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 يمحمد ملك

  س البرزي دانشگاه تهران پردي حقوق خصوصي دكتريدانشجو
  يليمحسن اسماع

   دانشگاه تهرانياسي حقوق و علوم سةنشكد داي و اسالميار گروه حقوق خصوصي دانش
  )19/12/1398: بيخ تصوي تار- 2/7/1397: افتيخ دريتار(

  
  دهيچك
ق ي تطبةنحو . استي قاضي بر تفكرات فلسفي مبتني اساسيا مسئلهيي استدالل قضانديفرا     

 ي قاضيانا زبي ير نگاه فلسفي آن، همواره تحت تأثيق خارجي با مصادي مواد قانونيم كليمفاه
 هگل و يكيالكتيكرد ديبراساس رو. نگردي به آن مي متفاوتةي از زاوي فلسفةيهر نظر. قرار دارد

 امكان يي استدالل قضانديفرا از قانون، ير گادامرين و تفسيتگنشتاي ويكاركرد زبان
 ي نو مبتنيرو با نگاهشي پةمقال. ستگرا را دارارواقعيخصوص طبق مكاتب غبه يسازاخالق

 پرداخته يي استدالل قضانديفرا در يسازامكان اخالق ي، به واكاويفي و توصيليبر روش تحل
، يي در استدالل قضاي قاضييگراك حاكم بر ارادهيالكتيسبب ددگاه هگل، حقوق بهياز د .است

اكنون «است و » ياكنون اجتماع« تحقق ي براي اساسين امر عنصريا. است» شدن«در حال 
 در يكرد كاركرد زبانيطبق رو. است ي اخالقي هنجارهايريگ شكلي برايتربس» ياجتماع

 نديفرا.  استآن ةست، بلكه سازنديم ني مفاهةدهندبازتاب، زبان فقط يي استدالل قضانديفرا
ا ير يي و موجب تغشده ي منتهيا حقوقي يفرين كير عناويي ممكن است به تغيياستدالل قضا
 و متن قانون ي قاضين نگرش فلسفي بيك فلسفيدر هرمنوت. دشو ي اجتماعيخلق هنجارها
د كه درست و قابل يآيدست مد بهيم جديدر هر قرائت، مفاه.  وجود دارديكيدور هرمنوت

 يريگن مطابق آن در شكلي قواني و اجرايي استدالل قضانديفراه در ين نظريا. استاعمال 
 يهانديفرا ياخالق هگل در معرفت ةيظررو طبق ننيازا.  داردي نقش اساسي اخالقيهاارزش

  .شودي منجر ميساز، به اخالقگانهسه
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  مقدمه .1
ست و يه نيكسوي ة در جامعه رابطيساز در خصوص اخالقي اخالق، قانون و قاضةرابط
 يمتقابل نگرش فلسفطور بهشود، بلكه ي منحصر نمي اخالق و قانون بر قاضياً به اثرگذارصرف
 ي، فهم قاضيي استدالل قضانديفرادر . دشو در جامعه يسازاخالقتواند موجب يز مي نيقاض

د كه ي جدي از قواعد حقوقيابد كه جملگي تبلور ياگونهبهتواند ي اعمال آن مةاز قانون و نحو
 جزء فرهنگ جامعه جيتدر، به در حال اجراستاجباربهرفته شده و يغاز به اكراه پذدر آ

) ياد قلبيانق(  داوطلبانه و خودخواستهصورتبه و ي عرفيا قاعدهعنوانبهو شده محسوب 
ت ي اهمي داراروازآن يي استدالل قضانديفرا ين بررسي بنابرا.)223: 1391پژوه، دانش(شود اجرا 

ن مسئله، ي حقوق به اة متعدد فلسفيهاق دارد و نگرشيوند عمي پياخالق اجتماعاست كه با 
  .دينماي آن را دوچندان ميضرورت واكاو
. ستي به استنتاج حكم خود از قانون محدود نيرفته شده است كه فهم قاضيامروزه پذ

ست كه در نظام درست ا.  استيت ذهني، خالق1يني و پسي صوري، بازسازيياس قضايق
 ةدآورندي پدياعمال قانون است و قاض ي فهم قاضةجي نتيف رسمينوشته، مطابق تعارحقوق

 ة تابع قانون است، اما نحوي هرچند قاضيول ،)Terré, 2007  : 310(شود يحقوق محسوب نم
 ين نگرش از سويا.  اوستيدگاه و نگرش فلسفي بر ديشكل خاص مبتنكياعمال آن به 

: 1390ان، يكاتوز(ان شده است ي متعدد بيهار متن به صورتي تفسيشمندان طبق مباني انديبرخ
53(.  

ن يدر واقع ا. داندي جامعه مي را فهم عرفي معرفت اخالقيريگبرال بستر شكلياخالق ل
اس معتقدند كه اخالق براس» انيگراواقع«.  در اخالق است2»ييگراواقع« از انكار يناشكرد يرو

در مقابل . )20: 1383مك ناتن، ( در جهان شكل گرفته است يني عيهاتيباورها و واقع
دانند كه ي مي از طرز تلقي را صرفاً نوعيشوند و معرفت اخالقي منكر آن م3»انيگراناواقع«

ار ارزش، ي كه مع4»ي اخالقيخودگرو«؛ مثل )36: 1383مك ناتن، ( ندارد ينيات عيارتباط با واقع
 يا درازمدت، فعل دارايمدت ر و سود در كوتاهي خيهر كار دارا.  فاعل آن استيمندلذت

ل، يته است كه بر ميگر اخالق مدرنيمثال د. )47: 1376فرانكنا، (رود يشمار م بهيارزش اخالق
 ي هنجارهايريگشكل. )37: 1388 ،يمشك( شده است ي انسان مبتنينديخواست، احساس و خوشا

استدالل  ندي است و فراي اجتماعيهان دسته امكاتب متأثر از كنش و واكنشي در اياخالق
 ي اصلةرو، مسئلنيازا .دكنيفا مي اريناپذ انكاري نقشي اخالقير هنجارهاييا تغي در خلق ييقضا

                                                            
1. a posteiri 
2. realistic 
3.Unrealistic 
4. Moral selfishness 
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 حاكم بر ي تفكرات فلسفيبرخ، طبق يي استدالل قضانديفرا يسازرو، امكان اخالقشي پةمقال
 يست كه طبق تمامين ني اوالً ادعا ا؛ توجه استانيشان مسئله ييذكر دو نكته در تب. آن است

 يساز بلكه مراد، اخالق،دشوي منجر ميساز به اخالقيي استدالل قضانديفرا يمكاتب اخالق
 يها به ارزشيمتكگر سخن اگر اخالق را يبه د. استان يگرارواقعي مكاتب غيآن طبق برخ

برال كه اخالق را متأثر از فهم ياما طبق اخالق ل. ستير اصول آن ممكن نيي تغ،مين بدانياديبن
ر خواهد يي دستخوش تغيسبب عوامل بهي اخالقيهاداند، ارزشيل افراد و جامعه مي و ميعرف

 منجر يسازالقتواند به اخي است كه ميي قضايها استداللنديفرا از آن عوامل، يكيشد كه 
 نديفرا چراكههام دارد، يا اي است كه سكوت، ابهام يني بحث، قوانياً محور اصليثان. شود

ن و قواعد يد؛ اما قوانشوي مي در اخالق اجتماعين موارد سبب تحوالتي در ايي قضااستدالل
  .ابديي تحقق نميآسانبهن امر ي كه صراحت دارد، ايحقوق

 تفكر خالقانه با متابعت از قانون در ، تابع قانون استيضممكن است گفته شود اگر قا
ك ي همزمان در صورتبه يت قاضيرا جمع متابعت از قانون و خالقيتعارض قرار دارد، ز

گر كه بدان يح دي صريهادگاهي؛ اما طبق د)326: 1380كاپلستون، ( ستي واحد، ممكن نيكنش ذهن
 يا برخي و متن قانون ي قاضيرش فلسفان نگيها م كنش و واكنشي ط،م پرداختيخواه

  . استين امر ممكن، بلكه ضروري خاص از قانون، ايهاخوانش
ن ي ايت وجودي واقعي برا راياريهات بسي، توجيير قضاي تفسنديفراانه به يگرانگاه واقع

 ينديفرا، يت شهودي قانون و خالقيدهد؛ اعمال استنتاجيار قرار مي در اختزيآمتناقضط يشرا
 ي قاضة در تفكر خالقانيياي پوي بر روند واقعيست و تحقق آن مانعيتناقض و متعارض نم
پردازند يت مي در كنار هم به فعاليات تفكر انسانيان حين دو در جريارو نيازا. ندكيجاد نميا

