها از محیط اجلماعی و تاریتی بهطور جداگانه ارزیابی کرد؟

 .3معرفت علمی
یکی از مسال انانی در جامعهشنانی معرفت این بود که نشان دهند چگونه مجموعههای علمای
و تتصّصی اندیشه و معرفت مانند نظامهای زیباشناخلی اخ قی فلسفی عقاید میهبی و احاول
نیانی از زمینههای فرهنگی و اجلماعی خاود ملاأثر مایشاوند .اکثار جامعاهشناناان انالدالل
میکردند که جوهرة معرفت علمی از عوام و شرایط اجلماعی مسلق انت و به دلی قباول ایان
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انلدالل تحلی دقیق دانش تجربی را به فیلسوفان علم و مورخان اندیشه واگیارده بودند .اما بعاد
از نال ها دوبااره بحاث معرفات علمای از منظار تحلیا جامعاهشناناانه آغااز شاد (

Tavakol,

1987,pp.146؛ همچنین برای مطالعة دیدگاههای ملفکران و جامعاهشناناان اولیاه درباارة معرفات
علمی ر.ک.)Tavakol, 1987, pp.148-152 .
برخی نویسندگان معلقدند در ناحت معرفت علم تجربی فقط قلمرویی از معرفات انات کاه
انلق ل آن از عوام بیرونی (از جمله عواما اجلمااعی) تقربیااً توناط هماة نظاامهاای فکاری
پییرفله شده انت

(1987, pp.152

 .)Tavakol,البله این عدم تعین فقط درباارة محلاوای مفهاومی

علم تجربی ححیح انت و نه محیط اجلماعیای کاه یاک علام تجربای خااص در چاارچوب آن
وجود دارد .عواملی هسلند که به علم جهت میدهند و آن را کنلرل و هدایت مایکنناد جایگااهی
برای علم تجربی قال میشوند میزان و چگونگی ارز هایی که در کنار علم قرار میگیرند یاا باه
آن ضمیمه میشوند و جز آن .مثالهای بارز این تقید یا تعین اجلماعی علم را مایتاوان در مسائلة
ایمان ارز

و اخ ق در تمدّن نوین تبلیغا

و نانسور علمی در شوروی ناابق و برناماهریازی

علمی برای حنایع نظامی در آمریکا مشاهده کرد (.)Tavakol, 1987, pp.152-153
 .4معرفت سیاسی
پافشاری جامعهشنانان معرفت و پیشگامان این رشله بر وجود جبر اجلماعی با توجه باه معرفات
نیانی (ایدلولوژی) بود .در واقع حکم یکی از انواع معرفت را به انواع دیگر آن تعمیم مایدادناد
(1987, pp.154

 .)Tavakol,البله ماکس شلر فقط نه نوع معرفت را ملمایز کرد اما به عقیده برخی

نویسندگان باید قسام چهاارمی را باه آنهاا افازود و آن «معرفات نیانای» انات زیارا هماان
تفاو های انانی دهگانه برای این نوع از معرفت نیز ترنیمشدنی انت (توکا

 6914ص-65

66؛ .)Tavakol, 1987, pp.154-155
 . 6به نظر میرند در همین دوران «فلسفة علم» به عناوان یاک رشالة علمای بیشالر رشاد کارد و از «معرفاتشنانای» و
«جامعهشنانی معرفت» ملمایز شد.
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مقصود از معرفت نیانی در جامعهشنانی معرفت همان مفهومی نیست که در علاوم نیانای
مدنظر انت بلکه معرفتهایی را که در زندگی روزمرة مردم جاری انت شام میشاود .مفهاوم
معرفت نیانی تقریباً با آنچه امروزه از ایدلولوژی فهم میشود برابری میکناد .البلاه دو تفااو
میان ایدلولوژی و معرفت نیانی وجود دارد :نتست آن که ایادلولوژی بیشالر باه ارز

وابساله

انت و تقربیاً بار منفی دارد و دوم آن که ایدلولوژی بیشلر به نوعی نظام فکری مبلنی بر مقاحاد و
هنجارها اشاره دارد (.)Tavakol, 1987, p.155
«ایدلولوژی» را آنلوان دنلو

نتسلین بار احط

دو ترانی به معنای «علم باه اندیشاههاا»

بهکار گرفت .مقصود او علمی بود که به تاریخ طبیعی تفکّر و شیوه و نبکی که محصول آن انت
میپردازد .از دیدگاه مارکس ایادلولوژی مفهاومی منفای دارد و آن را آگااهی کااذب تلقای کارد.
مارکس نظریها

