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منطق فهم حقوقی در نظام وحیانی
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موسیزاده*

چکیده
یکی از مهمتر ین مباحث بنیادین در هر نظام حقوقی ،بحثث در صوثوب بثود ب نبثود «منطث
حقوقی» ب بیان نوع ،ماهیت ،کارکرد ب ابعاد آن ،بهمنظور تبیثین ب تسیثیر القینثی ب االثی ی
حقوق ب احیراز از جمود ب صودکامگی االت .در این زمینه ،هر یک از نظامهای حقثوقی ،منطث
صاصی را طراحی ب ترالیم کردهان  .در این پژبهش ،موضوع اصلی ،تبیین مشخوات ب ممیثاات
منط حاکم بر نظام حقوقی بحیانی ب بیان ضوابط حاکم بر فهم حقوقی بهمنظور تحق غایثات
آن از مییر القینی ب االی ی االت .این نوشیار با بهرهگیثری از رب توصثیسی-تحلیلثی ب در
پاالخ به این پرالش کثه نظثام حقثوقی بحیثانی بثرای ادراو حقثوقی از مثه الثامان منطقثی
برصوردار االت ،به تبیین منط حقوق ب مراحل تحویل فهثم مناالثن نظثام حقثوقی بحیثانی
پرداصیه االت .یافیهها ب نیایج پژبهش بهطور اجما ی این االت که بثا اتکثا بثر منطث تسریثو ب
تقویت نقش القل ب ا هام گرفین از «االسار اربعه» ب صعود از مواد بثه منشثو ب الثیر از منشثو بثه
مبانی ،اصول ب قواال حقوقی ب تبیین مواد ب مساد حقوقی در پرتو ضوابط منط حاکم ،میتثوان
به مجموالهای االی ی ،الازبار ب هماهنگ دالت یافت.
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مقدمه
با پیش فرض ربشن بودن مسهوم ،میییی ،اه اف ب کارکردهای حقوقی ،میتوان گست که نظثام
حقوقی ،نظامی االی ی ب مبینیبر قوانین ب قاال ههای منطقی االت ب هر نوع ادراو ،االینیاج ب
االینباط حقوقی محوول الیر االی ی ب مبینیبر اللوو منطقی از مق مات معلوم بثه نییجث
مجهول االت که بر این االاس ب برای اینکه الامان کارام  ،جامو ب ربزآم ی برای فهم ب النجش
نظام حقوقی ارائه شود ،منط حقوق ،الامان یافیه االت .یکن میئل اصلی ،که این نوشثیار در
راالیای تبیین دقی ب شساف آن شکل گرفیه ،آن االت که منط حقوق با بجود اهمیت فرابانی
که دارد ،در نظامهای حقوقی غیربحیانی از صألها ب بحرانهای مشثیرو رنثج مثیبثرد ب نظثام
حقوقی بحیانی هم اگر ب بن ترالیم منط مخیص آن رها شود ،گرفیثار اصبثاریگثری ،جمثود
فکری ب احیانا صودکامگی میشود .بر این االاس الؤال اصلی ب مشخص پژبهش ،این االثت کثه
نظام حقوقی بحیانی برای فهم ب االینباط مناالن حقوقی از ک ام الامان منطقی برصوردار االت؟
که فرضی نوشیار بر این مبینی االت که نظام حقوقی بحیانی بهد یل منشو حکیمان آن ب اتکا بر
حقای تکوینی ب برصورداری از اد االینباطی القل ب نقل ب غایات ب اه اف مخیص به صثود ،از
منط االینباطی – ادراکی االی ی ب اللوو منطقی الازبار برصوردار االت .بر این االاس ب بثا
در نظر گرفین میئل پژبهش ب الؤال ب فرضی تحقی  ،موضوع به اقیضای تلقی دینثی از آن ،از
ابعاد حقوقی ،منطقی ،فلیسی ب اصو ی بررالی میشود ،هرمن توجه بثه همث ابعثاد مثذکور در
بادی امر ناهمخوانی النوان با معنون را جلوهگر میشود .اهمیت ب ضربرت تحقی هم در این امر
نهسیه االت که االاالا هر نظام حقوقی بر نظامهای اللمی ب فلیسی صود مبینی االت ب بیگمثان
نمیتوان برای هم نظامهای حقوقی با داشین مبانی ،منابو ،اه اف ب کثارکرد میسثابت ،طریث
االی ی باح ی را بهالنوان منط حقوقی معرفی کرد ب از آنجا که نظام حقوقی بحیانی دارای
صاالیگاه ،منابو ب مبانی حقوقی میمایا االت ،ضربری االت که در مقثام ادراو ب فهثم حقثوقی،
منط میناالن با آن طراحی ب ترالیم شود.
در صووب پیشین ادبیات موضثوع ،بثا بجثود قثوت ب غنثای مناالثن ادبیثات انگلییثی ب
فرانیویزبان ب نظریهپردازیهای قابل تومل در منط حقوق نظامهای غیربحیانی ،بایث یثادآبر
ش که پژبهش در صووب منط حقوق نظام بحیانی یا پرداز ماجی به آن در کنار تحلیثل
نظامهای دیگر ،محوول دهههای اصیر االت که پژبهشهای دکیر جعسثری نگثربدی 8938ب
 )8911در کیابهای منط حقوق ب منط حقوق االیم؛ دکیر کاتوزیان  )8911در جل الثوم
فلیس حقوق منط حقوق)؛ دکیر صسری  )8913در کیاب د یثل القلثی میثیقل میثیقیت
القلی) مبحثی در فلیس حقوق ب اصول االینباط؛ دکیر جعسریتبار  )8911در فلیس تسییری
حقوق؛ دکیر ا شریف  )8938در منط حقوق ،دکیر الیمایی صراف  )8935در منط حقثوق
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م رن ب اصول فقه ب ...از این جمله االت که نوآبری این نوشیار ،ضمن ابینا ب اتکا بر یافیثههثای
پژبهشها ی مذکور ،ا هام گرفین از االسار اربعه ب قائل ش ن به همیرازی القل ب نقثل ب االثیعاره
از یافیههای منطقی -فلیسی در تبیین مراحل تحویل فهم مناالثن در نظثام حقثوقی بحیثانی
االت .بر این االاس ،این پژبهش با بهرهگیثری از رب توصثیسی-تحلیلثی ب بثا تبیثین نقثش ب
جایگاه «منط حقوق» ب ما شهای آن در نظام غیربحیانی بثهمنظثور نمایانث ن تحریثر محثل
نااع ،به معرفی نظام حقوقی بحیانی پرداصیثه ب در پثی آن در راالثیای برجیثیهالثازی منطث
حقوقی مخیار ،به ماهیت ب ضوابط منط حاکم بر نظام حقوقی پرداصیه ب در نهایت با دالییابی
به نیایج ب یافیههای تحقی  ،به الامان رالی ه االت.

