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چیستی هنجار در ساحت نظم اجتماعی و نظم حقوقی
سید عباداهلل جهانبین ،*1علیاکبر گرجی

ازندریانی2

چکیده
هنجار در نظمهای تنسیقی (نظمهای اخالقی ،اجتماعی ،حقوقی و سیاسی) معنای خاص ی دارد
که در فراگرد عینی ،ضمن تکثر مفهومی و مصداقی ،هر کدام تعریف ماهوی و شکلی و ض مان
اجرای خاصی دارند .جامعه شناسی و حقوق به عنوان دو دانش از علوم دستوری ،نظم مخص و
به خود را دارند که در فرایند آنها «هنجار» معیار عمل و مبنای ش کل گی ری نظ م اجتم اعی و
نظم حقوقی اس  .از آنجا که گاهی نظم حقوقی بهمثابۀ جامهای دیده میشود که بر قام نظ م
اجتماعی پوشانده میشود و نیازمند تعامل اس  ،میبایس شناختی سنجیده از گزاره های ای ن
دو نظم ارائه شود .با توجه به اهمی شناخ هنجار در هندسۀ نظم اجتماعی و حقوقی ،تحلیل
و مقایسۀ مؤلفه های ایجاد و پایایی هنجار در زمینه های متف او و نی ز بررس ی و انطب اق آنه ا
ضروری اس  .در این نوشتار با نگرشی تحلیلی-مقایسه ای ،چیستی هنجار مطم نظ ر اس و
ویژگیهای هنجار در ساح دو نظم اجتماعی و حقوقی مورد مداقه قرار میگیرد و نسب ای ن
هنجارها با یکدیگر مشخص میشود.
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مقدمه
در ساح علوم دستوری ،هر دانشی به فراخور ظرفی خود نوعی از نظم را لحاظ م یکن د ک ه
گزارۀ اصلی و مبنایی هر کدام از این نظمها «هنجار» یا «قاعده» و «مالک» نامی ده م یش ود و
ساختمان و شاکلۀ نظمهای گوناگون بر آن بنا میشود .هنجار با قاعده ،ق انون و ه ر آن ه بای د
مبنای رفتار کلی جامعه باشد و نوعی از الزام درونی (نهادینهشده) و بیرونی (تنبیها و مجازا
اجتماعی و حقوقی) را داشته باشد ،متناظر اس  .در عل وم اجتم اعی و جامع هشناس ی هنج ار
معیار عمل و مبنای شکلگیری نظم اجتماعی اس ک ه مفه وم ،مص داق و ش کلگی ری نظ م
هنجاری م رتبط با آن در بستر علوم اجتماعی و نظم اجتماعی مطم نظر اس  .در عالم حق وق
نیز «هنجار» مفهوم خا خود را دارد که از ارزشهای بنیادین جامعه در نظم اجتم اعی گ ذار
پیدا کرده و در چیدمان نظم حقوقی ظهور مییابد تا در سپهر دستورگرایی ،ساختار نظاممن دی
را شکل دهد که الزاما قانونی را بههمراه آورد.
نظم اجتماعی و نظم حقوقی دو نظم از نوع «درونی» و «بیرونی» محسوب میشوند که ه ر
کدام خصائل و ویژگیهای خود را دارند .چرایی درونی یا بیرونی بودن این نظمه ا ب ه چگ ونگی
شکلگیری قواعد و هنجارهای آنها بستگی دارد .شاکلۀ این نظمها را «هنجار» تشکیل میده د
که همین هنجارها نیز عامل درونی یا بیرونی بودن آنها قلمداد میشود .هنجار در ای ن دو نظ م
هر کدام ماهی و شکل خا خود را دارند ،اگرچه در نسب نظ م اجتم اعی و نظ م حق وقی،
نظم حقوقی باید انتظ ام دهن دۀ نظ م اجتم اعی باش د و هنجاره ای آن نی ز بای د برخاس ته از
هنجارهای اجتماعی باشد و با آنها در تعامل باشد ،زیرا هنجارهای اجتماعی با خص ل درون ی و
پذیرشِ باورمند به ارزشهای جامعه شکل میگیرند .در ساح نظم اجتماعی ،هنجار ماهی و
شکل مخصو به خود را دارد که افراد را به الزام و اجبار درونی میکشاند .شایان ذکر اس که
خصوصی هنجار اجتماعی و ضمان اجرای آن بهتنه ایی تض مینکنن دۀ رعای هنجاره ای
جامعه نبوده و صرف آنکه با سازوکارهای اجتماعی بخواهیم هنجارمندی ش هروندان را تض مین
کنیم ،میسر نیس  .هنجار حقوقی بر وجه بیرونی رعای هنجار اجتماعی تأکی د دارد و ای ن دو
در کنار یکدیگر نظم درونی و بیرونی را تأمین خواهند کرد و نباید صرفاً با یک رویک رد (درون ی
یا بیرونی) جامعهپذیری هنجارها را انتظار داش .
با توجه به اینکه نظم اجتماعی و حقوقی  -در بستر نظمهای هنج اری  -از پرک اربردترین و
مهمترین مفاهیم در نظمهای تنسیقی جامعه محسوب میشوند ،سنجۀ ماهی و ش کل هنج ار
در بستر این دو نظم از مباحث مهم و اولوی دار در میانۀ دانش جامعهشناسی و حق وق خواه د
بود تا ضمن نسب شناسی جایگاه نظم اجتماعی و نظم حقوقی ،نسب س نجی می ان معیاره ا و
مالکهای ساختارمندی و هندسۀ مفهومی و شکلی نظم اجتماعی و حقوقی بررسی شود .تبیین
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مفهوم هنجار در ساح هر کدام از این دو نظم و شناخ نسب آنها با یکدیگر از مسائل مفی د
رابطۀ حقوق و جامعهشناسی اس که باید موردنظر باشد .ب دیهی اس  ،هم انگون هک ه نظ م
حقوقی جامهای بر تن نظم اجتماعی و هنجارهای حقوقی نیز تا ح دودی ش کل رس می یافت ۀ
هنجارهای اجتماعی اس  ،شناخ این دو در کنار یکدیگر و تشخیص و تمییز مؤلفهه ای آنه ا
الزم اس  .همپوشانی جزئی این دو در کنار نقاط افتراقِ آنها ،بایستۀ بررس ی ،تبی ین و تحلی ل
اس تا از رهگذر آن ،سازوکارهای بهتری در نظر گرفته شود و بتوان در پرتو آن جامع هپ ذیری
رعای هنجارها را پیشبینی کرد و از سوی دیگر ،متخصصان هر دو ح وزه ب ا ش ناخ بیش تر
ضرور ها و بایستهها به تفهم مطلوبتری دس خواهند پرداخ  .از ای ن منظ ر نی ز ،دس تگاه
هنجارساز حقوقی باید به مسائل و مصائب هنجارسازی اجتماعی واقف باشد و از آنج ا ک ه نظ م
حقوقی برای انتظا م اجتماعی اس  ،ضرور دارد که منشأ ماهوی و شکلی هنجارهای اجتماعی
را بهخوبی بشناسد و بتواند با کاربس آنها و بررسی بازخورد آنها ،بهترین هنجاره ای رس می را
تبیین و تدوین کند.

نسبت نظم حقوقی و نظم اجتماعی
نظم اجتماعی مفهومی پیشاحقوقی اس که تحقق آن ،نیازمند انتظام حقوقی و ضمان اج رای
آن اس ؛ هم ون فرایند میانرشتهای علوم انسانی ،حقوق میباید خود را موظ ف ب ه تنظ یم و
بایدانگاری مؤلفهها ی نظم اجتماعی بداند .از این منظر که حقوق در پ ی تحق ق باوره ای نظ م
اجتماعی و تضمین آنها در سط جامعه اس  ،برخی باور دارند حقوق میتوان د موت ور مح رک
تغییرا اجتماعی دانسته شود ،برخی نیز بهدلیل ثبا طلبی و حفاظ از نظ م عم ومی ،نظ م
حقوقی را مانع تحوال اجتماعی میدانند .اما اساساً در برخی مشخصهها ضمن تن اظر ،ای ن دو
نوع نظم (اجتماعی و حقوقی) مشخصههای خاصی دارند که باید مدنظر قرار گیرند.