را در باب ایدلولوژی ناماندهی نکرد بلکه انگلس همهجا و بهطور دالام هماة

قلمروهای معرفت  -بجز علم تجربی -را از مصداقهای ایدلولوژی دانست و تعین اجلماعی آن را
نشان داد .تقریباً همگان بر «نیانی»بودن ایدلولوژی اشاره دارند و شاید به هماین دلیا انات کاه
لوکاچ تفکر طبقة پروللاریا را ایدلولوژی میناماد و آنلونیاو گرامشای بار ویژگای ایادلولوژیکی
مارکسیسم احرار دارد (.)Tavakol, 1987, pp.155-156
جامعهشنانان معرفت همگی اعلقاد دارند معرفت نیانی بیش از اناواع دیگار معرفات تعاین
اجلماعی دارد و عوام اجلماعی و محیطی بار آن تاأثیر و نفاوذ نیرومنادی دارد .در بررنای ایان
معرفتها نباید به برچس
میه

آن توجه کرد بلکه باید بهطور واقعی و عینی معرفلی را کاه باا عناوان

فلسفه علم یا ایدلولوژی جاگرفله بررنی کرد و نوع آن را تعیین کرد .ممکن انات یاک

گزارة معرفلی برچس

علمی داشله باشد یا چنین به نظر آید اما باا بررنای جهاتهاای دهگاناة

پیشگفله معلوم میشود در واقع نوعی معرفت نیانی و ایدلولوژیک بیش نیست .آشکار انت که
1. Antoine Destutt de Tracy (1754 – 1836).
2. György Lukács (1885 – 1971).
3. Antonio Gramsci (1891 – 1937).
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بررنی جامعهشناخلی معرفت نیانی بیشلرین اهمیت را دارد و در تاریخ اندیشه بسا نظریههاایی
که نتست خود را معرفتهایی فلسفی یا دینی و یا علمای کاردهاناد اماا نارانجام معرفاتهاایی
ایدلولوژیک از آب درآمدهاند (.)Tavakol, 1987, p.158
چیستی معرفتهای حقوقی

این پرنش مهم که معرفتهای حقوقی (مفاهیم نظریهها پارادایمها قواعاد و نهادهاای حقاوقی)
چه ماهیلی دارند حرفاً پرنشی نیست که در جامعهشنانی معرفت و علم مطر باشد و مایتاوان
از منظر فلسفة علم نیز به آن توجه کرد و به گمان من نباید فلسافة معرفات باه عواما اجلمااعی
پیدایش و تحول معرفت بیتوجه باشد (برای مطالعة تفصیلی ر.ک .علیزاده  6930ص.)65-01
آیا معرفتهای حقوقی نوعی جداگانه از معرفت محساوب مایشاوند؟ در اینجاا بناا ناداریم
حکمی فراگیر برای همة نظامهای حقوقی و معرفتهای حقوقی موجود حادر کنیم اماا وقلای باه
نظام حقوقی ایران نگاه میکنیم و با مبادی منطقی فلسفی ک می و دینای آن روباهرو مایشاویم
آشکار میشود که چنین نیست بلکه هم آن بتشی از حقوق ایران که از حقاوق انا می اقلبااس
کردهاند و هم آن بتشی که از حقوقهای اروپایی برگرفلهاند بهطور کلی میتاوان گفات هام در
مبادی این معرفتها (تصاوری و تصادیقی) و هام در مالن نظریاههاا احاول قواعاد نهادهاا و
پارادایمهای حقوقی در واقع با مجموعهای از معرفتهای فلسفی ک می ا که بیشلر فلسفیانداا
دینی علمی و عرفی (مبلنی بر معرفتهای روزمره) نروکار داریم.
توضیح اینکه در حقوق ان می با گسلرهای از دانشهایی روبهرو میشویم که حقاوق انا می
را پشلیبانی میکنند :منطق فلسفه ک م (مجموعه دانشهای عقلی) علم رجال و درایه الحادیث و
حدیثشنانی و علم تفسیر قرآن (که بر ملون و فهم عرفی ملن و نیز گزارههای معلبار دینای پایاه
دارد) علم احول فقه (که خود بر منطق ک م فلسفه و گزارههای معلبر دینی و نوعی زبانشنانای
ملعارف پایه دارد) .بهطور عمده این معرفتها را میتوان در معرفتهای دینی فلسافی (عقلای) و
معرفتهای عامیانه و ملعارف (مانند لغت عرب و تفسیرهای ملعارف مانند ظهورا

و جمع عرفی

بین عام و خاص و حم مطلق بر مقید) خ حه کرد (ر.ک .شهید ثانی  6049ص.)15-11
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در نظامهای حقوقی کنونی دنلهای از گزارههای علمی نیز راه یافله انات .هار چناد بسایاری
آرزو میکنند که دانش حقوق یکسره علمی شود و از انواع دیگر معرفات پیراناله شاود (
pp.2-10

