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Abstract
Herbert L. Hart considers the rule of recognition as the ultimate criterion for the
validity of a legal system and its rules. Doubts about the validity of a rule in
a primitive legal system-which has only primary rules- due to lack of a formal and
valid criterion for recognition, leads to the “uncertainty issue”. But in a matured
legal system, secondary rules – rules on recognition, change, and supervision –
remove the system’s uncertainty, instability and inefficiency. The purpose of this
research is to analyze and identify the rule of recognition as a criterion for
determining the validity of other rules in a legal system. Criticisms of the
recognition rule have been divided into four categories; the first critique is related to
the essence of the legal system meaning that its scope determines its autonomy. The
second critique is lack of normative features in the rule of recognition. The third
critique is its incompatibility with the ultimate criteria of legal validity. Finally, the
fourth critique is hermeneutical. However, some, using Hart's positivist
methodology, believe that the rule of recognition lacks the characteristics of a rule
and suggest "the idea of recognition" instead.
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چکیده
هربرت ال.هارت  -فیلسوف حقوق معاصر  -قاعدۀ شناسایی را معیار غاایی اعبااار امااق حقاوقی
قواعد آن میدااد .در صورت تشکیک در اعباار قاعده در هر اماق حقاوقی باد -کا تنهاا دارا
قواعد ا لی هسبند ،ب دلیل ااود معیار رسمی معبار برا شناسایی آن ،ایاراد «عادق قععیا »
ب جود میآید .اما در اماق حقوقی بالغ ،قواعد ثااو –قاعدۀ شناساایی ،تیییار اماارت -اقصاان
عدق قععی  ،ایسبایی ااکارامد را برطرف میسازد .هدف از این پژ هش بررسی تحلیل قاعدۀ
شناسایی ب مثاب ۀ معیار برا تعیین اعبااار ساایر قواعاد در امااق حقاوقی یاا پاوسی آن اسا .
معالعات اابقاد قاعدۀ شناسایی را با سهاار دساب تقسای کاردهایا ؛ اقاد اسسا مرباوه با
در نمایۀ اماق حقوقی اس  ،بدینمعنا ک دایرۀ شمولش خودبسندگی آن را تعیین کند .اقاد د ق
ب فقدان خصیصۀ دسبور قاعدۀ شناسایی بازمیگردد .سومین اقد ،ااسازگار آن با معیاار غاایی
اعباار اماق حقوقی را امارها بر فقدان قاعدۀ شناسایی مایداااد .در اهایا اقاد قاعادۀ مرباور از
دیدگاه هرمنوتیک اس  .اگرس برخی ایر با اقد ر ششناسی پوزیبیویسبی هارت ،قاعدۀ شناسایی
را از اساس فاقد خصیصۀ قاعده میدااند «ایدۀ شناسایی» را در مقابل آن معرح میکنند.
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مقدمه
در زادگی اجبماعی این پرسش همواره در ذهن جار اس کا سارا بایاد از قواعاد مقاررات
حقوقی تاعی کنی ؟ در مقاطع مسبلف از این قواعد اابقاد میکنی گاهی آاان را عادالاا یاا
ااعادالا  ،منعقی یا غیرمنعقی مقاول یا مرد د میخواای  .قوۀ ادراک قوااین قواعد حقاوقی
را پیوسب مورد قضا ت ارزشی قرار مایدهاد ،حاصال سناین ارزشگاذار با طاور عینای در
اعبراضات تجمعات یا اافرماای در برابر قااون حبی اقض قااون قابل مشاهده اس  .در تحلیل
این قضی با د مسئلۀ منشأ هنجارگذار قاعده ک کار یژۀ آن ارزشبسشی یا اععا اعباار ب آن
کارکرد قاعده در اماق حقوقی مواجهی  .این اوشابار با داااال آن اسا تاا باا تککیاک
اس
1
کارکرد قاعده در اماق حقوقی از منشأ هنجارگذار آن ب تحلیال سیسابی قاعادۀ شناساایی در
اماق حقوقی بپردازد .در این زمین اسس بر سیسبی قاعده تمرکر شده اسا ؛ قاعادۀ حقاوقی
کارکرد آن در اماق حقوقی کداق اس ؟ خا فاصال قاعادۀ حقاوقی باا ساایر قواعاد
سیس
کجاس ؟ در اهای معیار غایی قاعده سیس ؟
در راسبا سارسوب مکهومی بحث ،ب سیسبی قاعده با مباد لوی پوزیبیویسابی حقاوق
طایعی ایر پرداخب خواهد شد .سنااک بپذیری قاعدۀ شناسایی معیار برا سنجش اعباار یاا
بع ن سایر قواعد حقوقی اس  ،آا اه با این پرسش مواج میشاوی کا اعبااار آن مناوه با
سیس ؟ هارت معبقد اس  ،کارکرد قاعدۀ شناسایی در اماق حقوقی تنها اععا اعباار ب ساایر
اا معبااار .در بسااش د ق قاعاادۀ شناسااایی در ساان
خااود اا باطاال اسا
قواعااد اسا
قراردادگرایی بررسی میشود .هدف از این معالع جسبن اقعۀ اتکایی برا طرح قاعدۀشناسایی
ب مثابۀ مع یار غایی اعباار اماق حقوقی در بسش سوق مقال اس  .ایدۀ قاعدۀ شناسایی با مثاباۀ
معیار غایی اعباار محل طرح مااحث مبعدد اسا کا از دیادگاه موافقاان مسالکاان بادان
پرداخب میشود .این ایده تر اس ک آابیترِ مسبدلی را ب جود آ رده اس  .این آابایتار را
میتوان در پنج دسب معالع کرد .1 :دایرۀ شمول قاعدۀ شناسایی .2 ،فقدان خصیصۀ هنجاار
قواعد اجبماعی .3 ،ااسازگار با معیار غایی اعباار .4 ،پوسی قاعادۀ شناساایی  .5اکای قاعادۀ
شناسایی در باف هرمنوتیک حقوقی .بسش سهارق ب پوزیبیویس فراگیر یا ارق اخبصاص یافب
ک میکوشد با تعدیل تر قاعدۀ شناسایی در برابر اابقادها مربور ،سنبر ارائ کناد .در پایاان
ایر ابیج گیر تحقیق ا اشب شده اس .

