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چکیده
در پژوهش حقوقی دو نوع مجهول وجود دارد :مجهوالت حکمی و مجهوالت موضوعی؛ و از
استدالل حقوقی و قضایی برای کشف آنها استفاده میشود .منطق استدالل در هریک از مراحل
سهگانة اثبات استناد حقایق خارجی به خوانده ،توصیف حقوقی حقایق خارجی و کشف حکم
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 .1مقدمه
بحث از منطق استدالل حقوقي و قضایي حياتيترین بخش پژوهشهای حقوقي و قضایي
است .مهمترین پرسشها در اینجا عبارتاند از اینكه مفهوم استدالل حقوقي و قضایي
چيست؟ آیا این دو عنوان بر یک حقيقت داللت دارند یا متفاوتاند؟ آیا استدالل حقوقي از
قواعد منطق عمومي پيروی ميکند؟ آیا این منطق همان منطق دانشهای ناظر بر واقع است؟
آیا ميتوان در علمي مانند حقوق که در گروه دانشهای ارزشي صورتبندی ميشود ،از منطق
دانشهای ناظر بر واقع و توصيفي بهره برد؟ اگر دانش حقوق دارای منطق خاصي است،
مختصات آن کداماند؟ و اگر از منطق عمومي علوم توصيفي و واقعنما پيروی ميکند ،قلمرو
این پيروی تا کجاست؟ آیا مسائل مطرح در استدالل حقوقي و قضایي همواره از جنس مسائل
منطقي است؟ یا پارهای از مهمترین آنها ماهيت تفسيری دارند؟ در فرض اخير حقيقت تفسير
چيست؟ و ارکان و شرایط آن در حوزة خاص حقوق و فقه ،چگونه فراهم ميشود؟ پاسخ به
پارهای از پرسشهای مذکور خارج از قلمرو این نوشتار است و در حقيقت از پيشفرضهای
آن محسوب ميشود ،ازاینرو بهعنوان پيشفرض از آنها یاد خواهد شد .در محيط حقوقي،
پژوهشهایي که تاکنون با این عنوان صورت گرفته ،چندان زیاد نيست

(کاتوزیان1393 ،؛ حبيبي،

1373؛ جعفری تبار1388 ،؛ الشریف1397 ،؛ سيمائي صراف1395 ،؛ الشریف و آرائي3-26 :1396 ،؛ یاوری1396 ،؛ صادق

منش و فرخينيا1391 ،؛ آرائي و همكاران .)561-580 :1398 ،تفاوت عمدة این نوشتار با تحقيقات قبلي ،این
است که این مقاله ،ساختار و کليت فرایند استدالل حقوقي و قضایي را بهگونهای جزئيتر و
کاملتر ،و با نگاهي روششناسانه تصویر ميکند.
در این مقاله ،ابتدا عناصر تشكيلدهندة یک جملة حقوقي شناسایي شده و مفهوم دقيق
هریک توضيح داده ميشود؛ ثانياً ،مراحل مختلف یک استدالل حقوقي و قضایي مطالعه
ميشود و بهنوعي نسبت ميان قلمرو استدالل حقوقي و قضایي روشن ميشود .سپس چگونگي
استدالل حقوقي و قضایي در دو ساحت مباحث تفسيری و منطقي و ساختاری بهطور مشخص
بررسي ميشود تا در نهایت هم چگونگي فهم و تفسير قاعدة حقوقي حاکم بر مسئله روشن
شود و هم مفاد حقایق و وقایع خارجي و موضوعي بهدرستي فهميده و توصيف شود؛ عالوهبر
این شيوة استناد آنها به افراد معلوم شود .نيز ساختار منطقي چينش آنها برای رسيدن به نتيجه،
در حدی که اقتضائات یک مقاله اجازه ميدهد ،مورد بحث قرار ميگيرند .ازاینرو ،هدف این
تحقيق تصویر ساختار ،فرایند و تا حدودی ماهيت منطقِ استدالل حقوقي و قضایي ،با تأکيد بر
سنت اسالمي است.
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 .2تعاریف
در این بحث واژگان چندی ،به شرح زیر ،وجود دارند که الزم است نویسنده و مخاطبان
محترم تصور یكساني از آنها داشته باشند ،تا زمينة گفتوگو دربارة تصدیقات مطرحشده در
این مقاله فراهم شود.
 .2 .1استدالل حقوقی

1

استدالل حقوقي در دو معني بهکار ميرود :نخست ،استدالل حقوقي در مفهوم عام ،که عنواني
است برای مجموعهای از فرایندهای ذهني که به یک تصميم حقوقي منجر ميشوند
)2009: 202-203; Perelman, 1979: 1

 .(Wahlgren,در این مفهوم استدالل حقوقي در مقابل

استدالل در علوم دیگر ،مانند استدالل اخالقي یا استدالل فلسفي قرار ميگيرد .در این کاربرد،
استدالل حقوقي شامل استدالل قضایي نيز ميشود؛ دوم ،استدالل حقوقي در مفهوم خاص ،در
این کاربرد ،استدالل حقوقي در مقابل استدالل قضایي قرار دارد (بيكس 73-74 :1389 ،و ،)162-163
و مراد از آن استداللي است که برای کشف قاعدة حقوقي و حكم کلي از منابع معتبر حقوقي،
صورت ميگيرد .برای مثال مسئله این است که آیا دولت در قبال خطاهای قضایي قضات
مسئوليت مدني دارد یا خير؟ استدالل حقوقي عهدهدار کشف پاسخ به این پرسش کلي است.
بهعبارت دیگر ،استدالل حقوقي در پاسخ پرسش از حكم کلي ،بهکار ميرود) Spellman, 2012:

.(4

 .2.2استدالل قضایی

2

استدالل قضایي در اینجا در مقابل استدالل حقوقي در مفهوم خاص قرار دارد .مراد از آن،
استداللي است که برای کشف حقایق 3خارجي حقوقي صورت ميگيرد .این حقایق خارجي
مصادیق موضوعات کلي احكام حقوقياند که در مرحلة قبل ،و در یک استدالل حقوقي
بهدست آمدهاند .به بيان دیگر ،استدالل قضایي در پاسخ به «پرسش از حقایق» 4بهکار گرفته
ميشود .برای مثال پرسش این است که آیا قرارداد منعقدشده بين «الف» و «ب» صحيح است
یا خير؟ قاضي با استدالل قضایي ثابت ميکند که آنچه در واقع بين این دو اتفاق افتاده،
مصداق قرارداد صحيح یا باطل است .اگرچه گاهي استدالل قضایي مرادف با استدالل حقوقي

1. Legal Reasoning
2. Judicial Reasoning
3. Facts
4. Question of Facts
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در مفهوم عام ،و با عنوان «روش /روشناسي حقوق» 1یا «منطق حقوق» 2بهکار ميرود
) .(Perelman, 1979: 67; Pansier, 1997: 5-10لكن در این نوشتار بهمنظور تأکيد بر تمایز مرحلة
حقوقي و قضایي ،این دو واژه در مفهوم خاص بهکار ميروند .دليل ضرورت تمایز این دو،
تفاوتي است که اوالً ،در متعلَق اثبات در آنها وجود دارد؛ درحاليکه متعلَق اثبات در استدالل
حقوقي نظر قانونگذار است؛ در استدالل قضایي اما ،متعلَق اثبات حقایق خارجي است .این
تفاوت در متعلَقِ اثبات ،فيالجمله تفاوت در ادلة اثبات و چگونگي آن را در پي دارد .ازاینرو،
ادلة اثبات دعوا (موضوع) با ادلة اثبات حكم تا حدودی متفاوتاند؛ ثانياً ،درحاليکه احكام
بهشدت نيازمند توجيه و اثباتِ حقانيتاند ،اثبات موضوعات بيشتر ماهيت توصيفي دارد؛ و
چرایي تحقق آنها اغلب خارج از حوزة حقوق هنجاری است .عدم تبيين و تأکيد بر این تمایز
گاهي موجب پنهان ماندن آن و در نتيجه عدم توسعة علميِ متوازن آنها شده است.
 .2 .3منطق حقوق

3

منطق عمومي ،قانون هر گونه استدالل و تفكر است و در تعریف آن گفته ميشود که منطق
علمي است که مراعات کردن آن انسان را از اشتباه در تفكر و اندیشه مصون ميدارد
11 :1364؛ ابنسينا .)15-16 :1361 ،عالوهبر منطق عمومي که قانون اکتشاف برای همة علوم است ،در
(فارابي،

هر علم خاصي نيز برای پاسخگویي به پرسشهای ویژة آن علم ،منطق ویژهای وجود دارد .این
منطقها ناظر بر صحت و درستي یک استدالل علمي از نظر شكل و ساختار (منطق صوری) و
محتوا و مواد مورد استفاده (منطق مادی) هستند .ازاینرو ،علم حقوق نيز منطقِ ویژة خود را
دارد که هدف آن تبيين و تمهيد قوانين شكلي و ماهوی استدالل حقوقي و قضایي است
) .)Alexy, 1992: 147-148; Mullock, 1966: 128-130; Boonin, 1965: 179-194در نتيجه ،وقتيکه
به کار علمي اکتشافات حقوقي بهمثابة یک کار و عمل اختياری نگاه ميکنيم ،به آن استدالل
حقوقي ميگویيم؛ و هنگاميکه قانون شكلي و ماهوی حاکم بر فرایند این عمل را مطالعه
ميکنيم ،این دانش را منطق حقوق ميناميم ) .(Perelman, 1979: 99-103برای مثال ميگویيم
شيوة استدالل برای فهم مفاهيمِ موضوعاتِ عرفي باید استقرایي 4باشد یا در تعارض بين
یافتههای قطعي و ظهورات قوانين ،یافتههای قطعيِ علمي مقدماند

).(Boonin, 1965: 179-180

1. Méthodes / Méthodologie du droit
2. Logique Juridique
3.Logic of Law
4. Deductive
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1

چنانكه گفته شد ،علم فقه نيز بهمثابة یک علم خاص که عهدهدار کشف احكام وضعي و
تكليفي مربوط به رفتار انسانهای مكلف ،از منظر خداوند است (قمي1439 ،ق ،ج ،)36 :1دارای
منطق ویژة خود است که عالوهبر پایبندی به قواعد منطق عمومي ،قوانين ویژهای را نيز در
حوزة اکتشاف احكام شرعي مقرر ميدارد .در فرهنگ حوزههای علمية منطق علم فقه ،با نام
«اصول فقه» شناخته ميشود .در تعریف «اصول فقه» اتفاقنظر وجود ندارد

(خراساني1438 ،ق ،ج:1

22-23؛ اصفهاني ،1372 ،ج40 :1؛ مظفر ،1388 ،ج .)49 :1لكن یكي از مشهورترین تعاریف آن عبارت است
از اینكه «علم اصول بحث ميکند از کبراهای کلي که مقدمة استدالل برای اثبات احكام شرعي
قرار ميگيرند (خراساني1438 ،ق ج24 :1؛ غروی نائيني1404 ،ق ،ج 1و18 :2؛ اصفهاني ،1372 ،ج .)42 :1این
تعریف بر محتوا و جنبة مادی منطق فقه تأکيد دارد؛ لكن در منطق فقه از شكل و ساختار
استدالل فقهي و حقوقي نيز بحث شده و اعتبار استدالل تمثيلي ،استقرایي و قياسي در این
حوزه ارزیابي ميشود.