Black,

 )1976,این امر حلی در حقوقهای کشورهای اروپاایی و امریکاا تحقاق نیافلاه انات و

اخ ق میه

و عرف هنوز بتش عمدهای از این نظامهای حقاوقی را باه خاود اخلصااص داده

انت.
بدین نان میتوان گفت معرفتهای حقوقی آمیزهای انت از انواع معرفتهای فلسفی دینای
علمی و گاه ایدلولوژیهای نیانی و معرفتهای عامیانه و روزمره که از عرف و عاد های عام و
خاص اجلماعی اقلصادی و فرهنگی نشأ

گرفلهاند .اما نحوة تألیس این معرفتها و اینکاه کادام

نوع از معرفت در یک نظام حقوقی خاص برتری دارد تابع بررنی وضع ویژه و خاص هار نظاام
حقوقی انت و بهطور کلی نمیتوان یک الگوی یگانه را طراحی کرد .برای نموناه در نظاامهاای
آنگلو امریکن که بیش از همه نلیجة توجه به عرف انت االبله عرف خاص دادرناان گازارههاای
برآمده از افکار و اندیشههای دادرنان نقش احلی دارد و بایاد دیاد کادام دناله از معرفاتهاای
فلسفی یا دینی یا فهم ملعارف و عامیانه بر فضای ذهنی آنان نیطره داشله انات .همچناین بارای
نمونه ممکن انت که دادرنان یونانی به دلی دوران رونق تفکر فلسفی از انلداللهای فلسافی و
عقلی بیشلر پیروی کرده انت و گزارههای دیگر را در نایة گزارههای عقلی تفسایر کارده باشاند؛
شاید بلوان حقوق روم را نیز تا حدی به همین نحو تفسیر کرد.
اما حقوق امریکا را بهویژه در قرنهای اولیة شک گیری باید تابع عرفها دانست چنانکاه باه
اعلقاد نامنر برای آنکه حقوق موضاوعه و رنامی کارآماد باشاد و بلواناد رفلارهاای انساانی را
بهخوبی تنظیم کند باید قوانینی وضع کند که آینة احکام اخ قی و رنوم عرفی باشد .نامنر معلقد
انت رنوم اخ قی تأثیر فراوانی بر بسیاری از جنبههای زندگی اجلماعی داشله انت و شیوههاای
حکوملی نمیتواند این شیوههای قومی را دگرگون کند .به بیانی هیچ قانون موضوعهای نمیتواناد
رنوم اخ قی مردم را دگرگون کند (برای مطالعة بیشلر ر.ک .علیزاده  6931ص.)14-10
همچنین در یک نظام حقوقی برگرفله از آموزههای دینای خااص ممکان انات آماوزههاا و
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گزاره های دینی مربو به روابط حقوقی در برترین جایگااه باشاد و معرفاتهاای دیگار منطقای
فلسفی و علمی براناس آن اندیشههای بنیادی فهم و تفسیر شوند .براناس این بررنی تااریتی و
جامعهشناخلی میتوان به نلسلهمراتبی در معرفتهای دینای فلسافی علمای نیانای و روزماره
دنت یافت نلسلهمراتبی که باید با توجه به جامعهشنانی تاریتی یک نظام حقوقی ترنیم شاود.
باید توجه کرد دنلیابی به این نلسلهمرات

آنان نیست .مث ً در حقاوق انا می الیاة نتسالین

معرفتهای دینی انت اما خود این معرفتهای دینی براناس معرفتهای ملعارف زباانشاناخلی
فهم و تفسایر مایشاود و معناا دارد .آنگااه

منطق و فلسفة حاکم بر ذهن مفسران قرآن و روایا

معرفتهای فلسفی در رتبة بعاد جاای مای گیرناد و ایان بادان معنانات کاه عقا بایاد طاوری
نازماندهی شود که با گزارههای دینی ملعارض نباشد نپس معرفت علمی که ممکان انات بار
نر جایگاه دوم با معرفت عقلی جدال کند و نرانجام معرفتهای نیانی یا ایدلولوژی که رناماً
در جایگاهی پس از آن نه قرار میگیرد ولی این فقط مورخان اندیشه و جامعهشنانان معرفات و
جامعهشنانان نیانیاند که میدانند چگونه آموزههای نیانی محلوای خود را بر معرفتهای دینی
(یا دنتکم بر نحوة تفسیر آنها) فلسفی و علمی تحمی میکنند و مراد خود را محقق مایکنناد.
البله در آخرین نطح نیز «فهم ملعارف» قرار میگیرد.
در نظام حقوقی ایران این نلسلهمرات