  .)Vissert Hooft, 1975: 225(ست ي ممكن نيگري از ديكيك يو اغلب تفك
ن يا آن است كه يي استدالل قضانديفرات در ير خالق وجود عنصمورد مهم در ةنكت
شود، بلكه در ي نميك نظام حقوقي در ي دفعصورتبهر و انقالب آن ييت، سبب تغيخالق
ن ي بي قاضيت فلسفي، ذهنيي استدالل قضانديفرادر . دانجامي ميجير تدريي موارد به تغيبرخ
نه ين زمير در اير مسييا تغيل يتعد.  استا روح قانون مردديت از متن يت در قانون و تبعيخالق

 دچار اختالل ي فالسفه اعتقاد داشته باشند دادرسان تا حديبرخاست سبب شده 
سو، تفكر  كيتفكر جامد نسبت به متن قانون از . )Vissert Hooft, 1975: 226( ندايتيدوشخص

. كنديجاد مي اي قاضتي را در ذهنين دوگانگيگر، اي دي از سويت خارجيال نسبت به واقعيس
ر ي تأثيع خارجي در برداشت او از وقاي قاضي اخالقيهاتياولوا ي يدگاه اجتماعيرو دنيازا

 دادرسان عوامل يوقت« از حقوقدانان يكي ريبه تعب . دارديي استدالل قضانديفرا بر يريچشمگ
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، )ر قانونيتفس(رند يگيم در نظر موجود ياقاعدهر ييا در تغيد ي جديا را در خلق قاعدهياخالق
د باشد و ي كه حقوق چه بادهنديمن پرسش جواب ي به ايعنياند؛ ي قانونگذاردر حال ييگو
 :الف1396، تباريجعفر(» ابديم ي، خواه آن را خوب بدانافتديم است كه در عمل اتفاق ياحادثهن يا

ه و نه يات و روحي خلقةي پا اخالق براغلباخالق را  ةمثاببهقانون  ةديز، اين الن فولر .)137
  .(fuller, 1969: 105) ر كرده استي تفسيفه توسط قاضيانجام وظ
 يسازد كه به اخالقشو تحت مداقه واقع ييهانديفرا شده است، ين پژوهش سعيدر ا
 است كه سبب تكامل و يخاص ي فلسفيهادگاهيگرفته از د كه نشأتي امر؛شوديمنجر م

 سبب يي قضايها خاص در استداللنديفران يحال ا. دشويال آن م اعمةوي قانون و شييايپو
 ةن مقاليد؛ بنابراشو دادرسان متأثر يهااستدالل ةن نحوي جامعه از اي اخالقيهاارزشد، شويم

 را با يي قضااستدالل نديفرا بر ي مبتني اخالقي خلق هنجارهاةحاضر درصدد است تا نحو
  .دكنن يي تبيات فلسفي نظري چارچوب برخةمالحظ

  
   آنيساز و ارزش اخالقييند استدالل قضاي فرايكيالكتين دييتب. 2

  ييند استدالل قضاي هگل در فرايكيالكتين دييتب. 2.1
ن يشتريد بيت در اعمال آن، شاي خالقيريكارگت از قانون و بهيك به رابطة تبعيالكتينگاه د
 ة رابطيبه اعتقاد هگل، در حقوق نوع. د داشته باشييت استدالل قضاين ماهيي را در تبييكارا
ن يان ذهن و عي ميكيالكتي دةدگاه، رابطين ديدر ا. ان عام و خاص وجود داردي ميكيالكتيد
ن رابطه ي؛ اما ا)581: 1381س، ياست(كند ين ميي را تبي قاضيحاصل رأ) قانون و موضوع پرونده(

توجه .  مؤثر استيجزئر ير تفس دي، هم كلگذارديم اثر ي كلي رويجزئمتقابل است؛ هم 
از .  نداشته باشدير جزئي در تفسيري، تأثي كليص ذاتيشود خصاي نمسببات ي به جزئيقاض
 و ين جزئي هم اييل نهاي در تحل. مؤثر استيز در انتخاب كلي نيص جزئيگر، خصاي ديسو
حقوق هم دهد؛ بلكه ذات يل نميك ذات حقوق را تشكيچيه) قانون و موضوع پرونده (يكل

ن است ي ا،ان دارديت جريگر، آنچه در واقعير ديبه تعب. ن نهاد و برابر نهاد استينهاد حاصل ا
 تابع قانون يان شد كه قاضي بيف رسميهرچند در تعار.  قانون استة سازندي قاضيكه رأ

ن ذهن اوست كه يشود و اي درست ميك اعتبار قانون توسط قاضيت و به ياست، اما در واقع
توجه قرار داده و در مورد  ر و تأثرات از قانون بر موضوع و موضوع بر قانون را مورديتأث ةجينت

 بالفعل از حقوق است و نه يش از اعمال، عنصرينه قانون پ .دهدي حكم ميت خارجيواقع
 دادگاه است ين دو منتج به رأيب اي بالفعل وارد حقوق شده است؛ تنها تركيموضوع خارج
ست، بلكه مراد ين مسئله علم حقوق نيسازد؛ البته مراد از حقوق در ايآن را م يكه حكم حقوق
  .كندي در مورد آن حكم مي است كه قاضيهنجار حقوق
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 و جهان يقيان جهان حقي مييوگوقت و حقوق است؛ گفتين حقيك بيالكتيحق، د
. خته شده است شخص ساي كه براي كه اتفاق افتاده و حقيتيان واقعي مي، و بده بستانيحقوق
 جدا كند و به ي را از بخش حكمي خود، بخش موضوعي در رأيست كه قاضيرو، الزم ننيازا
 يش از التقاي خويتواند معجون حق را در رأي مستقل اختصاص دهد، بلكه او ميك بنديهر

، و هم )يحكم قانون( افتن حقي ي هم در پيپس قاض.  بسازدي و امر حكميامر موضوع
، پس منطق حقوق تنها يكند، و هم حكمي مي؛ هم كار موضوع) و واقعيموضوعامر ( قتيحق

   .)136و135: الف1396تبار، يجعفر( قت نباشدي حقيجووست كه در جستي نيفي تكليمنطق
رش نظر او ي پذةمنزلبهگر ي از همدي و كلير و تأثر جزئيدگاه هگل در مورد تأثينقل د

 قضات ين نظرگاه كه گفته شود حقوق فقط در آرايبا ان نظر مالزمه دارد ي اچراكهست، ين
ست يگونه ننيستند و اي قضات ني آراةجي نتيالمللني و بين داخليكه قوانيابد، درحاليتحقق 

ب، اعمال روش ين ترتيبه ا.  نشودي تلقي نبود، حقوقي مورد حكم قاضيكه اگر عمل
در .  حقوق دانستة را سازندي قاضشودي مسبب، يي استدالل قضانديفرا هگل در يكيالكتيد
 در منطق هگل .ست، بلكه همواره در حال شدن استي نيدگاه حقوق امر محقق و ثابتين ديا

شود ي سبب مي حقوقنديفران امر در يا. تز قرار داردي تز و آنتةتعارض خاص و عام در مرحل
 را ي خاصي حقوقةقاعد ي آن قاضفردمنحصربه يهايژگي با توجه به وي خارجةكه در هر واقع

د ي در خارج باي هر اتفاقيي است كه گوينحوان عام قانون بهيب. دكننسبت به موضوع اعمال 
چ ي با هيي است كه گوينحو خاص موضوع هر پرونده، بهيهايژگيمنطبق با آن باشد و و

وع ك است كه قانون و موضيالكتيك رابطة ديشود و تنها در قالب ي منطبق نميعام ةقاعد
  .)Vissert Hooft, 1975: 228(ابد يي دست مي اجباري ورود به عالم حقوق به سازشيپرونده، برا

 خود ي ذاتيهايژگيو از ي خاص، از بخشي اعمال بر موضوعيشود برايقانون مجبور م
 فردمنحصربه يهايژگيو از ياري انطباق با قانون، بسيز براي كند؛ موضوع پرونده ننظرصرف

گر نه قانون همان قانون سابق ي، دي قاضيب، با صدور رأين ترتيبه ا. دهدياز دست مخود را 
متن .  است كه در عالم خارج اتفاق افتاده استيناً همان موضوعياست و نه موضوع پرونده ع