 .3پیشفرضهای بحث
یكي از اموری که کمک شایاني به تعيين قلمرو یک بحث علمي ميکند ،بيان پيشفرضهای
آن و تفكيک آنها از مسئلة اصلي آن پژوهش و مسائل فرعي آن است .ازاینرو الزم است به
چند پيشفرض که نقش اساسي در این تحقيق دارند ،لكن نميتوان در اینجا بهتفصيل به آنها
پرداخت و اصوالً موضوع پژوهشهای پيشينياند ،اشاره شود:
الف) علوم ارزشي هم مانند علوم توصيفي از قواعد منطقي عام پيروی ميکنند؛ یعني علوم
ارزشي مانند اخالق ،حقوق ،فقه و سياست نيز علومياند که قضایای آنها مالکِ صدقي دارد که
در نهایت به واقع و جهان هستي برميگردد و اثبات و نفي گزارههای آنها براساس موازین
منطق عمومي و منطق خاص این علم ،صورت ميگيرد .برخالف دیدگاه پوزیتيویستي عام که
علوم ارزشي را فاقد مالک صدق واقعي دانسته و ازاینرو ،جمالت آنها را غيرعلمي ،بيمعني و
غيرقابل صدق و کذب ميداند

(پاپكين و استرول290 -328 :1370 ،؛ شيخ رضائي و کرباسينژاد81-88 :1391 ،؛

طباطبائي ،1390 ،ج9-10 ،5؛  ،1374ج191 :2؛ عابدی شاهرودی.)431 :1394 ،
ب) استدالل حقوقي و قضایي دارای منطق خاص خود است؛ یعني عالوهبر پيروی از
قوانين منطق عمومي ) ،(Cohen, 1916: 630چنانكه توضيح داده شد ،قوانين منطقي خاص اعم از
صوری و مادی دارد که باید در فرایند یک استدالل حقوقي و قضایي مراعات

شود( Ellsworth,

 )2005: 696و این امر معيار سنجش درستي استدالل حقوقي و قضایي است .این موازین در
)1. Logic of Islamic Jurisprudence (Fiqh
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بخش بعد توضيح داده خواهد شد .برخالف نظر پوزیتيویستهای حقوقي که احكام حقوقي را
صرفاً تابع صالحدید مقامات صالح قانونگذاری ميدانند و مالک صدقي در ورای این
تصميمات قائل نيستند و در نتيجه ،برای حقوق منطق خاصي را به رسميت نميشناسند
)].( Troper, 2006: chapter 4, section 2 [logic
ج) دانشهای هنجاری از جمله حقوق هنجاری ،دارای بنيادهای نظری چندی هستند .یكي
از عناصر نظری بنيادین علم حقوق که تقدم منطقي بر استدالل حقوقي دارد ،معرفتشناسي
حقوقي است .واقعگرایي حقوقي از نوع حسن و قبح ذاتي و عقلي که با نظریة حد وسط و
عدالت و انصاف نيز سازگاری دارد و دیدگاه غالب در سنت اسالمي بهشمار ميآید،
پيشفرض معرفتشناسانة این نوشتار است .توضيح اینكه بنياد معرفتشناسانه که اغلب به
توجيه هنجارهای حقوقي ميپردازد ،یكي از حلقههای یک الگووارة حقوقي است.
صورتبندیهای متفاوتي از نظریات معرفتشناسانه حقوقي وجود دارد .در یک تقسيم کالن
که منطقيتر بهنظر ميرسد ،مجموعة آنها را ميتوان به نظریات واقعگرا و غيرواقعگرا تقسيم
کرد؛ با این تعریف که گروه اول بنياد قاعدة حقوقي را امور واقعي و خارج از اراده و تصميم،
و گروه دوم آن را مبتني بر تصميم مقام صالح (خداوند یا قانونگذار) ميدانند .واقعگرایي
حقوقي خود گونههای تجربي و متافيزیكي دارد .قبول هر کدام از این مباني ،اجماالً محتوا و
ساختار استدالل حقوقي را متأثر خواهد کرد .برای مثال براساس دیدگاه غيرواقعگرا استدالل
حقوقي اغلب از نوع تفسير ادبي خواهد بود ،درحاليکه براساس واقعگرایي تجربي یا
متافيزیكي استدالل حقوقي اغلب از جنس تحليل ،اکتشاف و استنتاج از واقع است .شرح
مفاهيم و نقد هر کدام از اقسام و بيان جزئيات دخالت هریک در استدالل حقوقي و قضایي از
قلمرو این نوشتار خارج است و پيشفرض یک تحقيق نباید به مسئلة آن تبدیل شود .با این
تعریف نظریة حسن و قبح ذاتي و عقلي ،گونهای از واقعگرایي بهشمار ميآید و نه در مقابل
آن.
د) تفسير ،دستکم نيمي از کل ساختمان استدالل حقوقي و قضایي را تشكيل ميدهد.
شاید نخستين پرسشي که در مورد تفسير مطرح ميشود ،پرسش از ماهيت آن است .پرسش
این است که آیا مفسر کشف و پردهبرداری از یک معني و حقيقتِ از قبل موجود ميکند ،یا
دست به جعل و ساخت معني برای متن ميزند؟ بهعبارت خالصه ،تفسير کشف است یا
جعل؟ پذیرش هریک از این دو پاسخ تأثير بسيار عميقي در منطق حقوق و استدالل حقوقي
دارد .از آنجا که این دو نظر ،در یک مورد ،با هم جمع نميشوند ،پس در هر پژوهش مرتبط با
تفسير ،یكي از این دو نظر ،باید بهعنوان پيشفرض ،مبنا قرار گيرد .در این نوشتار تفسير
بهمثابة «عملِ کشف» تلقي ميشود ،یعني مفسر از آن جهت که مفسر است ،نميتواند خالق و
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جاعل معني برای متن باشد و ازاینرو ،ماتن همواره زنده است و فرض حيات آن ميشود و
معنا معلولِ رابطة بين متن و ماتن است و نه رابطة بين متن و مفسر ،و تابعي از ارادة مفسر.
امانتداری که مهمترین اصل حاکم بر تفسير است ،اقتضا ميکند که مفسر چيزی را به متن
نسبت دهد که ماتن اراده کرده است ،نه معنایي را که مفسر صالح ميداند و اراده ميکند!