اندکی ملفاو

انت زیرا این نظم یا نظاام حقاوقی را

میتوان از نظر قواعد نظریهها و نهادها بهطور کلی به دو بتش مبلنای بار مایه
میه

بتشبندی کرد .در بتش مبلنی بر میه

نامبلنی بر میه

ماجرا همان انت کاه گفلاهایام اماا در بتاش

(که اکنون از نظر فراوانی قواعد و مقررا

تشکی میدهد) نلسلهمرات

و ناامبلنی بار

بتش عظیمی از حقاوق موضاوعه را

به نحو دیگری انت و پس از رعایت معرفتهاای کلای دینای باه

معرفتهای نیانی و علمی توجه خاص دارد و آنگاه معرفتهای فلسفی و پس از آن به توجه به
معرفتهای عامیانه و ملعارف نیز تأکید شده انت .کشمکش آشکاری میان معرفتهاای نیانای و
علمی در موضوعا

متللس حقوقی در همة نظامهای حقوقی دیده میشود.

بنابراین چگونگی مشارکت معرفتهای گوناگون (فلسفی دینی علمی نیانی و روزماره) و
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درجة اهمیت هر یک و نلسلهمرات
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نهادها و نازمانهای حقوقی منظومة معرفتهای حقوقی یک نظام حقاوقی را مشاتص مایکناد.
اکنون میدانیم در حقوق ایران معرفتهای دینی فلسفی علمی نیانای و روزماره درکارناد اماا
ترنیم دقیق نلسلهمرات

حاکم بر آنها کاری جداگانه و خطیر انت .همچنین نهم هار یاک از

معرفتهای پیشگفله در همة انواع فعالیتهای حقوقی یکسان نیسات پاس نااگزیر باه هار یاک
جداگانه و بهطور کوتاه اشاره میکنیم.
معرفتهای حقوقی برآمده از فعالیتهای حقوقی
در عرحة نظم یا نظام حقوقی هر جامعهای فعالیتهای گوناگونی انجام میگیرد اما چهار دنله از
آنها بسیار مهم انت و در ایجاد قواعد حقوقی و تحاول آنهاا نقاش احالی دارد و حاحا ایان
فعالیتها در واقع احلیترین منابع حقوقی هر کشوری را فراهم میکند (برای مطالعة بیشلر دربارة
این فعالیتهای حقوقی و رو

ویژة هر یک از آنهاا ر.ک .کاتوزیاان  6911ج 5ص966-959؛

علیزاده .)6931
معرفت حقوقی قانونگذارانه

البله در هر کشوری قانونگیاری کاری بس مهم و دشوار انت و فرایند آن گیر از مراح گوناگون
نظری و تجربی را شام میشود .میدانیم در این نوع فعالیت حقوقی باید باه هماة معرفاتهاای
دینی فلسفی نیانی علمی و روزمره توجه شود .آشکار انت که از نویی براناس اح چهاارم
قانون انانی جمهوری ان می ایران همة قوانین باید ان می باشند .بنابراین رعایت معرفتهاای
دینی در رتبة نتست قرار میگیرد اما این فقط قدم نتست انات .آنگااه دیاده مایشاود مصاالح
نیانی و عمومی خود را بر برخی آموزههای میهبی تحمی میکند و مقدم میدارد و البله در ایان
 .6این مسئله که هسلی اجلماعی حقوق به حور یک نظم انت یا نظام خود مسئلهای بسیار مهم انت که اخال ف نظار
اندیشمندان و جامعهشنانان حقوقی را برانگیتله انت .در این نوشلار جای شر آن کشمکشِ دامنهدار نیست.
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مصلحتاندیشی گاهی معرفت نیانی بر معرفت علمی مبلنی میشود .بنابراین در نظاام حقاوقی
جمهوری ان می ایران رعایت معرفتهای دینی در قانونگیاری اح قرار میگیرد اما ایان احا
انلثنا دارد.
معرفت حقوقی دادرسانه (رویة قضایی)

البله نقش دادرس و فرایند دادرنی در نظامهای گوناگون حقوقی ملفاو

انت و قطعاً یک قاضی

کامنالیی با یک قاضی در کشور فرانسوی یا نوییسی و اینها همه باا یاک دادرس در کشاورهای
نونیالیسلی و نیز کشوری ان می تفاو
عمدهترین کار دادرنان تطبیق کلیا