 يرد كه به امريگي در رابطة متقابل، چنان در كنش و واكنش قرار ميت خارجيقانون و واقع
 به يي استدالل قضانديفراك، يالكتي دةجه در رابطيدر نت .)67: 1395تروپه، ( ودشيل ميد تبديجد

 موضوعات ين امر در تماميرش ايالبته پذ. شودين منجر مي ذهن و عي برايخلق هم نهاد
  .  استريناپذاجتناب مذكور موارد كنش و واكنش يست، اما در برخيقابل التزام ن

 اخالق ةزيبرخورد و آم«ل عنوان ي ذيك هگليالكتيود از د خييل نهايان در تحليدكتر كاتوز
 دادگاه تنها محصول استدالل و استنباط يرأ«: سدينويم» ي و عقل عمليا عقل نظريو حقوق 

 يد آزاد باشد تا بر مبناينبا تواند وين، در كار قضا، دادرس نميا برعالوه .»ستين نياز قوان
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.  سازديار داوريا ترحم، خشم و محبت خود را معي دهد ي خود از عدالت رأياحساس شخص
  .)78: 1390ان، يكاتوز(» ... استيرأ صدور يهازهين است كه هردو عامل از انگيت ايواقع

توان از نظرگاه يك هگل ميالكتيدگاه دي از ديي استدالل قضانديفرال يبر تحلعالوه
 است يدار امريا پدي نومن فسهنيفء يدر نظر كانت ش. ستي به مسئله نگري هگليدارشناسيپد

 كه در يفي مطابق تعريدارشناسيپد. رديگيم قرار يافت و موضوع آگاهيق حواس دريكه از طر
ت از يز واقعي شناخت تماي است برايروش فلسف«:  استف الروس ارائه شدهالمعارةريدا
 يدارشناسيوع پدجه موضي در نت.)Larousse, 2003 : 1197(» شوديمدار ي پدي كه بر آگاهيزيچ

.  ظهور و بروز آن بر انسان استة نحوي ذات حقوق، بررسيستينظر از چحقوق، صرف
ن عنوان كه به ي با هميگونه كه هگل در كتاب ذهن را آنيدارشناسي پدنديفرا رونيازا
 گونهنيا يي استدالل قضانديفرابر ، )5: 1354ت، يعنا(  استز ترجمه شدهي روح نيشناسدهيپد
 يي استدالل قضانديفرا ييازمند شناساي نيدن به خودآگاهي رسيقانونگذار برا: شوديق ميتطب

ش قانونگذار ي و ستاييز همچون بندگان، صرفاً به شناساي نيت قاضين حكاياست؛ اما در ا
 خود يشناسد، خودآگاهبت ي خود به رسميش از آنكه قانونگذار را در رأي، بلكه بپردازدينم

 با خودخواسته وارد نبرد يدن به خودآگاهي رسيكه انسان براگونههمان. شدكيم رخرا به 
 ي از سويت نشناختن خودآگاهي به رسممنظورز بهي نيشود، قانونگذار و قاضيگر ميانسان د

گر احساس يكدي كه نسبت به ييجاك كنش و واكنش قرار دارند؛ تا يگر، همواره در يكدي
 سبب قانونگذار ي از سويي قضاي نشدن خودآگاهييشناسا ،گرير ديبه تعب. كننديخطر م

 ي قانونگذار را بازةن حال كه نقش بندي در عيقاض. شوديم ي اختالل در دادرسيش نوعيدايپ
 به ةجي است كه در نتين همان اختالليا. دانديمگان شهروندان ي، همزمان خود را خداكنديم

  . )118: 1393نگر، يس( دشوي دادرس حادث ميت نشناختن خودآگاهيرسم
  

  ي اخالقيها مطلق معرفتيريگدگاه هگل در شكليد. 2.2
 مرتبه از معرفت و نياول.  خود، قائل به مراحل و مراتب شناخت استيمعرفتهگل در نظام 

 خود را در ييارتقا ريس مرحله، روان مطلق نيادر .  است1»يحسن يقي «ة مرتبيبشرشناخت 
 نازل معرفت ة مرتبه از شناخت مرتبنيابه نظر هگل، . كندي مرتبه شروع منيا، از تعيطب

 حساببهن معرفت يترينيقين و يگرچه نزد عوام مردم، پرمحتواترا مرتبه از شناخت نيا. است
 ادراك به نظر هگل، .)48: 1371، تيپوليهژان ( نوع معرفت است نيرتريفقد، به نظر هگل، يآيم

 را در كتاب نيا؛ ما »آن دفتر«، »كتاب نيا«م ييگوي مثال، مطوربهاست؛ » آن«و » نيا «يحس
 ةين نظرييمثال هگل در تب.  خاصمكان در زمان و يعني؛ ميكني ميحس ادراك، اكنوننجا و يا

                                                            
1. Sense-certainty 
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 يفرداو »  شب استاكنون«: شودي گفته ميوقت: نحو استنين بديي خود را تبيشناختمعرفت
 تكرار يكلن امر يثابت است و ا» اكنون« مثال، نيا، در » روز استاكنون«: ودشيآن شب گفته م

 اكنون «ياتكا، به » روز استاكنون«و »  شب استاكنون «ةدو جمل در» يجزئ اكنون«شود و يم
 در يحس امر كهم يابيي، درميحس ادراكمحض توجه به  جه بهيدر نت. دهديمعنا م» يكل

. دشو ادراك، يجزئ به وجه ءيشگرچه اشود، ي بر انسان عرضه ميكل و يعقل امر يالالبه
» شناخت« مسئله نياتوان به ي و نمستين يگريد زيچد، يكني نگاه مكتاب به يوقت مثال طوربه

، حكم رايز ،شودي، شناخت حاصل م» استخيتار كتاب نيا«: دييگوي ميوقت، اما كرداطالق 
ظاهر » اكنون«و » نجايا«، »آن«، »نيا«، »ءيش« مثل يماتكل با انيب در حكم نياعرضه شده و 

  .شده است
، خود را نشان يكلدهد و در ضمن ي حالت مرييتغ يكل ادراك به يجزئ، گريدعبارت به

 ارتقا يكل و يعقل ادراكماند و به ي نميباق خود ة محسوس در مرحلادراك، نيبنابرا. دهديم
 بودن به همان يكل يبرا يكل نيا.  هم حضور دارديلك، يجزئرو، در ضمن نيازا. ابدييم

 ةدر مرحل:  در نظر هگل، سه مرحله داردادراكسان ني بد.)107 :1393نگر، يس(  استيمتك يجزئ
، »نيا«ابد و با يي دوم ارتقا مة به مرحلادراك نيا است، سپس يجزئ و يحس ادراكاول، 

 در ضمن يكل وضع جامع است، ة مرحلكهسوم  ةشود و در مرحلي ميكل... و» اكنون«، »نجايا«
  .گرددي مجاديا ادراك در كيالكتيدشود و ي مادراك يجزئ

 ي وي اخالقةي فهم نظري براياعنوان مقدمه بهيشناسن نگرش هگل در معرفتييتب
و » نجايا« با يبشر معرفت ييارتقا ريستوان گفت در نظر هگل يرو منيازا.  استيضرور

ر ي خود تفسي ول، استيكانت مكانن نگرش او ناظر بر زمان و يالبته ا. ر داردسروكا» اكنون«
  .دهدي از آن ارائه ميگريد

؛ است» يفرهنگ«و » يخيتار «مكان اعتبار دارد، زمان و يشناس هگل، آنچه در معرفتيبرا
. رد داانيجر خيتار مطرح است و در دل يانسان ة روزمريزندگ در فرهنگ و كه يمكان و يزمان

توان گفت زمان و مكان يم. استل ياو معتقد است كه زمان و مكان در علم و فهم انسان دخ
 يبرارو شناخت نيازا. روديشمار م از مقدمات فهم بهيخ در نظر او جزئيدر بستر هر تار

، به نظر او، نيبنابرا. استيپو بلكه، ستين» ستايا« او يشناسشناخت . استيخيتار يهگل امر
 ستين نباشد، شناخت هم حركت نياشود و اگر ي و ارتقا مطرح محركت ينوعاخت، در شن

  .)48: 1371، تيپوليهژان (
داند، ي ميار ضروري را در آن بسيكرد هگل در معرفت كه نقش زمان و مكان انضماميرو

ن زمان و يد در اي بايمعرفت اخالق. استن اصل و قاعده يز متأثر از همي او نيمعرفت اخالق
 ةنكت.  داردينقش اساس» ن زمانيا«و » نجايا «يرد؛ و الجرم در امر اخالقين مكان شكل گيدر ا
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 و ي است اجتماعينكه انسان ذاتاً موجودي هگل عبارت است از اي موضع اخالقياساس
: 1393، هگل (شودي و پرورده مرديگي م شكليط اجتماعيناچار در محز بهيتفكرات و اعمال او ن

89(. 