منطق حقوق
 .1چرایی و ضرورت منطق حقوق
ق رت ان یشه ،قث رت االثی ل االثت ا وث ر8185 ،ق1 :؛ جعسثری نگثربدی )85 :8911 ،ب
ان یشه مهم ترین قوه ب الامل تمایا انیان از دیگر موجودات الا م ماده االثت ا مظسثر8189 ،ق:
 .) 88ان یشی ن دربارۀ ان یشه ،موضوالی االت که هااران الال فیالسه را به صود مشغول الاصیه
االت ،آنها برای النجش درالیی یا نادرالثیی حکمثت بثا همث اجثاا ب شثعبههثای آن8؛ دانثش
«منط » را به کار گرفین تا ضابطه ب معیثاری بثرای الثنجش فکثر صثحین از ناصثحین داشثیه
باشن .)Kahane, 1990: 23 1
به هر حال تومیت ان یشمن ان گاه جنب توصیسی داشیه ب گاه توصیهای یثا هنجثاری بثوده
االت .به دیگر الخن ،زمانی موضوع آن االت که انیان مگونه میان یش ب فراین فکر ب فهثم اب
مییت ب گاهی موضوع ،ارائ رب درالت ان یشی ن االت .شکلگیری اللم منط اغلثن تحثت
توثیر ربیکرد دبم صورت گرفیه االت ).(Gordon, 2000: 7
از الوی دیگر ،گییر دانشها ب تخووی ش ن آنها ،نیاز به بجود طری االثی ل صثاب
هر اللم یا دالیهای از اللوم را پ ی ه آبرده االت که همین امر ،به طرح مسهوم منط های مضثاف
 .8حکما ،حکمت را به االیبار اقیام موجود بر دب قیم نظری ب الملی تقیثیم مثیکننث ؛ مطا عث پ یث ههثایی کثه
هییی آنها در اصییار انیان نباش بر اله ۀ حکمت نظری ب پ ی ههایی که به اراده ب اصییثار انیثان باشث  ،بثر
اله ۀ حکمت الملی االت .حکمت نظری به مهار قیم منط  ،اللوم طبیعی ،ریاضی ب ا هی) ب حکمثت الملثی
نیا به اله قیم تقییم میشود اصیق ،ت بیر منال ب الیاالت م ن) ابنالینا.)88 :8913 ،
 .1در تعریف اللم منط گسیه ان  :آ ه قانونیه تعوم مراالاتها ا ذهن الن ا خطا الن ا سکثر ،یعنثی منطث بالثیلهای از
النخ قانون االت که رالایت کردن آن ذهن را از صطا در ان یشه موون میدارد میالب اهلل ،بیتثا90 :؛ ا مظسثر،
8189ق .)81 :منط راه ب رالم صحین ان یشی ن را میآموزد ب از مسی ترین دانشهاالثت صوانیثاری:8939،
95؛ همان.)81 :8919 ،
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یا فن االی ل مضاف در اللوم مخیلف منجر ش ه االت که دانش حقوق نیا از این دایره مییثنا
نییت  )Craia,1998: 471ب مون قواال حقوق همیشه باضن نییت ،به االی ل ب منط نیثاز
داریم که بجود ب االیقیل فن االی ل یا منطث حقثوق در همثین راالیاالثت ،مراکثه ادراو،
االینیاج ،االینباط ب اجرای حقوق در تمامی الطوح ب ابعاد االم از تقنین ،تبیین ،تسییر ،تطبیث
قضا) ب ...از طری یک فعا یت ذهنی حاصل می شود ب ایثن فعا یثت از آن جهثت کثه بحثثی ب
االی ی االت ،از منط الرمشمه می گیرد .بر این االاس ضربرت منطث حقثوق از آن حثا
االت که د یل مناالن را برای تومیمگیری فراهم میآبرد حبیبی .)10 :8919 ،ازاینرب نقش
آن مضبوط الاصین براین رب شناصیی مبادی پایه در فهم نظثام حقثوقی بثهصثورت قواالث ب
ضوابط مشخص ب جلوگیری از دصا ت الوامل نابح در فهم نظام حقوقی االت.

 .2اصالت منطق حقوق
بحث در صووب مسهوم ،ربیکرد ،اه اف ب بظایف «منط حقوق» ب ارتباط آن با نظام حقثوقی،
معرک آرا ب ان یشههاالت  .)Sunstein, 1998: 13-14پرالشهای مهمی کثه در ایثن صوثوب
مطرح میشون البارتان از اینکه :آیا منط حقوق همان منط ارالطویی النیی االت یا منط
صوری ریاضی ب تجربی؟ آیا منط حقوق همان منط برهان ب االی ل االت یا منط جث ل ب
اقناع؟ آیا منط حقوق اصا ت دارد یا ریشه در شهود اشراقی ب الرفان حقوقی دارد؟ آیثا منطث
حاکم بر حقوق همان منط المومی االت؟ یا منط حاکم بر االی لهای حقوقی ،منطقی بیژه
االت؟ ب الؤا ت میع د دیگری که هر یک از آنها ،ان یش فیالس حقوق ب فیالس اللم را به صود
مشغول داشیه االت  Craia,1998: 530؛کاتوزیان80-83 :8911 ،؛ ا شریف.)853-885 :8938 ،
صرفنظر از اینکه مه منطقی را مخیص دانش حقوق ب االی ل حقوقی ب انیم ،در القینثی
ب منطقی بودن ان یش حقوق نبای تردی کثرد ،مراکثه «در حقثوق از هثر دب مهثرۀ صثوری ب
ماهوی منط االیساده می شود؛ زیرا ،در منط صوری ،در صورتی مثیتثوان نیثبت بثه اصثابت
نییجه به باقو اطمینان یافت که مق مههای آن نیا منطب با باقو باش  .در منط مثاهوی نیثا
در صورتی میتوان ادالا کرد به حقیقت دالت یافیهایم که آنچه مثیگثوییم نییجث ضثربری دب
حقیقت مق ماتی باش » کاتوزیان.)88 :8911 ،
به هر حال ،منط حقوق ،بهد یل بیژگیهای موضوع صود ،اصا ت یافیه ب تابو محض منط
ریاضی ب تجربی نمان ه االت ب برای اینکه دالیگاه یا دانشثوارۀ کامثل ،کارامث  ،جثامو ب ربزامث
برای فهم ب النجش نظام حقوقی ارائه ده  ،الامان یافیه االت .)Stelmach, 2006: 87
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چالشهای منطق حقوق در نظام غیر وحیانی
ب