دارد .به هر حال در کشوری کاه قاانون نوشاله دارد و

قانون بر جزلیا

بیرونی انت بهکارگیری معرفت عقلای و

تحلیلی (منطقی و فلسفی) احلیترین منبعی انت که یک دادرس آن را بهکاار مایگیارد .در عاین
حال قاضی و بهویژه قاضی دادگاه کیفری از معرفتهای علمی نیز بینیاز نیست همچناین بایاد
معرفتهای روزمره و فهم ملعارف را نیز بهکار گیرد .اما رنماً به دادرنان توحیه میشود در مقاام
اجرای عدالت ضرور ها و مصالح نیانی را دخالت ندهند کاری که برای قانونگایار توجاه باه
آنها امری نیکو شمرده میشود .همچنین اگر قاضی مجلهاد باشاد و قاانونی در آن زمیناه وجاود
نداشله باشد میتواند بهطور مسلقیم به منابع معرفت دینی مراجعه کند.
دادرنان نمیتوانند آرای کلی حادر کنند اما حاح تفسیرهای آنان و انلداللهای قضایی کاه
در مقدمه آرای خود میآورند میتواند قواعدی را شنانایی کند تفسیر ویاژهای را پایش نهاد یاا
کانلی قانون را جبران کند و این رنوب اندیشههای قضایی و معرفتهای حقوقی به عنوان «رویة
قضایی» شناخله میشود .بیتردید میتوان گفات «رویاة قضاایی» کارآمادترین و ماؤثرترین ناوع
معرفت حقوقی دادرنانه انت که تعین اجلماعی و تاریتی پیدا میکند و باه شارحی کاه خاواهم
گفت آنمان و زمین جهان حقوق را به نمت عدالت با هم آشلی میدهد.
معرفت حقوقی اندیشمندانه

اندیشمندان حقوقی نیز بار حسا

اینکاه چاه مباانی فلسافی یاا ک مای دارناد اناواع گونااگون
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معرفتهای دینی فلسفی علمی نیانی و روزمره را برای بیان تفسیرها و پژوهشهای خود بهکار
میگیرند .مجموعه کارهایی که اندیشمندان حقوقی انجام میدهند نیز گوناگون انت :کارهاایی کاه
در جهت اح

نقد تکمی و تفسیر قوانین مایکنناد و تاأثیری کاه بار اندیشاههاای قضاایی و

انلداللها و نیز شک گیری رویة قضایی و جهتدهای آن و گااه بازداشالن تفسایرهای قضاایی از
تحقق یک رویة قضایی نادرنت و موارد دیگر دارد (برای مطالعة شارحی تفصایلی نقاش و ناهم
اندیشههای حقوقی ر.ک .علیزاده  .)6911در اینجا نیز گاه در یک نظام حقوقی مشااهده مایشاود
برترین نوع معرفت در کارگاه اندیشمند حقوقی معرفتهای منطقی و فلسافیاناد و گااه برتارین
معرفت معرفت دینی انت و گاه بیشلرین توجه به معرفتهای روزمره و عارف و عااد

مبایول

میشود.
معرفت حقوقی تعلیمی

حقوقدانان در مقام انلقال دانشهای حقوقی با همة معرفتهای دینای فلسافی علمای نیانای و
روزمره نروکار دارند .شر قوانین و تعلیم آن به نس های آتی و نیز شر و تفسیر رویة قضاایی
و تعلیم دکلرینهای حقوقی مفاهیم نظریهها و پارادایمها بهطور روشن طبقهبندی و بیان میشاود
و به هر حال دنتمایة احلی این فعالیت حقوقی در کار پژوهش حقوقی شک میگیرد ولای آن
دنتمایههای پژوهشی را نمیتوان به حور
کارآموزان وکالت و قضاو
آموز

ملنهاای تعلیمای در اخلیاار دانشاجویان حقاوق و

قرار داد بلکه باید فعالیتهای جداگانه و خاحی در جهت تهیة ملون

حقوقی انجام گیرد که در این کار میتوان از کارهای انجامگرفلاه در قلمارو قانونگایاری

دادرنی و پژوهشهای حقوقی بهره گرفت و آنها را حور بندی کارد و بارای تعلایم و تربیات
حقوقدانان دادرنان و قانونگیاران آینده بهکار گرفت.
جامعهشناسیمعرفتِ معرفت حقوقی دادرسانه (رویة قضایی)
بر این اناس مشتص میشود چگونه منظومههای گوناگونی از معرفتهاای پانجگاناه احالی در
کارهای قانونگیاری دادرنی پژوهشی حقوقی و آموز

و پارور

حقاوقی برانااس هادف و
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ویژة هر یک از آنها تأثیر میگیارد و یک نظام معرفلی پیچیدة حقوقی را ایجاد میکند .باه