1. Recognition rule
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چیستی قاعدۀ حقوقی
برا درک سیسبی قاعده اسس باید آاها را در «اهاد حقاوقی» بررسای کنای  .اهااد ،ساازمان
اجبماعی اس ک اممی مسبقل از اشیا آفرینندۀ خود دارد .هار اهااد بارا اداماۀ حیاات
خویش مسبلرق هنجارها در ای ،ساز کارها تشریکات اجرایی اس  .اهاد حقوقی ایار از ایان
ایان موتاور پیشااراده در اهااد حقاوقی،
امر اسبثنا ااوده ب موتور محرکای ایازمناد اسا
«قاعده» اس  .قاعده میکوشد تا میان هنجارها در ای اهااد ساازش ایجااد کناد راهکاار
برا اجرایی کردن ارزشها بیابد ،بنابراین قاعده اجد صکی تجویر  1اسا  .با عااارت دی ار
قاعده امر ااضمامی اس ک از همراهی سویه (فاعل شناسا) با ابژه (موضاو شناساایی) یاا از
ترکیب ذهن عین ب جود میآید .برخ ف «امر معلاق» 2کا مسابقل از عاین جاود دارد
ایازمند اثاات عِلّی ایس  ،قاعده مشر ه ااشی از ضر رت شره بیر ای ابیج اابسابی اس .
گارارۀ
مااند اینک «اگر شهادت در غ بدهی مجازات میشاو » کا قاعادها حقاوقی اسا
«هرگر در غ ا و» ک امر معلق یا اخ قی اس  .قاعدۀ حقوقی ااعااق امر عینی با امر ذهنای
اس  .ب دی ر ساسن ،از ااضاماق اباژه (موضاو شناساایی) بار ساویه (عامال شناساا) -ر ابا
بیناالذهاای میان کنش ران اجبماا هادف -قاعاده حقاوقی شاکل مایگیارد .از آاجاا کا در
هر شناخبی محصول شیء فیاکس ادراکات عق اای
ایده آلیس عین مسبقل از ذهن ایس
از آن اس  ،قاعدۀ حقوقی ایر محصول شناخ ضر ریات اجبماعی اس  ،ازاینر قضی ا اسا
شرطی ا گرارها حملی؛ شرطی اس ازاینر « ،ک در آن حک ب ثااوت یاا سالبِ اساابی
کرده باشی ب شره تحقق اسابی دی ر» (خوااسار  .)101 :1390 ،مااناد «اگار مرتکاب قبال
عمد شو  ،قصاص میشو » .اما امر معلق یاا اخ قای قضای ا حملای اسا  ،سراکا در آن
سیر را بد ن هیچ قید شرطی ب سیر دی ر اِساناد مایدهای  .درک ایان مها ماا رادر فها
اسبق ل قاعدۀ شناساایی -کا گارارها شارطی اسا  -از گارارههاا اخ قای ،کا معلاق
غیرشناخبی 3هسبند ،یار میکند.
فردریااک شااوئر - 4اسااباد فلسااکۀ حقااوق دااش ا اه یرجینیااا  -در تحلیاال قواعااد ،ادعااا
تعمی پذیر  5آاها را معرح میکند .براساس امر  ،تعمی کانش ارتاااطی باا گار ه خاصای
اس ک یژگیها منحصرب فرد داشب یا حداقل در زمین ا ممباز باشد .تعمای را با
د دسب تقسی میکند :تعمی توصیکی 6تعمی تجویر  .1تعمی توصیکی ،فعالیبی احبماالی
1. Normative
2. Categorical imperative
3. Non-cognitive
4. Schauer
5. Generalization
6. descriptive generalization
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اس ک گرین را خلق میکند .اشیا را میتوان ب مقوالت مسبلف مرتا کارد اابسااب یاک
مقول در پایان ،ب تعمی منجر میشود ) .(SCHAUER, 1994: 17تعمی تجویر یاک مقولاۀ
خاص را با دسب ا از صکات مرتا میسازد تا ب ما ب وید ک مقول ا مبماایر اسا (هرسناد
ک اهمی باشد) ،ب طور ک این مقولۀ خاص حداقل با یک مقولۀ خاصِ دی ر اشابراک دارد.
برا مثال ،شپرد ،اژاد سگ اس  ،ازاینر شپرد را با دساب ا (ساگهاا) ارد کاردی  .عمال
تعمی بدینمعناس ک دسبۀ سگها امایان شدهااد ،سراک حداقل یک دسابۀ خااص دی ار
اس ک با دسبۀ شپرد ب اشبراک گذاشب شده اس  .اما مرتا کردن سیر با یاک دساب ،
مااند این مثال ،تعمی تجویر اس ک مسبلرق اابساب اس  .شپرد در دسابۀ ساگهاا جاا
گرف  ،سراک قو ترین توجی در این زمین با امار مایرساد ) .(Sebok, 2014: 1541قاعاده،
سنبر تعمی توصیکی تجویر اس  .از منمر شوئر ،هر قاعادها د بساش دارد؛ یاک اِساناد
اقعی (مااند اگر ) Xیک ابیج ک اقعی را اقنا میکند .در قاعدۀ تجاویر اساناد اقعای
رب علّی برجسب ا اس ک تعمی تجویر سارسوب آن را تعیین میکند ابیجۀ آاچ را ک
پس از تحقق اقعی رخ میدهد ،تجویر میکند .اسناد اقعی ابیجۀ محصول تعمی تجاویر
اسایااد ) .(SCHAUER, 1994: 23در این سارسوب ،قاعدۀ رابعۀ میاان «گارارۀ امار اقاع»
توجی  2آن در حالبی اس ک گرارۀ امر اقع در برابر توجی مقا م کند .این مقا م در برابار
توجی  ،از حیث ایجاد «تعمیمی ادراکی» 3اس  .مقا م در پاساخ با تقاضاا اجبناابااپاذیر
توجی جه بازاویسی گرارۀ امر اقع رخ مایدهاد .هماواره فشاار بار مجار قاعاده جها
بازا ر آن اس  ،سراک گرارۀ امر اقع ب طور تیییرااپذیر عاارتی معلوب برا توجی قاعاده
ایان
اس ( .)Sebok, 2014: 1543توجی بر مانا اسناد اقعی قاعاده ،اابسااب شاده اسا
یژگی قواعد اس ک اسناد اقعی قادر ب ک یا زیاد کردن توجیا ایسابند ( Sebok, 2014:
 .)1554شوئر امریۀ قواعد را اجد پاسس ویی ب حقیق ِ جهان ب یکی از این د ر ش میدااد؛
اسس  ،اابساب تقاضا بازا ر در «تعمی توصیکی» یک قاعده در هر زماایک کشاف شاود،
«تعمی تجویر » فاقد تکی گاه توجیهی شده اس ؛ د ق آاکا  ،اابسااب امبناا از باازا ر در
تعمی تجویر یک قاعده زماای اس ک قابل اِعمال باشد ،حبی اگر تعمای در توجیا اصاولی
خود ااتوان باشد .شوئر آاها را «ال و تثای » میاامد ،سراک براساس این ر یکرد تعمای هاا
[تجویر ] ادراک تثای میشواد اقعیا ایان اسا کا آاهاا از توجیا اصاولی خاویش
ااتوانااد (.)Sebok, 2014: 1543
اما هارت قواعد را ب طور کلی مبشکل از د بسش ال او رفباار پاذیرش آن مایداااد.
1. Prescriptive generalization
2. Justification
3. Entrenched generalization
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ال ویی رفبار ک در مر ر زمان توس اعضا گر ه ب ام کشیده شدهااد اکنون مورد پذیرش
دی ران قرار گرفب ااد ،ازاین صف اجبمااعی بارا آن قائال اسا  .در ایان زمینا با تایاین
سیسبی قاعده در اماق حقوقی براساس ر ششناسی پوزیبیویسبی حقوق طایعی پرداخب می
شود .از منمر پوزیبیویس هر قاعدۀ حقوقی اعباار ضعی دارد قاعدۀ شناسایی با ارجاا با
ساک پیدایش قاعده آاها را معبار یا باطل اع ق میکند .سادهتارین مثاال آن مایتواااد ارجاا
قاعدۀ شناسایی ب قالب ضع قااون باشد ،مااند اینک پارلمان آاها را ضع کارده باشاد .در ایان
باف  ،قاعدۀ شناسایی ب ظرف قاعده میا رد اسا ب محبوا آن بیطارف اسا  .از ساو
دی ر ،طرفداران حقوق طایعی معبقداد قاعدۀ حقوقی برا رفع ضار رت اجبمااعی ایازهاا
سرش بشر اسا  .با طاور امواا ضار رت
جمعی شکل میگیرد اشأتگرفب از طایع
مالکی خصوصی ایجاب میکند تا دزد منع شود یا عدال ایجاب میکناد تاا قاعادۀ جااران
غرام یا مسئولی در اماق حقوقی شکل ب یرد ،بدینسان ک ریشۀ هار قاعادها در ضار رتی
باشد « .در حوزۀ این اادیش  ،د ل خالق قاعده ایس  ،بلک مکسر قاعده یا اسعۀ میان قاعده
د لا در پدیادار آن مداخلا
جامع اس  .در ابیج قاعدۀ حقوقی مسبقل از د لا اسا
ادارد .این بدان معنا اس ک عامل ایجاد حقوق در بیر ن از قلمر د لا قارار دارد» (فلساکی،
 .)58 :1391درحالیک در پوزیبیویس حقوقی مقاماات رسامی دادگااههاا قاعادۀ حقاوقی را
شناسایی یا کشف میکنند حبی ممکن اس در پارها ا قات ،اضع قاعاده باشاند ،اماا ایان
پای گذار باید با قواعد بنیادین آن ام حقوقی سازگار 1باشد.