شایان یادآبری االت که منظور از نظام غیربحیانی ،نظامی االت که با اتکای صثرف بثه حث
تجربه ب پشت پا زدن به معارف فطری ،بحیانی ب همث معثارف غیرحیثی ب غیرتجربثی ،ریشث
هیییشناالی را به امور ا حثادی ب غیربحیثانی پیونث مثیدهث ب در تقابثل بثا توحیث انبیثای
ابراهیمی حضرت موالی ،الییی ع) ب حضرت محمث ب)) قثرار مثیگیثرد ،همثانگونثهکثه
مخا سان انبیا بارگترین معجاات آنهثا را منکثر مثیشث ن ب مثیگسینث « :ان هثذا ا االثاطیر
ا ب ین» انعام10 :؛ نحل11 :؛ نمل )39 :ب ذا غا ن الخنان میسکران نظام غیر بحیثانی ،همثان
میای را بیان می کن که اصل ب ریش آن به تسکر ا حادی مخا سان انبیا برمیگردد ،مه آنان که
د یل اثبات بجود ص ا را مطلقا باطل دانییه ب مه آنان که اصل بجود ص ا را منکر شث ه ،مثه
آنانی که ص ابن را در ح تجرب دینی پذیرفیه ب مه آنانی که معبود را از صا تسکیک کرده ب
ا وهیت را از ربوبیت ج ا فرض کردهان ب یا مه آنانی که اثبات ص ا را به براهین اصیقثی تنثال
دادن هیک )19 :8911 ،که فرجام این کاربان ب طیف الظیم فکری موجن ش که انیان نظام
غیربحیانی در دریای مواج ب مییطم حیرت ب الرگردانی غرق شود ب به هم حقای هیثیی بثا
دی ۀ شک ب تردی بنگرد ب از مسهوم ص ا فهمی ثابت ن اشیه باش .
به هر حال با بجود اهمیت ب نقش زائ ا وصف منط حقوق در نظامهای حقوقی ،بای اذالان
داشت که هم آالین ها ب موانو مییقل هر یک از منط های صثوری ب مثاهوی ،در نظثامهثای
حقوقی غیربحیانی از ما شهای مشیرو رنج میبرن که شای رباج شیوۀ افراطی قانونگرایی ب
مکین تسییر سظی ب تسییر مقی به مین در دبرهای Weinrib, 1998: 953؛ ا شثریف:8938 ،
 )193ب ظهور شیوۀ «نق قانونگرایثی افراطثی» ب تمیثک بثه آرمثانگرایثی در دبرهای دیگثر
Tebbit, 2000: 48؛ کاتوزیان )809 :8913 ،ناشی از همین ما شهای مشیرو باش .
تحول نظری حقوقی هان کلین در این زمینه مثالزدنی االثت؛ اب ابیث ا معیقث بثود کثه
نظام حقوقی دارای الاصت طو ی ب اللیلهمراتبی االت ب هر هنجار ب قاال های از قاالث ۀ فوقثانی
اتخاذ می شود ،کن بع ها در پاالخ به اشکال حاکمیثت منطث بثر «هیثتهثا» نثه «بایث ها»،
معیق ش که منط بثهطثور میثیقیم احکثام حقثوقی را کثه جثا «بایث ها» هیثین  ،شثامل
نمیشود .)Kelsen, 1992: 72
این تغییر مییر در تحول ان یشههای حقوق انان ایرانثی نیثا بثیتثوثیرنبوده االثت .منانکثه
النابین «حقوق زن ه»« ،جمثو مثابین نظثم ب الث ل» ب «آرمثان بثا تر از حقثوق زنث ه» یعنثی
«ال ا ت» ،در البارات یکی از محققان برجیی حقوقی ب نویین ۀ ممیاز ب م ق فلیثس حقثوق
مؤی ب د یل براین م الاالت8.
« .8کوشی هام با نق نهادهای مسی ب مااحم ،راه رالی ن به ال ا ت را هموار الازم ،از تثاریخ ب جامعثهشناالثی ب تحلیثل
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این نوع النابین ب البارات که در مقام نق قانونگرایی افراطی ب ربیکرد به آرمان ال ا ت بیان
ش هان  ،هرمن در ظاهر بییار جذاب ب میحورکنن هان  ،اما با یک مثا ش االاالثی مواجهنث ب
آن ال م معرفی ضابطه ب معیار مشخص برای تبیثین آرمثان «الث ا ت» االثت ب بثر ایثن االثاس
نیبیت ارز ال ا ت مهمترین ما شی االت که میوجه این ربیکرد میشود ،بهنحوی که الث ا ت
ب ارز ها را تابو ذائقه ب اللیق مردم ،قاضی ب دب ت در هر الور ب زمانه قرار میدهث ب مبنثای
معقو یت ب مقبو یت در منط حقوق به ارز های الرفی یک جامعه ب فرهنگ صاب تنال پی ا
میکن که ممکن االت با ارز های جوامو دیگر یا االوار دیگر آن جامعه میسابت باش .

نظام حقوقی وحیانی
مباحث نظام حقوقی ارتباط ناگییینی با مبانی معرفتشناالی ،هیییشناالی ،انیانشناالثی ب
منشثثو ب مبناشناالثثی دارد ،ازایثثنرب شثثناصت نظثثام حقثثوقی میسثثرع بثثر مبثثاحثی همچثثون
هیییشناالی ،معرفتشناالی ،انیانشناالی ب منشو ب مبناشناالثی االثت ،ازایثنرب بثا اتکثا بثر
مساهیم بنیادین مذکور به معرفی نظام حقوقی بحیانی میپردازیم8.