هر حال میتوان معرفتهای پایه را همان معرفتهای دینی فلسفی علمی نیانی و روزماره در
نظر گرفت و بر آن اناس و با توجه به فعالیتهای حقوقی از شک گیری انواعی از معرفاتهاای
حقوقی قانونگیارانه (که فرآوردة آن ملون قوانین انت) دادرنانه (که محصول آن رأی دادگااههاا
آرای وحد

رویه و رویههای قضایی انت) تعلیمی (که محصول آن کلابهای درنای شار و

تفسیر قوانین و رویة قضایی ابزارهای دیگر آموز های حقوقی انت) و اندیشمندانه (که فرآوردة
آن مفاهیم تعریسها نظریهها و پارادایمهایی انت که در قال

دکلرینهای حقوقی بیان میشوند)

نتن گفت و تعین اجلماعی این معرفتهای حقوقی را یکساان ندانسات؛ زیارا موضاوع رو
جهتگیری تاریتی نبک بیانی منشأ جامعهشناخلی کارکرد اجلماعی و ممث انساانی و حاام ن
این معرفتها یکسان نیسلند و منظومة معرفتهای پایاه کاه ایان معرفاتهاای حقاوقی را ایجااد
میکنند نیز به یک ترتی
اندیشمندانه به رو

نیست و در این نوشلار با تعبیرهای قانونگیاراناه دادرناانه تعلیمای و

و کاارکرد ویاژة هار یاک از آنهاا اشااره کاردهایام .بناابراین کاار احالی

جامعهشنانی معرفاتهاای حقاوقی بررنای تاأثیر عواما اجلمااعی بار معرفاتهاای حقاوقی
قانونگیارانه دادرنانه اندیشمندانه و تعلیمی بهویژه بررنی رابطة ملقاب این معرفتهای حقاوقی
با معرفتهای حقوقی روزمره انت.
درجة صناعیبودن و دگرگونیپذیری رویة قضایی

برخی جامعهشنانان معرفت در بحث از فرایند کارکردیشدن جهانبینیهاای نسابلاً حاناعی یاک
نوعشنانی از آنها مطر کردهاند که بر حس

درجة حناعیبودن از باال به پایین ترتی

یافلهاناد

(:)Hamilton , 1977, pp.77-78
انطوره و افسانه ؛
1. Everyday legal knowledge
2. Artificiality
3. Myth & Legend
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زبان محلی طبیعی ؛
معرفت دینی؛
معرفت عرفانی ؛
معرفت فلسفی – ملافیزیکی؛
معرفت اثباتی و ریاضیا

علوم طبیعی و علوم انسانی ؛

معرفت فنی.
در میان این معرفتها هر معرفلی که بیشلر حناعی (غیرطبیعی) باشد نرعت دگرگونی آن نیز
بیشلر خواهد بود و بالعکس .در واقع بین میزان دگرگونیپییری آنها و حناعی بودنشان رابطهای
مسلقیم وجود دارد .انطورهها و افسانهها که به کملرین میزان حناعیاند از هماه کملار دگرگاونی
میشوند اما معرفتهای فناورانه و علوم طبیعی و انسانی کاه محصاول کاار یاک گاروه کوچاک
اجلماعی انت پییرای دگرگونیهای بسیار نریعاند .البله این طبقهبنادی توناط جامعاهشناناان
نامداری چون ممرتُن نقد شده انت اما بیش از همه به مبنای این طبقهبندی و لزوم اثباا

تجربای

آن توجه شده انت .اینکه مث ً چرا معرفت عرفانی مصنوعیتر از معرفتهای دینی و زبان محلای
در نظر گرفله شده انت (برای مطالعة بیشلر ر.ک.)Merton , 1973, pp.22-23 .
براناس این مطالعه میتوان معرفتهای حقاوقی پایشگفلاه را از نظار درجاة حاناعیباودن
قانونگیارانه دادرنانه تعلیمی و اندیشمندانه طبقهبندی کرد و در این کار از منظومة معرفلی بهکاار
گرفله شده در آنها نیز بهره گرفت .بهطور کلی میدانیم که قطعاً درجة حناعیبودن معرفاتهاای
پایه به ترتی

زیر انت:

معرفتهای روزمره و عامیانه؛
معرفتهای دینی؛
1. Natural folk-language
2. Mystical knowledge
3. Positive knowledge & Mathematics, Natural science & Geisteswisseschaften