 .1رویکرد پوزیتیویستی
پوزیبیویس ها بر این با راد ک شکلگیر قواعد حقوقی میتوااد ملها از طایعا باشاد ،اماا
ااشی از ااعااق آن با قوااین طایعی ایس  .ب عااارت دی ار،
اعباار قواعد حقوقی ضعی اس
منشأ اعباار قاعده امکان اثااتپذیر آن اس  .از امر آاان «حوزۀ معرف یکسره در تصرف عل
معبقد بوداد ک عل جهان را توصیف میکند؛ یعنی تنها جهاان موجاود ،هماین جهاان
اس
پیرامون ما؛ قلمر دی ر جود ادارد ک فلسک بسواهاد با آن مشایول شاود .پاس فلساک
بایس تنها ب تحلیل اقد سنجش امری مکهوقها علمی بپردازد .پس عل از ایان در ارد
شد .منعق ه سون ابرار الزق را فراه مایکارد ،ارد میادان شاد» (م ای .)208 :1389 ،هار
گرارها ک ب طور عل قابل اثاات اااشد ،از امر آاان مهمل بیمعناس .
«هارت د تر ااحصار منابع بیطرفی اخ قی گراره ها حقاوقی را در ایان زمینا معارح
می سازد .در تر ااحصار منابع ،معبقد اس ک اعباار حقوقی اشأتگرفب از قاعدۀ شناساایی
1. Coherent
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ا محبوا (عادالا یا ااعادالا بودن) آن بیطرفای اخ قای گارارههاا
اماق حقوقی اس
حقوقی ماین این تککر اس ک عل ب تکالیف حقوقی هیچگوا ارزیابی اخ قی را دربارۀ رفباار
بشر ب دااال ادارد» (راسخ .)49 :1387 ،سهار یژگای بنیااد را بارا تماایر حقاوق از
اخ ق معرح میکند :ا ل اینک یک قاعدۀ حقوقی زماایکا لیاو شاود ،دی ار اهمیبای اادارد.
درحالیک قاعدۀ اخ قی همواره با ر مهمی اس  .د ماین تماایر با تصاویب قاوااین اجماا
همپوشان موازین اخ قی بازمیگردد .قواعد حقوقی باید از سو مراجع ذ ص ح تصویب شود،
اما قواعد اخ قی یا اصول تابع تیییرات گک گومحور تقنینی ایسبند .سومین ج افبراق ایان
د ب ضماا اجرا آاان بازمیگردد .مجازاتها اخ قی خصیصۀ اجاار تهدیدآمیر اداراد،
اگر فرد قاعدها را غیرعمد اقض کرد ،ب موجب مسئولی اخ قی مبه امیشاود .اماا در
تکا ت میان فشارها اخ قی با فشارها حقاوقی آخارین
حقوق اماق مسئولی معلق اس
ج تمایر اس ک هارت برمیشمارد؛ فشارها اخ قی درخواسبی جه احباراق با قواعاد
هسبند ،اما فشارها حقوقی درخواسبی با ز ر تهدید همراهند (.)Payne, 1976: 296
اما الن فولر اعباار قواعد حقوقی را منوه ب محبوا آن امیدااد ،بلک شرای شکلگیار ،
با ر یاۀ اخ قای قاعاده باا ر دارد اا
اابشار اجرا قاعده باید اخ قی باشاد .ازایانر
محبوا آن (سیدفاطمی.)129 :1390 ،
هارت این گراره را ک اماق حقوقی باید در جهات خاصای امایااا ر معابقا باا اخا ق یاا
عدال باشد ،ب معنا ارجا ضمنی یا صریح اماق اخ قی ب اخ ق یا عدال امیدااد معبقد
اس ب هیچ ج ضر رتی ادارد ک حقوق برخی الرامات اخ قی را بازتولید یا تأمین کند .ب
آن اسابسرا
اکب ا اشاره میکند ک از امر بیشبر اثاااتگرایاان میکاول اقاع شاده اسا
بایدها حاک بر رفبار ااساای از عقل اس ؛ آاچ مورد تأیید امری ها ک سیک حقوق طایعی
ایر اس  .در این امری ها آمده اس ک برخی اصول رفبار جود دارد ک باید با عقال کشاف
شود قوااین موضوع در صورت معابق با آاهاا معبارااد .اادیشاۀ مادرن حقاوقی خاود را از
مسئل رها میکند .جان اسبوارت میل با تککیک میان قوااین طایعی (قوااین حاک بر طایعا ،
مثل حرک زمین سبارگان) با قوااین حاک بار رفباار بشار  ،ااو ا ل را توصایف تایاین
اقعیات میدااد ک ااسان آن را کشف میکند .اما قوااین حاک بر رفبار بشر ک گواۀ خاصای
از رفبار را الراق میکنند ،جناۀ تجویر یا ضعی داراد .ب عاارت دی ر ،در قوااین ممکان اسا
اقض شود ،درحالیک همچنان قااون اس  ،اما قوااین طایعی قابل اقض ایسبند ،مثال ایار
جاذبااۀ زمااین یااا حرکااات ساابارگان (هااارت .)285-288 :1390 ،ایاان ر یکاارد اخیاار هااارت
تکی گاهها اسبدالل حقوقی را ب حوزۀ پوزیبیویس ارق منبقل میکند ک در بسش پایاای
بدان پرداخب میشود.
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 .1 .1نقد هارت به قرائت پوزیتیویستی بنتام و آستین
هارت میکوشد مکهوق حقوق از مکبب سوداا ار  1را طی س امری بررسی کند:
.1تر بیطرفی اخ قی گرارهها حقاوقی کا طای آن معالعاۀ توصایکی-تحلیلای مکااهی
حقوقی اهمی حیاتی دارد هر گوا ر شی باید با اجبناب از قضا ت ارزشی گرارهها حقوقی
صورت گیرد؛
 .1تر تککیک قااون اخ ق ،بدینمعنا ک قوااین سااخبۀ دسا بشاراد ضار رتات ارتاااه
مکهومی با اخ ق اداراد؛
 .2تر قااون ب مثابۀ فرمان حاک .
تر ا ل د ق در قسم قال بررسی شد این بسش ب ایدۀ قااون با مثاباۀ دسابور حااک
اخبصاص مییابد .هارت میکوشد در مقابل امریۀ بنباق ک ایدۀ مربور را طرح میکند آاهاا را
عل مؤثر غایی رفبار یا تاعی در جامعۀ سیاسی میدااد ،ایدۀ بیسون سرایای را کا دالیال
ماهو مسبقلی داراد ،معرح سازد آاها را «ایدۀ قواعد اجبماعی» میاامد.
از امر جان آسبین هدف اصلی فلسکۀ حقوق «تایین مرزها قلمر حقوق در آاجایی اس
ک تعارضاتی جد جود دارد» .از منمر «مکهوق کلی حقوق بار قواعاد اطا ق دارد کا
راهنما موجود هوشمنداد از سو موجود هوشمند دی ر ک بار سالع دارد ،ضاع
میشواد» ( ،)Kronman, 1975: 602الاب باید در امر داش ک تعریف آسبین تنها محد د با
قاعده ایس  ،بلک ب عنوان بسشی از مکهوق حقوق ب کلی شامل ایدۀ «خرد» 2یا «هاوش» 3ایار
اس ک با مکهوق «ا رش ااعکاس اابقاد » 4ک هارت در تمایر میان قاعادۀ رفباار حااک از
عادت ب کار میگیرد ،شای ایس  .افراد در زادگی ر زمره رفبارهاا مانم ر زااا از قاااون
راهنمایی قواعد حقوقی ایسبند ،بلک این اتکاق تنهاا زمااای
پیر امیکنند منبمر هدای
ر میدهد ک هدف سنین امر قرار گیراد یا ب سیلۀ یاک آمار قاااوای با پاذیرش امار
قااوای خوااده شواد .همچنین اینک «قوااین یا قواعاد گواا ا فرماان هسابند ،»...کال ساپهر
حقوقی را پوشش امیدهد .یک فرمان دسبور اس ک راهنما موجود هوشمند اس کا از
طرف موجود هوشمند دی ر ک بر اقبدار دارد ،صادر میشود با سایر دالل ها اخ قای
ا تنها ب اراده دالل ادارد ،بلک از ر ز ر قادرت اسا ( Kronman, 1975:
مبمایر اس
 .)603از طرف دی ر ،برخی قواعد یا ق وااین ک از سو افراد برا اشاساص دی ار ضاع مای
شواد ،اقبدار سیاسی آاان را مسبقر میساازاد« .براسااس امریاۀ آسابین برتار سیاسای کا
1. Utilitarianism
2. reason
3. Intelligence
4. Critical reflective attitude
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حاکمی اامیده میشود ،بر اسبق ل جامع سیاسی دالل دارد ک از سایر برتر ها اشاکال
از د یژگی مه برخوردار اس ؛ اسس اسا افاراد گار ههاایی
جوامع دی ر مبمایر اس
ک عادت ب اطاع از برتر رایاج مقادر (حاکمیا ) دارااد .د ق ،افاراد معاین گار ههاا
مشسصی از افراد ک عادت ب اطاع از ایان برتار ااسااای مقادر ادارااد ( Kronman, 1975:
 .)605بنابراین آسبین اماق حقوقی را مجموع ا از قواعد راهنما برا هدای ااسان میدااد ک
از طریق افراد یا گر هی ضع با ااحصار خشوا توسا اقبادار سیاسای با کاارگیر ابارار
مجازات فیریکی الراقآ ر میشود  .اما هاارت ایان توصایف آسابین از امااق حقاوقی را تأکیاد
افراطی بر قواعد تکلیفآ ر اماق حقوقی برجسب کردن بیش از حد قواعد جرایای در اهایا
باا طارح
غکل از سایر قواعد اماق حقوقی ک صکی ص حی زا داراد ،میدااد .از همین ر
دیدگاه در ای قواعد ج بیر ای آاان میکوشد خصیص ا اجبماعی برا قواعد بیاید.
هارت اعبراض آسبین ب محو تمایر میان «آاچا حقاوق هسا » «آاچا بایاد باشاد» را
مسالکبی تماق کمال امیپندارد .اینک هر آاچ اسباادارد معلوب ماسا حبماات بایسا با
مبنی تادیل شود ک مورد توافق قرار گیرد یا ا  ،اشبااه اس  .ب هار حاال مثاالهاا آسابین
قااون ب عناوان آماوزۀ اخ قای را کا ایااز
همواره سردرگمی میان قااون ب مثابۀ آاچ هس
اس  ،باشد ،ایجاد میکند .از امر اصول بنیادین اخا ق ا امار الهایاااد کا شااخی خیار
بودهااد در کنار این ،اخ ق اقعی مورد پذیرش گر ههاا اجبمااعی یاا «اخا ق موضاوع »1
جود داشب اس .)Hart, 1958: 597( .
اما بنباق بر این تمایر بد ن ارجا اخ ق ب امر الهی پافشار میکند آن را ب اصل ساود2
مرتا میسازد .دسبورالعمل کلی بنباق برا زادگی تح حکوم قااون ساده اسا « :اطاعا
دقیق؛ اابقاد آزاداا » .اما ب عنوان شاهد ااراح ااق ب فرااس خاوب مایدااسا کا ایان
دسبورالعمل کافی ایس  .این ضعی زماایک قوااین بسیار بد صادر شواد در هار جامعا ا
ممکن اس رخ دهد مقا م در برابر قااون را گریرااپذیر سازد .از سویی این ساردرگمی باین
قااون اخ ق را بنباق از د حیث مدامر قارار مایدهاد :از ساویی ادعاا آاارشیسا هاا کا
مدعیااد« ،این بایدها قااون ایسبند بنابراین ا تنها آزادی از آاان اابقاد کنی  ،بلک حبی مای
تواای آاها را اادیده ب یری » .از طرف دی ر ،ب اادیشۀ مرتجعاای ک مدعیااد« :ایان قاااون
اس  ،بنابراین باید از آن تاعی کرد» توج دارد ( .)Hart, 1958: 597بنباق خعا هر د گار ه
را در اادیشۀ بلکاسبون ک خل قواعد عرفی با قوااین الهی اس  ،میداااد .بایم حم ای
این بود ک قوااین بشر را در صورت میایرت با قااون الهی اامعبار مایدااسا ( Hart, 1958:
 ،)598اما از امر هارت د خعر در تککیکی ک بنباق ب دااال آن اس  ،جود دارد :خعار کا
1. Positive morality
2. Principle of utility
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قااون اقبدار آن ممکن اس در مکهوق بایداا ار قااون مسبحیل شود؛ خعر دی ر ایان اسا
ک قااون حاک  ،اخ ق را ب عنوان معیار اهایی رفبار ممکن اس از ریش برکناد در اهایا از
هرگوا اابقادگرایی فرار کند (.)Hart, 1958: 598