  
  آن سازاخالق ارزش و ييقضا ييگرااراده و يهگل شدن انيم نسبت و تعامل. 2.3

ت يفي، كيخصوص معرفت اخالقبه و ين مطلق معرفت بشرو هگل در تكيان مبانيبعد از ب
  .ن كردييتوان تبيگونه مني را ايي قضاييگرااراده و يهگل» شدن«ان يارتباط م
 يكيالكتي دي با توجه به مباني در موضوعات خارجييند استدالل قضاي در فراي قاضةاراد

ش يداي سبب پيتز هگلي تز و آنتي او بر مبناة و تكامل است، چراكه اراديدر حال دگرگون
 متفاوت از ي خوانشي از قانون، قاضيكيالكتير ديان، طبق تفسيگر بيبه د. شودي ميسنتز حقوق

ر با آنچه در گذشته اعالم ي مغايم، حكيشود در موضوعات خارجيقانون دارد كه سبب م
هام يا اي ابهام يا داراي كه سكوت دارد ينين امر در قوانينمود و ظهور ا. شد، صادر كنديم

  .است، دوچندان است
 در موضوعات يي قضاييگرانوع اراده» ياكنون اجتماع «ةدهندلي از عوامل تشكيكي
رد، يگي شكل ميان و مكان انضمام در بستر زمير معرفت بشرياز آنجا كه س.  استيخارج

صورت مطلق و معرفت چه آنكه معرفت به. روديش مي پيجهت آن به سمت تكامل و تعال
ر يس» نجايا«و » اكنون«. رديگيشكل م» نجايا«و » اكنون« از آن در بستر يعنوان مصداق بهياخالق

 يز جمله آنها معرفت اخالق و ايبه كوتاه سخن مطلق معارف انسان. ستيستا ني دارد و اييايپو
ند يكه متأثر از فرا» اي پوياكنون اجتماع«ن يبنابرا. رديگيشكل م» اي پوياكنون اجتماع«در پرتو 

ن امر يا. فا خواهد كردي ايي نقش بسزاي معرفت اخالقيريگ است، در شكليياستدالل قضا
ار ي همسر دوم اختي نمونه، مرديبرا. ردي شكل گيدي جديسبب خواهد شد كه معرفت اخالق

گران مبادرت به ي به حقوق دي بر عدم تعديح قانون مبنيكند؛ همسر اول او به جهت تصريم
رسد، ي ميي به اقناع قضاي اخالقيها متأثر از نگرشيقاض. كنديه شوهر ميت عليطرح شكا

ن مثال جرم يدر ا. كنديه شوهر حكم صادر مي شده است و عليكه به حق همسر اول تعد
 ي، بر موضوع خارجييند استدالل قضاي فراةجي است كه در نتيانگاشتن ازدواج مجدد سنتز

عبارت  شود؛ بهيح تلقي قبين حكم سبب خواهد شد كه تعدد زوجه، امريا. شوديمنطبق م
 در مورد قبح يل اكنون اجتماعيرگذار، سبب تشكيعنوان عنصر تأث بهين حكم قاضيگر، هميد

رد و يگيم شكل ين اكنون اجتماعيز در بستر همي نيمعرفت اخالق. شوديتعدد زوجه م
  . شودي ميح بودن عمليرقبيا غيح يموجب قب
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 اخالق يج اصلي كه از نتايق مخاطب عصري بر تصدي اخالقياستوار كردن هنجارها
 دارد ي را در پين اشكال اساسي ا، استي اخالقيهات ارزشي و نسب1سميسم و سكوالريبراليل

ن اگر يبنابرا. دهدي مردم در هر عصر و زمانه قرار مةقيها را تابع ذائقه و سلكه اخالق و ارزش
 و به بنداي تنزل يل از لحاظ اخالقيات خود، به هر دلي از ادوار حيا، در دورهيام جامعهمرد

در . رديگي انحطاط قرار ميبيز همراه آن در سراشي مدرن نةت جامعيار عقالنيانحطاط روند، مع
 رود و بهيراه همان است كه جامعه م. كندي و اشتباه نمروديمگاه جامعه به خطا نچيجه هينت
 يراهه رفتن در مورد آن منتفيرو فرض بنيكند و ازايجاد ميگر با حركت خود راه را اير ديتعب

 ياله حكم، ي مفتيب در فقه عامه كه معتقدند براساس فتوايه به قول به تصوي شبيزيچ. است
ه همواره مصاب است و فرض خطا در خصوص آن تصور ي فقيشود ولذا فتوايجعل م

ن است كه ي اي قانونگذارةنيزمسم در يبرالي اخالق لةجينت ،)373: 1397 ف،يالشر( شودينم
ند و هر زمان كنب ين و تصوي تدوي جامعه و فهم عرفاليامن را مطابق با يد قوانيقانونگذاران با

 يافهين وظي چنريتفسز در مقام ي نيقاض.  به اصالح آن بپردازند، را برنتابدي جامعه، قانونةذائق
ر و اجرا كند و به حسب فرض، ي معقول تفسياگونهد قانون را بهي بايعني ،داردعهده را به

ند و ين و در همان عصر خوشاي مردم آن سرزميست جز آنچه براي نيزيمعقول عادالنه چ
ات خود آن را ين حيشيا همان جامعه در ادوار پيگر ي دة مردم جامعهرچندموافق طبع باشد، 

عت يطب. ز استيآمدگاه فاجعهين دي ادرازمدت ةجينت .رده باشندنامعقول و ضدارزش قلمداد ك
ها  ارزشي دارد و اگر برايخواهادهي و زيطلبفزون يسوبهل ي همواره مي بشرةزيو غر

 و يجير تدريت و فطرت فرض نشود، دور نخواهد بود كه جامعه در مسي ثابت در ابدييهاهيپا
 و عادالنه بداند ي را اخالقييزهاي و چندود عبور ك خةآرام، از مسلمات اخالق و عدالت زمان

 يجين تحول چندان آرام و تدري نداشت و گاه ايدي آنها تردي و ناراستيشتر در نادرستيكه پ
ز گوش يرحم زمان ني بيهار چرخين در زيشي پيها له شدن ارزشيرد كه صدايگيصورت م

 ي را اندكي روابط جنسيراحل نخست، آزاد نمونه اگر قانونگذار در ميبرا. آزاردي را نميكس
ن يشي پةكند و مرحليش از آن را مطالبه مي، بي بعدةخواه در مرحلعت فزونيتوسعه داد، طب

گر او را ارضا يشود، بلكه دي مي و معقول تلقي عادي و امرستيح ني قبي ويگر برايتنها دنه
 ي از آزادي روابط جنسياده و آزاد رخ دنيباخترزم است كه در يقًا اتفاقين دقيا. كندينم
ف، يالشر( باز كرده است  شدن به ازدواج دو همجنس سري در پوشش و لباس به قانونينسب

 در يي قضاييگراارادهانجامد و ي ميبرالي به اخالق ليك هگليالكتي دهرچندرو نيازا .)374: 1397
 ةتواند از ورطيسم نميبرالياخالق لرد، يگيمن قرار ياديه بر حقوق بني با تكيسازير اخالقيمس

                                                            
 دادن اصول حقوق بشر بر يامر حكومت و برتر در ي اخالقيسم، عدم دخالت باورهاي سكوالريدر اخالق سكوالر معنا. 1
 ).48: 1390، يلياسماع( است يا متصور هر گروه و دستهيهار ارزشيس
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 يار و مالك اخالق نه مخاطب عصرياما اگر مع. ابدي ييها رها و عدم ثبات ارزشيگرينسب
 ي كه برخگونهآنا افراد بشر فارغ از زمان و مكان خاص باشد، يبلكه انسان بما هو انسان 

اند، جامعه ن گفتهيچن» ه الشرع به العقل حكم بحكم كلما «ةل قاعديه در تحليان فقه امامياصول
  .كنديدا نمي در اخالق سوق پييگرايبه سمت نسب

  
 دگاه مطالعات مدرن در خصوص زباني از ديين استدالل قضاييتب. 3

  ا متداوليزبان باز . 3.1
 قانون در ة فهم بهتر اعمال خالقاني را برايدي زبان مباحث مفخصوصتفكرات مدرن در 