 .4مراحل استدالل حقوقی
در یک صورتبندی ،هر استدالل حقوقي و قضایي باید از مراحل زیر بگذرد:
 .4 .1طرح مسئله

1

مسئلة یک علم ،آن چيزی است که مورد تردید و پرسش است و موضوع آن مسئله یكي از
جنبهها و شئون موضوع آن علم است و حل آن نقشي در دستيابي به غایت آن علم دارد
(خراساني1438 ،ق ،ج20-21 :1؛ اصفهاني ،1372 ،ج27-29 :1؛ نائيني1404 ،ق ،ج24-23 :1؛ عراقي ،1364 ،ج12 :1؛ حائری
یزدی1418 ،ق31-34 :؛ موسوی خوئي1410 ،ق ،ج 20-22 :1؛ موسوی خميني ،1363 ،ج 6-10 :1؛ عاملي1439 ،ق-29 :

28؛ یزدی116-117 :1363 ،؛ حلي .)214-215 :1363 ،آنچه به یک مسئله ماهيت حقوقي ميبخشد
35 ،53 -59 :1381؛ جعفری لنگرودی ،)12-14 :1371 ،عالوهبر اجتماعي بودن ،ارتباط جدی آن با نظم

(کاتوزیان:

اجتماعي ،استقرار صلح در جامعه و حقوق دیگران است .مسئله جنبة خاصي از یک موضوع
حقوقي است که بهصورت کلي بررسي ميشود؛ برخالف پرونده که دربردارندة حقایق خارجي
جزئي است .بهعبارت دیگر ،مسئله یا حالت انتزاعي و کليتیافتة یک پرونده است یا از ابتدا
ماهيت افتراضي دارد و ممكن است مصداقي در خارج نداشته باشد (صدر ،1978 ،ج .)303 :3مانند
اینكه آیا اگر کسي در نتيجة اکراه به دیگری خسارت وارد کند ،مسئول جبران خسارت است؟
 .4 .2شناسایی قاعدۀ حقوقی

2

پس از شناسایي مسئلهای با توصيفات و ماهيت حقوقي که در آن پرسشي در خصوص احكام
یا آثار موضوعي حقوق مطرح شده است ،باید پاسخ آن ،با صرفنظر از اینكه مصداقي در
خارج دارد یا ندارد ،پيدا شود .پاسخي که یک نظام حقوقي به پرسش مطرحشده در یک مسئله
ميدهد« ،قاعدة حقوقي» ) ،(Hage, 1997: 52-58یا به اصالح فقهي «حكم» نام دارد

(عاملي1439 ،ق:

26-27؛ ميرزا قمي1439 ،ق ،ج .)6-7 :1منطق کشف این حكم در مباحث بعدی توضيح داده خواهد

1. Issue
2. Rule of Law
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شد .برای مثال طبق مادة  499ق.م.اسالمي اگر کسي در نتيجة اکراه به دیگری خسارت وارد
کند ،مسئول جبران خسارت نيست.
 .4 .3کشف حقایق

1

حقایق هنگامي مطرح ميشوند که ما با یک پرونده و مصداق خارجي حقوقي مواجهيم؛ یعني
مسئلة حقوقي دارای مصداقي خارجي ميشود و نه موضوعي فرضي؛ و این حقایق به شخصي،
اعم از حقيقي یا حقوقي ،مستند است .برای مثال قراردادی منعقد شده که تعيين زمان اجرای
آن به متعهد واگذار شده است .یا فردی در شرایط اضطراری به دیگری زیان وارد کرده یا
قانون جدید کاری را که در گذشته جرم نبوده است ،در حال حاضر جرم ميداند .از این قبيل
حقایق خارجي با نام جنبههای موضوعي یا ماهوی ،در مقابل جنبههای قانوني و حكمي ،یاد
ميشود

).)Spellman, 2012: 7-9

 .4 .4تحلیل

2

در این مرحله ،با توجه به اینكه در مرحلة سوم حقایق خارجي و آنچه اتفاق افتاده است ،ابتدا
از نظر فني و سپس از منظر حقوقي بهدرستي شناسایي شده ،توصيف شده و عنوان حقوقي
پيدا کرده است؛ و چون در مرحلة اول مسئلة مرتبط با حقایق خارجي و در مرحلة دوم موضع
و حكم قانوني و حقوقي نسبت به آن معلوم شد ،اکنون در مرحلة چهارم چگونگي اعمال و
تطبيق حكم کلي بر مصداق خارجي موردنظر ،مطرح ميشود .در این مرحله تطبيق حكم کلي
بر مصداق خارجي از دو نظر ،محتوا و مواد دادههای موضوعي و حكمي؛ و ساختار و
چگونگي چينش این دادهها جهت انجام تطبيق ،مورد بحث قرار ميگيرد .در حقيقت ،در این
مرحله نوعي تفكر و استدالل خاص صورت ميگيرد (.(Wahlgren, 2009: 234-246

 .4 .5استنتاج

3

استنتاج ،یعني اینكه اعمال قاعدة حقوقي بر مصداق خارجي ،چه نتيجه و دستاوردی از نظر
حقوقي در پي داشته است .این نتيجه خود دربردارندة یک حكم جزئي حقوقي است که
موضوع آن دقيقاً همان مصداق خارجيِ موضوعِ حكم کلي است و از نظر ماهيت ،یا
اثباتکنندة یک وضعيت حقوقي است ) ،)Wahlgren, 2009: 246-265مانند اینكه الف ایراني
محسوب ميشود ،یا قرارداد موردنظر صحيح است یا یک حكم الزامي مثبت (باید) یا منفي
1. Facts Finding
2. Analysis
3. Conclusion
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(نباید) حقوقي را مقرر ميکند؛ مانند اینكه «الف» باید نفقة دختر خود را بپردازد یا «ب»
نميتواند قرارداد خود را فسخ کند یا دربردارندة یک حق و آزادی برای شخصي معين است.
مانند اینكه «الف» بهعنوان مالک حق دارد مال خود را به هر کسي که ميخواهد بفروشد یا
«الف» چون مورد اکراه و تهدید قرار گرفته است ،تكليف به جبران خسارت ندارد.