 .2رویکرد حقوق طبیعی
سایر حاواس مایتاوان با معرفا دسا
از دیدگاه حقوق طایعی با شناسایی قواعد طایع
یاف  .ازاینر شناخ قوااین طایع مانا اماق حقوقی اس  .ب عاارت دی ار ،امااق حقاوقی
باید مناعث یا مله از قوااین طایع باشد .ر ششناسی مکبب طایعی بر معالعاۀ «آاچا بایاد
باشد» اسبوار اس  .بنابراین تکسیر در این ر ش حق آزاد را مله از طایع مایداااد با
دااال تیییر ضعی از «هس » ب «باید»ها اخ قای اسا  .در ایان ر ش عقال تنهاا منااع
تجرب گرایی اقش برجسب ا دارد .در این باف  ،فلسکۀ ارزش از بایادها
معرف شناسی ایس
ااایدها پرسش ر میکند قاعدۀ حقوقی مورد ارزشگذار یا تکسیر ارزشی قرار مایگیارد.
بدینمعنا ک آیا این قاعدۀ حقوقی ،اخ قی اس یا خیر؟ ایراد منعقای با ایان ادعاا در گارارۀ
هیومی «امبنا اسبنبا باید از هس » اهکبا اسا  .همچناین پوزیبیویسا هاا معبقدااد کا
گرارهها حقوقی بیطرفااد اااید مورد تکسیر ارزشی قرار گیراد .الاب جاان فینیار 1امار
مبکا ت دارد معبقد اس این ادعا ک مکبب طایعی میگوید« :قااون ااعادالا  ،قااون ایس »،
میلع ا اس ک پوزیبیویس ها ب منمور رد امریات طایعی معارح کاردهاااد «حقوقادااان
مکبب طایعی هرگر اقعات اسواسب ااد ک اعباار قواعد ااعادالا یا غیراخ قی را ااکار کنند .بلکا
هدف آاها کا ش در سرزمینی بوده اس ک ر ش هارت بدان اشاره دارد .ب دی ار ساسن ،آاهاا
معبقداد ک یک تئور حقوقی سازگار تنها میتوااد بیان ابیجۀ یک تئور عمیقتر اخ قی
سیاسی باشد .فینیر بر این ادعاس ک در اقع با فه اینک س وا قااون برا مسئل مربوه ب
عقل عملی راهحل اقاع مایشاود ،سیسابی حقاوق را درک کنای » (راساخ .)54 :1387 ،اماا
مه ترین تمایر میان پوزیبیویس ها ضدپوزیبیویس ها رابعۀ میان اخ ق محبوا هنجار
حقوق اس  .آیا هنجارها حقوقی ب گرارهها اخ قی غیراخ قی توج داراد؟ دیدگاه فینیر
در این زمین پیچیدهتر اس  .معبقد اس «ال و حقوقی خرد رز عملی» 2یا باید در یک
«باف حقوقی محد د» یا «باف اخ قی اامحد د » قرائ شود ( .)Perry, 2006: 1207ب امار
میرسد فینیر در پی حوزها فراحقوقی باشد ک اسس حقاای قواعد در آاجاا اثااات آا ااه
بر د ل تحمیل شود .این ا رش را در فلسکۀ اسبع یی کاا میتوان ردیابی کرد ،آاجاایی کا
1. Finnis
2. Legal practical reasoning scheme
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امر معلق را ایازمند ایدۀ خدایی میدااد غای بودن ااساان را از آن منابج مایکناد .در ایان
ا رش غای بودن ااسان در فضایی خار از سپهر قدرت عمومی ،اببدا اثاات سپس بار د لا
تحمیل میشود .مشاب این ادعا در طرفداران جهانشمولی حقوق بشر ایر یاف میشاود .الابا
طایع گرایی در عصر ر شن ر مبأثر از اادیشۀ یان یاک ر سو بر بنیانها قرارداد اجبماعی
اسبوار شد ک آن را ب سو فردگرایی عق ای سوق داد« .عنصر طایعی در مکهوق ر شن رااۀ
حقوق طایعی یک اسباادارد عق ای ،امر اخ قی 1یا اخ ق عرفی 2ایس ک ب مثابۀ خود قااون
طایعی باشد ،بلک ضر رتات اسباادارد توصیکی یا تجربی اس ک بار گارارۀ طایعای بااقی ماااده
اس  ،ب طور ک پیش از ر د مردق ب قرارداد اجبماعی ب طور فرضی جود داشب اسا  .ایان
تیییر در با ر ادراک حقوق طایعای ،در افارایش کااربرد عااارت «قاااون طایعای» 3با جاا
«حقوق طایعی» 4ااعکاس یاف  .در د ران ر شن ر تککرات در خصوص حقوق طایعی از ایدۀ
مبافیریکی عینی 5ب یک امریۀ سیاسی صور  6تیییر کرد جرئی از یک ایدئولوی شد ک در
پی توجی فر کاسبن تیییر اس » (.)Hall, 2001: 273

سنت قراردادگرایی و قاعدۀ شناسایی
جود قاعدۀ شناسایی ب تاع آن پیادایش کلیا امااق حقاوقی در باافبی قراردادگارا تحقاق
مییابد« .قراردادگرایی» با سان فکار تومااس هاابر ،یان یاک ر ساو ایمااوئال کااا در
خصوص اخ ق تعلق دارد .ایدها ک هنجارها اخ قی را زماای معباار مایداااد کا موضاو
توافق فرضی باشند از طریق فرایند معاملۀ ذ اکعان حاصل ب کار گرفب شواد .قراردادگرایی
اوین د هدف امر بنیاد دارد« :اسس  ،تأمین بدیل موجا بارا امریاۀ پیامادگرایان 7در
خصوص قضا تها اخ قی؛ برخ ف پیامدگرایان ،اینان معبقداد ک رفبار یک شسی سنااکا
میایر با ر شی باشد ک ا باید رفبار میکرد ،ب طور اخ قای خعاسا  ،حبای اگار بهبارین
مشارک را در ارتقا رفاه جمعی داشب باشد .د مین هدف ،بررسی ماهی اا یرهها اخ قای
اس  .بر این اساس اادیش ا ک اا یرهها اخ قی را یک ساک خاص از رفبار شسصی میدااد
ک اخ قات بر خعا هسبند ،اوعی دااایی غامض ایس ک شسی ب دلیل مبکا تبوداش سارزاش
شود ( .)Kumar, 2010: 490-1فرض اسس این اس کا قاعادۀ شناساایی در خاار از امااق
1. Ethical
2. Moral
3. Law of Natural
4. lex naturalis or ius naturale or Natural law
5. Objective metaphysical idea
6. Nominalist political theory
7. Consequentialism
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حقوقی شکل میگیرد مقاولی مییابد ،ازاینر قاعدها اجبماعی اسا  .بناابر ایان فرضای ،
اماق حقوقی مولد قاعدۀ شناسایی ایس  ،بلک بر کلی اماق حقوقی مسبولی مایشاود .فارض
د ق آن اس ک قاعدۀ شناسایی طی ساز کار قرارداد -یا ب تعایر یورگن هابرماس محصول
کنش ارتااطی اس  -مورد قاول کلی اماق حقوقی قرار میگیرد .شاید تمایر این د مقولا در
ا اه اسس دشوار باشد ،اما با موشکافی درخاواهی یافا در فارض اسسا قاعادۀ شناساایی
ب مثابۀ قاعدها بنیادین اسس در خار از قلمر حقوق تعمی مییابد آا اه بر د ل الراقآ ر
میشود .اما در فرض د ق ،قاعدۀ شناسایی ،قاعدها بنیادین محسوب مایشاود ،زیارا قاعادها
ب طور پیشاینی حقاایا
اجبماعی اس  ،ب عاارت دی ر قاعدۀ شناسایی محصول قرارداد اس
یا درسبی آن اثاات اشده اس  .مسئلۀ اصلی در این میان یافبن جای اه قاعدۀ شناساایی اسا ؛
آیا قاعدۀ شناسایی اعبااربسش اس  ،ب دلیل آاک از ساو هنجارهاا برتار جامعا  ،قاعادها
بنیادین محسوب میشواد؟ ب دی ر سسن ،آاک جای اه درسبی قاعادۀ شناساایی در خاار از
اماق حقوقی شکل میگیرد-در حوزۀ اخ ق یا عرف -سپس در اماق حقوقی الرامات گنجاایده می
شود .یا آاک این قاعده جای اه بنیادین پیدا کرده اس  ،سراک در قااون اساسی اس ؟
در د ران مدرن ،توااایی ارتااطی فق ب بیان جم تی در قالب دسبور زبااای منحصار ایسا ،
بلک برقرار ارتااه با ابژهها (موضو شناسایی) ب منماور ایال با معرفا اسا  .در ایان بافا
معرف یقینی جای رین شناخ حقیق میشود .در اقع مبد لوی یا ر ششناسای مععاوف با
معرف حقیق در سعح اابولوی (هسبیشناسای) معارح مایشاود .ایان
معرف یقینی اس
مسئل ریش در ر ش راهار عقل دکارت دارد کا معبقاد باود بارا شاناخ هار پدیاده بایاد
حیثیات مسبلف آن را تککیک از طریق اسبقرا اثاات کرد .همچنین ب دلیل برخورد سویه با اباژه
سعی بر حصول شناخ یقینی ،اخب فات ب پیدایش دعا اعباار منجر مایشاواد« .دعاوا
اعباار مربوه ب صدق آاچ دربارۀ جهان عینی بیان میداری  ،یاا دعاوا مرباوه با حقاایا ،
مشر عی گکبار خاود در خصاوص ارزشهاا هنجارهاا مشابرک در زیسا جهاان
مناسا
صداق آاچ از ای ها احساسها ما بر ز پیدا میکناد»
اجبماعی؛ یا دعوا مربوه ب اصال
(هابرماس .)8 :1394 ،ازاینر یک هنجار اجبماعی زماای ب یک قاعده تادیل میشود ک تقاضا
مصراا ا برا اعمال آن باشد کساای ک آن را اقض یا تهدید ب اقض آن میکنند ،تح فشاار
اجبماعی قرار میگیراد .در امریۀ هارت ،قاعده د مؤلکۀ رفبار  1شناخبی 2دارد .عنصر رفباار
عنصر شناخبی (ادراکی) جایی اس
ب معنا جود ال و هم رایی برا رفبارها مشاب اس
ک اعضا جامع ا رشی ااعکاسی -اابقاد اسا ب هنجارها داشب باشند هر گااه هنجاار از
سو فرد در جامع اقض شود ،بدان اکنش اشان میدهند ( .)Himma, 2003: 149این مقولا
1. Behavioral
2. cognitive
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بسشی از ماهی قرارداد قاعده اس  ،جایی ک همنوایی بسشی از خارد عماومی ماورد پاذیرش
اعضا جامع قرار دارد .در این باف قاعدۀ شناسایی بر بنیانهاا قارارداد اجبمااعی یاا با عااارت
دقیقتر عقل سلی  1بنا شده اس ا ارزشها اخ قی قراردادمحور .اما هارت با تکی بر دیادگاه
در ای افراد ب یژه مقامات عمومی در رفع اقض عدق قععیا قواعاد ا لای ،قاعادۀ شناساایی را
شره ضر ر برا جود اماق حقوقی مد ن میداااد از دیادگاه ایان قاعاده ،قاعادۀ برتار
غایی اماق حقوقی اس  ،درحالیک معیار برا اعباار آن جود ادارد« .تایاین هاارت از ماهیا
حقوق 2بر سنگ بنا اخ ق یا توصیکات هنجار قرار ادارد ،بلک از امر حقوق مجموع ا از
قواعد رفبار ایازمند آن اس تا تابعان مقاماات رسامی براسااس اسابااداردها تعیاینشادۀ
اجبماعی مشسصی رفبار کنند .اقض این اسبااداردها در معنا اخ قی خعا ایس  ،ب یژه آاک از
دیدگاه بیر ای ب قواعد ا ریسب شود» ( .)CAREY, 2009: 1161از منمار هاارت امااق حقاوقی
مدرن بد ن قاعدۀ شناسایی امیتوااد شکل ب یرد ،تنو قوااین ساک شکلگیر آااان ماا را باا
این سردرگمی مواج میکند ک قادر اسواهی باود اقعیا هاا سیاسای را از قاوااین یاا عارف
تشسیی دهی  .بنابراین قاعدۀ شناسایی از د منمر بایاد ا ریساب شاود« :یکای از آاهاا در بیاان
بیر ای اقعی اهکب اس ک قاعدۀ یادشده در عمل ر ی ها جار اماق حقوقی موجود اسا
دی ر در قالب بیانها در ای مربوه ب اعباار ،از سو کساای ک آن قاعده را برا شناساایی
قااون ب کار میگیراد ،بر ز مییابد» (هارت.)183 :1390 ،