 .1نظم اجتماعی
«نظم» مفهومی انتزاعی اس و بر هر چیزی که ویژگی و شرایط خاص ی داش ته باش د ،اط الق
میشود .آلن بیرو 1بر این باور اس که نظم اندیشۀ چیزهایی را که هر ی ک ب ه ج ایی مطل وب
نشستهاند ،به ذهن متبادر میسازد و نظم در گروههای انسانی را متناظر با «آرامش»« ،انتظ ام»
و «اطاع » میداند (بیرو« .)913 :1900 ،علیرغم وضوح معنای لغوی نظم ،معنای مفهومی آن
در حوزههای مختلف متفاو و نسبتاً مبهم اس  .این ابهام در حوزهه ای اجتم اعی و مطالع ا
جامعهشناخت ی نیز وجود دارد .نظم دارای دو منشأ عینی و ذهنی اس و ریشۀ آن را باید در دو
1. Birou, Alain
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سط «انضمامی تجربی» و «انتزاعی نظری» جس وجو کرد» (چلبی .)91 :1932 ،در اصطالح،
نظم مفهومی انتزاعی و تحلیلی اس که به قاعدهمندی ،همگونی ،هم اهنگی و ویژگ یه ایی از
این نوع اطالق میشود .به بیانی دیگر ،وحد  ،کلی و هماهنگی ،ویژگیهای اصلی نظم اس .
ازاینرو نظم به معنای آرام ش ،انتظ ام و اطاع در بس تر گ روهه ای اجتم اعی اس « .نظ م
اجتماعی» نیز از همین دیدگاه مطم نظر قرار می گیرد و به معنای اطاع تمامی اعض ای ی ک
جامعه از هنجارها ،ارزشها و قوانینی اس که اساس و قوام جامعه هستند.
مفهوم نظم گویای آن اس که جامعه دقیقاً ب هواس طۀ نظ می ابی و قاع دهداریِ رفتاره ای
گروهی از انسانها« ،جامعه» میشود .مجموعهای از افراد که رفتارهای آنها به شکل قاع دهدار و
هماهنگ با یکدیگر مرتبط نیستند« ،جامعه» محسوب نمیشوند (فص یحی و همک اران:1919 ،
 .)90-93به تعبیر اسکیدمو1ر« ،نظم در جامعهشناسی معادل «سرکوب ی ا س تیز»« ،ق انون» و
«حاکمی مقتدرانه» نیس  ،بلکه به هر الگو یا هر قانونمندیِ که در رفتار مردم نمای ان اس ،
اشاره دارد» (اسکیدمور .)93 :1902 ،در اصطالح جامعهشناسی ،نظم اجتماعی مفهومی انتزاعی
اس که به حالتی خا از جامعه گفته میشود و به تعبیر های ک ،)1311-1112( 2منظ ور از
نظم ،توصیف وضعیتی از امور اس که در آن ،عناصر متعددی از انواع متفاو در چنان ارتباطی
با یکدیگرند که میتوان با شناخ برخی از عناص ر زم انی و مک انیِ تش کیلدهن دۀ مجموع ه،
پیشبینی صحیحی ارائه داد .هر جامعهای باید نظمی به این معنا داش ته باش د؛ چن ین نظم ی
بدون اینکه عامدانه ایجاد شده باشد ،وجود خواهد داش (یوسفزاده .)90 :1915 ،های ک نظ م
خودجوش را در مورد جامعه از دو حیث مدنظر قرار میده د؛ یک ی اینک ه نهاده ای اجتم اعی
هرچند بهواسطۀ عمل انسان پدید میآیند ،ولی نتیجۀ طرح و نقشۀ آگاهانه وی نیستند؛ دس تی
پنهان در تکوین نهادهای اجتماعی در کار اس  .به طور دقیق تر ،نهاده ای ارادی و ص ناعی را از
نهادهای خودجوش و برخاسته از عمل غیرارادی و ناآگاهان ۀ انس ان ج دا م یکن د؛ دوم اینک ه
نهادها و قواعد اجتماعی در فرایند تکام ل خودج وش جامع ه ت ابع اص ل انتخ اب طبیع ی ان د
(رمضانیان .)1 :1930 ،به باور هایک منبع اصلی نظم اجتماعی ،تصمیم آگاهانه 9مبنیب ر اتخ اذ
برخی قوانین معمول نیس  ،بلکه خاستگاه این نظم در میان نگرشه ای ص حی و غل ط م ردم
اس  .از منظر وی آن ه تشکیل جامعۀ بزرگ 3را ممکن ساخته ،اعمال آگاهان ۀ 0قواع د رفت اری
نبوده ،بلکه محصول رشد باورها و عقاید مردم اس که با رعای عمومی 1به انتظام درآمده اس
) .(Hayek, 1979: 33بنابراین نظم اجتماعی با داشتن اوصاف ذاتی هم ون وح د هنج اری،
1. Skidmore
2. Hayek
3. Deliberate Decision
4. Great Society
5. Deliberate Imposition
6. General Observance
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کلی و هماهنگی ،رویکرد انتظامبخش و آرامشدهندگی به جامعه را دارد و آنگونه ک ه های ک
باور دارد ،خاستگاه آن باورها ،عقاید و نگرش مردم اس که با پ ذیرش عم ومی توانس ته اس
نوعی از التزام عمومی خودکار را با خود داشته باشد؛ نه آن گون ه ک ه مبتن ی ب ر اجب ار بیرون ی
برآم ده از قاع دۀ ق انونی باش د .ای ن باوره ا دارای وح د و هم اهنگی اس ک ه ب ا رویک رد
انتظامبخش بهصور دستگاه هنجاری نظاممند درآمده اس .
«نظم اجتماعی محصول هدف مشترک 1یک گروه یا جامعه برای انسجام و همبستگی اس ،
درحالیکه برخی خاستگاه آن را اجبار و اضطرار 2میدانند ،برخی دیگر استدالل م یکنن د ک ه
نظم اجتماعی محصول تصمیم منطقی افراد 9و انتخ اب آنهاس » ) .(Kurian, 2011: 1566ب ه
تعبیری نظم اجتماعی به معنای اطاع تمامی اعضای یک جامعه از هنجارها و ارزشهایی اس
که قوام جامعه را تشکیل میدهند .عالوهبر این مفهوم ،نظم اجتماعی میتواند بهط ور مس تقیم
هماهنگی ،تعادل و انسجام اجتماعی را برس اند ،ک ه مجم وع اف راد جامع ه را از طری ق فع ل و
انفعاال سازوکارهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی بهسوی زندگی مشترک جلب کند .میت وان
گف که نظم اجتماعی بیشتر به نظم رایجی اطالق میشود که اطاع همگ ان را از ی ک نظ م
ارزشی رایج بهمنظور مرجع داشتن طبقا و قشرهای ممتاز ،اولوی میبخشد.

 .2نظم حقوقی
نظم حقوقی متشکل از مجموعه هنجاره ای رس می و مص وب اس ک ه انتظ ام بخ ش رفت ار
اجتماعی جامعه اس  .به تعبیری «مجموعه ای از هنجارهایی اس که در قانون اساس ی و س ایر
قوانین و مقررا موجود برای تنظیم روابط و وضعی های حقوقی هر جامعۀ انسانی وج ود دارد
و قوام جامعه به آن بستگی دارد» (ویژه .)102 :1912 ،این نظم مجموعه ای متراکم 3و متکث ر0
از هنجارهای کلی و شخصی اس که تجویزکننده 1و کنترلکنندۀ 0رفتار افراد اس  .ب هعب ار
دیگر ،چگ ونگی رفت ار را تبی ین م یکن د .کلس ن نظ م حق وقی را مجموع های از هنجاره ا و
برداش های مفهومی 3از مبانی ارزشی 1هنجارها میداند ) .(kelsen, 1982: 64وی بر ای ن ب اور
اس که هنجار حقوقی یک ارزش اس که منشأ خا خود را دارد .وی نظم حقوقی را مفه وم

1. Common Search
2. Coercion
3. Rational Decision
4. Aggregate
5. Plurality
6.. Prescribe
7. Govern
8.. Considers The Question
9. Validity
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ذهنی 1میداند که مبنای آن از نگرش هنجاری مثبتی ک ه تفس یری از معن ای عین ی 2اس ،
بهعمل میآید ) .(kelsen, 1982: 65هنجار حقوقی بدون نسب با جامعه نیس و از آنج ا ک ه
نظم حقوقی باید در تعامل با جامعه باشد ،ضرور دارد که نظم حقوقی از ارزشها و هنجارهای
جامعه تأثیر بپذیرد ،ضمن آنکه خصائل ذاتی خویش را در شکل و ماهی باید تا حدودی حف
کند .از این منظر آن ه از هنجارهای ارزشی جامعه ،به صور رسمی پذیرفته شده و شکل قاعده
گرفته ،از انسجام و هماهنگی درون ی برخ وردار ش ده و از نگ اه بیرون ی دارای گرام ر هنج اریِ
دستوری اس و با ضمان اجرای بیرونی تقوی میشود ،به نظم حقوقی تعبیر میشود« .قاعدۀ
حقوقی ابزار کار نظم حقوقی اس که حقوق در تنظیم رواب ط می ان اف راد جامع ه از آن به ره
میبرد» .بنابراین نظم حقوقی بر قواعدی شکلی استوار اس که ارزش خود را از قدر مؤس
میگیرد و متناظر با مجموعه مقرراتی اس که قدر عمومی به عنوان مقررا زندگی اجتماعی
تحمیل میکند .عنصر سازندۀ نظم حقوقی هنجارهای حقوقی اند ،ام ا نگ رش ارگانی ک ب ه ای ن
هنجارها در قالب مجموعه ای واحد و منسجم و واجد ارتباطا پی یده اس که مول د مفه ومی
بهعنوان نظم حقوقی اس .

