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Abstract 
Emphasizing the Kuhnian theory of Paradigms and by applying a transcendental 
approach focused on the theoretical basis and theory-laden theory, results a 
contextual understanding for Law and legal propositions. Therefore, this study 
begins with addressing constitutive elements of Kuhn's doctrine and applying his 
method to Law and legal propositions. By elaborating different ideas regarding the 
very concept of Paradigm, we will conclude that what we mean by legal Paradigm is 
neither a mental context, a strict legal mentality nor simply epistemological, 
anthropological, normative, and methodological foundations of the legislator which 
can be chosen arbitrarily.On the contrary, the legal Paradigm is an epistemological 
context that has a hidden, vivid, inclusive, influential, and harmonizing reality. 
Finally, and based on this notion of Paradigm's, we try to pursue the paradigmatic 
doctrine in Iranian civil Law and specifically in legal contracts. This study 
concludes that importing incommensurable modern west's presuppositions and 
propositions has led to a deficient paradigmatic shift in Iranian civil Law and 
specifically concerning the legal contracts. It shows the sovereignty of two parallel 
(opponent and incommensurable) paradigms. Emphasizing the semantic system of 
the paradigm in Cohen's thought, and of course with a transcendental view, focused 
on theoretical foundations and with a theoretical tone, results in a contextual 
understanding of law and its propositions. 
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 تحلیل اندیشة پارادایمی تامس کوهن

 با تأکید بر حقوق قراردادهای ایران
 )نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی(

 4اهلل نوروزیقدرت، 3مرتضی طبیبی جبلی، *2مهدی شهابی، 1احسان مومنی تذرجی

 چکیده

نی معنایی پارادایم در اندیشة کوهن، و البته با نگاهی استتعییی، مترککتب بتک مبتا     نظامتوجه به 
. دهتد یمی آن را نتیجه هاگبارهاز حقوق و  مندنهیزمنظکی و با صبغة نظکیة باری، روش فهری 

اندیشة کوهن، این روش یا انعکاستی از آن را در   فِمؤلِعناصکِ  یابیریشه بااین پژوهش، در ابتدا 
در اصل  در اختیفات اندیشرندان با تأملی شناسمفهومکار بسته است. سپس در مقام حقوق به

معنای پارادایم، به این نتیجه نائل آمده است که منظور از پارادایم حقوقی، چتارچو  ههنتی یتا    
شناستی،  شناستی، انستان  حقوقی نیست. هرچنین صکفاً به معنای مبانی معکفتت  بندتختهههن 
؛ را، اختیاری، گبینش کنند آنهاشناسی حقوقدانان نیست که ایشان بتوانند شناسی و روشارزش

بختتش، بلکتته پتتارادایم حقتتوقی، چتتارچو  و فتتتای معکفتتتی استتت کتته واقعیتتتی نهفتتته، رو  
دارد. در نهایتت، و بتا ابتنتای بتک مفهتوم اخیتک از        دهنظمبخش، تأثیکگذار و ، هویتافکنطکهیس

، حقتوق قکاردادهتا   ژهیوبهپارادایم، تیش شده است تا اندیشة پارادایری در حقوق مدنی ایکان و 
ی نامتجتانس پتارادایم مدرنیتتة یکبتی، یت       هاگبارهو  هاانگارهورود  رسدیم نظکبهود. دنبال ش
وجتود آورده استت کته از ستلطة دو     ناقص در حقوق مدنی، خاصه قکاردادها بهپارادایری  تشیف

 پارادایم موازی )رقیب و نامتجانس( حکایت دارد.
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 مقدمه

یی هتا انیت بن، ستو   الزمة هکگونه توسعه و پیشکفت در هکی  از معارف بشکی این است که از یت 
ی علری جهت بخشند؛ از سوی دیگک، پیککۀ مشتتککی از دانتش بتین    هاموجود باشند که به تیش

 علتوم  کیسابا این ادعا که حقوق و (. بکخی Ziegler, 1998: 571) اعتای جامعة علری شکل بگیکد
را  آنهتا ، حتی علتم بتودن   اندمشتککة جهات تحقیق و پیککۀ مؤلفانسانی و اجتراعی، فاقد این دو 

(؛ دورانتی کته   Stobbs, 2011: 110منکک شده و معتقدند این علوم در دوران پیشاعلم قتکار دارنتد )  
 (.Kuhn, 1970 :13 & 84) سازدیمدر اندیشة کوهن را به ههن متبادر  میپاراداشیپعصک 

 ,Vriesی بتودن آنهتا دانستته )   ریپاراداشیپبکخی، اختیفات بین عالران این علوم را دلیل 

یمت ( و گذر به پارادایم را در ظهور دستاوردهای مشتکک بین اعتای جامعتة علرتی   11 : 2013
(، انتد کپارچته و ی هرگتکا )علومی که تحت ی  ستنت واحتد،   1به علوم بالغ صکفاًکه  البته،  دانند