 .1قاعدۀ شناسایی؛ معیار غایی اعتبار نظام حقوقی
معابق معلب مذکور هر اماق حقوقی ضر رتات از یک قاعدۀ شناسایی -تنها یک قاعده -برخاوردار
ساایر قواعاد حقاوقی در ساازگار یاا
اس ک معیار معبار برا اعباار اماق حقوقی اس
ااسازگار با آن معبار یا باطل تشسیی داده میشواد .هارت اماق حقوقی را مبشکل از د ااو
قواعد ثااوی ک مربوه ب قواعد ا لیا
قاعده میدااد  ،قاعدۀ ا لی ک بیاا ر حق تکلیف اس
جه جاران اقایی آن ضر ر اس  .با جود پاذیرش عرفای قواعاد در جواماع باد ،
مدعی اس عدق قععی هنجار  3در جوامع بد کوساک با سااب قرابا اساای سااای
همریسابی پایادار را ایار با جاود مایآ رد .اماا در گار ههاا بسای
مسائل زا ایسا
غیرمبجااس 4یا زماایک شرای محیعی سیال باشد ،عدق قععی تکثیر شده این فان بسایار
هرین زا ک اثربسش خواهد شد .در سنین ضعیبی ساز کار حل فصل اخب فات مورد تشکیک
1. Common sense
2. Nature of Law
3. Normative Uncertainty
4. Heterogeneous
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قرار میگیرد جامع از عدق توافق راج میبرد حبی ممکان اسا فلاج شاود .عادق قععیا
هنجار (قاعده) ا تنها مسئل ۀ سنین جوامعی اس  ،بلک قواعاد عرفای از یژگای ایسابایی 1ایار
برخورداراد ک ابرارها معیوبی را برا تنمی کوساکتارین جواماع بشار عرضا مایکنناد
( .)Hart, 1983: 92همچنین «ااکارایی» از دی ر معایب قواعد عرفی اس  .فرض کنید کا یاک
قاعدۀ آشکار در خصوص تملک زمین جود داشب باشد ،قاعادها عرفای کا هار کاس بارا
اسسبینبار زمینی را تحجیر کرد ،مالک قااوای آن میشود؛ اما بر سر این مسائل کا اسسابین
فرد س کسی بوده اس  ،اخب ف شود ،آا اه ساز کار برا تعیین اجرا یا اقاض قاعاده جاود
ادارد ( .)Hart, 1983: 94از امر هارت ،قواعد بنیادین اماقها حقوقی معایب مسبلاف جواماع
آن را
عرفی ماقال حقوقی را برطرف میکنند .مسئلۀ عدق قععی با ضع قواعد الراقآ ر ک
قاعدۀ شناسایی میاامد ،برطرف میشود« .این قاعده ج یا جوه خاصی را مشاسی مایکناد
ک اگر قاعدۀ مدامر ،اجد آن باشد ،اشاا ا اثااتی قععی بر این امر خواهد بود ک این قاعده
گر ه باید با همان ایر اجبمااعیا کا
از جمل قواعد [مورد پذیرش] گر ه اجبماعی اس
2
در اخبیار دارد ،از آن حمای کند» (هارت« .)159 :1390 ،قاعدۀ تیییر» بر یژگای ایسابایی
هنجارها عرفی غلا میکند .قاعدۀ تیییر ب مقامات مراجع عمومی ص حی ایجاد ،تیییر
اص ح قواعد مبکا ت را میبسشد همچنین آیینها ص حی اجرایی آاها را مشسی میکند.
در اهای مسئلۀ ااکارایی با قاعدۀ امارت 3حال مایشاود .ایان قاعاده با اهادهاا مشسصای
ص حی تشسیی اعمال قاعده را اععا میکند تا مشسی شود ک یک قاعده اجرا یا اقض شده
اس ( .)Hart, 1983: 97قواعد ثااوی در این باف از د حیث محل تأمل اسا ؛ اسسا اینکا
مقامات باید دیدگاه مشبرکی از قواعد ثااوی داشب باشند قواعد را بپذیراد؛ د ق آاکا دیادگاه
آاان در خصوص قاعدۀ ثااوی مبحدالشکل باشد (.)Hart, 2012: 258
هااارت ماادعی اسا  ،قاعاادۀ شناسااایی اعباااار سااایر قواعااد را مشااسی مایکنااد ااااظ
سلسل مراتب حقوقی اس  .از سویی ،قاعدها اجبماعی اس  .اجبماعی اس ب د معنا؛ اسس
اینک قاعدۀ شناسایی جود دارد جودش تنها ب دلیل اقعیا هاا اجبمااعی معاین اسا ؛
ب یژه آاک اعضا گر ه ،ک ج در ای دیدگاه آاان در خصوص یک اسباادارد رفبار بر گر ه
حاک اس  ،ماهی قاعدۀ شناسایی را شکل میدهد معیار برا اعبااار رفباار هنجاار
گر ه اس  ،بنابراین قابلی اینک «قاعدها غایی» باشد را داراس  .غایی از آن حیث ک جاود
آن معلول سایر قواعد ایس  ،بلک جودش معلول پذیرش تکلیف اجبماعی اس  .برخ ف آن،
ایان
قواعد ا لی اماق حقوقی غایی ایسبند ،سراک جودشان معلاول قاعادۀ شناساایی اسا
1. Static character
2. Rule of change
3. Rule of adjudication
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قاعده ب آاان اعباار میبسشد ،اما خود معبار ایس ( .)Shapiro, 2009: 4-5هارت بر ایان باا ر
در صورت
اس ک قاعدۀ شناسایی ،م ک اعباار الراقآ ر قواعد ا لی در اماق حقوقی اس
اعباار هر قاعده ،قاعدۀ شناسایی م ک معیار اعبااربسشی اس  .اما قاعادۀ
تردید ب قععی
ا باطل « .قاعادۀ شناساایی در امااق حقاوقی شاای با قاعادۀ
شناسایی خود ا معبار اس
محاسا ثا امبیاز در باز اس  .قاعدۀ کلیا ک فعالی هایی را تعریف میکند ک موجاب
ب دس آ ردن امبیاز میشاود» (هاارت .)169 :1390 ،در امااق حقاوقی توساع یافبا قاعادۀ
همین امر موضو
شناسایی با پذیرش یک مبن معبار مد ن مااند قااون اساسی مبکا ت اس
را پیچیده میکند .قاعدۀ شناسایی ب جا اسبناد ب یک مبن ،یژگیها کلی را ک قواعد بایاد
دارا باشند تا معبار تلقی شواد ،در امر میگیرد ،مااند اینک اهاد کا صا حی الزق را دارد،
آن را ضع کرده باشد یا عرف موجد آن باشد یا ر یۀ قضایی مناع آن باشد« .قواعد جدید بارا
حکوم بر قضایا جدید ،تنهاا از اصاول قواعاد حقاوقی موجاود اسابنبا مایشاواد ،اا از
ارزشها مکار ض» (قاار سایدفاطمی همکااران .)1166 :1398 ،در ایان ر یکارد قاعادۀ
شناسایی کوشش میکند تا قواعد جدید را براساس معیارها حقوقی موجود بسنجد اعباار یا
بع ن آن را اع ق کند این امر مسبقل از ارزشها فراحقوقی صورت میپذیرد.
سارتورز 1مدعی اس اگرس قیاس منعقی هارت این اس ک جود قاعادۀ شناساایی سانگ
بنا یک اماق حقوقی اس  ،اما بودن این قاعده را برا جود یک اماق حقوقی ضر ر امای
دااد .از دیدگاه هارت جوامع اببدایی تنها تح قواعد ا لی زادگی میکنند میتوان یک جامع را
بد ن دادگاه ،قوۀ قااوا ذار مقامات رسمی را ک تنها تح قواعد ا لی زیسا مایکنناد ،تصاور
کرد ،اما سارتورز محبوا حداقلی حقوق طایعی را معیار تعیینکننده ضر ر برا جاود یاک
اماق حقوقی امیدااد .در کنار این شره ،اتحاد قواعد ا لای ثاااو همچناین تماایر میاان
کافی برا جود امااق حقاوقی امایپنادارد (Payne, 1976:
حقوق اخ ق را شر ه ضر ر
2
) .297اگرس ب امر میرسد این اقد سارتورز ااشی از خعا در فه «مکهوق حقوق» هاارت باشاد.
پنداشب اس ک هارت ب دااال ارائۀ تعریکی دقیق از قااون اس  ،درحالیک امریاۀ مرباور در
پی تایین مکهوق «اماق حقوقی» 3برجسب کردن تمایر قااون اماق حقوقی اس .