قوانین االیساده کردهام تا به حقوق زن ه دالت یابم ،ب ی هرگا به حقوق پای نبییم ب از آرمثانی کثه در دل داشثیم
غافل نمان م .گاه نیا شوق برقراری ال ا ت مرا از حوار قوانین بیربن برده االت ...العی من بر این االت کثه قثوانین
را محیرم شمرم ب نظم را نگاه دارم ب ی این شکیبایی نیا برای صثود حث ی دارد» کاتوزیثان81 :8911 ،؛ همثان،
« .)3 :8910الا یانی االت که در جییجوی راهی هییم که نظم ب ال ل را با هثم جمثو کنث  ...هث ف قانونگثذار،
اجرای ال ا ت االت ب قوانین اباار رالی ن به آن االت ...انیان نظم را گرامی می دارد تا در الای آن به ال ل رالث ...
احیرام به قانون زم االت ب ی هر قانونی محیرم نییت ...العی من براین االت که حرمت قوانین را پاس دارم ب ثی
همین که با قانون غیرالاد نه رببرب میشوم ،العی می کثنم از تمثام اباارهثایی کثه منطث حقثوق در اصییثار مثن
گذاشیه االت بر الر آن قانون بکوبم ب آن را از ربنث بینث ازم ...بثه هثر حثال از منطث حقثوق بثرای یثافین ارادۀ
قانونگذار در زمان بضو قانون االیساده نمیشود بلکه آن منط را ،بالیل اجرای ال ا ت قرار میدهنث » کاتوزیثان،
.)0 ،801 ،830 ،831 :8913
 .8از باب دفو دصل مق ر بای یادآبر ش که پرداصین به منین مساهیمی جنب شعاری ن ارد ،بلکه تبیثین ربیکثرد االاالثی
هر نظام حقوقی در مارموب جهانبینثی موجثود ،امثری ضثربری االثت .همثانگونثهکثه توثرین بثه البثاراتی نظیثر
«حاکمیت میعل به مردم»« ،حاکمیت باح ب تجایهناپثذیر»« ،بثه دنیثا آمث ن میثیقل ب آزاد انیثانهثا»« ،میوثف
الاصین حکومتها به بیژگیهایی مون ئیک ،الکو ر ب »...در قوانین االاالی کشورها موضوالی مرالثوم االثت کثه در
این راالیا ،اصل دبم قانون االاالی جمهوری االیمی ایران نیا در بیان پایههای ایمانی نظام به «اصیواب حاکمیثت بثه
ص ای یکیا»« ،بحی ا هی»« ،معاد»« ،کرامت انیان ب آزادی توأم با میئو یت اب در برابر ص ا » ب ...تورین دارد.
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 .1معرفتشناسی1
میان نظام حقوقی با مبانی معرفیی ،پیون ی بثی ب نیثبت المیقثی بجثود دارد ،مثون النوثر
کلی ی میائل نظام حقوقی در بحث معرفتشناالی االت .معرفتشناالی هم ،اللمثی االثت کثه
دربارۀ حقیقت معرفتهای انیان ب ارزشیابی انواع آنها ب تعیین معیار ص ق ب کثذب آنهثا بحثث
میکن حیینزاده .)83 :8911 ،در مباحث معرفتشناالی آرا ب نظرهثای فرابانثی بجثود دارد
که با کمی اغماض ،میتوان هم آنها را تحت دب دی گاه کلی تبیین کرد :دی گاه ابل که معیثار
معرفت ب فهم بشری را ح ب تجربه میدانث ؛ در ایثن دیث گاه ،منظثور از معرفثت ب شثناصت،
«معرفتهای قضیهای» االت ،یعنی بابر صادق موجه .دی گاه دبم معیق االثت هرمنث معثارف
ناز ه ب ابی ایی بهباالط ح ب تجربه حاصل میشود ،فراتر از آنها معارفی هم بجود دارد که در
این معارف به ح ب تجربه اکیسا نمی شود ب ضمن االینا به القل برهانی بثه معیارهثای بحیثانی
هم اهیمام میشود جوادی آملی .)31-39 :8911 ،ازاینرب در نظام بحیانی منظثور از معرفثت،
هم شناصتها ی بشری االم از اللوم حوو ی ب حضوری االت ب اگر کیی بخواهث دربثارۀ نظثام
حقوقی ،اظهارنظر کن  ،بای ه م مراحل ،مراتن ب معیارها را در نظثر بگیثرد ب حقثوق ب شثئون
هم اباارهای معرفیی را حسظ کن  ،بنابراین در نظثام بحیثانی معیثار معرفثت ب فهثم بشثری ب
گاارههای قضایای منطقی منحور در ح ب تجربه نییت ،بلکه فراتر از آنها ،معیارهای معثارفی
با تری همچون فطری ،قلبی ،شهودی بحیانی بجود دارن  ،معیارهایی که ریاضی ،کیم ،حکمت
ب الرفان نظری را اداره می کنن ب انیان اموری مون مجردات القلی ب مساهیم تجری ی محض را
بهباالط آنها ادراو میکن حیینزاده.)811-813 :8911 ،
2

 .2هستیشناسی

مباحث نظام حقوقی مبینیبر هیییشناالی االت ب هیییشناالی که مبینیبر القثل ب بحثی ب
میون دینی االت ،با هییی شناالی که در تجربثه ب القثل ابثااری ریشثه دارد ،یکیثان نییثت.
بنابراین اگر فقط قائل به بجود مادی نبوده ،بلکه در کنار آن به موجودات تام ماننث فرشثیگان،
حامین الر  ،وح ب ...ب موجود فوق تمام یعنی ص ابن قائل باشثیم ،بایث بپثذیریم کثه همثان
بجود فوق تمام نامیناهی ،تعیینکنن ۀ نظام حقوقی االت ،زیرا اب منشو هییی االت ب کل نظثام
تکوین ب تشریو تحت ت بیر ب ربوبیت اب قرار دارد .به هر حال درحا یکه نظامهثای غیربحیثانی،
هییی را به امور ا حادی منحور الاصیه ب اموری مثون فطثرت ،مجثردات ،بحثی ب ...را صرافث
بافیون میدانن « ،ان هذا ا ا االاطیر ا ب ین» انعثام10 :؛ نحثل11 :؛ مؤمنثون19 :؛ فرقثان،)0 :
1. Epistemology
2. Ontology
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نظام بحیانی به مابرای الا م ا حاد ب ماده با دی ه تردی ب شک نگاه نکرده ،بلکه به موجودات تام
که مجرد القلیان ب صا آنها ،االیقاد دارد ب کل نظام تکوین ب تشرین را تحت تث بیر ب ربوبیثت
اب میدان جوادی آملی.)11 :8911 ،
1

 .3انسانشناسی

منظور از انیانشناالی در اینجا انیانشناالی به مسهوم الام آن نییثت کثه شثامل همث اللثوم
انیانی ب رفیاری همچون تاریخ ،جامعهشناالی ،ربانشناالی ،اصیق ،الیاالت ،اللوم تربییی ،زبان،
زییتشناالی ،توزیو جمعیت ،ردهبن ی انیانها ،پیون نژادها ،صویوههای فیایکی یثا مسهثوم
انیربپو وژی 1ب  ...میشود ،بلکه منظور انیانشناالی به معنای صاب االت ب آن معرفیی االت که
به صاالیگاه ب جایگاه انیان در جهان هییی میپردازد که به آن ،شناصت فلیسی انیان نیا گسیه
میشود که انیان را بهالنوان یک کل ب نه صرفا یک میعل اجیماالی حا مثیکنث برنجکثار،
 )81 :8935پرالشهای مهمی که در این مسهوم از انیانشناالی مطرح میشثود آن االثت کثه
حقیقت ب هویت انیان مییت؟ جایگاه اب کجاالت؟ آیا انیان در الرض الایر پ ی ههاالت یثا در
طول آنها؟ آیا انیان در همین بع ظاهری ب جنب جیمانی صیصه میشود یا افابنبر آن دارای
بع دیگری االت؟ غایت صلقت اب مییت؟ ب ...که دالییابی به پاالخ الثؤا ت مثذکور ب حوثول
معرفت به انیان ب پی بردن به جایگاه صلقت ب ه ف صلقت اب در حیط دانثش انیثانشناالثی
االت ب آن البارت االت از «هر منظوم معرفیی که به بررالی بع ب یثا ابعثادی از بجثود انیثان
میپردازد» رجبی .)83 :8911 ،بای توجه داشت که زم انیانشناصیی ،جهانشناالی االت ب
نیا زم آن ،معرفت ب آگاهی به پیون جهان ب انیان ب آگاهی از انیانیت انیان االت ب شناصت
انیان میتوان راههای فرابانی داشیه باش که از منظر نظام بحیانی بهیرین راه آن ،النایت تام به
رهنمود انیانآفرین االت ،مراکه انیان ح بثا ب بقائا بابییه به ص ابن ب غنی با ذات االت .نظام
بحیانی مون مب أ بجود را صا قادر میعال میدان  ،ازاینرب مب أ پی ایش را حظثهای نادیث ه
نمیانگارد ب هیچ فرض اللمی ب القلی قائل نمی شود که انیان اصل هویت صود را بابییه به ص ا
ب ان  ،ب ی از مب أ فااللی صود مییقل المل کن  .به هر حال در نظام بحیانی ،انیان در هیثیی،
تافی ج ابافیها ی از نظام کیهانی نییت ،بلکه هم ذرات هییی انیان در الا م اثر میگذارد ،ذا
انیان یکی از اضیع الهگان مثلثی االت که یک ضلو آن جهان ،ب ضلو الوم آن پیون جهثان ب
انیان االت جوادی آملی.)80 :8938 ،