 بر آنكه يم مبنيكن اشاره ي مشهورةينظرد به يابتدا با. ده استكر ارائه يي استدالل قضانديفرا
رمتداول، يساختار مبهم و مجمل اصطالحات زبان غ.  دارد1 بازيتياصطالح زبان در عرف ماه

 يريپذانعطافا يباز بودن . دهديكننده از زبان قرار مار استفادهي را در اختي گوناگونيهاانتخاب
افت ي يطوركل بهي و فرهنگ لغات زبان حقوقيا قانوني يدر اغلب اصطالحات حقوقكه 
 طوربهن نوع نگاه به زبان متداول يا. كندي كمك مهاانتخابن يا تعدد اي يشود، به فراوانيم

گر يافت، اما همزمان اصول آن به دي رشد ي بعد از جنگ دوم جهانيسي انگلةخاص در فلسف
 يشناس پدر زبان2يسيئنانند دو سوسور سويفرد  مثاليافته است؛ براي  راهي فكريهانظام

 ياجتماع قرارداد به يمتك را زبان سوسور. دهدي قرار م4 را در مقابل زبان3مدرن، گفتار
 ي ذاتتيماه  وخورديم ونديپ يمعن اي مدلول با كه يصوت اي از دال است متشكل كه دانستيم

نها ي انيب ةرابط سوسور نظر از .)Vissert Hooft, 1975: 230(روشمند  است تا يشتر ذوقيآن ب
 را اسب مفهوم لزوماً» اسب «ة واژكه ندارد يلزومگونه چي هيعني، است يقرارداد و يارياخت
 كالمو  زبان كيستماتيس و ياجتماع قواعد يعني، زبان نيب سوسور. )96: 1392سوسور، ( دينما باز
 ينظام يعني، زبان بر شتريبگذاشت و ي مفرق زبان كاربرد بالفعل و يتجرب مواد يعني گفتار اي

 با سوسور. است متمركز، نديبگو زيچ همه مردمدهد ي ماجازه كه كالم پس در نهفته يزبان
 يادهيپد، زبان كه داد نشان آن، يدرون منطق و ساختار و زبان يارياخت تيماه بر ديتأك

 ينوع اي تيواقع از محض بازتاب ينوع ةمنزلبه آن را توانينم كه استفرد منحصربه
 وجودبه هاتفاوت از ينظام قيطر، از زبان نظام در دل معنا چراكه، گرفت نظر در يدئولوژيا
 است كه به كاربرد ينقد كه سوسور مبتكر آن است، ينقد ساختار. )98: 1392سوسور، (د يآيم

 يكند نظامي ميند؛ ساختارگرا سعكيها توجه مها و مدلولن داليجاد ارتباط بي ايبرازبان 

                                                            
1. ouvert 
2. Saussure 
3. parole 
4. langue 
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در نقد . افتي متن را دريمعناه كرد و يد بتوان به آن تكيدرست كند كه هنگام ترد
نان خاطر ي ثابت و روشن وجود دارد كه به شما اطميشه ساختار و نظاميانه هميساختارگرا

، قانون را يساختارنقد  ديت حمل كنيا شعر را بر آن كليستان ات دايد جزئيدهد كه بتوانيم
 مورد در تنهانه دهيا نيا .)44: ب1396تبار، يجعفر( خواهدي نفسِ قانون و نظم و نظامِ آن ميبرا

 فهم يبرا يمنبع عنوانبه توانديم و كنديم صدق يقرارداد نظام نوع هر مورد در بلكه، زبان
  . رودكاربه يو منطق حقوق يي استدالل قضانديفرا

 
  نيتگنشتاي وي زباني كاركردهاةينظر. 3.2
. دي ناميا اصالت عمليك ي، پراگماتيبي تقرصورتبهتوان ي زبان را مةگر به مطالعيكرد ديرو
د كه كره را مطرح ين نظري خود اي دوم زندگةاو در دور.  است1نيتگنشتاي متفكر آن ونيترمهم

در . ستي آن، ممكن نيني كاربرد عيعني زبان، بدون ورود به بعد سوم آن، يات واقعيكشف ح
 مطالعة ةجيدانند كه در نتي ميت از چارچوب منسجمي، كاربرد زبان را وابسته به تبعيفهم عرف
ش از شناخت ين پيتگنشتاين حال، به نظر ويبا ا. ديآيدست م كاربرد آن زبان بهة نحوةصبوران

ن كاربرد زبان ي زبان درك شود؛ بنابراي واقعيد در ارتباط كنش متقابل، معنايان باساختار زب
 . دارديت آن نقش اساسياست كه در فهم ماه

 ي واژه عبارت است از كاربرد آن در زبان، برخين مفهوم كه معناين با ايتگنشتايآموزة و
. بردير سؤال مي با جهان را زهاواژهدگاه رابطة ين ديا. كنديشناسانه را مطرح مم شناختيمفاه
ت را بازتاب ين باور است كه زبان صرفاً واقعيا  بريمنطق -ي فلسفةن در رساليتگنشتايو
 ينحو، بهي صدق و كذب زبانيارهايبه نظر او مع. سازديت را ميدهد، بلكه واقعينم
ست، ي نريناپذانعطاف ياري مع،ميز بنامي را ميزيم چيتوانينكه ميا. شودي انتخاب ميبخواهدل

ز ي كه تا آن زمان ميزي اطالق شود كامالً متفاوت با چيزيز به چيبلكه در عمل ممكن است م
 يص ذاتي خصابرحسبمان، نه ي عمليازهاي نبرحسبگر، يد انيب به.  استشدهده ينام

كه رطوهمان نمونه يبرا. ديآي محساببهز يز ميم كه چه چيكنين ميي، تعيموضوعات خارج
ن بر يالبته، اطالق عناو. ن وصف را از او سلب كرديتوان ايد، مين را انسان ناميتوان جنيم

 وابسته است؛ ي به قرارداد اجتماعيست، بلكه تا حدي نيبخواهدل، صرفاً يموضوعات خارج
ن يا يدگاه حقوقياز د . نداردي و دائمريناپذتخلف يتين قرارداد ماهيج، اياما برخالف اعتقاد را

 ي عمليازهاي برحسب نيقاض.  داشته باشديانشدهينيبشيپج كامالً يتواند نتايه مينظر
ا ي را تهاجم يز عمل واحديد و نكن را رد آنا ي فرض يك موجود انسانين را يتواند جنيم

 او زبان در چارچوب يدگاه فلسفين امر آن است كه براساس ديل ايدل د؛كن يدفاع از خود تلق

                                                            
1. Wittgenstein 
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ر ي واحد، صرفاً بازتاب تفاسةم متفاوت بر واژيدن مفاهكرن بار يسان اصالت دارد؛ بنابرا انيفكر
اما نگاه  . استي زباني همچون كاركردهايتر بر عوامل مهميست، بلكه مبتنيمتفاوت ن

 متفاوت نسبت به يهاواژهز كاربرد ي تجوسبب زبان تنها يت كاركردين به ماهيتگنشتايو
 خارج را يايبه نظر او واژگان دن. رودين فراتر ميست، بلكه از اي واحد نيموضوع خارج

نة لغات مربوط به رنگ ي كه گنجي از آن است كه كودكاني حاكي شواهد تجربيبرخ. سازديم
 دارند، ادراكات مربوط يترشرفتهينة لغات پي كه گنجيسه با كودكانيآنها محدود است، در مقا

 يشناسواژهدگاه در ين دياعمال ا .)274-276: 1395ن، ينشتايروب( دارد ي دقت كمتررنگشانبه 
ه، ي اشاره به چند عقد مختلف، مانند عاري كه برايدر نظام حقوق.  دارديج شگرفي نتايحقوق
 يست كه دادرس قراردادهايطور ننيك واژه وجود دارد، ايعه، قرض و امانت، فقط يود

ك قرارداد را ي صرفاً ين دادرسيصوالً ذهن چن جمع كند، بلكه ايك عنوان كليل يمختلف را ذ
ج ينتا. كندي در عالم خارج را محو مي، تفاوت واقعيت واژگانيدر واقع محدود. شناسديم

ك نظام ين مجرمانه در يدگاه، تعدد عناوين ديدر هم. توجه استان يشاز يه نين نظري اياخالق
شود اصوالً ي مسببن مجرمانه، يودگاه، حذف عناين ديبراساس ا.  استي قابل بررسيحقوق
ست كه عرف ي نين معنيط به اين شرايا. ده گرفته شودي عمل موردنظر ناديت اخالقيماه