 614

حقوق خصوصی ،دورة  ،11شمارة  ،1بهار و تابستان 1313

معرفتهای فلسفی؛
معرفتهای علمی؛
معرفتهای نیانی و ایدلولوژیک.
در این طبقهبندی معرفتهای روزمره و عامیانه کملرین درجة حناعیباودن را دارناد پاس در
مقاب دگرگونی مقاومت میکنند و معرفتهای نیانای و ایادلولوژیک بیشالرین حاناعیباودن را
دارند و به نرعت میتوانند ملحول شوند.
برای طبقهبندی معرفتهای حقوقی چهارگانه نیز باید مشتص کرد نهم اندیشههای پانچگاناه
طبقهبندیشده در آنها تا چه اندازه انت تا بلوان درجة حناعیبودن آنها را مشتص کرد:
 .6معرفتهای حقوقی دادرنانه؛
 .5معرفتهای حقوقی قانونگیارانه؛
 .9معرفتهای حقوقی تعلیمی؛
 .0معرفتهای حقوقی اندیشمندانه.
اکنون نمیتوان بهطور قاطع درجة حناعیبودن این معرفتها را اندازهگیاری کارد بلکاه بایاد
دربارة مصداقهای هر یک از معرفتهای چهارگانه جداگانه اظهارنظر کرد .هرچه بهارهمنادی آن
معرفت از معرفتهای حناعیتر بیشلر باشد نرعت دگرگونیپییری آن بیشلر خواهد بود و هرچه
از عرف و معرفتهای دینی بیشلر نود ببرد به دگرگونیپییری آن کملار مایتاوان امیادوار باود.
برعکس آنگاه که معرفتهای حقوقی بیشلر بر معرفتهای علمی و نیانی مبلنی باشاند نارعت
دگرگونی آنها نیز بیشلر خواهد بود و به آنانی در نایة مباانی علمای دیگار یاا مصاالح نیانای
ملفاو

دگرگون میشوند.

در پایان باید به این نکلة ناگفله توجه کرد که نطحی از معرفت حقوقی در هر جامعهای یافت
میشود که تاکنون از آن نتن نگفلهایم زیرا بیشلرین تعین اجلماعی و کملرین درجة حناعیبودن
را دارد .ولی بهطور رنمی ملون ویژه و مطالعهشدنی ندارد و آن «معرفت حقوقی عامیاناه» انات.
همان عرف و عادتی که خود را نرانجام بر انواع دیگر معرفت تحمی میکند و این رویاة قضاایی
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انت که به بهلرین وجه آن را فهم و حور بندی کرده انت با قواعد دیگر نازگاری کرده انات
و با الهام از اخ ق و عدالت و ارز های برتر آن را به جهان قواعد حقوقی وارد کرده انت.
واسطة آرمانگرایی و عملگرایی

از مجموع بررنیهای انجامگرفله نلیجه میشود معرفات حقاوقی دادرناانه هام از آن جهات کاه
جایگاه اجلماعی -حقوقی ویژه ای دارد -از نظر معرفتشنانی حقوقی در برگیرندة همة ارز ها
آرمانها و هنجارهای حقوقی جامعه خود انت و از نظر حرفهای در ارتبااطی پیوناله باا زنادگی
اجلماعی روابط حقوقی و نازمانهای حقوقی و حقوق در مرحلاة اجرانات – و هام از دیادگاه
معرفتشنانی اجلماعی -حقوقی اندیشهها و معرفتهایی ایجاد مایکناد کاه هام از آرماانهاا و
ارز های حقوقی و جهتگیریهای کلی نظام حقوقی چندان دور نمیافلد و هم با درک نیازهاای
زندگی اجلماعی و ضرور های اقلصادی و نیانی در هنجارهای حقوقی باه گوناهای دگرگاونی
ایجاد میکند که نظام حقوقی ثابت بهنظر میرند اما در واقع به آهسلگی دگرگون مایشاود و باا
زندگی و واقعیتهای اجلماعی ملنان تر میشود.
این گونه اندیشهورزی حقوقی پیونله با اجرای قواعد حقوقی و عملکرد نازمانهاای حقاوقی
آمیتله انت و مانند وانطه و تعدی گر عم می کند و آنامان و زماین نظاام حقاوقی را باه هام
نزدیک و با هم نازگار میکند البله اگر خود

آماج و قربانی ونوناههاای زنادگی اجلمااعی و

جاذبة آرمانگرایی افراطی نشود .به همین دلی

بیشلر ملفکران و جامعهشنانان حقاوقی دادرس را

حرفاً یک ماشین تطبیق قواعد بر حوادث نمیدانند.
نتیجه
گفله شد نوعی نظم نسبی بر زندگی آدمیان حکمفرما شده انت و نقش دادرنان در جامعه همواره
با ناخلارهای اجلماعی تاریتی و فرهنگی آن نرزمین تنان