 .3نظم اجتماعی و حقوقی در ساحت نظم اخالقی
نظم اخالقی محصول رعای اخالق اجتماعی و فردی اس  .رعای اخالق در حوزۀ فردی مبنای
تسهیل تحقق اخالق در حوزۀ اجتماعی اس  .جنبۀ اجتماعی اخالق که به «اخ الق اجتم اعی»
اشتهار دارد ،در پی «تنظیم و تحکیم روابط انسانی و اجتماعی»« ،حف و رعای حقوق اف راد»
و در نهای «تأمین و تضمین امنی و رفاه جامعه» اس « .اخ الق اجتم اعی» عب ار اس از
کلیۀ رفتارهای اختیاری فرد در مقابل دیگران و ازآن رو که چنین رفتاری قابلی ارزش گ ذاری
دارد« ،رفتار اجتماعی» گفته میشود ،که در مقابل رفتارهای فردی قرار م یگی رد .م الکه ای
ارزشی اخالق اجتماعی که مقوم نظم اجتماعی اس  ،در جوامع مشمول دی دگاهه ای مختلف ی
اس  .بر مبنای هر کدام از نظریههای اجتماعی ا خالق ی ک ه ب ه ای ن ام ر توج ه ش ود ،اخ الق
اجتماعی درصدد تحقق نظم اجتماعی اس (حیدری .)93 :1903 ،در فلسفۀ اخ الق م یت وان
اخالق را مجموعۀ اصول و هنجارهای ارزشی تعریف کرد که افراد را به سم ام ر خی ر ه دای
میکند .فیلسوفان اخالق معتقدند مهم ترین نقش اخالق آن اس که اف راد را ب هس وی زن دگی
سعادتمند پیش میبرد و هر جا اخالق حاکم باشد ،نیاز چندانی ب ه ابزاره ای حق وقی و ق انونی
به عنوان ضمان اجرا نیس  .بنابراین هرچه سط ارزشهای اخالقی در جامعه پایینتر باشد ،به
همان اندازه نیاز بیشتری به قوانین و ضمان اجرای آنهاس .
1. Subjective Meaning
2. Objective Meaning
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دورکیم مهمترین جامعه شناس اخالقی اس ک ه جامع ه را مبتن یب ر اص ول و ارزشه ای
اخالقی دانسته و مقررا اخالقی را منشأ حدوث نظم اجتم اعی م یدان د .وی معتق د ب ود ک ه
« انضباط اجتماعی بُعد ضروری رفتار اخالقی اس  ،ولی خصل این انض باط در جری ان تکام ل
اجتماعی تغییر میکند» (گیدنز .)11 :1930 ،از نظر دورک یم اخ الق ه م در خ دم «هوی
فرد» اس و هم موجب «تقوی نظم و انسجام اجتماعی» میشود .دورکیم در پی آن اس تا از
طریق درونی کردن ،اخالقیا اجتماعی را در جامعه تقوی کن د (گ زارش نشس تخصص ی
اخالق اجتماعی .)12 :1911 ،البته دورکیم وجدان جمعی را معیار ارزشهای اخالقی و اخ الق
فردی را امری انتزاعی میداند ،که مصداقی در واقعی ندارد و لذا حق قانونگذاری اخالق ی را از
آن جامعه میداند (مصباح یزدی .)15 :1903 ،برخالف هابز ک ه انس ان را موج ودی خودخ واه
میبیند و روابط انسانی را با این توجیه بر مبنای رقاب تعریف میکند (مرش دلو )90 :1939 ،و
راه مهار آن را قرارداد اجتماعی میداند و اساساً جامعه را محسوب نظم بیرون ی م یدان د ،هم ۀ
مکاتب اخالقی (بهخصو با رویکرد اخالق فضیل گرا) نظ م اخالق ی را در ح دیگرخ واهی
انسان جس وجو میکنند .بنابراین میتوان ادعا ک رد ک ه اص ول اخالق ی م واد و مص ال نظ م
اجتماعیاند و نظم اجتماعی بر مبانی اخالقی استوار اس و شکلگیری آن به باوره ای اخالق ی
جامعه بستگی دارد .این باورها به هنجارها و رفتارهای اجتماعی منجر میشوند که سامان دهندۀ
نظم اجتماعی اند و ضمان اجرای واحدی دارند؛ بدین گونه که بیش از هر چی ز ،ای ن ش مات و
نهی جامعه به جه ترک فعلی بهنجار یا انجام فعلی نابهنجار ،رعای نظم اجتماعی را تض مین
میکند .ازاین رو اخالق از اجزای الینفک نظم اجتماعی اس  .قواعد اخالقی بههمراه خود ن وعی
الزام قطعی را مطرح میکنند ،ولی احساس تکلیف نسب ب ه آن ریش ه در اجتم اع ،ب ه معن ی
اخص کلمه دارد .این بُعد اجتماعی اخ الق اس  .بُع د اجتم اعی اخ الق ی ا «اخ الق عمل ی»،
احساس تکلیف و مسئولی بر مبنای فرمانه ای اخالق ی در مقاب ل «دیگ ری» اس (نق دی،
 .)23 :1912ازاینرو نظریۀ نظم اجتماعی نظریهای ترکیبی و چندوجهی اس که ب ا تأکی د ب ر
اخالق اجتماعی و نظم اخالقی شکل میگیرد .ب ه هم ین س بب مبن ای آن الزام ا اخالق ی و
باورداش های فردی و نه ضمان اجراهای قانونی و الزامی اس .
به طور کلی نظم از دو منظر نگریسته میشود؛ یکی نظم بیرونی یا نظ م سیاس ی و دیگ ری
نظم درونی یا نظم وفاقی .در نظم سیاسی ،نظم اجتماعی به صور بیرونی و از باال و ب ا پش توانۀ
قدر  ،اعمال و مستقر میشود .اعضای جامعه در این نظم با توجه به منافع خ ود ب ه س ازگاری
بیرونی تن میدهند .در چنین نظمی وفاق اجتماعی بسیار ضعیف و ش کننده اس  .ب ه طری ق
اولی ،در چنین نظمی ،اعتماد اجتماعی متقاب ل ،تعه د درون ی و وابس تگی ع اطفی ب ه ص ور
تعمیمیافته یا ضعیف هستند یا وجود ندارند (چلبی .)93 :1932 ،ب رخالف نظ م بیرون ی ،نظ م
درونی ،ب ه عل وج ود وف اق اجتم اعی از موهب اعتم اد اجتم اعی دوجانب ه ،تعه د درون ی
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تعمیمیافته ،نوعی همدلی ولی و ثبا بهرهمند اس  .سازگاری اجتماعی اغلب از ن وع س ازگاری
درونی اس و اعض ای جامع ه داوطلبان ه و از روی احس اس تکلی ف انج ام وظیف ه م یکنن د
(یوسفزاده .)91-35 :1915 ،براساس این نگرش نظ م حق وقی و نظ م سیاس ی ،نظ م بیرون ی
محسوب میشوند که اجزا ،مسائل و اقتضائا آن با نظم درونی (نظم اخالقی و نظ م اجتم اعی)
متفاو خواهند بود .از این منظر نظم درونی مترادف ب ا نظ م اجتم اعی اس ک ه پی دایش و
تضمین آن با عناصری از درون افراد مرتبط اس  .بدین گونه که این نظم تج ویزی و از ب اال ب ه
پایین نیس  ،بلکه همبستگی و احساس تعهد منجر به نوعی همدلی و احساس تعلق ب ه هوی
اجتماعی را دارد که افراد را به رعای آن متمایل میکند .ازاین رو نظ م اجتم اعی در نس ب ب ا
نظم های بیرونی ،زمینه ها و کارکردهای متفاوتی دارد و چونان نظم حقوقی و سیاسی ،از بی رون
به باور و رعای منجر نمیشود.

مفهوم هنجار در نظم حقوقی و نظم اجتماعی
تاندارد1

در کلیۀ حوزههای عل وم رفت اری« ،هنج ار» معی ار اس  .دیکش نری کمب ریج ی ک اس
پذیرفتهشده در رفتار 2و انجام 9کارهایی را که اکثری م ردم ب ا آن مواف قان د ،هنج ار م یدان
هنجارها با باورها و ارزشها گره خوردهاند و میتوانند بهعنوان نگرشها و باورهای اعضای یک گروه
یا جامعه تلقی شوند« .شریف» 0هنجارها را متناظر با آداب و رسوم ،1س نن ،0ق وانین ،3ارزشه ا،1
مد 15و هر معیار دیگری از رفتار که استاندارد بوده و برآمده از ارتباط افراد جامعه با یکدیگر باش د،
میداند ) .(Sanaria, 2004: 4بنابراین هنجارها الگوهایی هستند که در تعامل ب ا دیگ ران پذیرفت ه
میشوند و در موقعی های مشخص میتوانند رفتارهای فردی و گروهی را کنترل کنند.
«هنجار ضمن داشتن بعد توص یفی ،در درون مفه ومی از تج ویز را دارد و ب ه «آن ه بای د
باشد» و نه «آن ه هس » نگرش دارد و از ای ن منظ ر رویک رد دس توری دارد» (بی رو:1935 ،
 .)201با این نگرش هنجار بهعنوان مب ن ا و معی ار عم ل در عل وم اجتم اعی و حق وق (ب هنح و
اشتراک) رویکرد تجویزی دارد و عدول از آن با تنبیها اجتم اعی و حق وقیِ متناس ب مواج ه

د3.

1. Standard
2. Behaving
3. Doing
4. Meaning Of “Norm” In The English Dictionary, Cambridge Dictionary Online, Available At:
Http://Dictionary.Cambridge.Org/Dictionary/English/Norm
)5. Muzafer Sherif (1906-1988
6. Customs
7. Traditions
8. Rules
9. Values
10. Fashions
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خواهد شد .با این دیدگاه هر رشتۀ علمی که در پی یافتن و تعی ین الگوه ای رفت اری و م نش
بهنجار و درس اس  ،علوم هنج اری (دس توری) خوان ده م یش ود .بن ابراین «عل م اخ الق»،
«فلسفۀ اجتماعی»« ،حقوق» و «علم سیاس » به آن جه که به تجویز نظم میپردازند« ،علوم
دستوری» محسوب میشوند .حقوق و علوم اجتماعی (جامعهشناس ی) از حی ث کل ی هنج اری
هستند ،زیرا خط اب آنه ا «اجتم اع انس انی» اس و بای دها و نبای دهای رفت اری را مش خص
میکنند ،اگرچه ممکن اس این بایدها و نبایدها صریحاً به شکل امر و نهی نباش ند .م ثالً اگ ر
مقررا اجتماعی اعالم کنند که «احترام به بزرگتر الزم اس » یا قانون اشعار بدارد ک ه «ف رار
از مالیا مجازا دارد» ،این دو حکم اجتماعی و قانونی ،جنبۀ هنجاری دارن د ،ب دون اینک ه از
واژگان مستقیم دستوری (باید و نباید) استفاده شده باشد و از منظر ظاهری توصیفیاند.