 .2پوچی قاعدۀ شناسایی
برخی ماهی «قاعده بودن» قاعدۀ شناسایی را زیر سؤال میبراد .امریۀ تلکیقگرایای 4باا طارح
1. Sartorius
2. Concept of law
3. Legal system
4. Incorporationism
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این مسئل ک قاعدۀ شناسایی در اهای بازتاب اصول اخ قی اس  ،ازایانر ماورد پرسشا ر
اخ قی قرار میگیرد ،آن را تسعئ میکند .براساس ایان امریا  ،اگار قاعادۀ شناساایی اصاول
اخ قی را از طریق بیان این گراره ک «هیچ هنجار امیتوااد بسشی از اماق حقوقی باشد ،اگر
دادرسی عادالا  ،حمای برابر یا پژ هشخواهی منصکاا را اقض کند» ،ارد اماق حقوقی کناد،
آا اه مساطب اماق حقوقی ب آزمایش قوااین فرضی در برابر جنااۀ اخ قای ذکرشاده از ساو
قاعدۀ شناسایی محد د میشود ) .(Coleman, 2003: 305ب عاارت دی ر ،بازتاب اصاول اخ قای
از سو قاعدۀ شناسایی اکب ا برا سنجش اعباار قاعده بر مانا جناا هاا اخ قای تلقای
میشود .از طرف دی ر ،کلمن 1ادعا جوزف رَز را مانی بر اینک تلکیقگرایای هماواره ایازمناد
پرسش اخ قی ماهو دربارۀ مانا دالیل توجیهی اماق حقوقی اسا  ،با ساالش مایکشاد.
براساس این ادعا ،رَز دسار اشبااه شده اس  ،سراک حضور یک هنجار اخ قی ضار رتات با ر د
کل هنجارها اخ قی -ک آن هنجار ایر عضو آن اس  -منجر امیشود .ازاینر کلمن مکهاوق
«اار ا اماقمند» 2را در این زمین معرح میکند .این مسئل ب دلیل جای اهی اس ک حضور
یک هنجار اخ قی در قاعدۀ شناسایی ب ر د پایانااپذیر تمامی هنجارها آن در جامع منجر
امیشود .بنابراین اگرس تلکیقگرایی ب قاعدۀ شناسایی اجازه میدهاد کا برخای هنجارهاا
اخ قی اجبماعی را ارد کند ،اما بدینمعنا ایس ک قاعدۀ شناسایی تمامی هنجارها اخ قای
اجبماعی را ارد اماق حقوقی کند (.)Coleman, 2003: 306
هارت قاعدۀ شناسایی را ب عنوان معیار مناع-محاور مایبیناد کا ر مقاماات عماومی
تمرکر کرده اس  .برا یافبن معیار غایی اعباار اماق حقوقی باید از میاان مجموعاۀ سایعی از
قواعد اجبماعی ص حی زا ،یکی را ک از سو مقامات رسمی پذیرفب شده آمادۀ اجرا ب عنوان
قواعد حقوقی اس  ،یاف  .این معیار ک مقامات رسمی آاها ب عنوان ممیر اعباار امااق حقاوقی
پذیرفب ااد ،معیار ص حی اعباار اماق حقوقی را ب ما میدهاد ) .(Allen, 2015: 519اماا الر
الکساادر 3بدیلی را معرح میکند ک معیار فه قاعدۀ شناساایی از ساو شاهر ادان با خاوبی
مقامات رسمی سیس ؟ در جواماع مسبلاف شاهر ادان س واا ممیار اعبااار امااق حقاوقی را
بپذیراد؟ درحالیک عامۀ مردق زماایک یک قاضی عالیرتا در تکسیر قااون اساسای از معناا
پیشینی آن عد ل میکند ،سکوت میکنند تسلی میشواد ،حال س وا سنین معیار را می
توان جس ؟ ) .(Allen, 2015: 519اینجاس ک میتوان پی برد قاعدۀ شناسایی مکهومی سیال
اس  ،الاب از منمر هارت هر اابسابی هرین هایی دارد ما ااگریر ب اابساب هسبی .
از منمر شوئر ،گرارۀ «قاعدۀ شناسایی معیار غایی جه شناسایی یاک قاعاده اسا » امای
1. Coleman
2. Systemic Isolation
3. Larry Alexander
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از جای رینی «ایدۀ شناسایی» 1با جاا
توااد با امریۀ ساخبار قواعد سازگار باشد .ازاینر
«قاعدۀ شناسایی» ااق میبرد .شوئر معبقد اس «در خصوص معرفی قاعادۀ شناساایی با مثاباۀ
معیار غایی اعباار ،هارت ممکن اس ما را گمراه کرده باشد .دلیلی جود ادارد ک فارض کنای
منابع غایی حقوق ،ایاز داراد کام ت شای سیر مثل یک قاعده باشند ،خواه ساده یا پیچیده یاا
حبی مجموع ا از قواعد .در این صورت ،مناع غایی حقوق بهبر اسا با عناوان یاک تکلیاف
توصیف شود تا اینک برخی سیرها جارء امااق حقاوقی محساوب شاواد ،درحاالیکا ایسابند
) .(Schauer, 1994: 150-1دلیاال اصاالی شااوئر باارا اقااد قاعاادۀ شناسااایی از دیاادگاهی
پوزیبیویسبی ،این اس ک اگر قاعدۀ شناسایی یک قاعاده باشاد ،آا ااه شاکاف عمیقای میاان
هنجارها مبضمن قاعدۀ شناساایی هنجارهاا غیرحقاوقی کا قاعادۀ شناساایی را توجیا
کرداد ،جود دارد .از سو دی ر ،د رکین ایر ایان موضاو را ااشای از اادیاده اا اشابن اقاش
«اصول» در شناسایی اعباار قواعد حقوقی ب یژه در قضایایی میدااد کا حکا آن در قاااون
تعیین امیشود قاضی ااگریر ب یافبن قواعد معبار جدیاد اسا کا در بساش هرمنوتیاک
قاعدۀ شناسایی بیشبر بدان میپردازی .
 .3نگاه انتقادی به چیستی قاعدۀ شناسایی
براساس ادعا هارت ،قاعدۀ شناسایی تردیدها عدق توافقات در نگر هی را در خصاوص عادق
قععی هنجار حل میکند .از این امر ،امریاۀ جاان آسابین را مانای بار اینکا عاادات
اامبقارن تاعی  ،حاکمی حقوقی ایجاد میکند حاک کسی اس ک اتاا از تاعی مای
از هیچکس دی ر تاعی امیکند ،ب سالش میکشد .هارت مدعی اس
کنند ،درحالیک
ک «عادتِ ب تاعی » امیتوااد حاکمی را خلق کند ،سراک ا الت ،عادات دسبور ایسبند .آاها
قادر ب تولید حقها یا تعهدات ایسبند؛ ثاایات ،عادات امیتوااند پیوسب ی اقبدار حقوقی را ایجااد
کنند .برا مثال ،رکس د ق-جااشین رکس ا ل -از زماای اخبیارات را بر عهاده مایگیارد،
حاک اس  ،درحالیک تابع تاعی از عادات سابق اس ؛ سوق اینک  ،عادات امایتوااناد مسائلۀ
ایسبایی قااون را حل کنند .قااون رکس ا ل پس از مرگ ایر معباار اسا  ،باا جاود ایان
اقعی ک از مرده امیتوان عادتات تاعی کارد ( .)Hart, 1983: 53-55در عاوض هاارت مادعی
اس ک قواعد ،حاکمی را خلق میکنند ا عادات .قواعد دسبور هسبند قابلیا اععاا
حقوق تحمیل تکالیف را داراد .ع هبر این قواعد امیتوااند پیوساب ی اقبادار حقاوقی را با
جود آ راد .جااشین پادشاه مبوفی ،اخبیار ضع قاااون را از لحماۀ مارگ پادشااه فقیاد دارد،
ص حی ضع قااون را مایدهاد.
سراک اماق حقوقی حا قاعدۀ ثااو تیییر اس ک ب
1. Idea of recognition
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در اهای  ،قواعد میتوااند ایسبایی قااون را توضیح دهند ،حبی با جاود مارگ پادشااه ،قاعادۀ
شناسایی قضات را ملرق ب اجرا قواعد ضعشده در زمان پادشاه ساابق مایکنناد ( Shapiro,
.)2009: 9

 .1دایرۀ شمول قاعدۀ شناسایی
همانگوا ک بیان شد ،معابق امریۀ هارت ،قاعدۀ شناسایی در نمایاۀ امااق حقاوقی را تعیاین
میکند .منبقدان بر این گراره خرده میگیراد ک هر امری ا ک مدعی توصیف در نمایۀ اماق
هنجارها مبعلق ب اماق خود را توصیف مایکناد.
حقوقی اس  ،باید اطمینان یابد ک کلی
حال آاک  ،امریۀ هارت برا بس دایرۀ شمول اماق حقاوقی کاافی ایسا  .از امار قاعادۀ
شناسایی تنها ب دلیل اینک یک قاعده اس  ،در نمایۀ اماق حقوقی را ترسی میکند .اما جاان
فینیر این اقد را ارد میکند :هارت توضیح کافی امیدهد ک س واا قاعادۀ شناساایی قواعاد
دی ر را تکبیش سپس آن را شناسایی میکند ( .)Finnis, 1973: 65هارت در رفع ابهاق از ایان
قضی می کوشد تا پذیرش قواعد را از د دیدگاه در ای بیر ای تایین کناد« .دیادگاه بیر اای
قواعد مربوه ب آاچ از سو دی ران دیده میشود ،یا ب عاارتی معابق رفبار با قاعده اس  .اما
دیدگاه در ای ب ا رش افراد در خصوص قاعاده احاوۀ فها پاذیرش آااان مارتا اسا »
( .)Hart, 2012: 60هارت مدعی اس ک میان شهر ادان عااد مقاماات رسامی در بررسای
دیدگاه در ای بیر ای یک تکا ت جود دارد :تاعی بیر ای از قواعد باید از سو هر د گار ه
صورت گیرد .اما جود دیدگاه در ای قواعد تنها ایازمند تاعیا مقاماات رسامی اسا ( Hart,
 .)2012: 116اما اکبۀ قابل تأمل ،تسعی مقامات از قاعده اس ک پیشفرض این امریا اسا .
در خصوص دیدگاه در ای ،اگر مردق از دیدگاه در ای کارمنادان ادار مقاماات رسامی آگااه
شواد دریابند ک آاان گاهی ا قات از قااون سرپیچی میکنند ،آا اه موقعیا آااان با شادت
مبرلرل میشود (.)Howarth & Stark, 2017: 3