دارد و در هر حور

رویة قضایی

عاملی پویا برای پانداری از رنوم اخ قی و قواعد عادالنه انت .در عین حال نظمی که بار کاار
دادرنان حاکم انت نقش ویژهای در انجامدادن وظایس آناان دارد و هرچاه ایان نظام عق نیات

 611

حقوق خصوصی ،دورة  ،11شمارة  ،1بهار و تابستان 1313

حوری و ماهوی بیشلری داشله باشد و نظاار

درونای (تربیات واالی آناان) و بیرونای شابکهای

(ازطریق دانایان حقوق و افکارعمومی و نظار های دنلگاه قضایی) برآن بیشالر و ماؤثرتر باشاد
کارآمدی بیشلری خواهد داشت و به همین میزان از تفسیرهای دلبتواهی دور میشود.
همة حقوقدانان از این نکله نتن گفلهاند کاه قاانون بشاری نمایتواناد نساتهای ملنانا

و

عادالنه برای همة عرحههای روابط حقوقی تا ابد باشد و بناابراین حلای اگار مانناد واقاعگرایاان
حقوقی مبالغه نکنیم باید نقش رویة قضایی را در بهکارگرفلن نهایی قواعاد خشاکم قاانون و نیاز
تأمین خودایجادگری و خودتکمی گری نظم قضایی پییرفت .رویة قضایی انعطاف الزم را در نظام
حقوقی ایجاد میکند انعطافی که با ویژگی فرهنگی یک نظاام حقاوقی نیاز ناازگار باشاد یعنای
ملغیر اما ثابت باشد .چیزی که باعث میشود تفسیرهای قضایی به نوعی آنارشیسم قضایی و آرای
دلبتواهی منلهی نشود وجود عق نیت حوری و ماهوی انت که با توجه به عواما فراحقاوقی و
شیوههای دادرنی عق نی بر کار دادرنان نوعی نظار

درونی و بیرونی را اجرا میکند.

آنگاه نشان دادهایم که حلی از نظر منظومه معرفتهای حقوقی یک نرزمین جهتگیاریهاای
کلی دادرنان (رویة قضایی) کارآمدترین نوع اندیشه ورزی حقوقی انات هار چناد بادون کانشِ
ملقاب معنادار و معطوف به اهداف با انواع دیگر اندیشاهورزی حقاوقی (قانونگیاراناه تعلیمای و
اندیشمندانه) کار دادرنان از جهلی با دشواری روبهرو میشود :یا مانند عارف تاودههاا اهاداف و
ارز ها را فرامو

میکنند و یا از ضرور های زندگی اجلماعی و نیازهای زمان و فهام مردماان

خویش از عدالت دور میمانند.
معرفت های حقوقی دادرنانه (رویة قضایی) از آنجا که با نیازهاای اجلمااعی و درک ملعاارف
مردم از عدالت نروکار دارد از نویی به ثبا

بیشالر تمایا دارد و از ناوی دیگار مانناد یاک

مدیوم (وانطه) میان معرفتهای حقوقی قانونگیارانه (بیشلر عما گارا و ملکای باه معرفاتهاای
نیانی) و معرفت های حقوقی اندیشمندانه (بیشلر عق گرا و ملکی بر معرفتهای دینی و فلسافی
و علمی) عم میکند و میتواند آن آنمان آرمانگرایی (قانونگایاری) و ایان زماین عما گرایای
(عرف) را به هم نزدیک کند و ارتبا دونویة میان آنها نیز تأمین کند .البله چنین نقاش خطیاری
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برای دادرنانی نرافراز باهو
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قضایی آنان تصورشدنی انات .نانّت گرانقادر انا می نیاز تأکیاد دارد دادرناان بایاد از میاان
عالمترین و عالیترین افراد جامعه برگزید شوند :مجلهدین جامعالشرایطی که جامع فضای آدمیاان
باشند؛ همان انگشتشماری که در هر نرزمینی نتبگان جامعه محسوب میشوند.
بدینسان این وانطه میان آرمانگرایی و عم گرایی خطیرترین نقاش را در نظاام حقاوقی ایفاا
میکند :آگاهی از ارز ها و آرمانهای حقوقی و جهتگیریهای جامعه در مسیر عدالت و هماراه
با عرف تودهها در فهم نیازهای زندگی روزمره آنان حقوق زنده و نظام حقوقی را در مسیر ناوعی
عق نیت ماهوی به حرکت درمیآورد .خواندن حدیث مفص از این مجم بر عهدة آنانى خواهاد
بود که هر خطیر برگزیدن را دادرنان و تربیت آنان را به عهده دارناد و بایاد کااری کنناد کاه در
پیشگاه خداوند ملعال و بندگانش رونفید و نرافراز باشند.
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