 .1هنجار اجتماعی
مفهوم هنجار اجتماعی از اساسیترین مفاهیم هس تیشناس ی اجتم اعی 1اس  .اغل ب قلم رو
عرصههای اجتماعی با هنجارهای اجتماعی شناخته میشوند .با این حال ب هنظ ر م یرس د ک ه
یکی از موقعی های هستیشناسی آن اس که بهراحتی میت وان اخ تالفنظ ر درب ارۀ مفه وم
هنجار اجتماعی را به بهترین وجه مشخص کرد .ماک وبر 2بر این باور اس که کشف قواع د و
هنجارهای اجتماعی عمدهترین وظیفۀ جامعهشناسی اس  .با این حال در دس تگاه فک ری وب ر،
مفهوم قاعدۀ اجتماعی 9بهعنوان مفهوم بنیادین 3جامعهشناسی لحاظ نشده بود و تنها در اواخ ر
عمر بهعنوان یکی از مفاهیم اساسی جامعهشناختی 0به آن باورمند شده اس  .پیش از هر چی ز،
(Detel,
وبر تصور میکرد که عرصههای اجتماعی بر مبنای عمل ب ه هنجاره ا بن ا ش ده اس
) .2008: 469گیروشه هنجار را متناظر با ارزش میداند و آن را شیوهای از بودن ی ا عمل ی ک ه
یک شخص یا یک جمع بهعنوان آرمان میشناسد و افراد یا رفتارهایی را که ب دان نس ب داده
میشوند ،مطلوب و مشخص میسازد ،میدان د (زنج انیزاده .)01 :1910 ،اولس ون هنجاره ا را
مجموعهای از پنداش های اساسی نسب به آن ه پسندیده اس میداند که تجلی عمی قت رین
احساس ا مش ترک نس ب ب ه جه ان در جامع ه هس تند (چلب ی« .)15 :1900 ،هنجاره ای
اجتماعی غالباً براساس ارزشهای اجتماعی جامعه شکل م یگیرن د و س اخته م یش وند .ای ن
روشها ،راهنمای آشکاری هستند که مردم در برخوردها ،رفتارها و در موقعی ه ای مختل ف از
آنها الگوبرداری میکنند .رعای هنجارهای اجتماعی باعث «انسجام اجتماعی» و س پ «نظ م
1. Social Ontology
)2. Max Weber (1864-1920
3. Social Rule
4. Fundamental Sociological Notion
5. Basic Sociological Notions
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اجتم اعی» م یش ود» (من ادی .)23 :1930 ،ب هنظ ر م یرس د در می ان ص احبنظ ران عل م
جامعه شناسی فضای مفهومی هنجار کامالً مشخص و متمایز نشده اس ؛ ب هگون های ک ه حت ی
جامعهشناسانی هم ون وبر از آن تعریف خاصی ارائه نمیدهند و صرفاً به بنیادین بودن مفه وم
هنجار توجه داشته اند .اما دیگران بر خاستگاه ارزشی آن در ساح اجتماع و پذیرش عم ومی و
باور درونی به رعای رفتار توجه داشته و آن را هنجار دانستهاند.

 .2هنجار حقوقی
هنجار حقوقی ،هستۀ اصلی و مرکزی حقوق اس  .در فلسفه ،حقوق به معنای قاع ده ی ا معی ار
مقتدر 1اس  .به بیان دیگر ،مراد از هنجار ،امری متعلق به مقام «باید» اس ؛ یعنی هنجار ن اظر
ب ر ام ری اس ک ه بای د ی ا نبای د انج ام گی رد (اب دالی« .)33 :1933 ،از طری ق مطالع ا
میانرشتهای ،2میتوان آن را مبنای اساسی نظام حقوقی مثب (ایجابی) 9دانس و نه ص رفاً در
تئوریِ عمومیِ حقوق ،بلکه میبایس در فلسفۀ حقوق بهطور خا مطالعه شود .نظ ام حق وق
هنجاری یک زیرسیستم از سیستم اجتماعی هنجاری 3اس که از هنجارهای حق وقی تش کیل
شده اس  .دیگر نظامهای قواعد اجتماعی از هنجارهای غیرحقوقی تشکیل شدهان د» (Melania
)« .Teodorescu, 2012: 242-243هنجار حقوقی بهعن وان مبن ای نظ ام حق وقی ،مه مت رین
خصیصۀ نظم حقوقی محسوب میشود» (ویژه .)223 :1915 ،این نوع هنجار ،معی ار ،دس تور و
میزانی برای آگاه سازی در زمینۀ کنش و رفتار اجتماعی ،در چارچوب فرمانها و ممنوعی ه ای
موجود در یک جامعه اس « .هنجارهای حقوقی براساس دامنۀ تعهدا و نیز تنبیه اتی ک ه در
صور نقض قوانین مقرر میدارند ،مرزهای میان آن ه را که فرد از نظر قانونی میتواند و آن ه
را که باید انجام دهد ،ترسیم میکنند .هنجار حقوقی مترادف با قانون (به معن ای ع ام) در نظ ر
گرفته میشود ،منبعث از ارادۀ دول اس و یک قاعدۀ حقوقی قابل اج را در می ان م ردم از آن
ناشی میشود» (ساک  .)99 :1901 ،هنجارهای حقوقی (گزاره) ،دربرگیرن دۀ قواع دی هس تند
که منازعا میان اشخا حقوقی از یک طرف و میان این اشخا با دول و نهادهای آن را از
طرف دیگر ،ارزیابی و از راههای قانونی مرتفع میکنند.

نسبت هنجار و قاعدۀ حقوقی
هنجار در زبان فارسی ب ه معن ی «راه»« ،طری ق»« ،روش»« ،راه راس

»« ،ج اده»« ،ط رز» و
1. Authoritative Standard
2. Interdisciplinary
3. Positive Law System
4. Normative Social System
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«قاعده» (عمید )1101 :1931 ،و هم نین مع ادل «ق انون»« ،روش» و «رفت ار» ف ر ش ده
اس و معادل التین واژۀ هنج ار  normب ه معن ای «گونی ا» اس و ازای ن رو ،از آن «ق انون»،
«قاعده» یا مثالی برمیآید که بدان رجوع میشود و در محاوره این واژه متن اظر ب ا معن ای دوم
(قانون یا قاعده) دانسته میشود؛ بدین معنا که قانون ،قاعده یا اصلی که باید هدای ی ا راهب ری
یک رفتار را موجب شود .از منظر فلسفی ،آن دره الالن د-(1867-1963) 1محق ق فلس فهش ناس
فرانسوی -هنجار را چنین تعریف میکند« :نوع ملموس یا فرمول مجرد آن ه باید باشد (در ه ر
زمینه که قضاو ارزشی در آن راه یابد)؛ ازاینرو معناهای آرمان ،قاعده ،هدف و م دل برحس ب
موارد از آن برمیآید» (بیرو .)233-231 :1900 ،از طرف دیگر ،ریشۀ کلمۀ «ق انون» ،نوم وس
یونانی اس که از مسیر زبان سریانی وارد زبان عرب شده اس  .ای ن واژه در اص ل ب ه معن ای
«خطکش» بهکار رفته و بعد به معنای قاعده برگشته و امروزه به قواع د موج ود در ی ک نظ ام
حقوقی اطالق میشود (راسخ.)11 :1933 ،
در حقوق مبنای نظاممندی و سنجش رعای حقوق و تکالیف« ،قانون» و «قاعده» اس  .در
قاموس دانش حقوق ،هنجار متناظر با قوانین و مقررا دانسته م یش ود و ع دم رعای قواع د
حقوقی مترادف با نابهنجاری رفتاری 2شناخته میشود .هنجار حقوقی ،معیار ،دس تور و میزان ی
اس ب رای آگ اهس ازی در زمین ۀ ک نش و رفت ار اجتم اعی ،در چ ارچوب مح دودی ه ا و
ممنوعی های موجود در یک جامعه .هنجارهای حقوقی براساس دامنۀ تعهدا و نیز تنبیه اتی
که در صور نقض قوانین مقرر میدارند ،مرزهای میان آن ه را که فرد از نظر قانونی میتواند و
آن ه را که باید انجام دهد ،ترسیم میکنند .ازاینرو در عالم عل وم هنج اری ،هنج ار ب ا قاع ده،
قانون و هر آن ه مبنای رفتار کلی جامعه میبایس باشد و نوعی از الزام درونی (نهادینهش ده) و
بیرونی (تنبیها و مجازا اجتماعی و حقوقی) را داشته باشد ،متناظر دانسته میشود .بنابراین
هم از نظر هندسی ،هنجار (گونیا) با قانون (خطکش) قراب م ییاب د و ه م در ع رف حق وقی،
استعمال آن مترادف با قانون ،قاعده و مقررا اس  .بهطور کلی هنجار حقوقی مفه ومی اع م از
قانون (به معنای خا ) اس  .بهعبار دیگر هنجار ،مفهومی عام اس که قانون ذیل و بخش ی
از آن اس ؛ هنجار مترادف قانون به معنای عام اس و ق وانین مص وب نه ادس مؤس  ،ق وانین
مصوب پارلمان ،تصویبنامه و هر نوع دیگری از مقررا حقوقی اس .