1. Humanology/Anthropology
2. Anthropology

منطق فهم حقوقی در نظام وحیانی 8299

 .4منشأ شناسی
مراد از منشوشناالی ،مب أ یا مقام تشثریو ب قانونگثذاری نظثام حقثوقی االثت .در منشوشناالثی
مهمتر ین پرالش این االت که باضو قواال حقوقی ب حقوق ب تکا یف مثه مقثامی االثت ب مثه
کیی قادر به بضو قوانین االت؟ ارز ب مب أ قواال حقوقی بر مه صاالیگاهی االیوار االت؟ آیا
ریشه در ارادۀ مردم دارن ؟ یا ریشه در ال ا ت ب طبیعت یا فطرت انیان؟ آیا آنها از امثور باقعثی
الرمشمه میگیرن یا از االیباریثات محثض ب ...؟ از منظثر نظثام بحیثانی حاکمیثت در جامعث
میم ن مبینی بر ت ین ،ح طل ص ابن االثت «ان ا حکثم ا ا »...یوالثف )15 :ب بحثییثابی
دربارۀ قانونشناالی نیا منحور به انیان کامل یعنی پیامبر ب) االت .در مرحل بع ی ،جامع
میم ن بشری بهبالیل برهان القلی یا د یل معیبر نقلی کشف میکن قانونی که ص ا به پیثامبر
ب) آموصت مییت؟ بنابراین اثر برهان القلی همانن د یل معیبر نقلی آن االت که یک میسکر
از راه تومل ب ت بر در «منابو» معرفیی به «مبانی» برال ب از «مبانی» به «مواد قانونی» راه یابث
جوادی آملی.)11 :8931 ،

بر این االاس ،منشو ب صاالیگاه حقوق هیچک نییت جا صانو انیثان کثه محثیط بثر اب ب
الا م به نیازهای ابالت .ص ابن در کیاب تشریو که «تبیانا کل شثی » االثت ،ذرهای از حقثوق
کیاب تکوین را که مقام حقیقی انیان االت ،کم نگذاشیه ب مون صث ای الثبحان حث محثض
االت ،منشو هم حقوق ،ذات میعا ی ابالت .ص ابن میفرمای « :ا حث مثن ربثک» آلالمثران:
 ،)35یعنی مب أ ب منشو ح ص ابن االت.
در پایان بای گست که نظام حقوقی بحیثانی براالثاس مسثاهیم بنیثادین مثذکور ،منبعثث از
مشربالیت ا هی ب حاکمیت دینی بوده ب مجموالهای از مبانی ،اصول ب قواال حقثوقی االثت کثه
یافیگاه آنها نقل مورح ب القل مبرهن میباش  .با این توضین که در نظام حقوقی مبینیبر تسکثر
بحیانی ،تنها اراده ب اللم از ی ص ابن مشخصکنن ۀ قواال حقثوقی االثت ب از آنجثا کثه منشثو
اصیل مبانی ،قواال ب احکام ،ارادۀ ص ابن االت ،ناگایر اد مشربالیت احکام ب م ارو آنهثا نیثا
اموری صواه بود که بیوان ارادۀ ا هی را در آن جیتبجو کرد ب ب ان دالت یافت ،مراکه اد ثه،
حکم شرالی را تو ی نمی کن  ،بلکه حکم شرالی مکشوف اد ه االت ،که این اد ه یا نقل االت یثا
القل؛ که در اد نقلی بع از ارجاع میشابه به محکم ب جمو د ی مطل ب مقیث ب ...ب تثرجین

 8299فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،94شمارۀ  ،9زمستان 8941

الن ی ب بع از الرض نهایی آنها بر قرآن کریم ب النت قطعی یعنی منشو ب مبنا ،به آنها االثیناد
ش ه ب این ربن مجرای االثی ل ب پثژبهش قثرار مثیگیثرد ب در قیثم دیگثر بثه االثی ل ب
االینباطی که بیوان بهبالیل آن به «حکم شرالی» رالی  ،د یل القلی گسیه میشود ،یعنی القثل
به این النوان که کاشف از احکام شرالی ا هی االت ،د یل شناصیه میشود که صثود ایثن بثه دب
قیم تقییم می شود :حکم القلی مییقل یا همان مییقیت القلی کل ما حکم به ا عقثل حکثم
به ا شرع) ب حکم القلی غیرمییقل یا همان االثیلاامات القلثی اصثسهانی983 :8911 ،؛ مظسثر،
8181ق 111 :ب  .)113در این قیم نیا همان اللوو مذکور طی میشود.

ماهیت و ضوابط منطق حاکم بر نظام حقوقی
اکنون پ از آشنایی اجما ی با مساهیم بنیادین نظام حقوقی بحیانی ،زم االت ماهیت منطث
نظام حقوقی ب ضوابط حاکم بر آن مشخص شود.

 .1منطق تفریع
در نظام حقوقی بحیانی بحث ب بررالی در صووب اد ه ب راههای االینباط ب االی ل حقثوقی،
بر اله ۀ منط تسریو یا ه مان اصول فقه االت کثه مباحثث بالثیو االثینباط ،تبیثین ب تسیثیر
قوانین را منط تسریو به الامان میرالان .
ه ف در این منط  ،تعلیم ب تعلم طرق تسریو احکام االت بر منابو ب اد ه ب میتوان براالاس
ربایت «اللینا ا قا ا صول ب اللثیکم ا یسریثو» حثر الثاملی8181 ،ق )38 :اللثم اصثول فقثه را
«منط تسریو» صوان جعسری نگربدی0 :8911 ،؛ آصون صراالانی8191 ،ق )19 :ب میدانثیم
که منط تسریو اصول فقه) مخیص بثه اجیهثاد در فقثه نییثت ،بلکثه در تمثامی رشثیههثا ب
گرایشهای اللوم انیانی از جمله دانش حقوق با هم گرایشهای آن ،قابلیت االثیساده ب کثاربرد
دارد .بهالبارت دیگر ،اصول فقه مون یک اللم «آ ی» االت ،ذا تنها برای اجیهاد در فقه نییثت،
بلکه منط االینباط هم اللوم انیانی از جمله حقوق ،اصیق ب ...هم صواه بود جوادی آملثی،
.)15 :8910