 .5استدالل حقوقی و قضایی در مرحلۀ تفسیر
در یک برش کالن ،استدالل حقوقي و قضایي را ميتوان به دو بخش یا دو مرحلة اصلي،
تقسيم کرد :استدالل در مرحلة تفسير ،و استدالل در مرحلة استنتاج .در مرحلة تفسير ،استدالل
برای فهم و توصيف عرفي یا فني حقایق خارجي ،درک مفهوم موضوع حقوقي ،شناسایي

مفهوم و ماهيت حكم قانوني ،1و حلَ تعارضات موجود بين ادلَه صورت ميگيرد .اما استدالل
در مرحلة استنتاج عبارت است از تطبيق و اعمال حكم و قاعدة کلي بر حقایق خارجي که
مصداق موضوع حكم کلياند .این امر پس از اثبات مقدمات آن ،صورت ميگيرد .هریک از
این دو مرحلة اصلي ،خود دارای مقاطع فرعياند .ادامة این نوشتار در چارچوب این تقسيمات
ساماندهي شده است .استدالل حقوقي و قضایي در مرحلة تفسير خود دارای چهار بخش زیر
است:
2

 .5 .1توصیف حقایق خارجی
این توصيف تنها در استدالل قضایي صورت ميگيرد ،زیرا در این نوع استدالل است که حقایق
خارجي بررسي ميشوند .توصيف حقایق خارجي خود دستکم دارای دو نوع است :نخست،
در غالب موارد ،توصيف حقایق براساس معيارهای عرفيِ عقالیي صورت ميگيرد .معيار عرفي
عقالیي ممكن است عام باشد ،مانند اینكه عرف عمومي عقالیي عدم بررسي دورهای سيستم
ترمز خودرو را نوعي بياحتياطي ميداند .همچنين در برخي موارد عرف عقالیي ممكن است
خاص باشد ،برای مثال عرف عقالیي در حوزة عمليات بانكي ،پرداخت غيرمعتبر را نوعي خطا
ميشمارد .دوم ،گاهي نيز توصيف حقایق خارجي بر پایة معيارهای علمي و فني صورت
ميگيرد .برای مثال ایمن بودن خودروی توليدشده ،براساس معيارهای علمي و فني صورت
ميگيرد .این معيارها اصوالً ،در قالب استانداردهای کمَي تعریف ميشوند و نقص آنها خطای
فني و رعایت آنها ایمني محسوب ميشود.

1. Rule of Law
2. Facts
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 .5 .2شناسایی مفهوم موضوع

1

یكي از پيشنيازهای هر استدالل حقوقي و قضایي شناسایي مفهوم موضوع است؛ بدون این امر
شناسایي حكم ممكن نيست .همچنين بدون شناسایي مفهوم موضوع نميتوان مصداق آن را
تشخيص داد .ازاینرو ،برخي از شبهات مصداقي 2ناشي از شبهات موضوعياند و بعضي هم
مستقيماً ناشي از وضعيت نامعلوم و پيچيدة خودِ مصداق است .موضوعات حقوقي دستکم
دو دستهاند :بيشتر موضوعات حقوقي همان مفهوم عرفي عام یا عرفي خاص را دارند ،مانند
واژة «دزدی» که همان مفهوم عرفي عام را دارد یا مفهوم «سرقت علمي» که در عرف اهل
دانش ،تعریف و تفسير ميشود .برخي از موضوعات حقوقي را نيز مستقيم ًا قانونگذار تأسيس
یا بازتعریف ميکند؛ یعني یا تعریف جدیدی برای یک واژه که دارای مفهوم عرفي است،

برميگزیند؛ برای مثال واژة «آپشن» 3را به مفهوم قرارداد اختيار معامله ،یعني قرارداد خرید و

فروش حق تقدم معامالت اوراق بهادار ،قرار ميدهد یا بهندرت واژهای جدید و قهراً با
مفهومي تازه را بهعنوان یک موضوع حقوقي ایجاد ميکند تا آثار حقوقي را بر آن مترتب کند.
مانند اینكه «تایم شيرینگ» 4را بهعنوان مفهوم و موضوع جدیدی با مفهوم قرارداد مشارکت در
مالكيت نسبت به مدت خاصي از منافع یک ملک ،تأسيس ميکند.
 .5 .3شناسایی حکم