 .2قواعد اجتماعی فاقد خصیصۀ دستوری هستند
همانگوا ک گکبی هارت امریۀ عادت عاق ب تاعی آسابین را رد مایکناد قاعاده را خاالق
حاکمی میدااد  .از امر این قواعد هسبند ک توان ایجاد حق یا تحمیال تکاالیف را دارااد.
اما امیتوااد ر شن سازد ک ص حی قااوای حاک بد ن توج با عاادت تاعیا دی اران
تنها فقا زمااای جاود
س وا شکل میگیرد .از این گذشب  ،قواعد ثااو اماق حقوقی فق
داراد ک از دیدگاه در ای پذیرفب شده بدان عمل شود .ازایانر قاعادۀ شناساایی ایااز با
پذیرش اخ قی ادارد ،بلک تنها باید از آن تاعی شود .در این صاورت ،س واا قضاات بایاد از
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قواعد مشسصی ک توس اادیشۀ سایر قضات دی ر (ر یۀ قضایی) شکل گرفب ااد ،تاعی کنند؟
س وا عادات امایتوااناد تکاالیف را تحمیال صا حی اععاا کنناد (.)Shapiro, 2009: 13
همچنین هارت قاعدۀ شناسایی را قاعدۀ هنجار اجبماعی میداااد کا ماورد توافاق اکثریا
از دیدگاه در ای ب قواعد احبراق میگذاراد آن را رعای میکنند.
اعضا گر ه اس
ر االد د رکین در اقد امر  ،این مسئل را معرح میکند ک شناسایی یک تکلیاف صارفات
دلیل صح گذاشبن بر آن ایس  .از سو دی ر ،یک قاعدۀ هنجار ضر رتات دالیل منعقی برا
عملِ تجویر معرح میکند .برا مثال ،ما از فرد ک قاعدۀ ممنوعی اسبعمال دخاایاات در
امکان سرپوشیده را اقض کرده ،اابقاد میکنی  .اما ادعا ما این ایس ک بیشبر افراد ک در
محل سرپوشیده دخاایات اسبعمال امیکنند ،از عمل آاان اابقاد میکنند ،بلکا ماناا اابقااد
این اس ک اسبعمال دخاایات در مکان سربسب عملی اشبااه اس  ،زیرا یک قاعادۀ دسابور
علی آن جود دارد ( ،)Dworkin, 1978: 50-51حبی اگر کسی اعباراض ها اکناد .همچناین
د رکین حق حاک در ضع قاعده یا تکلیف قضایی ب اجرا قاااون را ماناا منعقای کاافی
برا جود قواعد اجبماعی امیدااد .د مین سالش امریۀ هارت ،ااکار اععاا حاق یاا تحمیال
تکالیف از سو قواعد ثااو ایس  ،بلک مسئل این اس کا قواعاد ثاااو  ،ماهیباات اجبمااعی
ایسبند تنها از قدرت هنجار برخورداراد ،سراک مناعاث از دیادگاه در اای افاراد جامعا
مقاول آحاد تابعان هسبند .بنابراین زماای قواعد ثااو توان اععا حق یاا تحمیال تکلیکای را
داراد ک بر مانا اقعیات اخ قی باشند ( .)Shapiro, 2009: 14الابا هاارت ایار با گواا ا
مبوج این ایراد میشود با طرح اینک قاعدۀ حقوقی باید حداقل در نمایۀ حق طایعی را دارا
باشد ،بد ن پرداخبن ب ایراد پوزیبیویسبی خلق قاعده ،سعی اافرجامی در رفع آن دارد.

 .3ناسازگاری یا ناهمدلی با معیار غایی اعتبار
از امر هارت قواعد ثااو از جمل قاعدۀ شناسایی ،تیییار اماارت ااشای از اجماا هسابند .اماا
د رکین این معیار اعباار اماق حقوقی را ب شدت محل اشکال میدااد ،سراک مسالک سیع با این
معیار ب شدت مسئل زاس  .از آاجا ک معیار قااوای بودن از طریق توافق حاصل میشود ،هار گواا
در ابیج فقدان اقعی معیار
مسالک فراگیر در خصوص محبوا آن ،بیاا ر فقدان اجما اس
اعباار اماق حقوقی اس  .آشکارترین امواۀ مسالک با معیار مربور ،اخب ف در ر ششناسی تکسیر
اس ( .)Shapiro, 2009: 14همچنین گاردار در اقد قاعدۀ شناسایی هارت ،آاها را غیرتجربای مای
دااد .مدعی اس امریۀ هارت تنها ب سیسبی اماق حقوقی میپردازد توضیح میدهد اگر با
دااال ساخ گرارهها حقوقی هسبی  ،س وا آاها را بیابی (.)Gardner, 2012: 107
رَز در اقد قاعدۀ شناسایی هارت ب تککیک از قواعد ص حی زا قواعد تکلیافآ ر توسال
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میجوید معبقد اس قواعد ص حی زا امایتواااد ضار رتات در ن امااق حقاوقی بسشای از آن
محسوب میشواد ،قاعدۀ شناسایی از ایان حیاث کا در ن امااق حقاوقی قارار دارد ،امایتواااد
ص حی زا باشد« .هارت قواعد ا لی را قواعد تکلیافآ ر مایداااد ،درحاالیکا احبمااالت قاعادۀ
شناسایی تعهد تحمیل امیکند ص حی زاس  .این فرضی با این جملۀ هارت قوت ماییاباد:
«قاعدۀ ص حی زا ،قاعدۀ شناسایی اس » .همچنین هارت میافرایاد کا قاوااین تکلیافآ ر مای
توااند قوااین عرفی باشند .براساس این امری این بدانمعنا ایسا کا قاوااین صا حی زا امای
توااند قوااین عرفی باشند ،اگر بسشی از یک اماق حقوقی ب شامار ر ادکا در ایان صاورت دی ار
قاعدۀ شناسایی اسواهند بود» ( )Pay, 1976: 307از امار رَز هادف هاارت ایان اسا کا قاعادۀ
شناسایی ب عنوان یک قاعدۀ عرفی تکلیفآ ر تکسیر شود .میافراید کا اگار قاعادۀ شناساایی
یک قاعدۀ تکلیفآ ر باشد ،آا اه امیتوااد یک قاعدۀ تاابع امااق حقاوقی در ابعااد سایعی باشاد،
سراک مردق عاد تکلیکی برا شناسایی قوااین مشسی اداراد (.)Pay, 1976: 308

 .4قاعدۀ شناسایی و هرمنوتیک
ر االد د رکین قاعدۀ شناسایی را در بافبی هرمنوتیک اقد میکند .ب طور تلاویحی از خلا
مکهوق قاعده اصل در تئور هارت اابقاد مایکناد معبقاد اسا  ،از اقاش قااوا اذار
مقامات رسمی -مااند قضات -در قضایایی سس از طریق تکسیر قواعد حقاوقی غکلا رزیاده
اس  .قاضی باید بکوشد ک قااون را در اخ قیترین شکل ممکن تکسیر اجرا کناد« .د رکاین
عدق توج ب کارکرد هنجارها اخ قی در اماق حقوقی را موجب بر ز مسئل در قضایا سس
ب عااارتی امااق حقاوقی با سار حاد
میدااد .جایی ک تصمی قوااین موضوع اضح ایس
1
خویش میرسد .ازاینر قاضی ااگریر ب « ضع قااون» اس  .بنابراین ،ا قضاات اا مقاماات
عمومی ،هیچکداق اقش قاضی را ب عنوان دارادۀ ص حی قااوا ذار در قضایا سس در امر
امیگیراد .در عوض د رکین مدعی اس ک طرفین دعوا معبقداد قضات توس قاااون محاد د
شدهااد  ،اما قااوای ک بر هنجارها شدید اخ قی بنا شده هارت این موضو را اادیده گرفبا
اس  .د رکین این هنجارها قااوای را «اصول» 2میاامد .بر این با ر اس ک اصول مبمایر
از قواعد هسبند ،از این امر ک اصول هرگر ب طور رسمی از طریق هر گوا آیینی کا از ساو
معیار اعباارسنجی ایجاد میشواد ،ارد اماق حقوقی امیشواد ،بلک ب سادگی ،ب عناوان قاااون
عاق جود داراد .ع هبر این ،برخ ف قواعد ک «هم یا هیچ» هسبند ،اصاول « زن» دارااد .از
این امر ک در قضایا سس  ،مسئولی هایی بر هر طرف تحمیل میشود» ( CAREY, 2009:
 .)1168-1169کاربرد هم یا هیچ قاعده ،بدینمعناس ک اگر د قاعده با یکدی ر تضااد داشاب
1. make law
2. Principles
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باشند ،یکی از آاها امیتوااد قاعدۀ معبار باشد .برا مثال ،اگر قاعدۀ معبار مانی بر حداکثر
سرع  60کیلومبر بر ساع جود داشب باشد ،همرمان قاعدۀ دی ر ک حداکثر سرع مجاز
را  35کیلومبر بر ساع بدااد ،امیتوااد معبار باشد .از سو دی ر ،اصول ابعاد داراد ک قاعده
فاقد آن اس  -مااند بعد زن [اهمی ] آااان .اصاول تعارضاات را براسااس زن اساای هریاک
برطرف میکنند .قواعد تعیینکنندهااد ،اما اصول ا لویا بناد مایکنناد (.)Parvon, 2014: 2
د رکین در تمایر قاعده اصل در موارد تعارض بیان میدارد :قبای قواعاد مبعاارضاااد ،یکای
حاک دی ر اامعبار میشود ،سنااک تلکات اجبنابااپذیراد ،اما زماایک اصول تعاارض پیادا
میکنند ،ب سو یکدی ر مبوازن میشواد مسبعد حل قضی مبناسب با زن اسای یکدی ر می
گرداد هر د مجموعۀ اصول ممکن اس ب طور کامل باقی بمااناد ،زمااایکا حااک اشاواد
( .)Dworkin, 1978: 35الاب پذیرش این ادعا کمی دشوار اس  ،سراک ممکن اس قاعدها در
قضی ا پوچ باشد ،اما در سایر قضا صادق باشد .رَز ب خوبی ب ایان اکبا اشااره مایکناد :اگار
ممکان
قاعدها در رقاب با قاعدها دی ر کنار گذاشب شود ،مااند اصل اعباارش باقی اسا
اس در قضایا دی ر تعیینکننده پیر ز باشد (.)Raz, 1972: 833
د رکین مدعی اس در یک اماق حقوقی ،آاچ مقامات رسمی اقعات ااجاق میدهند ،تکلیکی
آن را «تکسیر سازاده» 1میاامد .بدینطریق کا آاهاا با دادههاا
اس از یک فرایند ،ک
ماقال تکسیر (قوااین موضوع اصول) ب منمور اخذ بهبرین تصمی در قضای زن بهاا مای
دهند .بهبرین تکسیر حا د م حمۀ «معابق »« 2توجی » 3اس ؛ خواه تصامی با ااادازۀ
کافی با ر یۀ قضایی معابق داشب باشد یا سایر دادهها ماقال تکسیر ب طور اخ قای بهبارین
توجی گر تصمی باشد ،ب طور ک م حمات عدال  ،ااصاف آیین دادرسای منصاکاا را ارائا
کند .د رکین معبقد اس این تصویر بهبر از تکلیف اجبماعی اقعی اسا با امریاۀ هاارت
اس  ،سنااک قضات ت ش کنند قااون را ب بهبرین احو ممکن تکسیر کنند ،درحالیک پیوسب
م حمات آاان از طریق قااون محد د شده اس  ،حبی زماایک حقوق موضاوع با پایاان مای
رسد (.)CAREY, 2009: 1169