 .2ادلۀ منطق استنباطی
فن اصول فقه اله هدار تبیین اد ث اجیهثاد ب االثینباط منطقثی االثت ب آنچثه در ایثن منطث
مبینی بر دانش کیمی شیعی ثابت ش ه ،همان حجیت اد مهارگان االی ل ب االینباط االثت
که ابل قرآن کریم ،دبم النت ،الوم القل ب مهارم اجماع االت ب مون اجماع کاشف از دصول یا
رأی معووم ع) االت ،منبو االینباط مییقل در قبال النت نخواه بود ،بلکثه زیرمجموالث آن
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قرار گرفیه ب در طول آن االت نه در الرض آن؛ نظیر بنای القی ب الیرۀ آنان یا الیرۀ میشثراله ب
نظایر آن ،که همگی با تسابتهای مخیور بع از امضا ،جا النت شمرده میشثون  ،زیثرا بث بن
امضای معوومان ع) معیبر نخواهن بود ب با تویی آنان ،االیبار مییابن ب در قلمثرب الثنت قثرار
می گیرن نه صارج از آن؛ ب مون جامو قرآن ب النت یک شی االت ب آن نقل معووم ع) االت،
پ اد اجیهاد به این صورت تنظیم می شود که اد منط االینباط یثا نقثل االثت یثا القثل.
بنابراین القل در مقابل ب قییم دین یا شرع نییت که گسیه شود فین موضثوع القلثی االثت یثا
دینی ،بلکه القل در برابر نقل ب قییم آن االت ب هر دب از اد االینباط حقوق مثیباشثن ب ثذا
احکام دینی ب بهتبو آن قواال حقوقی ،م ول القل ب نقل االت نه میو از آنهثا ،بلکثه میو ث ب
مو ود اراده ب اللم از ی ص ابن االت جوادی آملی.)91-15 :8938 ،
بر این االاس همانگونهکه یک فقیه برای آنکه به حکم ا هی دالت یاب ب آن را در قا ن فیوا
یا حکم بیان ب ارد ،بای مهار مرحله را پشت الر بگذارد ،یک حقوق ان هم در راالیای دالییابی
به حکم حقوقی ب مواد ب فربع قانونی بای همان مراحلی را بگذران که یک فقیه طثی مثیکنث ؛
یعنی ابی ا براالاس هیییشناالی ،معرفتشناالی ب انیانشناالی ،منشثو ب صاالثیگاه حقثوقی را
بهدرالیی تشخیص ده ب تعیین کن ؛ در مرحل دبم بای مبانی حقوق همچون الث ا ت ،آزادی،
برابری ب  ...را از آن منشو االیخراج کن ب در مرحل الوم از آن مبانی به اصول ب قواالث حقثوقی
دالیرالی پی ا کن ب در نهایت مبینیبر آن مبثانی ،اصثول ب قواالث « ،مثواد ب فثربع» قثانونی را
االینباط کرده ب به آن دالیرالی پی ا کن ب بقییکه در مقام تطبی مواد قانونی بر موادی االت
قضابت) یا می صواه مواد ب فربع قانونی را تبیین ب تسییر کن  ،بای تبیثین ب تسیثیر مثواد در
پرتو آن منشو ،مبنا ب اصول ب قواال انجام گیرد که نمودار فراین االینباط به این شکل االت:

 .3سلوک حقوقی
پیش از تبیین نظام حقوقی ،شایان یادآبری االت ،همانگونهکه توثیر اشراق ب شثهود در منطث
حقوق انکارناپذیر االثت ) (Leyh, 2007: 236ب الرفثان حقثوقی ب الثلوو معنثوی در تسیثیر ب

 8291فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،94شمارۀ  ،9زمستان 8941