نظر دن آن صرفكر ي عمل موردنظر، از مجرمانه تلقيت اخالقي با وجود درك ماهياجتماع
ك عمل، ي يك عنوان مجرمانه برايز صادق است، با در نظر گرفتن يعكس آن ن. ده استكر

 شناسنديم تيبه رسممشموالن آن قانون، ابتدا استقالل عمل موردنظر را در كنار اعمال مشابه 
 مثال با يبرا. كننديب ميا تكذيق ي عمل موردنظر را تصديت اخالقيو پس از آن، ماه

ك ازدواج با جنس يز ازدواج دو همجنس، اصوالً تفكي و تجويبازهمجنس  از اعمالييزداجرم
گر يپس از آن د. شودي حذف مي حقوقيشناس واژهةريف از ازدواج با همجنس از دامخال
 ندارد تا دادرسان بتوانند يتي دو جنس متفاوت، خصوصةسه با رابطي دو همجنس در مقاةرابط
ب جامعه نسبت به عمل موردنظر، ين ترتيبه ا. دكنن آن قضاوت يت اخالقي ماهةدربار

 در رابطه با عمل موردنظر از يگر، امكان قضاوت ارزشيارت دعبتواند قضاوت كند؛ بهينم
ب نشده باشد، نه ين سلب تصوي مقدم بر اي ذكر است كه تا قانونانيشا. شوديجامعه سلب م

 عنوان مجرمانه را از آن سلب كنند، اما بحث يسازتوانند با زباني و نه عرف نميقاض
؛ است ي توسط قاضي اخالقي هنجارهاگرفته در مقام اثبات است و نظر به خلقصورت
ك عنوان مجرمانه را ي يرات زبانييتواند با تغيا عرف مي يست كه قاضين نين منظور ايبنابرا

تواند در ينظر از احكام قانون مر واژگان قانون صرفيين است كه تغيحذف كنند، بلكه منظور ا
  . اجتماع مؤثر باشدي اخالقيطرفيا بي يريگموضع
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  ي زبانيشناسمعهجا. 3.3
. ه است هم شديشناختات جامعهين مسئله وارد نظري است كه ايحدبه زبان يت كاربردياهم
ت محض و ساده از قواعد ي عام معلول تبعطوربه ي زباني رفتارهايشناخت جامعهيهادگاهيدر د
خص  با آن مشي برخورد اجتماعة زبان نحويريكارگدر روند به. ستي نشدهنييتعش ياز پ
.  به زبان اختصاص داديگاه مهميات خود، جاي در ادب1»يسبك زندگ «ةيدر واقع نظر. شوديم

 يزندگ ةرد، نحويگي شكل مي و واقعيني در روند عيكه سبك زندگگونهب، همانين ترتيبه ا
 ي زبانين، زندگيبراابد؛ بنايي زبان معنا و مفهوم مي واقعيريكارگز در بهي نيا رفتار زبانيزبان 

 استدالل نديفراگر، ير ديبه تعب. رديگيم شكل يي قضانديفرا يشناسواژهز در كاربرد يحقوق ن
 آن را خلق ي و حتدهديم، بلكه به آن شكل كندينم استفاده ي حقوقيشناسزبان از ييقضا

 .كنديم

 نديفرا قيز طرا يسازن اضافه شود، امر اخالقيتگنشتايدگاه وي هگل بر دةاگر مقدم
 مرتكب يشخص. ديكنل توجه ين مطلب به مثال ذيي تبيبرا.  محقق خواهد شديياستدالل قضا

 از برخاسته او كه ي فكرة با توجه به فلسفين عمل از نظر قاضيا. شودي ميبازعمل همجنس
 نشده يانگار، مجرمانه است كه در قانون جرماست ي به اصول مسلم اخالق اجتماعيبنديپا
 براساس اصالت دادن به اخالق و ي خواهد شد كه قرائتسبب او يرو، تفكر فلسفنيست؛ ازاا

 را در گذر زمان ي اگر قاضرونيازا. متفاوت از نظرگاه قانونگذار نسبت به آن داشته باشد
ن امر ممكن ي ا،) هگليكيالكتي دةينظر(م ي كنيز در حال شدن تلقيم و حقوق را ني قانون بدانةسازند

) نيتگنشتاي ويكاركرد زبان (شدهح منجر ي به حذف همان عمل قبيت در طول زمان هرچند طوالناس
  . دكنر يي جامعه نسبت به آن عمل تغي شود كه قضاوت اخالقموجبو 
  
  كيدگاه هرمنوتي در ديين استدالل قضاييتب. 4

 ةمسئلند ن دانشميدر نگاه ا. دگر آن را مطرح كردي است كه هايدگاهي ديك فلسفيهرمنوت
 .كرد ي اصل وجود فهم را بررسنظرن ي و از ااست فهم يشناسي و هستي وجود شناخت،مهم
اند از د كه عبارتكران يستم دو آموزه در مباحث فهم بيل قرن بيدگر در اواين هايمارت
هانس گئورگ .  انسان در فهميهاتيذهنشيال و گذرا بودن فهم و دخالت پيمند، سخيتار

دگاه ياز د .)144 :1390خسروپناه، ( ن دو آموزه را پرورانديد و اكر استاد خود را دنبال گادامر كار
ناگفته . ت فهم استي و ماهيستيك، چي در علم هرمنوتي اصلة، مسئليلسوف غربين دو فيا
قت فهم، يدن به حقيگادامر در رس. ندهستها محل بحث  فهمين صورت تماميداست كه در ايپ

                                                            
1. life style  



  
   1400 تابستان ،2شمارة ، 51 ة، دوري خصوصحقوقمطالعات             فصلنامه                           196 

ك ي در علم هرمنوتي ويهاآموزهنظر ك از ين تشكي ا.)160 :1396، ياح و محمدمصب(داشت د يترد
  .است

ك كند، يت نزدي قرائت هر متن مرجع كه آن را به واقعة ارائين باور است برايا گادامر بر
ن يشي پيهاخوانش به ي نامرئيسمانيخوانش هر متن با ر. ا افق زمان استير روح يتحت تأث

 فراوان يهايدگيچيپاگر . دهديوند ميسمان، مؤلف متن را به خواننده پين ريا. وسته استيپ
 بر يافت مبني او دست ة در فلسفي جوهرةيتوان به نظريتفكرات گادامر كنار گذاشته شود، م

ر ي تفسةنيزمگونه كه خود گادامر در ا آني.  استيك سنت فرهنگي بر ير اساساً مبتنيآنكه تفس
ن يادي بنيهايژگي از و، خالقانهيسازواقعا ي درآوردن خالقانه تينيعبه: ديگويمتون مقدس م

م ي مفاهةنِ هميادي بنيِخ محوريب گادامر درصدد اثبات تارين ترتيبه ا. هر فرهنگ زنده است
 يشود، اصطالحي مدهينامدهد آنچه اعمال قانون يگادامر نشان م .)133 :1371، ي هوكوزنز(است 
م را ي مستقيريگاه مسچيك موضوع، هيحل خاص  عام به راهةذر از قاعدگ.  استكنندهگمراه

 با يمي ارتباط مستقوجهچيهبهرد كه يگي صورت مييهاانتخابر ين مسيدر ا. كندي نميط
 ةت از فلسفي، به تبعي نئوكانتة از متفكران فالسفيكي عنوانبهگادامر . مفهوم خود متن ندارد

ن ي اي موازيهاراه از ،هنر. رديپذينم علم ي منبع انحصارعنوانهبونان باستان، تجربه را ي
ر يي تغي و حتريبازتفس سبب زبان، ةواسطبه يخي تاريدر نظر گادامر خودآگاه. مقصود است

ر يرد، تفسيگيخ شكل ميك متن در طول تاريان مفسران ي كه ميگفتمان. شودي ميخيم تاريمفاه
  .)203: 1383 ،يجعفر(دهد ي متن قرار مةندير گوياوت با تفس كامالً متفيريك متن را در مسي

ها و ين داوريفهم او در پرتو ا.  داردييهايداورشيهر شخص قبل از تحقق فهم، پ
ها تيذهنشين پي اياممكن است در زمانه. ها متعددندتيذهنشين پيا. هاستتيذهنشيپ

عنوان افق ها بهيداورشين پيگادامر از ا. باشد، متفاوت زي نن افرادي بوگر ي دةمتفاوت از زمان
ها تيذهنشي تحقق فهم به ضرورت پيز برايشناسان مسلمان نمعرفت. كندياد مي ييمعنا
 فهم ي برايت به قواعد عربيذهنشيسته مثل ضرورت پيها را به باتيذهنشيند؛ اما آنها پاقائل