5

حكم قانوني همواره از یک نوع نيست .در محيط اسالمي حكم فقهي و حقوقي در یک
طبقهبندی کالن به دو نوع تقسيم ميشود :حكم تكليفي 6و حكم وضعي .7حكم تكليفي
حكمي است که مستقيم ًا رفتار و سلوک انسان را هدایت ميکند .اغلب گفته ميشود که این
نوع حكم ،خود دارای پنج نوع است :یا الزامي است یا غيرالزامي .حكم الزامي خود یا الزام به
انجام است (واجب ،باید) یا الزام به عدم انجام (حرام ،ممنوع ،نباید) .حكم غيرالزامي خود دو
نوع ا ست :یا در آن ترجيح و توصيه وجود دارد یا فاقد ترجيح و توصيه است .اگر دربردارندة
توصيه باشد ،یا متضمن توصيه به انجام است (مستحب) یا متضمن توصيه به ترک (مكروه،
ناخوشایند) .اگر حكمي نه واجد الزام و نه واجد توصيه باشد و تنها حق و آزادی عمل
مخاطبان را مقرر دارد ،به آن «اباحه» گفته ميشود .حكم وضعي اما ،مستقيماً ،هدایتکنندة
رفتار مخاطب در قالب الزام ،توصيه یا بيان آزادی عمل وی نيست و تنها وجود یا فقدان
)1. Subject (merits
2. Extensional
3. Option
4. Time Sharing
5. Knowledge of Rule of Law
6. Duty-oriented Rule
7. Positional (oriented) Rule
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وضعيتي را که اثر حقوقي دارد ،مقرر ميکند .برای مثال مقرر ميدارد که بين «الف» و «ب»
رابطة زوجيت وجود دارد یا قرارداد بين آنها باطل است .از ميان احكام تكليفي پنجگانة مذکور
تنها احكام الزامي و احكام بيانکنندة حق و آزادی در دنيای حقوق بهکار ميآید ،زیرا حكم
تكليفي حقوقي تنها ميتواند متضمن الزام یا آزادی باشد .احكام وضعي حقوقي اما ،عدد
مشخصي ندارند؛ هر وضعيتي که به موجب قانون یا قرارداد اثر حقوقي داشته باشد ،ميتواند
مفاد یک حكم حقوقيِ وضعي باشد .شناسایي مفاد و ماهيت حكم حقوقي از مراحل بسيار مهم
استدالل حقوقي و قضایي است ،زیرا اثر حقوقي از نوع و ماهيت حكم حقوقي پيروی ميکند.
 .5 .4تعارضات و ترجیحات
در مرحلة تفسير و در هریک از مقاطع سهگانة پيشگفتة آن ،اگر با دالیل متعدد و متعارضي
مواجه باشيم ،الزم است مناسبات بين ادله بهطور دقيق بررسي و تعارض بين آنها بهگونهای
عقالیي حل شود .بدون عبور منطقي از این مقطع نميتوان اظهارنظر حقوقي و قضایي کرد.
ممكن است در مقطع توصيف حقایق خارجي ،یا شناسایي مفهوم یا موضوع یا شناسایي حكم،
تنها یک دليل معتبر وجود داشته باشد؛ در این صورت تعارضي پدید نميآید .اما اگر با دو یا
چند دليل معتبر مواجه شویم که مفاد آنها با یكدیگر برخورد داشته باشد ،ناگزیر باید با
بهرهگيری از قواعد حل تعارض ،این مشكل مرتفع شود .قواعد حل تعارض متناسب با ماهيت
و مفاد دالیلي که با هم برخورد دارند و مراحل مختلف این برخورد ،طراحي و تعيين شده
است .بهاختصار ميتوان گفت که از یک سو ،دالیل متعارض ،یا همه لفظياند یا غيرلفظياند،
یا برخي لفظي و برخي غيرلفظياند .از سوی دیگر ،برخورد آنها با یكدیگر ،یا بدوی و ابتدایي
است یا تثبيتشده و نهایي .برخورد ادله اگر در مفهوم گسترده مراد باشد ،حتي شامل حكومت
و ورود هم ميشود؛ و اگر در مفهوم محدود و خاص درنظر گرفته شود ،در مقابل آنها قرار
ميگيرد .بهمنظور اختصار ،در اینجا مفهوم گستردة تعارض موردنظر است.

 .6استدالل حقوقی و قضایی در مرحلۀ استنتاج

1

براساس معيارهای منطق عمومي سه نوع استدالل ممكن است :استدالل قياسي  ،استدالل
استقرایي 2و استدالل تمثيلي

3

(حلّي 98 :1363 ،و 188-189؛ مظفر1431 ،ق232-234 :؛ شهابي240-251 :1361 ،؛

خندان122 :1379 ،؛.)Hallaq, 1985-1986: 82-95

در استدالل قياسي یک حكمِ از قبل اثباتشده ،بر

مصداقي از آن تطبيق ميشود؛ در استدالل استقرایي ،با تعميم نتایج از بررسي موارد جزئي
1. Deductive Reasoning
2. Inductive Reasoning
3. Analogical Reasoning
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بسيار ،ادعای دستيابي به یک حكم کلي ميشود ؛ و در استدالل تمثيلي با یافتن شباهتي بين دو
چيز ،حكم یكي از دو امر مشابه به دیگری سرایت داده ميشود ) .(Levi, 1948: 501در استدالل
حقوقي پس از تعيين چيستي موضوع ،حكم و حقایق خارجي ادعایي ،باید ،اوالً ،تحقق آن
حقایق نيز ثابت شود ؛ ثانياً ،استناد آن حقایق به شخص مورد ادعا اثبات شود؛ و سرانجام معلوم
شود که با چينش منطقي این مقدمات و درنظر گرفتن رابطة منطقي بين آنها ،چه نتيجهای
بهدست خواهد آمد؟ و آیا در نتيجة این استداللها ،ادعای مربوط ثابت ميشود یا خير؟
ازاینرو  ،در این مرحله چهار نوع استدالل ضروری است :نخست ،استدالل برای اثبات حكم
کلي مربوط به موضوع حقوقي فرضي؛ دوم ،استدالل برای اثبات تحقق و وجود حقایق
خارجي ادعای ي؛ سوم ،استدالل برای اثبات استناد حقایق خارجي مذکور به شخص معين ،و
اثبات استناد حكم به قانونگذار؛ چهارم ،استدالل برای استنتاج منطقي از مقدمات مذکور و از
قبل اثباتشده ،برای رسيدن به نتيجة نهایي و حل مسئلة حقوقي .تبيين مختصر هریک از این
استداللها به شرح زیر است:
 .6 .1اثبات حکم کلی( 1برای موضوع فرضی)
در دنيای تحقيقات حقوقي و فقهي ،تفكيک بين مرحلة واقع و ثبوت ،و مرحلة اثبات ،امری
ضروری و مسلم است .تفاوتهایي که از جهات مختلف بين استدالل حقوقي در مرحلة ثبوت
و اثبات وجود دارد ،اقتضا ميکند که در ابتدای هر پژوهش حقوقي ،ماهيت آن از این نظر
تعيين شود .در مرحلة ثبوت از علل و شرایط ایجاد ،سقوط و انتقال ،آثار حق ،تكليف و