اوصاف اجتماعی هنجارهای حقوقی
هنجارهای حقوقی ناظر بر رفتار اجتماعی بشر و در پی تنظیم روابط اجتم اعی انس ان هس تند.
1. Andre Lalande
2. Abnormality Behavior
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بنابراین قواعد حقوقی مقرر برای زندگی بشر باید از مؤلف هه ای اجتم اعی مخص و ب ه خ ود
برخوردار باشند تا زمینههای پذیرش آنها در جامعه موجود باشد و هم نین بتوانن د ب ر درون ی
شدن رفتارها و تأثیر در هنجارهای اجتماعی خود را نشان دهند .مجموعۀ این اوصاف در جه
اقناع شهروندان و نهادینه کردن هنجارها در ساح اجتماعی زندگی بشر نقشآفرینی میکنند.

 .1دستورگرا
هنجار حقوقی قاعدهای توصیفی نیس  ،بلکه قاعدهای دستوری و ارزش ی اس ک ه ب ر مبن ای
ارزشهای جامعه ،روابط افراد را در جامعه تبیین و تنظیم میکند ،درحالیکه قواعد توصیفی ،از
واقعیتی حکای میکنند که هر گاه همۀ شرایط آن وجود داش ته باش د ،حتم اً و جب راً تحق ق
مییابد .قاعدۀ حقوقی از آن ه هس گزارش نمیکند ،بلکه به «آن ه باید باشد» و «آن ه نبای د
باشد» ،دستور میدهد .بهعبار دیگر ،رویکرد قواعد حقوقی «حقیق انگار» هستند ک ه بای د از
منظر اجتماعی ،ارتباط آن با منشأ جامعوی آن منقطع نشود و از این منظر ،نیز «واقعی محور»
باشند« .در علماالجتم اع نم یت وان ب ا ای ن پن دار ک ه عل م بای د «عینی » داش ته باش د ،از
ارزش داوری خودداری گردد ،بلکه هر یک از توص یف و توص یه در چن ین عل ومی ،در حقیق
جزئی از حقیق این علوم هستند .فهم ،کشف ،توصیف و تبیین ،همگی مقدمه ای برای توص یه
و تجویز و بیان هنجارند .حتی علم اخالق ،با آنکه اغلب از ادبیا توص یه ای اس تفاده م یکن د،
صرفاً توصیهای و دستوری نیس  ،بلکه هم به توصیف رابطۀ میان فعل و هدف میپ ردازد و ه م
دستورالعملهای خاصی را تجویز میکند .بنابراین صحی نیس که علم اخالق و حق وق ص رفاً
در زمرۀ علوم دستوری قلمداد شوند» (مصباح.)151-153 :1931 ،

 .2عرفگرا
«در زبان حقوقی ،عرف به وقایع و اعمالی گفته میش ود ک ه در ی ک مح یط اجتم اعی ،ب دون
دخال قانونگذار به چهرۀ یک قاعدۀ حقوقی درمیآید» (ساک  .)931 :1901 ،به تعریفی دیگ ر
عرف عمل و روشهایی اس که بهتدریج در طول زمان بر اثر تکرارِ خودبهخودی و بدون دخال
قانونگذار در اثر حوایج اجتماعی میان همۀ افراد جامعه ی ا گروه ی از آنه ا ب هعن وان قاع دهای
الزامآور در تنظیم روابط حقوقی میان افراد اجتماع ،مرسوم و مقب ول ش ده اس (دان شپ ژوه،
1911ب« .)90 :سن توماس 1قانونگذاری را محصول عرف میداند و برای قانون عرفی در مقابل
قانون نوشته (موضوعه) جایگاه باالتری قائل اس  ،بدان عل که قانون موضوعه را متضمن تغییر
و در نتیجه مخل پیروی از عرف میداند .قانون هم نین میتواند از طریق تکرار زیاد یک عم ل
)1. Thomas Aquinas (1225-1274
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تغییر یابد و به عرف تبدیل گردد» (کلی .)213-210 :1933 ،در تفسیر درس قوانین موضوعه،
عرف در نقش مکمل قانون ظاهر میشود ،اما برای گسترش حقوق و یافتن راهحله ای حق وقی
جدید ،مستقل از قانون ایفای نقش میکند (خسروشاهی.)121 :1911 ،

 .3منفعتگرایی عمومی (کارامدی)
اگر قانون نتواند کارکرد و هدف نظم حقوقی را تأمین کند ،مشکلی افزونبر دیگر مشکال ی ک
جامعۀ بیقانون خواهد بود .لذا کارامدی از ویژگیهای عمدۀ هنجارها در نظم حق وقی محس وب
میشود (راسخ ،)99 :1930 ،زیرا قانون و نظم حقوقی باید توانایی ترغیب و اقن اع ش هروندان را
داشته باشند و مهمترین ویژگیهایی که یک قانون را ترغیبکننده میس ازند« ،پاس خگویی ب ه
نیازهای جامعه»« ،تأمینکنندۀ منفع عمومی»« ،منطبق ب ا اخ الق»« ،معط وف ب ه آین ده»،
«کارامدی» و «کامل بودن» هستند .از این منظر هنجار حقوقی ک ارکرد اجتم اعی م ییاب د ،از
بستر جامعه برمیخیزد ،معطوف به اجتماع بوده و درصدد پاسخگویی و سامان اجتماعی اس .

تبیین مشخصههای ماهوی هنجار اجتماعی و هنجار حقوقی
 .1کلیت و تجرید
«اگرچه هنجار حقوقی (قاعده)« ،خاستگاه اجتماعی» و «باور ارزش اجتماعی» را بههم راه دارد،
ولی در بستر حقوق ،اساساً هنگام وضع« ،مجرد» و در هنگام اجرا« ،عام» اس ؛ یعن ی هرچن د
هنجار حقوقی برای مصداقهای خارجی که موضوع آن قاعده هستند وضع میشوند ،ولی نگرش
قانونگذار به آنها ،شخصی نیس  ،بلکه افراد و مص داقه ا را مج رد از ویژگ یه ایی ک ه دارن د،
موضوع هنجار حقوقی قرار میدهد تا قاعده به فردی خ ا اختص ا نیاب د ،بلک ه آن اف راد و
مصداقها را به لحاظ اوصاف و شرایط مشترک موضوع قاعدۀ حقوقی قرار میدهد تا ب رای هم ۀ
افراد –با فر وجود شرایط -قابلی اجرا داشته باشد» (دانشپژوه1911 ،الف .)153 :بهعک
قاعده در بستر اجتماع« ،مجرد» زاده نم یش ود ،بلک ه ب ههم راه ب اور ارزش ی (ه م ب هعن وان
تعیینکنندۀ هدفها و هم بهعنوان راهنمای عمل جامعه) در شخص یا اشخاصی ظهور مییاب د
و در جه نیل به همبستگی عمل میکند ،وحد و یگانگی را در جامعه به وجود م یآورد و در
نهای با رشد در بستر جامعه جنبۀ «عام» مییابد و بهعنوان وسیلهای برای «کنترل اجتماعی»
و «فشار اجتماعی» نقشآفرینی میکند .البته روشن اس که عمومی بودن ی ا کلی و دوام ،از
ویژگیها ی خا هنجار حقوقی نیس تا برای تمییز قاعدۀ حقوقی از دیگر هنجارها بهکار رود،
بلک ه از اوصاف مشترک هر نوع هنجار در ه ر زمین ه اس و هنج ار حق وقی هم ون هنج ار
اجتماعی از وصف عمومی  ،کلی و دوام برخوردار اس  .تنها تفاو در آن اس ک ه عمومی
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در وضع و اجرای قاعدۀ حقوقی« ،ارادی» اس و به عمل هنجارساز متعین (هنجارس از ق انونی)
مربوط اس  ،درحالیکه عمومی در وضع و التزام به آن  -در هنجار اجتم اعی -ب ه هنجارس از
نامتعین مربوط میشود و تحقق آن خودبهخودی (تقریباً غیرارادی) اس 1.

 .2خصلت الزامی
الزامی بودن یا الزامآور بودن هنجارهای حقوقی از ویژگیهای هنج ار حق وقی ی ا دس ک م از
اوصاف ذاتی هنجار حقوقی اس « .گاهی الزام مترادف با اجبار دانسته م یش ود و ب رای اینک ه
حقوق بتواند به هدف نهایی خود ،یعنی ایج اد نظ م در جامع ه برس د ،بای د رعای قواع د آن
اجباری باشد» (کاتوزیان« .)013 :1900 ،گاهی نیز دو معنای محتمل «رعای قاع دۀ حق وقی
در عمل» و «تعهد قلبی در خصو رعای هنجار» برای الزام در نظر گرفته میشود ک ه اغل ب
بر وجه دوم آن یعنی «الزام به معنای وجوب یا حرم عمل» تأکید دارد .بهطور کلی در تعریف،
قاعدۀ حقوقی را قاعدهای کلی و الزامآور میدانند که بهمنظور ایجاد نظ م و اس تقرار ع دال ب ر
زندگی اجتماعی انسان حکوم میکند و اجرای آن از طرف دول تضمین میشود» (کاتوزیان،
125 :1900؛ حکم نیا .)111 :1931 ،متناظر با این امر ،در جامعهشناسی از اص طالح «اجب ار
اجتماعی» یا «فشار اجتماعی» 2استفاده میشود .اجبار یا تحمیل نیروی اجتماعی ،عنوانی برای
کنترل انسان توسط افراد دیگر اس  9.در بستر نظم اجتماعی ،ابزار کنترل و هدای افراد عبار
اس از تمام اشکال گوناگون هدای اجتماعی ،از جمله سرزنش ،تشویق ،ارتقای شغلی ،پ اداش
مالی و . ...اجبار اجتماعی ،مرحلۀ نخس بهکارگیری قهر فیزیکی علی ه دیگ ران اس و س بب
میشود فرد متفاو از کنش واقعی و مطلوب خود عمل کند.
بیشک هنجارهای اجتماعی و حقوقی ،قواعدی الزمالرعایه هستند که اگر در عم ل رعای
 .1توضی آنکه در تکوین هنجار اجتماعی باید دانس اگرچه در ظاهر انجام و التزام به آن «ارادی» نشان میدهد،
ولی با توجه به زیس س انسانِ ملتزمِ به هنجار در اجتماع انسانی و باور بدون شناخ و غالباً پذیرش عملی آن
(بدون شناخ نظری) ،شکلگیری و باورمندی به هنجار اجتماعی ،خودبهخودی اتفاق میافتد ،بهگونهای که
اگر در همان شرایط اجتماعی ،شخصی از جامعهای دیگر قرار گیرد و در آن اجتماع زیس نماید ،ناخودآگاه
هنجار برآمده و پذیرفتهشده از آن جامعه را میپذیرد و بهصور نهادینهشده التزام خود را به آن نشان
میدهد .بنابراین در بستر شکلگیری هنجار اجتماعی ،مرز «ارادی» و «غیرارادی» ظریف میباشد و تفکیک
رعای هنجار به یکی از این دو صور سهلالممتنع اس .
2. Social Pressure