 يهاتيذهنشيد بر متون و پيسؤاالت جد ةسته مثل ارائي شايهاتيذهنشي و پيمتون عرب
 .اندم كردهي فهم تقسي براي شخصيهاتيذهنشيسته مثل دخالت پينبا

 دارد و با آنها سراغ متن ييهايداورشيها و پن است كه خواننده، سؤالينظر گادامر بر ا
افق « را گر باشد و آنهايها معلول زمان و مكان و امور ديداورشين پيممكن است ا. روديم

نكه ي ايكي ؛توان در نظر گرفتي متن دو اثر مي است كه براياو مدع. نامديم»  مفسرييمعنا
ن ي ا.دهديز مي نييها پاسخجادشدهيا به سؤاالت آنكه شود و دوميها م كثرت سؤالسبب
نده ين متن و گوي باز دادوستد .)133: 1371، يكوزنز هو(نديگويم»  متنييافق معنا«ها را پاسخ
 ي و معنشده متن ممزوج يي مفسر با افق معناييشود و افق معناين آنها برقرار مي بيارابطه
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 سببدهد و ير ميي مفسر را تغيهاتيذهنشيد پي جدين معنايا. دشويد مي توليديجد
 اول درك ة را درك كند كه در مرحلياي معان،كنديشود كه در بار دوم كه به متن مراجعه ميم

 يگادامر معتقد است كه معان. نديگويز مي نيكين آمد و شد را دور هرمنوتيا. ه استنكرد
 را ياي هستند و معانييهاچراكه هر كدام از آنها افق، گر ندارديكدي بر يحي ترجدشدهيتول
 را مطلقاً درست يكيح داشته باشند و يگر ترجي ندارد كه بر همديليرو دلنيازا. اندكردهد يتول
 يا حكميچ اظهارنظر يه«: ديگوي م»ستيقت چيحق« ةاو در مقال. مي را رد كنيگري و دميبدان

ن يترتوان مهمين امر را مي ا.)121: 1395زاده و همكاران، ينق( »وجود ندارد كه مطلقاً درست باشد
 است كه بتوان با روش يزيقت فراتر از چي است كه حقياو مدع. شمار آورد گادامر بهةآموز
 بر آن قيتطب متن، ريتفس در يكيهرمنوت يمبان ذكر از بعد .افتي آن را درك كرد و بدان دست تمام
 قرائت هر در و فهم را قانون يكيهرمنوت يمبان طبق يقاض اگر. شوديم مشخص ييقضا استدالل نديفرا
 جهينت در و شوديم منجر ياخالق يهنجارها تحوالت و رييتغ به امر نيا ،كند برداشت يديجد فهم

 يي قضاةي است كه در رونيچننيا .دشويم داريپد ييقضا استدالل نديفرا در يسازاخالق امكان
 مرسوم در زمان ي عرفي كامالً متفاوت با معانيا سبب معاني 1 همچون جوهريميفرانسه، مفاه

 خود از متن قانون ري در تفاسيي قضاةي، روي مشابهطوربه. افتندي ناپلئون ين قانون مدنيتدو
ش از ي است كه پيري توجه داشته باشد، تابع تفاسي واژگان قانوني واقعيش از آنكه به معنايب

  .آن از متن قانون صورت گرفته است
 تفكر نيا ةجينت. شوديم منجر ياخالق تينسب به كه دارد قيتطب معارف يتمام مورد در گادامر تفكر
 عوامل از يكي چون ابد،ي رييتغ ياخالق يهاارزش زمان ورمر به كه شد خواهد نيا يكيهرمنوت
 ظهور جامعه سطح در و شوديم اجرا قضات توسط كه است ينيقوان افراد، ذهن در تينسب يريگشكل

 انيب ياخالف تينسب خصوص در اختصاربه يحيتوض ديبا مطلب شدن روشن يبرا. ابدييم بروز و
 عادات و آداب. ستين كنواختي و ثابت جاهمه در ،ياخالق احكام كه باورند نيا بر انيگراينسب. شود
 يهاگزاره و ميمفاه ،گريد انيب به. شوديم ياخالق افعال شمردن بايز اي زشت سبب گوناگون ملل

 است ريرپذييتغ يخارج طيشرا حدوث با و ردندا يستگيپا و ثبات گونهچيه اخالق علم در موجود
 هم گريكدي با متناقض و متضاد يحت و متفاوت اريبس ياخالق يمبان رونيازا ؛)342 و 341، 1374، يمطهر(

 ياخالق يهاگزاره و ميمفاه يتمام رايز شوند، دييتأ و اشندب همسو متفاوت طيشرا در است ممكن
 خواهد ياساس راتييتغ دستخوش زين هاگزاره و ميمفاه طيشرا آن رييتغ با و است يطيشرا به وابسته

  .شد
گر از عوامل مؤثر قضاوت افراد در خصوص ي ديكي ين توسط قاضي قواني اجرايچگونگ

د كه شويانه در جامعه سبب مي البته رسوخ نگاه فردگرا، استي اجتماعيهنجارهاحسن و قبح 
ل  استدالنديفراالخطاب ه فصليالنها.  بودن بداندي افعال خود را مالك اخالقيهر شخص

                                                            
1. substance 
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 يزمان در كه يامسئله بساچه رونيازا .دشو در جامعه يسازتواند سبب اخالقي است كه مييقضا
  . شود يتلق »رارزشيغ و ناهنجار «گريد زمان در رفت،يم شماربه »ارزش و هنجار«

 بلكه ست؛ين محدود يحقوق يهاگزاره اي قواعد ياجرا به عهيش يحقوق نظام در قضاوت
 ياديبن نقش يحقوق يهاگزاره اي قواعد نيا استنباط و كشف نديفرا در زين دخو مجتهد، يقاض
 اعتماد ياخالق يهاارزش با منطبق قواعد احراز در يقاض به گر،يد عبارتبه .دارد يمستقل و
 حيتصر آن بر اسالم يحقوق نظام ليتحل در زين يغرب حقوقدانان كه است يانكته نيا. شوديم

 مدرن، حقوق در يول ،)414: 1396، ي به نقل از شهاب.Weber,1998:174; Schacht, 2003: 172( دارند
 نديفرا قدرت شدتبه ندارد، قانون نيتدو در ينقش يقاض كه آنجا از است نيا بر يسع

 همان از يكيهرمنوت و يمنطوق ريتفس ينوعبه يقاض نقش و دهد كاهش را ييقضا استدالل
 مطابق حقوق قواعد كه ندارد يلزوم يحقوق ييگرااثبات مكتب راساسب. شود محدود قانون

 در. ستين ياخالق و يحقوق يهاارزش يمحتوا جاديا زبان قانون ،باشد اخالق اتيمقتض با
 .)13: 1385، ينيباد( نباشند اخالق با منطبق كه باشد داشته وجود ينيقوان است ممكن عمل
 دهان ،يحقوق ةتيمدرن ساختار در را يقاض ،نيالقوان روح رگذاريتأث كتاب صاحب و،يمنتسك

 و عدالت تحقق ريمس در و حقوق يايدن در توجه قابل يقدرت يقاض تا دانديم قانونگذار
 كه ياصل د؛يايب قانونگذار ةاراد به احترام اصل در محصور را خود و باشد نداشته اخالق

 يوجود ةفلسف .)415: 1396، يشهاب( انستد يلفظ ريتفس مكتب در ريتفس يراهنما را آن توانيم
 و اصول نيمب قانون كه است باب نيا از قانونگذار ةاراد به احترام مهم اصل و مكتب نيا

 ترمهم همه از و يخصوص حقوق تقدم ةشياند بر يمبتن اي يكيزيمتاف تيعقالن از برآمده قواعد
 نه و اجرا دارعهده خود قانون، ب،يترت نيا به. است آن يرامونيپ قواعد و يفرد يآزاد اصل
 قانون برفرمان تا شوديم خواسته يقاض از و شوديم يحقوق عدالت و اخالق يمحتوا نييتع

 اي خودجوش يمداراخالق و يفطر عدالت بر يمبتن اخالق تحقق اگر رفتيم گمان. باشد
 اگر اوالً داشت؛ هدخوا يپ در را يفاسد يهايتال شود، گذارده يقاض ةعهد بر آنها يبازشناس