مسئوليت بحث ميشود و قواعدی که در این مرحله نقش ایفا ميکنند ،قواعد ماهوی 2ناميده
ميشوند .در مرحلة اثبات از دالیل و اماراتي که ميتوانند حاکي و کاشف از آنچه در مرحلة
واقع و ثبوت وجود دارد و چگونگي این اکتشاف ،بحث ميشود ،و قواعدی که در این مرحله
نقشي بر عهده دارند ،قواعد شكلي 3ناميده ميشوند .در حقيقت ،مرحلة ثبوت ،مرحلة تحقق و
پيدایش حق ،تكليف و مسئوليت حقوقي است؛ و مرحلة اثبات مرحلة اکتشاف و شناسایي آن.
ازاینرو ،در مرحلة نخست از «علت» ،و در مرحلة دوم از «دليل» سخن گفته ميشود .بنابراین،
یكي از بخشهای بسيار مهم استدالل حقوقي و منطق حقوق قواعد اثبات است .امر اثبات ،هم

نسبت به اثبات «حكم کلي» 4مطرح ميشود و هم نسبت به موضوع .استدالل برای اثبات حكم،
در پي کشف نظر قانونگذار و شارع در مورد موضوع و مسئلة خاص حقوقي در فرض تحقق
1. Proof of Rule of Law
2. Substantive Rules
3. Formal Rules
4. Rule of Law
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آن در خارج است؛ چه در حال حاضر واقعاً وجود خارجي داشته باشد یا خير؛ یعني حكم کلي
مربوط به موضوع فرضي است .برای مثال اثبات اینكه قانونگذار دولت را مسئول جبران
خسارت خطاهای غيرتقصيرآميز قضات ،ميداند.
ماهيت این استدالل تابع ماهيت منابع حقوقي معتبر است .منابع معتبر در حقوق اسالمي ،از
یک سو ،قرآن و سنت و از سوی دیگر ،دادههای قطعي عقلي ،منعكسشده در قوانين
موضوعه ،هستند .مهندسي ساختار کالن در این مرحله بيشک کار عقل است .اما اثبات
محتوای مقدمات ،درصورتيکه برآمده از نصوص قرآن یا احادیث باشد ،براساس موازین ادبي
و عقالیيِ تفسير و با نظارت عقل صورت ميپذیرد؛ و اگر حكم کلي حاصل کشفيات قطعي و
معتبر عقلي باشد ،یكسره ماهيت عقلي دارد ،و طبق نظریة کلي و قاعدة مالزمة بين عقل و
شرع ،انجام ميپذیرد .معيارهای ادبي و عقالیي تفسير ،تحت عنوان مباحث دالالت و
غيرمستقالت عقلي ،و معيارهای عقلي استدالل ،عالوهبر قوانين منطق عمومي ،تحت عنوان
مستقالت عقلي ،در علم اصول مورد بحث قرار ميگيرد
 .6 .2اثبات موضوع(1وجود حقایق خارجی)

).(Walton, 2018: 61-66

2

در حقيقت ،اثبات موضوع عبارت است از اثبات تحقق مصداق خارجي برای موضوع کلي و
فرضي که حكم کلي حقوقي برای آن مقرر شده است ،مانند اثبات اینكه قاضي «الف» در
پروندة شمارة «ن» بهطور غيرتقصيرآميزی دچار اشتباه شده است و در نتيجة این اشتباه خواهان
یا خوانده دچار زیان زیادی ،شدهاند .در بخش پنجم از ضرورت توصيف و تفسير ،یعني
چيستي حقایق خارجيِ ادعایي ،سخن گفته شد .در این بخش در خصوص ضرورت اثبات

تحقق آن در خارج بحث ميکنيم .این امر در هر نظام حقوقي از طریق ادلة معتبرِ اثبات دعوا
و در قالب استدالل قياسي صورت ميگيرد ،مانند اثبات اینكه به شخص «الف» واقعاً
خسارت وارد شده است.
 .6 .3اثبات استناد

3

برای به نتيجه رسيدن یک استدالل حقوقي ،عالوهبر اثبات حكم و اثبات موضوع ،باید استناد
موضوعي که تحقق آن در خارج اثبات شده است ،به شخص و فاعل معين نيز ثابت شود؛
یعني ثابت شود که فالن فعل یا ترک فعل یا وضعيت ،مستند به چه شخصي است؛ یعني از چه
شخصي صادر شده است یا وضعيت و موقعيت چه شخصي است تا در نهایت ،اثر حقوقي
1. Proof of Subject
2. Fact Finding
3. Proof of Imputation
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متوجه وی شود .برای مثال اثبات اینكه قاضي پروندهای که هنگام رسيدگي به آن خطای
غيرتقصيرآميز و زیانبار صورت گرفته ،خانم یا آقای «الف» یا «ب» بوده است ،یعني الزم است
که هم استناد حكم کليِ قابل اعمال ،به قانونگذار ثابت شود ،تا مرز بين دکترینها و قانونِ
قابل اعمال ،مراعات شود و هم استناد حقایق خارجي که اصل تحقق آن در خارج قبالً محرز
شده است ،به شخص معين ثابت شود .منطقِ اثبات استناد اغلب قياسي و ادلة اثبات آن ،همان
ادلة اثبات دعواست ،مانند اثبات اینكه فالن قانونِ دربردارندة حكم کلي مربوط به این موضوع
را قانونگذار تصویب کرده است یا اثبات اینكه شخص «ب» عامل وارد کردن خسارت به
شخص «الف» بوده است.
 .6 .4تطبیق حکم کلی بر مصداق خارجی

1

گام بعدی یک استدالل حقوقي و قضایي ،استدالل برای تطبيق حكم بر مصداق خارجي است
که مفهوم آن قبالً شناسایي و وجود خارجي آن اثبات و استناد آن به شخص معين نيز احراز
شده است .این استدالل نيز در قالب استدالل قياسي صورت ميگيرد .برای مثال گفته ميشود
که «ب» اتالفکنندة خودروی «الف» است .هر کس که مال دیگری را از بين ببرد ،مسئول
جبران خسارت آن است .در نتيجه ،شخص «ب» مسئول جبران خسارت وارده به خودروی
شخص «الف» است.