 .9فشار اجتماعی مجموع تأثیرا نهان و آشکار و مستقیم و غیرمستقیمی اس که محیط اجتماعی بر افرادی که
در آن زندگی میکنند ،اسعمال میدارد .فشار اجتماعی نیرویی اس که در جامعه یا گروه -فیالنفسه -به چشم
میخورد و اعضا را به پذیرش رفتار و سلوکی که منطبق با الگوهای کلی مسلط و پذیرفتهشده وامیدارد .رک:
بیرو901 :1900 ،؛ طالبان.10 :1900 ،
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نشوند ،جنبۀ کارکردی خود را از دس میدهند ،ولی در عین حال بهنظر میرسد هم ون لوازم
هنجار اجتماعی ،مفهوم الزامی بودن هنجار حقوقی را نمیتوان به وج وب فع ل ی ا ت رک فع ل
محدود کرد« .بنابراین بهناچار باید الزام را یکی از دو معنای نفسانی ،درونی و وجدانی ی ا اجب ار
فیزیکی ،بیرونی و اجتم اعی ی ا آمیخت های از ای ن دو ،معن ا ک رد .در نظ ام حق وقیِ مطل وب،
میبایس آمیختهای از این دو را در نظر داش ؛ یعنی هنجاره ا ب هگون های باش ند ک ه اوالً در
وجدان افر اد ایجاد الزام کنند تا داوطلبانه به انجام آن تعهد ورزند و ثانیاً دول و جامعه بتوانن د
افرادی را که از اجرای قانون خودداری میکنند ،به اجرای آن مجبور س ازند و در ص ور ع دم
امکان اجبار ،آثار تخلف از قانون را بر او تحمیل نمایند» (دان شپ ژوه .)125-121 :1911 ،ای ن
در حالی اس که در نظم اجتماعی هر دو بُعد الزامِ درونیِ منبعث از وجدان و اقناع قلبی و ه م
الزامِ بیرونیِ منبعث از سرزنش ،تشویق و فشار اجتماعی و سایر عناصر اجتماعی (نانوشته) م ؤثر
در هدای اجتماعی ،همزمان در الزام افراد به رعای هنجارها دخیلاند .بنابراین رفتار و هنج ار
اجتماعی بهمحض آنکه مفهومی از ارزش اجتماعی را با خود بههمراه داشته باشند ،جنبۀ الزامی
به خود میگیرند ،درحالیکه هنجار حقوقی (اگرچه شاید با مبنای ارزش و باور اجتم اعی وض ع
شده باشند) ،جنبۀ الزامی خود را از مفهوم ارزش اجتماعی نمیگیرد ،بلکه بیشتر حاصل عوام ل
بیرونی (مجازا ) اس  .البته اگر در بستر اجتماعی ،هنجار حقوقی  -که از باال به پ ایین اس -
توانسته باشد در ساح اجتماعی بهصور ارزش عام درآمده باشد ،ظرفی آن را پیدا م یکن د
که نوعی از الزام و التزام اجتماعی را نیز با خود بههمراه داشته باشد.

 .3وحدت دستگاه هنجاری (هماهنگی)
هنجار در زبان التین و یونانی به معنای «مقیاس» اس  ،بدینمعن ا ک ه ه ر جزئ ی ب رای ق رار
گرفتن در یک شبکۀ کلی ،باید مقیاسش ب ا آن ش بکه متناس ب باش د و در ق اموس «هندس ۀ
هنجاری» میبایس با یکدیگر همسانی داشته باشند .با این مفهوم ،ه ر جزئ ی ک ه بخواه د در
یک شبکۀ کلی قرار گیرد ،باید با آن شبکه متناسب و از منظر قیاسی با آن هماهن گ باش د .در
آمار هم منحنی نرمال بیان کنندۀ توزیع فراوانی متناسب اس  .از این منظ ر هنجاره ا در واق ع
یک دستورالعمل رفتار اجتماعی برای تنظیم نظم اجتماعی اس که به تعبی ر دارن دورف 1ی ک
«دستور اجتماعی» یا «گرامر اجتماعی» 2را تشکیل میدهند ) (Dahrendorf, 1988: 26ک ه در
گردونۀ ساختاری ،هر هنجار جایگاه مخصو به خود را دارد و بر همدیگر تأثیر دارن د .در ای ن
دستور گرامری ،هر هنجار ضمن داشتن خصل ذاتی خود ،در کلی مجموع ۀ هنج اری نی ز،

)1. Ralf Dahrendorf (1929-2009
2. Social Grammar
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جایگاه مخصو به خود را دارد 1.اساساً هنجارهای اجتماعی با یک دیگر س ازگاری و همن وایی
داشته و با همدیگر برهمکنش دارند ،بهگونهای که تغییر در ب اوری (در جامع ه) ،مقدم ۀ تغیی ر
هنجار مربوطه خواهد بود و به همین منوال برخی هنجارها ،هنجاره ای دیگ ر را دچ ار تغیی ر،
اصالح یا تبدیل میکنند.
مهمترین عنصر مشخص ه و متمایزکنن دۀ ق انون ای ن اس ک ه قواع د آن دارای «ویژگ ی
نظاممند» هستند؛ بدانمعنا که هنجارهای حقوقی (هم ون هنجارهای اجتماعی) انواع متفاوتی
دارند و هر نوعی در فعل و انفعال و تعامل با دیگر انواع اس  ،بهگونهای ک ه بت وان آنه ا را ی ک
«سیستم» نامید ،بهجای آنکه مجموعهای از قواعد محسوب شوند (چینهنگ و« .)31 :1913 ،در
بستر نظم حقوقی ،انسجام 2بهدلیل ویژگیهایی ایجاد م یش ود ک ه آن نظ م را ب ا خ ار از آن
متمایز میسازد و نتیجۀ هوی مشترکی اس که عناصر گوناگون متشکلۀ نظم حق وقی را گ رد
هم میآورد .انسجام موجب میشود که هنجارهای موجود در نظ م حق وقی ب ا یک دیگر تعام ل
داشته باشند و با این تعامل خألهای نظم حقوقی را پر کنند .هر یک از قواعد یا هنجارها در ه ر
یک از نظامهای خا حقوقی در صورتی معتبر تلقی میشوند که با س ایر قواع د و هنجاره ای
آن نظام حقوقی تناسب دا شته باشند یا مورد پذیرش مراجع قانونی قرار گرفته باشند ی ا اینک ه
شهروندان از آن تبعی کرده باشند» (ابدالی .)0 :1931 ،اتحاد مثب درونی از مبانی ح اکم ب ر
نظم حقوقی اس  .همین منطق ساختار نظم حقوقی را که به «خرد حق وقی» 9مش هور اس ،
شکل میدهد و هم ون موتوری ش تابدهن ده و ب ا روی های منس جم ،غای نظ م حق وقی را
مشخص میکند (ویژه.)101 :1911 ،
3
در قاموس نظریهه ای س ازمانی نی ز«« ،هم اهنگی» فراگ ردی اس ک ه ط ی آن ،هم ۀ
بخشهای تشکیلدهندۀ یک کل برای کسب هدف مشترک ترکیب میشوند و با مجموع ه ای از
سازوکارهای ساختاری و رفتاری تحقق می یابند که ب رای م رتبط س اختن اج زای س ازمان ب ا
یکدیگر به کار میروند و نیل به اهداف سازمانی را تسهیل میکنند» (رض ائیان .)919 :1931 ،از
 .1گرامر یا دستور زبان مجموعه قوانین و ضوابط حاکم بر ساختار واژهها ،جملهها ،وا ها ،آواها و معناها در زبان
اس  .بهعبار دیگر ،دستور زبان مجموعۀ قواعد و آیینهایی اس که اهل زبان آنها را بهطور ناخودآگاه فرا
گرفته و زبان آموزان ،برای درک بهتر گفتار و نوشتار اهل زبان ،آن را میآموزند .دستور زبان نظامی منسجم از
اصول و قواعد اس که ساخ جمال یک زبان را تشکیل میدهد و روابط میان سازههای یک جمله را تبیین
میکند  .در نسب با گرامر دستور زبان ،گرامر اجتماعی و حقوقی نیز متضمن نقش شناسی هنجارها در بستر
نظم اجتماعی و حقوقی هستند .از باب تناظر با دستور زبان عربی ،در ساح نظم اجتماعی و حقوقی ،هر
هنجار (بهمثابۀ هر کلمه در علم تجزیه) بال ذا  ،اوصاف مخصو به خود و نقش خود را دارد و در
ترکیببندی و ساختار جمله (علم ترکیب) نیز نقش دیگری را داراس .
2. Cohérence
3. Raison Juridique
4. Coordination
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این منظر باید در سازمان نظمهای هنجاری ،هر هنجاری با سازمان کل نظم هنجاری هماهن گ
باشد و بر کلیۀ هنجارهای سازمان ،هم اهنگی انس جامبخش ی ح اکم باش د .بن ابراین هم ون
هنجارها در نظم اجتماعی ،هنجارها در نظم حقوقی بهمراتب س اختارمندترند ،چراک ه در نظ م
حقوقی بهدلیل وجود نهاد رسمی هنجارساز و خلق سلس لهمراتب ی هنجاره ا ب هص ور ارادی،
انتظام ساختاری منسجمتر اس  .گرامر اجتماعی مدنظر «دارندورف» در نظم هنج اریِ حق وقی
نیز حضور دارد .بهعبارتی میتوان گف ک ه در نظ م حق وقی نی ز« ،گرام ر حق وقی» در میان ۀ
هنجارهای حقوقی حاکم اس و برای هر کدام از هنجارهای فرازین و ف رودین جایگ اه خاص ی
لحاظ میکند .در نظم اجتماعی خصل ارادی بودن شکلگیری این گرامر از نظم حقوقی کمت ر
اس  .در مجموع در بستر هر کدام از این دو نظم ،هماهنگی و وحد دس تگاه هنج اری وج ود
دارد و حیا نظم اجتماعی و نظم حقوقی به بقای وحد هنجاری مربوط اس .