 يرهايتفس با و مختلف قيمصاد در قانون متفاوت ياجرا با ،باشد قدرت يدارا يقاض
 ،يقاض دخالت اًيثان ،شوديم آنها يبرابر و شهروندان يآزاد سلب موجب قانون از محدودكننده

. سازديم مواجه ابهام با را يحقوق نظام تابعان رفتار يحقوق جينتا و رفتار ينيبشيپ تيقابل
 يقاض قدرت جه،ينت در .است نينامتع يقاض ذهن كهيدرحال ،است نيمع و مشخص قانون،

 را مشكل يحد تا قانون، از يلفظ و يمنطوق ريتفس به يقاض كردن محدود و شود محدود ديبا
 كند استفاده ييهاكيتكن از تنها ديبا يقاض زين قانون اجمال اي سكوت فرض در. كنديم حل
 است قانونگذار ةاراد به احترام اصل يعني ر،يتفس يراهنما اصل همان به بازگشت يوعنبه كه

)Durkheim,2006: 32416: 1396، ي به نقل از شهاب(.   
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 ادامه يقاض نقش تيمحدود زين يدولت ةاراد بر يمبتن مدرن حقوق ةشياند در ديترديب
 ،يفرد يهايآزاد و حقوق حفظ در طاياحت و مراقبت لزوم هيتوج با نه بار، نيا يول ابد؛ييم

 مقننه ةقو كار در دينبا و ندارد يگاهيجا يحقوق استيس در يقاض كه هيتوج نيا با بلكه
 يروين دولت، ةاراد كه آنجا از و است قانون از قيمض يريتفس به محدود او نقش كند؛ مداخله

 اي عدالت ةبهان به تواندينم يقاض ابد،ييم تبلور قانون در زين روين نيا و است ياجتماع برتر
 به نقل از Benoit,2008 : 30- 32 ( دهد رييتغ را قانون يموضوع اي يحكم قلمرو ،ينيآفراخالق

  .)420: 1396، يشهاب
 و حقوق بودن ياجتماع اگرچه و است دولت ةاراد ز،ين انيكاتوز دكتر نزد حقوق گمانيب
 حقوق كه بردينم ادي از را نيا هرگز كند،ينم فراموش را آن بودن يمذهب و بودن ياخالق

 و خواسته قانون در دولت كه همان يعني ؛است آمده يحقوق ةقاعد در كه است همان سرانجام
 يفطر تيعقالن بر يمبتن عدالت اگر كه است نيا تيواقع .)62: 1396 تبار، يجعفر( است كرده اراده

 اصالت به قانون يآورالزام يژگيو باشد، حاكم يخصوص حقوق تقدم ةشياند بر يمبتن اي
 معتبر نباشد، ياخالق و عادالنه ،قانون يمحتوا اگر ب،يترت نيا به. شودينم منجر قانون يماهو

 و حقوق با را آن توانديم كه آنجا تا كند يسع ديبا ريتفس مقام در يقاض و بود نخواهد
 ريتعب به ،»يمصنوع عقل «همان اي محاك ةاراد به مدام نكهيا نه گرداند؛ منطبق يفرد يهايآزاد
 شيگرا يعرف عدالت يسوبه فرانسه يحقوق نظام البته ،)422: 1396 ،يشهاب( باشد داشته نظر هابز،

 و گذشته با سهيمقا در و يحقوق نظام در را يقاض نقش كه يعدالت است؛ كرده دايپ ياديز
 اي موضوع در اشتباه اي ريصتق صورت در يقاض تيمسئول .است داده شيافزا قانون به نسبت
 مسلم ياصل فرانسه، امروز يحقوق نظام در خاص مورد بر حكم قيتطب در اي حكم در اشتباه
 ينقش بلكه ست،ين قانونگذار دهان يقاض گريد كه است نيا اصل نيا وجود يمعنا. است

 تيمسئول يدارا اشتباه، صورت در كه دارد قانون يحكم و يموضوع قلمرو فهم در ريانكارناپذ
 را حكم نيهم زين رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون 171 اصل .)423: 1396، يشهاب( بود خواهد
  . دارديم مقرر

  
  يريگجهينت. 5

 در ياديار زي است كه آثار بسيي استدالل قضانديفراار مهم در ي عامل بسي قاضيتفكرات فلسف
 با توجه به يي استدالل قضانديفرا. ه است در جامعيسازن آن امكان اخالقيتر دارد كه مهميپ

 ي طبق مبنايي استدالل قضانديفرا . دارديساز در اخالقي مؤثريكردهاي روي فلسفيمبان
شود، سبب تحول ين خاص و عام برقرار مي بي كنش و واكنشة كه رابطي هگليكيالكتيد

» شدن« را در حال  و حقوقشوديم ي حقوق تلقة سازندي كه قاضياگونهبه. گردديحقوق م
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در نظر » ياكنون اجتماع«.  دارديينقش بسزا» ياكنون اجتماع«ن امر در تحقق يا. كندي ميمعرف
 نديفرارو نيازا.  داردي در تحقق معرفت اخالقي است كه نقش اصلي اساسيهگل عنصر
  .ندكيفا مي اي در تحقق اخالق اجتماعيريناپذانكار نقش يياستدالل قضا

 بدون نگاه ين است كه قاضي ايي استدالل قضانديفرا خصوصسم در يبرالي ل اخالقةجينت
د قانون را ير باي اعمال آن و اصالت ندادن به اخالق در مقام تفسة به قانون و نحويفلسف
ند و موافق طبع ين و در همان عصر خوشاي مردم آن سرزمير و اجرا كند كه براي تفسياگونهبه

 خود عبور ة و آرام، از مسلمات اخالق و عدالت زمانيجير تدري مس جامعه دررونيازا. باشد
 يدي آنها تردي و ناراستيداند كه انسان بما هو انسان در نادرستي مي را اخالقي و افعالكنديم

  .ندارد
 است كه او نسبت يدگاهين براساس ديتگنشتاي وي طبق كاركرد زبانيي استدالل قضانديفرا

د كه ي ناميا اصالت عمليك ي، پراگماتيبي تقرصورتبهتوان يكرد را مين رويا. به زبان دارد
دگاه، حذف ين ديبراساس ا.  آن استةست، بلكه سازنديت ني واقعةدهندبازتابزبان صرفاً 

ن يدر ا.  عمل وجود نداشته باشدي برايت اخالقيشود اصوالً ماهي مسببن مجرمانه، يعناو
ن ي ا. قانون استة سازندينكه قاضي بر اي هگل مبنيكيالكتي ديمه شدن مبنايصورت با ضم

، ي اجتماعيا خلق هنجارهايجه با تحول يدر نت. دشوي مي منتهين اخالقير عناوييروند به تغ
  . استريناپذ انكاريي استدالل قضانديفرا در يسازامكان اخالق
 را در اجتماع يزساز امكان اخالقي نيي استدالل قضانديفراك گادامر يدگاه هرمنوتيطبق د

 كه ييها وجود دارد و سؤالين خواننده و متن، رفت و برگشتيگادامر معتقد است كه ب. دارد
ح ندارد، ي ترجيگريك بر ديچيگردد و چون هي ميدي جديها موجب برداشت،شوديجاد ميا

كه  داشت خواهد يدي جديها از قانون برداشتيز در هر قرائتي نيقاض.  آنها درست استةهم
 ي مكاتب اخالقي در برخنديفران يا. ر نخواهد بوديتأثي اعمال آن بةنحو و يدر صدور رأ

  . دشوي منجر ميسازو به اخالقرد وجود دا
 ي، قاضي حقوقةر قاعدي تفسة در حوزيسم دولتيويتي و پوزي فردي بر آزاديكرد مبتنيطبق رو

 ة بر ارادي حقوق مدرن مبتنةشيانددر .  ندارديساز در اخالقيدهان قانونگذار است و نقش
ر يي قانون را تغيا موضوعي ي، قلمرو حكمينيآفراخالق ةتواند به بهاني نميز، قاضي نيدولت

 تقدم حقوق ةشي بر انديا مبتني يت فطري بر عقالنيكرد عدالت مبتنيدهد، اما طبق رو
اند آن را با حقوق و توير مي در مقام تفسي نباشد، قاضي قانون اخالقي، اگر محتوايخصوص

ست، ي دهان قانونگذار نين، قاضيكرد نوين رويجه طبق ايدر نت  منطبق گرداند،ي فرديهايآزاد
ا خلق ير يي تغج حاصله، موجبي نتاي بر مبنايي استدالل قضانديفرا ست طبقيبايبلكه م

  .شود در جامعه ي اخالقيهنجارها
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