 .7تزاحمات و ترجیحات
در استدالل قضایي ،آخرین مسئلهای که قبل از استنتاج نهایي و صدور رأی باید مورد توجه
قرار گيرد و سنجيده شود ،وجود تزاحم بين مالکها و علل اجرای احكام در آن مصداق و
پروندة خاص است .گاهي پروندة موردنظر بسيط و ساده است ،یعني محل اجتماع مصالح یا
مفاسد ،مالکها یا علتهای مختلف نيست ،بلكه فقط دربردارندة یک مصلحت است که باید
تحصيل شود ،ازاینرو ،حكمي الزامي و مثبت (انجام فعل) صادر ميشود یا دربردارندة یک
مفسده و زیان چشمپوشيناپذیر است که باید ممنوع شده و حكم الزامي و منفي (ترک فعل)
صادر شود .لكن گاهي یک پرونده و مصداق ،مرکب است؛ یعني محل اجتماع مصالح یا
مفاسدی است که هریک مزاحم و مانع دیگریاند یا محل اجتماع یک مصلحت الزماالستيفا و
مفسدة الزماالجتناب است ،در این صورت با تزاحم احكام مواجهيم ،که اساساً جنس و ماهيت
آن با تعارض دالیل متفاوت است .تزاحم ممكن است بين تكليفها ،بين حقها یا بين برخي
حقوق با برخي از تكليفها ایجاد شود .در اینجا قاضي قبل از صدور رأی ،باید براساس
1. Extension
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معياری معقول حكم را شناسایي و طبق آن رأی صادر کند .قاعدة کلي برای حل تزاحمها،
«ترجيح حكم مهمتر بر حكم مهم» است

(مفتح)145-164 :1395 ،

که در مفهوم گستردة آن شامل

قاعدة «دفع فاسدتر بهوسيلة فاسد» هم ميشود (عليآبادی و اسفندیاری .)23-24 :1394 ،بنابراین،
بيتردید مالحظة مناسبات احكام و در حقيقت رابطة علتهای احكام ،هنگام اجرای آنها ،یک
مقطع ضروری است که قاضي باید آن را طي کند ،و صادر کردن حكم بدون گذار از این
مرحله ممكن است موجب ظلم بزرگي بر محكومعليه شود.

 .8نتیجهگیری
براساس یافتههای این پژوهش ،بهمنظور حل یک مسئلة حقوقي باید گامهای ذیل بهترتيب طي
شود .1 :توصيف فني یا عرفي ادعای مطرحشده؛ این امر براساس موازین علمي و فني به
روش تجربي یا طبق معيارهای عرفي به روش استقرایي صورت ميپذیرد؛  .2توصيف حقوقي
موضوع مورد ادعا در قالب مفهومي کلي .عنوان و عناصر تشكيلدهندة موضوع کلي حقوقي
اغلب دارای همان عنوان و عناصر عرفي یا فني است ،مانند از بين بردن مال دیگران (اتالف)؛
و گاهي نيز عنوان و عناصر تشكيلدهندة آن از نظر حقوقي با آنچه در عرف وجود دارد،
متفاوت است ،مانند مفهوم «محاربه و افساد فياالرض»؛  .3شناسایي و توصيف ماهيت حكم
کلي از نظر تكليفي یا وضعي بودن ،و از نظر حق یا حكم بودن و سایر انواعي که هریک دارند
و آثار حقوقي که بر هر کدام مترتب ميشود؛  .4حل تعارضاتي که ممكن است بين ادلة متعدد
و معتبر مربوط به مسئلة موردنظر ،وجود داشته باشد .براساس قواعد حل تعارض .در یک
تقسيم کالن ،این چهار گام را ميتوان مرحلة تفسير نام نهاد؛  .5اثبات حكم کلي برای موضوع
فرضي و محتمل ،مبني بر اینكه اگر این موضوع اثبات شود ،چنين حكمي خواهد داشت .تقدم
این مرحله به این است که اگر این حكم فایدهای برای مدعي نداشته باشد ،پيگيری مراحل
بعدی ،بيثمر خواهد بود؛  .6اثبات وجود و تحقق حقایق در خارج ،که به موجب ادلة اثبات
دعوا و به شيوهای اطمينانبخش صورت ميگيرد؛  .7اثبات استناد حكم کلي به قانونگذار و
استناد حقایق خارجي به شخص معين که منطق اثبات آن مانند مورد قبل است؛  .8استنتاج،
یعني تطبيق حكم کلي بر مصداق خارجي که با استفاده از مقدمات توصيف و اثباتشدة قبلي
و در قالب استدالل قياسي صورت ميگيرد؛  .9و سرانجام ،حل تزاحم بين حقها ،تكليفها ،و
یا یک یا چند حق با یک یا چند تكليفي که ممكن است در متعلَق حكم موردنظر ،مصداق و
عينيت پيدا کنند .این امر براساس قواعد حل تزاحم صورت ميگيرد .در این نوشتار به پنج گام
اخير ،مرحلة استنتاج گفته شده است ،زیرا دربردارندة اثبات ،تصدیق و استنتاج نهایي رأی
قضایياند؛ برخالف مرحلة قبل که ماهيت آن شناسایي ،تصور ،تفسير و توصيف است.
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