تبیین مشخصههای شکلی هنجار اجتماعی و هنجار حقوقی
 .1منشأ هنجاری (هنجارساز)
اساساً هنجارهای اجتماعی ،هنجارهای عرفی و قراردادی هس تند ک ه در نگ اهی موس ع ش امل
هنجارهای حقوقی نیز میشوند« .عمدهترین این هنجارها شامل رس وم اجتم اعی ،1ش یوهه ای
قومی ،2سنن اجتماعی ،9رسوم اخالقی 3و مقررا اجتماعی 0هس تند» (چیتامب ار-31 :1909 ،
 .)30این دسته از هنجارها را جامعه (آگاهانه یا ناآگاهانه) وضع م یکن د؛ یعن ی ای ن هنجاره ا
حاصل کنش متقابل اجتماعی افراد جامعه هستند و در طول حیا جوامع شکل میگیرند .ای ن
هنجارها ،اعتباری ،قراردادی و سیال بوده و تابع زمان ،مکان و شرایط جامعه هستند .در تحلیل
کلی ،در مجموع میتوان گف از زاویۀ دور ،هنجارها در نظم اجتماعی بهص ور «غی رارادی» و
از زاویۀ نزدیک ،ب هص ور «ارادی» ش کل م یگیرن د و بسترس از و نه اد هنجارس از در نظ م
اجتماعی« ،جامعه» اس که کلیۀ افراد آن میتوانند در «پردازش هنجاری» نقشآفرینی کنند.
هنجارهای حقوقی  -با هر پیشزمینهای  -صرفاً وضعی بوده و مصوب مراجع ذیص الحان د
که همین امر از جمله تفاو های آنها با هنجارهای اجتماعی اس که بداهتاً و بهصور رسمی،
مرجع پیدایش و خلق آنها مشخص نیس و میبایس بهصور غیررسمی و گ اهی نامش خص
آنها را شناسایی کرد .در اجتماع کلیۀ افراد ظرفی قاعده و هنجارسازی را دارند ،درحالیک ه در
1. Social Custom
2. Folkways
3. Social Tradition
4. Ethical Custom
5. Social Regulations
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بستر نظم حقوقی چنین نیس ؛ در نظم حقوقی برای ای ن ام ر نهاده ای رس می پ یشبین ی و
حیطۀ صالحی نهادها بهصور مشخص تبیین شده اس » (نورایی .)3 :1912 ،از نظر کلس ن،
هنجارهای حقوقی نه بهدلیل ماهی  ،بلکه صرفاً بهسبب نحوۀ خلق و ایجاد ،معتبرن د (تروپ ه،
 .)150 :1931بنابراین برخالف هنجارسازی اجتماعی ،در نظ م حق وقی ،هنجارس از مش خص و
معین اس و هر شهروندی در پردازش هنجاری نقش ندارد .هم ن ین در بس تر نظ م حق وقی،
مراجع تصمیمساز ،قاعدهگذار و هنجارساز بهمراتب از مراج ع هنجارس از در نظ ام اجتم اعی از
تعدد کمتری برخوردار اس .

 .2سلسلهمراتب هنجاری
«در هر نظامی ،سازماندهی به معنای «نظم درونی» ،امری ض روری اس  .س ازمان ب هگون های
طبیعی نظم میآفریند؛ بدینمعنا که عناصر متشکلۀ نظام را زیر نظر قواعدی خا قرار میدهد،
ولی در عین حال نظام مبتنیبر تفاو میان عناصر آن سازمان اس  .در این مفهوم تمامی نظام
در عین تف رق واج د سلس لهمرات ب درون ی هس تند» (وی ژه .)1-15 :1933 ،ب ر ای ن اس اس
سلسلهمراتب در نظم حقوقی بدینمعناس که کلیۀ هنجارهای موجود در نظم حقوقی ،بر مبنای
نظم خاصی سازمان یافتهاند ،بدینگونه که برخی از برخی دیگر تبعی م یکنن د .ه ر هنج ار
فرودین اعتبار خود را از هنجار فرازین میگیرد .در واقع ش رط اعتب ار هنج ار ف رودین ،اعتب ار
هنجار فرازین اس  1.بنابراین هنجارها در نظم حقوقی ،عمودی و واجد سلسلهمرات ب هس تند و
به طور مشخص هنجار اساسی بر سایر هنجارها (قوانین ع ادی ،تص ویبنام ه و س ایر مق ررا )
اولوی دارد و باید از قانون اساسی اعتبار بگیرند .به دیگ ر س خن« ،هنج ار خ ا » منبع ث از
«هنجار عام» اس و ازاینرو اصل سلسلهمراتب هنجارها از مشترکا ذاتی نظم حقوقی اس .
هنجارهای اجتماعی بر مبنای خودآگاهی 2و التزام درونی به رعای (و نه براساس اولوی و
ترجیحا ) به سه دستۀ عمده تقسیم میشوند؛ دستۀ اول شامل الگوهای رفتاری 9هس تند ک ه
مستلزم ح مسئولی نیستند و ناآگاهانه رعای میشوند .دستۀ دوم شامل قواع د و مقررات ی
(اجتماعی) هستند که آگاهانه و اما بدون التزام و احساس تعهد رعای میش وند و دس تۀ س وم

 .1کلیۀ هنجارهای موجود در نظم حقوقی معتبرند ،زیرا اعتبار آنها با هنجار پیشین ارتباط مییابد .بهعبارتی
هنجار پیشین میتواند شکل هنجاری گروهی از هنجارهای وابسته به خویش را تعریف کند .این شکل همان
اعتبار هنجار پیشین خواهد بود .در تبیین عام این فرایند باید گف که اعتبار هر هنجار حقوقی به رعای
شکل هنجاری بازمیگردد که هنجار فرازین برای آن تعریف کرده اس و این هنجار فرازین «هنجار مولد»
نامیده میشود .رک :ویژه.11 :1933 ،
2. Self-Consciousness
3. Behavioral Patterns
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کاربردهایی اس که مربوط به سمبلها 1و سبکهای رفت اری 2اس ).(Melvin, 1999: 1256
بدیهی اس که اولوی و ترجیحا س التزامِ عملی در این تقسیمبندی لحاظ نم یش ود ،بن ابراین
نمیتوان به لحاظ سلسلهمراتبی آنها را «عمودی» و در ذیل همدیگر با ترجیحا سلسلهمراتبی
لحاظ کرد .این هنجارها نسب به همدیگر جایگاه فرازین و فرودین ندارند و منبع ث از یک دیگر
نیستند .بهطور کلی برای هنجارها در نظم اجتماعی ،سلسلهمراتب و ارزشگذاری در نظر گرفته
نشده و بهدرستی مشخص نیس که کدام هنجار از جایگ اه برت ر ی ا فروت ری برخ وردار اس ،
درحالیکه در نظم حقوقی هنجارها جایگ اه مشخص ی دارن د و هنجاره ای ف رودین بای د ذی ل
هنجارهای فرازین قرار گیرند و تعدی از این معیار ،نابهنجاری حقوقی محسوب میش ود .البت ه
در نظم اجتماعی نیز یقیناً برخی هنجارها بر هنجارهای دیگر برتری دارن د ،ول ی چ ون مرج ع
هنجارساز رسمی  -که عهدهدار تبیین این امر باشد  -وجود ندارد ت ا هنجاره ا را ارزشگ ذاری
کند و هم نین با توجه به اینکه ضابطۀ مشخصی برای تبیین سلسلهمرات ب هنجاره ا در نظ م
اجتماعی تعریف نشده اس  ،فهم سلسلهمراتب هنجارهای اجتماعی دشوار اس  .ب هط ور کل ی
نظام هنجاری نظم اجتماعی« ،غیر سلسلهمراتبی» یا مسامحتاً «افقی» اس و لزوماً هنجاره ای
اجتماعی بهوسیلۀ یکدیگر توجیه و تثبی نمیشوند.