منط اللم حقوق نقش برجییهای دارن  ،در نظام حقوقی بحیانی نیا منط حقوق بثهصوثوب
به د یل تلقی مذهبی از آن ،بهش ت با تحلیل الایر حوزههای اللمثی الجثین شث ه االثت ر.و:
جعسری تبار )83 :8919 ،که این آمیخیگثی حیثی رب شناالثی ب معرفثتشناالثی ایثن نظثام
حقوقی را نیا تحت توثیر قرار داده ا الثت .بثر ایثن االثاس در ایثن نظثام تمثایا ربشثنی مثابین
حوزههای منطقی ب فلیسی ب بهتبو در رب شناالی ب تحلیل حاکم بر آنها میحظثه نمثیشثود،
ازاین رب در این قیمت ،ضمن اشاره به تبیین منطقی ،از تحلیلهای فلیسی نیا االیعاره صواهیم
گرفت .به هر حال همانگونهکه در نمثودار مثذکور میحظثه مثیشثود ،نظثام حقثوق بحیثانی،
مجموالهای مرکن ب الازبار بوده ب در بافت ب قاال های منظم غوطهبر االت ب ه ف منطث آن ب
االی ل نظاممن در آن قرائت ،کاربرد ،تسییر ب تطبی قانون ب مواد ب فربع آن بر بفثاق دیگثر
الناصر این نظام حقوقی االت که آن قانون نیا ،جائی از آن نظام االثت ب ثذا در ایثن نظثام بثا
مجموالهای از اللوو مواجهیم که می توان این اللوو حقوقی را بثه «االثسار اربعثه» الثا ک در
مییر ا ی ا ...تشبیه کرد .با این توضین که الرفا برای رالی ن به مقام الرفان حقیقی به منثازل ب
مقاماتی قائلان که المی بای طی شود ب ب بن البور از آن منازل که آن را «الثیر ب الثلوو» یثا
«االسار اربعه» مینامن جوادی آملی ،)93 :8931 ،بصول به الرفان حقیقی غیثرممکن االثت ب
جا ن اینجاالت که در این الیر ب اللوو ،پایانها ،بازگشت به آغازهاالت« :ا نهایات هی ا رجوع
ا ی ا ب ایات» مطهری .)808 :8933 ،این مهار اللوو که الرفا ب ان معیق ن البثارتانث از.8 :
الیر من ا خل ا ی ا ح  .1 ،الیر با ح فی ا ح  .9 ،الیر من ا ح ا ی ا خل با ح  ،ب  .1الیر
فی ا خل با ح  ،که الیر ابل از مخلوق االت به صا ؛ الیر دبم در صود صا االثت ،یعنثی در
این مرحله با صسات ب االما ا هی آشنا میشود ب ب انها منوف میگثردد؛ «ا عثارف یریث ا حث
ا بل شی غیره»؛ یعنی الارف فقط ص ا را ب ح را مثی صواهث نثه بثرای میثای غیثر حث
مطهری .)813 :8933 ،در السر الوم بار دیگر بهالوی صل بازمیگردد ،ب بن آنکه از ح جث ا
شود؛ یعنی درحا یکه با ص االت ،بهالوی صل برای ارشاد ب دالیگیری ب هث ایت بثازمیگثردد.
الیر مهارم السر در میان صل االت با ح  .در این الیر ،الارف با مردم ب در میان مردم االثت ب
به تمشیت امور آنها میپردازد تا آنها را بهالثوی حث الثوق دهث جثوادی آملثی93 :8931 ،؛
مطهری.)803 :8933 ،
شباهت «االسار اربع » الا کین ا ی ا ...به اللوو حقوقی نظام بحیثانی ،صیثرهکننث ه االثت،
مراکه حقوق ان نیا در نظام بحیانی بای مهار اللوو داشیه باش ب اگر مواد ب فثربع قثانونی را
به صیئ تشبیه کنیم ،حقوق ان نبای صود را محوور در میان مواد قانونی ب ان  ،بلکثه در الثیر
ابل از قوانین به منشو ب صاالثیگاه آنهثا الثسر کنث تثا در الثیر دبم براالثاس هیثییشناالثی ب
معرفتشناالی با بیژگی ها ب مشخوات منشو ب صاالیگاه نظام حقوقی ب مبانی ب اصثول ب قواالث
آن آشنا شود.
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در الیر الوم ،بار دیگر بهالوی مواد ب فربع قانونی بازمیگردد ،ب بن آنکه از منشو ،صاالیگاه،
مبانی ،اصول ب قواال آن ج ا شود .السر مهارم ،اللوو در میان قوانین ،تبوثرههثا ،مسثاد ،آرای
قضایی ب الایر منابو حقوقی االت 8که به تبیین ،تطبی  ،تسییر ب اجرای آنها میپردازد تا شثون
بجودی آنها را بهالوی ح ب ال ا ت الوق ده  .ازایثنرب حقوقث ان در نظثام حقثوقی بحیثانی،
همچون الا ک ا ی اهلل از اللوو حقوقی مبینیبر ضثوابط منطقثی حثاکم بثر آن نظثام حقثوقی
برصوردار االت ،به این معنا که این اللوو صرفا جنب اشراق ب شهود ن ارد ،بلکه صود را میوف
به االی ل منط حقوقی الاصیه ب مهرهای کامی االی ی به صود میگیرد ،که این االثی ل
هم از تنوع برصوردار بوده ب منحور به االمال منط صوری نییت ،بلکه مقوود از آن پثرداصین
به مجمواله االی لهای منط غیرشکلی در کنار منط صوری ب االیساده از دادههای «منطث
کبیر ب منط صغیر» حبیبی )800 :8919 ،ب بهرهگیری از فکرافاارهثا ب فنثون رب شثناصیی
مانن االیعاره ب تحلیل فلیسی ب شهودی االت که منین الثلوو حقثوقی دارای منث ین ثمثرۀ
الملی نیا االت .از جمل آنها میتوان به پیشگیری از انجماد حقوقی ب اصباریگثری ب احیثراز از
قانونگرایی افراطی ب بن توجه به مبانی ،ریشهها ب اصول ب قواالث حقثوقی ب مهثمتثر از آن بثه
ممانعت از صودکامگی حقوقی در االیناد به ارز های کلی مون ال ا ت ،موا ن المومی ،منثافو
المومی ،نظم ،امنیت ب ...اشاره کرد .به البارت بهیر ،با این الثلوو حقثوقی ،نثه مسثاهیم ارزشثی
همچون «ال ا ت» به الطن اجرای ا سا صشک قوانین تنال پی ا میکننث ب نثه قثوانین بث بن
تکیه بر مساهیم ب مبانی ارزشی صویش الاد نه ب منوسانه محیوب میشون .
برای ایضاح بیشیر ب الینیتر کردن ای ه ،به برصی اللوو حقوقی که بهنحو کامل طی نشث ه
ب االسار اربعه در آنها تحق نیافیه االت ،در قا ن مثالهایی میپردازیم:
ا ف) همانطورکه می دانیم ص ابن ما ک تمام زمین ب آالمان ب هم موجودات االت« :ب هلل
ما فی ا یموات ب ما فی ا رض» نیا « )813 :ان ا رض هلل» االراف ،)811 :ذا ما کیت زمثین
ب ثربتها یی که در آن قرار دارد ،ابی ا از آن ص ابن میعال بثوده ب در تملثک صووصثی کیثی
نییت اصسهانی ،بیتا )181 :ب اگر کیی بخواه نیبت به زمین ب ثربتهای آن ح ما کیت ب
ح اب ویت پی ا کن  ،بای از راههای مشخصش ه ،یعنی حیازت ،احیثا  ،االثیخراج ،تحجیثر ب...
اق ام کن محق حلی8158 ،ق)183 :؛ یعنی با انجام کار ب تحمل زحمات بیوان ما ثک شثود.
پ در باقو مبنای اصلی ما کیت« ،کار» االت ا و ر )053 :8913 ،که این مبنثا منحوثر بثه
ما کیت ابی ایی نبوده ،بلکه ما کیت انیقا ی نیا در اثر کار االت ،یعنی کار کیی که مال از اب در
اثر ارث یا الایر مباد ت شرالی به افراد دیگر منیقل ش ه االت که بثرای صثیانت ب اثبثات ایثن
 .8منظور از منابو حقوقی در اینجا ،منشو ب صاالیگاه حقوق نبوده ،بلکه مقوود از منابو حقوق ،صثورتهثای ایجثاد
قواال حقوق االت ،یعنی صورتهایی مون قانون ،ربیث قضثایی ،دکیثرین حقثوقی ب الثرف کثه قواالث حقثوق
موضواله در آنها من رج االت الاکت938 :8911 ،؛ کاتوزیان.)818 :8911 ،
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ما کیت نیا قواال ی مون تیلیط ،ی  ،اتیف ب ...پیشبینی ش ه االت .حال با هم ایثن ابصثاف،
قانونگذار بنا به ضربرتهایی در مادۀ  11قانون ثبت االناد ب امیو مووب  8985/81/13صثرفا
کیی را ما ک مال می شناال که به االم اب در دفاتر امیو ثبت یا انیقال در دفیر امیو به نثام
اب به ثبت رالی ه باش که محل اصلی بحثث اینجاالثت کثه قانونگثذار اگثر در توثوین منثین
احکثثامی مبثثانی ،قواال ث ب اصثثول پ ثیشگسیثثه را حثثا نکن ث یثثا اینکثثه مقامثثات قضثثایی در
تومیمگیریها ب ص بر احکام قضایی صرفا به مادۀ مذکور االیناد کنن ب منشو ،مبثانی ب قواالث
ما کیت را در فراین رالی گی م نظر قرار ن هن  ،میثلما احکثام صثادره هرمنث در ظثاهر امثر
منطب با ظاهر قانون هیین ب ال ا ت صوری حاصل میشود ،یکن بثهد یثل اجثرای قثانون در
گییت با آن من شو ،مبنا ب قواال ؛ آن احکام ب تومیمات الاد نه نخواهن بثود ،آنگونثه کثه در
موارد میع دی شاه یم که محاکم قضایی صرفا به االیناد اینکه مثی فردی دارای الثن رالثمی
حقوق زارالانه یک قرن قبل طرق ب شوارع ب اماکن المومی فعلی بوده ،به نسو اب حکمی با ارز
ما ی فوقا عاده زیاد ب حیی صارج از توان ما ی دالیگاه ب نهادهای المومی صادر کثردهانث ادارۀ
کل حقوقی)10 :8933 ،؛ این در حا ی االت که ملک در تورف ب ی قانونی ب شثرالی نهادهثای
المومی بوده ب ارز افابدۀ آن ملک نیا نه ناشی از اق ام ب کار افراد ،بلکه بهد یل توالع حثریم
شهری ب قرار گرفین ملک در فضای شهری بوده االثت .جا ثن اینجاالثت کثه در برصثی مثوارد
دارن گان این االناد رالمی ،در شرایط صاب ب با طی فراین های قانونی امثا صثوری ،االثنادی را
تحویل ب به نام صود رالما ثبت کردهان .
ب) دبمین مثال  -برصیف مورد قبلی که مربوط به اجرای مادۀ قانونی در گییت با منط
حاکم بر منشو ب مبنا بود -در زمین ا اام به اجرای منشو حقوقی بث بن راهکثار دقیث قثانونی ب
ارائ قواال حقوقی االت .با این توضین که در نظام جمهوری االیمی ایران الا یترین هنجثار در
اللیلهمراتن حقوقی براالاس اصل  1قانون االاالی «موازین االثیمی» االثت کثه ایثن مثوازین
الیبه بر اطیق ب الموم کلی قوانین ب مقررات حیی بر اطیق ب المثوم صثود قثانون االاالثی نیثا
حاکم االت ب تشخیص این امر نه بر الهث ۀ شثورای نگهبثان ،بلکثه بثر الهث ۀ «فقهثای شثورای
نگهبان» گذاشیه ش ه االت ب از آنجا که فقهای شورای نگهبان دارای شرایط فقاهثت ،الث ا ت ب
آگاه به مقیضیات ز مان ب میائل ربز هیین  ،ذا در النجش قوانین ب مقررات با موازین شرالی ب
یا االمال این صیحیت در امور دیگر ،مشکل من انی مطرح نمیشود ،کن مشکل ب بحث اصثلی
آنجاالت که در برصی موارد ب برصیف اصل  831قثانون االاالثی کثه قاضثی در صثورت فقث ان
قوانین م بنه به منابو ب فیابای معیبر االیمی ارجاع داده ش ه ،برصثی قثوانین ب مقثررات ،بث با
مجریان ب کارگااران را که ابما فقیه ب مجیه یا حیی حقوق ان هم نییین  ،به صاالیگاه نظثام
حقوقی ارجاع دادهان که از آن جمله میتثوان بثه مثادۀ  1قثانون رالثی گی بثه تخلسثات اداری
8911؛ مادۀ  1قانون انطباق امور اداری ب فنی مؤالیات پاشکی8911؛ مادۀ  3آییننام اجرایی
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قانون مذکور ،مواد  119 ،801 ،811قانون مجازات االیمی  8931ب...اشثاره داشثت کثه بث بن
ارائ راهکارهای دقی ب ملموس قانونی ب با ارجاع مییقیم مجریان به صاالثیگاه نظثام حقثوقی،
منشو ب مبنای نظام حقوقی را به الطن مقررات دب یی یا مواد قانونی تنال دادهان  ،این در حا ی
االت که فلیس بجودی قوانین الادی ب مقررات ،بیان جائیات ب ارائ راهکار برای اجرای مبانی ب
منشو نظام حقوقی االت ب ذا اللوو حقوقی ایجاب میکنث کثه قانونگثذار در منثین مثواردی
راهکارهای دقی اجرای مبانی ب تحق موازین شرالی را در قا ن مواد ب تبورهها بیثان کنث تثا
مجریان برداشتهای میعارضی از این منشو ب مبانی ارائه ن هن  .بهغیر از دب مثال مذکور ،مثواد
میع د دیگری نیا بجود دارن که بهد یل رالایت حجم مقا ه به این میاان بین ه میشود.