پوزیتیویسم فراگیر

4

پوزیبیویس فراگیر یا «ارق» ب دااال توصیف موجهی از حداقلهاا اخ قای در امااق حقاوقی
اس ک از طریق قاعدۀ شناسایی ب رسمی شناخب میشود از این طریق ارد اماق حقاوقی
1. constructive interpretation
2. Fit
3. justification
4. Inclusive positivism
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میشود .پوزیبیویس ها ارق مدعیااد قاعدۀ شناسایی قادر ب گنجاادن هنجارها اخ قای در
یک اماق حقوقی اقعی اس  .در باف پوزیبیویس ارق یا فراگیر ،منااظرۀ د رکاین هاارت در
مرکر ثقل مااحث قرار دارد .از امر آاان ،هارت میکوشد ال ویی توصایکی بارا مکهاوق حقاوق
ارائ دهد .در این ال و میکوشد ب پرسش «حقوق سیس ؟» پاسخ دهد .بارخ ف د رکاین
ت ش دارد تا ال ویی دسبور ک بسیار پیچیدهتر اس  ،با این پرساش کا «حقاوق سا بایاد
باشد؟» ،ارائ کند .ازاینر طاعات پاسخها مبکا تی ایر داده مایشاود .در هار صاورت ،پاساسی
اجاار در کار اسواهد بود؛ سراک ا الت د رکین ادعا دارد ک امریۀ هاارت از حیاث توصایکی
هنجار ااقی اس  .از این حیث ک در امریۀ جایی بارا اقاش هنجارهاا اخ قای کا
جای اه مهمی در تصمیمات ق ضایی داراد ،در امر گرفب اشده ال او هاارت ابوااساب اسا
آاچ را ک د رکین یژگی ضر ر هر اماق حقوقی میدااد ،برآ رده سازد .بناابراین ال او
از منمر جامع شناخبی فلسکی ااقی اس ؛ ثاایات فراگیر شمولی دیدگاه در ای در امریاۀ
هارت حداقل مسبلرق طرح سند پرسش در خصوص تأثیرات هنجارها حقوقی بر افراد اس
ک دیدگاه در ای ب قواعد در اماق حقوقی مشسصی داراد .ب عاارت دی ر ،امریۀ هارت حاداقل
باید اثاات کند ،افراد مبعهد در یک اماق حقوقی س وا شناسایی میشواد تا دیدگاه در اای با
قواعد داشب باشند (.)CAREY, 2009: 1170
«پوزیبیویس ارق» 1یا فراگیر میکوشد اابقاد د رکین را با تایین هنجار اخ ق طور پاسخ
دهد ک هنجارها اخ قی شره ضر ر برا جود یک اماق حقوقی اااشند .در این دیادگاه با
طور امر ممکن اس اماقها حقوقی جود داشاب باشاند کا در آاهاا معیاار قاااوای باودن،
هنجارها اخ قی ماهو را از جهات ذیل ارد سیسب کرده باشند :رضای از این هنجارهاا یاک
ضر رت باشد؛ یا شره کافی برا تادیل ب یک گرارۀ حقاوقی را دارا باشاند (.)Himma, 2005: 1
شکل افراطیتر آن این اس ک اخ قی بودن میتوااد یک شره قااوای بودن باشد؛ بدینمعناا کا
اعباار قااوای هنجارها ب شایسب یها اخ قی ماهو آاان بسب ی داراد ا منااع اجبمااعی یاا
سلسل مراتب حقوقی آاان ( .)Coleman, 2003: 99پوزیبیویس هاا اارق با ایان ادعاا هاارت
فادار میمااند ک ارتااه میان حقوق اخ ق ضر ر ایس ؛ اما اسابدالل قاو تار مانای بار
اینک رابع ا میان این د امیتوااد باشد را رد میکند.
2
بیشبر پوزیبیویس ها ارق با تیییراتی «امریۀ تلکیق» را ک معبقد اسا با طاور امار
این امکان جود دارد ک اماقها حقوقی معیاار معباار شاامل هنجارهاا اخ قای مااهو
داشب باشند ( ،)Himma, 2003: 136میپذیراد .امریۀ تلکیق از د جارء بارا توصایف اعبااار
هنجارها ک میتوااد ب محبوا اخ قی آاان بسب ی داشب باشد ،تشاکیل شاده اسا  :عنصار
1. Soft positivism
2. Incorporation thesis

 832فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،52شمارۀ  ،2تابستان 1401

کافی بودن عنصر ضر رت .در اماق حقوقی یک شره کافی برا اعبااار قاااوای یاک هنجاار،
جود دارد ک محبوا اصل اخ قی را بازتولید میکند .این مسئل ممکن اس ب عنوان اساا
معابق دیده شود؛ بدینمعنا ک یک هنجار قااواات معبار اس  ،اگار معاابق باا هنجاار اخ قای
براساس قاعدۀ شناسایی باشد .این ادعا مسبقیمات پاسسی ب «مسئلۀ اسسبین» 1د رکین اسا ؛
اگر عنصر کافی بودن درس باشد ،آا اه یک هنجار مااند «هایچکاس ااایاد از خعاایش ساود
بارد» ،اعباار قااوای دارد – بد ن اینک ایاز ب آزمایش اصال آن باشد – جایی ک یک هنجاار
اخ قی مشاب از طریق قاعدۀ شناسایی اماق حقوقی ارد شده باشد (.)CAREY, 2009: 1171

نتیجهگیری
امریۀ قاعدۀ شناسایی ب عنوان معیار غایی اماق حقوقی مااحث مناظرات بسایار زیااد را در
میان ف سک حقوق ب جود آ رده ک خود گواه آن اس ک این امری تر بسایار قاو باوده
اس ک آابیترها مسبدل محکمی را ایر ب جود آ رده اس  .آابیتر ک بر پوسی قاعادۀ
شناسایی پافشار دارد آن را فاقد خصیصۀ دسبور معیار اعبااربسش قواعاد حقاوقی مای
دااد .اما حاصل برخورد این د امریۀ مبعارض سنبر ک مایتاوان آن را پوزیبیویسا اارق یاا
فراگیر اامید .بررگترین اقد ارد بر قراردادگرایی قواعد ثااو  ،در مثال آلماان اااز مایتواااد
قابل درک باشد .اگر مقامات رسمی از دیدگاه در ای ب قاعدۀ شناسایی باا ر داشاب باشاند کا
میایر با اصول اخ قی باشد حبی از پشبیااای اکثریبی مردق ایر برخوردار باشد ،آیا هار گواا
جنایبی قااوای اس ؟ اینک قاعدۀ شناسایی خود ا باطل اس اا معباار تنهاا اعبااار ساایر
قواعد را مشسی میکند ،بد ن در امر گرفبن حداقلها اخ قی غیرممکن اس  .اماا ر یکارد
فولر ب سم ر ی احوۀ شکلگیر قاعده اس تا محبوا آن .الاب پوزیبیویس ها ارق می
کوشند تا با این اسبدالل ک اگر سند هنجار اخ قی از طریق قاعدۀ شناسایی ارد اماق حقوقی
شد ،بدانمعنا ایس ک کل هنجارها اخ قی ارد اماق حقوقی خواهند شد یا قواعاد حقاوقی
اعباار خویش را از معابق با هنجارها اخ قی دریاف میکنند .ب عاارتی دی ر رابعۀ ضر ر
بین حقوق اخ ق جود ادارد ،اما امیتوان منکر ارتاااه میاان آن د ایار شاد .اماا شاناخ
قاعدۀ شناسایی در اماق حقوقی موضوعی پیچیده ماه اس  .معرف قاعدۀ پژ هش مسابقلی
اس ک امکان آن در یک اماق حقوقی – ب طور مثال اماق حقاوقی ایاران -مایتواااد موضاو
تحقیق آتی باشد.

1. Original problem
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