 .3ضمانت اجرا
در دو نظم حقوقی و اجتماعی ،هنجار هستۀ اصلی و مرکزی محسوب میشود .در این دو نظ ام،
«هنجار» سنگ بناس و عدم رعای هنجارهای مقرر ،فروپاشی آنه ا را در پ ی خواه د داش .
بهنظر میرسد که در سه معی ار «کلی و عمومی »« ،ال زامآور ب ودن» و «اجتم اعی ب ودن»
بدینگونه که هدف آن ایجاد نظم و تنظیم روابط اجتم اعی اس  ،ه ر دو ن وع نظ م هنج اری
اجتماعی و نظم حقوقی اشتراک دارند .اما در نح وۀ تض مین اج را و رعای آنه ا متف او ان د؛
ضمان اجرای هنجارهای اجتماعی اغلب از نوع فشار افکار اجتماعی بوده و تنها برخی از باوره ا
و هنجارهای اجتماعی که توانسته باشند به کسو هنجار حقوقی درآمده باشند ،از سوی دول
حمای و با مجازا قانونی مواجه میشوند ،درحالیکه هنجاره ای حق وقی ب هتمام ه مش مول
حمای های قانونیاند و از ا ین منظر دارای ضمان اجرای سخ و از ن وع ق انونی ب وده ک ه ب ا
مجازا مقرر مواجه اس .
0
3
9
هنجار اجتماعی درصدد تجویز یا نهی از رفتاری اس که مستلزم تکلیف و التزام ب وده و ب ا
1. Symbols
2. Stylize
3. Prescribe
4. Proscribe
5. Obligations
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انتظارا هنجاری 1تقوی میشوند .بهعبار دیگ ر انتظ ارا هنج اری ح امی و ض مان اج رای
هنجار اجتماعی محسوب میشوند .ترس از مجازا اجتماعی ،نوعدوستی و خیرخواهی 2و میل ب ه
تحقق انتظارا مشروع ،9سه دلیل متفاو برای متابع از انتظارا و ترجیحا هنجاری 3هستند
) .(Bcchieri, 2006, 42-43از منظر دیگر باید گف که هنجارهای اجتماعی ب ا ض مان اجراه ای
خا خود همراهند که از آنها در مقابل ناهمنوایی حمای میکنند؛ «هنجارهای اجتم اعی ب ه دو
گونۀ «رسمی» و «غیررسمی» تقس یم م یش وند؛ هنجاره ای رس می از ض مان اج رای ق انونی
برخوردارند و عدم رعای آنها تنبیها قانونی را در پی خواه د داش  .هنجاره ای غیررس می در
طول زمان بهتدریج در میان مردم هر جامعهای شکل میگیرن د و ض مان اج رای آنه ا «واک نش
مردمی» و «فشار افکار عمومی» اس » (فیروزجائیان .)123 :1930 ،هنجارهای اجتم اعیِ رس می
همان هنجارهای اجتماعیاند که صور هنجار حقوقی به خود گرفت هان د و ض مان اج رای آنه ا
مجازا مقرر از سوی قانونگذار اس و هنجارهای غیررسمی نیز ض مان اج رای ق انونی ندارن د و
باید بهتدریج در طول زمان بتوانند در نظم حقوقی برای خود جایگاهی بیابند.

نتیجهگیری
در کلیۀ علوم دستوری هنجار مبنا و معیار عمل بوده و دارای رویکرد تج ویزی اس  .ع دول از
هنجار در نظم اجتماعی با تنبیها اجتماعی بهصور فشار افکار عمومی و تحمیل اجتم اعی و
در نظم حقوقی با تنبیها متناسب قانونی مواج ه اس  .هنجاره ای حق وقی ،هنج ار بیرون ی
محسوب میشوند که برای اعضای یک جامع ه از پ یش تعی ین ش ده ،درح الیک ه هنجاره ای
اجتماعی گاهی نیز هنجارهایی درونیاند ک ه در ص ور ع دم رعای آنه ا ،مج ازا رس می و
مشخصی برای آنها وجود ندارد .بنابراین هنجار در نظم اجتماعی به هر دو رویک رد «درون ی» و
«بیرونی»  ،الزام و التزام قائل اس  ،اما در نظم حق وقی بیش تر رویک رد بیرون ی رعای هنج ار
مطم نظر اس و صور بیرونی تحقق هنجار مالک عمل اس  .مبنای هنجار حقوقی میبایس ،
ارزشها و هنجارهای معمول و مرسوم جامعه باشد و بدیهی اس که شکلگی ری و س اماندهی
نظم حقوقی بر طبق باورهای اجتماعی جامعهپذیری بیشتری را با خود بههمراه میآورد.
هنجار در ساح دو نظم اجتماعی و حقوقی اش تراکا و افتراق اتی دارد؛ در س اح نظ م
حقوقی با وجود هنجارساز معین و رسمی – بههنگام وضع  -هنج ار «مج رد» زاده م یش ود و
هنگام اجرا بالفاصله واجد صف «عام» میشود ،درحالیکه در نظ م اجتم اعی قاع ده در بس تر
1. Normative Expectations
2. Benevolence
3. Legitimate Expectations
4. Normative Preferences
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نظم اجتماعی« ،مجرد» زاده نمیشود و هنجار بههمراه باور ارزشی در افراد ظهور م ییاب د و در
مسیر زمان در ساح جامعه ،جنبۀ «عام» می یابد و الزام خود را از عوامل درون ی (ب ار ارزش ی
اجتماعی) میگیرد .از منظ ر وح د هنج اری ،مجموع ه هنجاره ای اجتم اعی ی ک «گرام ر
اجتماعی» را تشکیل میدهند و در این دستور گرامر ،هر هنجار ضمن داشتن خصل ذات ی ،در
کلی مجموعۀ هنجاری نیز ،جایگاه مخصو ب ه خ ود را دارد ،ام ا هنجاره ا در نظ م حق وقی
به دلیل وجود نهاد رسمی هنجارساز و خلق سلس له مراتب ی هنجاره ا ب ه ص ور ارادی ،انتظ ام
ساختاری منسجم تری دارند و لذا گرامر حقوقیِ هنج اریِ در نظ م حق وقی از گرام ر اجتم اعی
نظام مندتر اس  .از سوی دیگر ،مرج ع پی دایش و خل ق هنج ار اجتم اعی مش خص نیس و
میبایس بهصور غیررسمی و گاهی نامشخص آن را شناسایی ک رد ،درح الیک ه هنجاره ای
حقوقی صرفاً وضعی بوده و نهادهای رس می ذیص الح ب رای تنس یق آنه ا لح اظ ش ده اس .
هنجارها در نظم حقوقی ،عمودی و واجد سلسلهمراتبی هس تند و «هنج ار خ ا » منبع ث از
«هنجار عام» اس  ،این در حالی اس که فهم سلسلهمراتب هنجارهای اجتماعی دشوار اس و
بهطور کلی نظام هنجاریِ نظمِ اجتماعی« ،غیر سلسلهمراتبی» یا «افقی» اس  .ض مان اج رای
هنجار اجتماعی اغلب از نوع فشار افک ار اجتم اعی ب وده و تنه ا برخ ی از باوره ا و هنجاره ای
اجتماعی که توانس ته باشند به کسو هنجار حقوقی درآمده باشند ،از سوی دول حمای و ب ا
مجازا قانونی مواجه میشوند ،درحالیکه هنجارهای حقوقی مشمول حمای های قانونی ب وده
و از این منظر دارای ضمان اجرای کافیاند .بنابراین هنجارهای حقوقی بهعنوان هنجارهایی که
یک گام بعد از هنجارهای اجتم اعی تأس ی م یش وند ،از مؤلف هه ای ش کلی مناس ب ت ری
برخوردارند و باید درصدد رسمی کردن ،ساماندهی ،عینی و تثبی هنجارهای اجتماعی  -ک ه
بر مبنای ارزشهای متداول و پذیرفت ۀ جامع ه ش کل گرفت هان د  -باش ند .الزم اس همانن د
هنجارهای اجتماعی ،هنجارهای حقوقی از زمین ۀ پ ذیرش عم ومی برخ وردار باش ند و اساس اً
منبعث و منتج از هنجار اجتماعی باشند تا بتوانند در ساح جامعه کارام دی بیش تری داش ته
باشند .با توجه به خصل ذاتی نظم حقوقی ،هنجارهای حقوقی نمیتوانند از عامل فشار بیرون ی
برای تحقق عاری بوده ،از نظم سلسلهمراتب مراتب ی عم ودی برخ وردار نباش ند و فاق د منش أ
هنجاری معین باشد .از آنجا که در نظم حق وقی ،جنب ۀ عین ی و بیرون ی عم ل م دنظر اس ،
ضمان اجرای سخ و قانونی مالک عمل خواهد بود ،اگرچه درص دد آن اس ک ه باورمن دی
درونی را نیز در پی داشته باشد .در هر صور هنجارهای نظم حقوقی ب ا حف خص ائل خ ود
میبایس درصدد مطابق با هنجارهای اجتماعی مرسوم بوده ،منشأ پیدایش خود را هنجارهای
جامعه بداند ،ابزار تحقق و تضمین باورهای جامعه بوده و بر آن باشد ک ه جام های همگ ون ب ر
قام نظم اجتماعی بوده و انسجامبخش آن باشد.
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