نتیجه
 .8منط حقوق در نظام حقوقی اصا ت دارد ،مراکه نظام حقوقی ،نظامی االی ی ب مبینثیبثر
قاال هها ی منطقی االت ب هر نوع ادراو ب االینباط حقوقی محوثول فراینث ی القینثی ب الثیر
االی ی ب مبینیبر اللوو منط حقوقی از معلوم به مجهول االت.
 .1نظامهای حقوقی مبینیبر نظامهای فلیسی ب ان یشهای پیرامون صثود هیثین  ،ازایثنرب
نوع منط به تناالن منشو ،مبنا ،اصول ب اه افی که برای هثر نظثام حقثوقی تعیثین مثیشثود،
میسابت االت .نظام حقوقی بحیانی که ریشه در حقای بحیانی دارد ب با تکیثه بثر اد ث منطث
االینباطی القل ب نقل ب با پیگیری ه ف حث مث اری انیثان ب جامعثه ،دارای هیثییشناالثی،
معرفتشناالی ،انیانشناالی ،منشو ،مبنا ،اصول ب قواال میمایا االت ،بینیاز از منط االی ی
ب االینباطی نییت.
 . 9منط حقوقی نظام بحیانی ،منط تسریو یا همان اصول فقه االثت کثه مباحثث بالثیو
االینباط ،تطبی قضا) ،تبیین ب تسییر نظام حقوقی را بر اله ه دارد.
 .1حقوق ان در این منط مهار مرحله را پشت الر مثیگثذارد کثه مثیتثوان ایثن الثلوو
منطقی را به «االسار اربعه» الا ک مییر ا ی اهلل تشبیه کرد .در الیر ابل از مواد قانونی به منشثو
ب صاالیگاه آنها السر می کن السر من ا خل ا ی ا ح )؛ در الیر دبم براالاس هیثییشناالثی ب
منط شناصت با مشخوات ،مبانی ب اصول نظام حقوقی آشنا میشود السر با ح فثی ا حث )؛
در السر الوم ،بار دیگر بهالوی مواد ب فربع قانونی بثازمیگثردد ،بث بن آنکثه از منشثو ،مبثانی ب
اصول ج ا شود السر من ا ح ا ی ا خل با ح )؛ ب نهاییا الیر مهارم اللوو در میان قثوانین ب
مساد حقوقی االت تا به اجرا ،تطبی  ،تبیین ب تسییر آنها بپردازد السر فی ا خل با ح ).
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