(. بکختی دیگتک معتقدنتد    Kuhn, 1970: 15; Sahotra & Pfeifer, 2006: 760اختصتا  دارد ) 
دارنتد و نته    مینته پتارادا   ،2نتد ناپذیکقیتصتد ی هتای نظکیته  کیدرگ چون علوم اجتراعی و انسانی،

 ة مشتاهدات( طواست بته ) نکته یجتای ا بته  ،هتا در ایتن علتوم، نظکیته    کایز، توانند داشته باشندمی
 (.Vries, 2013: 11) اندیو ارزش یفیتوص ،باشند آورنانیاطر

ی معکفت  بتالغ  یعلتوم  ،را که این علوم اندککدههرواره تیش عالران علوم اجتراعی و انسانی، 
اتهتام توقتف در دوران    ،بیت تکت نیت ا بته تا  اندانقی و  بحکانپیشکفت، چالش،  کیکه درگ کنند
فع کنند و با توسل به مفاهیری هرچون تغییک پارادایم، به مقابله با سنت بکوند را د میپاراداشیپ
(Stobbs, 2011: 101 &119 ؛)استت کته پتارادایری بتودن علتوم اجترتاعی و انستانی،         گونهنیا

 ,Vries, 2013 : 11; Michaels, 2006: 1022; Stobbs; ) کنتد یمت اهریتت چشترگیکی پیتدا    

 (. 140: 1379؛ امیکی، 132: 1389مجیدی،  125 :2011
از کتیم کتوهن، بکداشتت     توانینرکه  موافقان نگکش پارادایری در علوم اجتراعی معتقدند

 :Vries, 2013) شتوند یماز طکیق مشاهدات عینی حاصل  صکفاًککد که دستاوردهای مشتکک، 

و  3یتی گکابتات اث(، زیکا طک  نگکش پارادایری از سوی کوهن، دقیقاً در مقابله با رویککدهتای  11
؛ مجیتدی،  Mendie & Ejesi, 2014: 4 -Kuhn, 1970: 111 ;135-(5بتوده استت    4یتی گکاتجکبه
(؛ ترام اصکار  نگکش پارادایری این است که مشتاهده، خنیتی نبتوده، بلکته حامتل      129 :1389

 کنتد یمت ی دهت جهتت تحقیقتات علرتی را،   ( و نظکیه است که Kuhn, 1970: 135نظکیه است )
(Sahotra & Pfeifer, 2006: 274 & 345 ،؛125: 1390؛ لیتتدیرن) ی کیتتگشتتکلرو ازایتتن

استت   کیپذامکاندستاوردهای مشتکک و در نتیجه، وجود پیککۀ مشتککی از دانش در این علوم 
(Gurbiel, 2018: 7; Ziegler, 1998: 574 ،94: 1389؛ نوری.) 

___________________________________________________________________ 
1. Mature Sciences 
2. Unverifiable Theories 
3. Positivism 
4. Empricism 
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ة وجتود زبتان و   واستط بته کاکه در علم حقوق، جلوۀ بیشتکی دارد، چ گفتهشیپوجود دالیل 
ی استدالل و فنون استنباط مشتخص، تصتریرات مترتایب و ستایک     هاروشاصطیحات مشتکک، 

یی بتکای  هتا انیت بن(، امکتان تصتور   7: 1385بتادینی،  دارد )ی مستتقلی کته ایتن علتم     هامؤلفه
میتان  ی به تحقیقات حقوقی و ایجاد فهم و قلرکو مشتکک و امکان بکقکاری دیالکتیت   دهجهت

و شترایی از پتارادایم حقتوقی را بته      (Binkovitz, 2011: 3)اعتای جامعة حقوقی، بیشتک است 
 .سازدیمههن متبادر 
ی، بته تفتاوت   شناست اصتطی  پتس از  « ی فقهتی هامیپارادا»بومی، صاحب مقالة  فاتیتألدر 
ی و بخشت تیت هوی فقهی با سایک مفاهیم پکداخته و با تأکید بتک سته شاخصتة کلیتت،     هامیپارادا
: 1382ی، مفهومی نبدی  به بکداشت کوهنی از پارادایم ارائه داده است )ر.ک: مبلغی، کگذاریتأث
اما  ی پارادایری ترککب ککده،نگارخیتار(. بکخی دیگک، بک سب  269-293: 1383؛ مبلغی، 23-3
 ظتاهکاً ( کته  84-88: 1382، تباریجفعکاند )ر.ک: ککدهرا اصولِ کلی حقوقی معکفی  هامیپارادا

تعبیک دقیقی نیست. مؤلفی دیگک نگکش پارادایری را از زمکۀ معارف درجه دوم پنداشتته و آن را  
و  دانتد یمت . وی حقوق فعلی ایتکان را متتأثک از گفترتان فقته ستنتی      داندینرواجد نگاه ارزشی 

بته  مصوبات خیف شکع را که از سوی شورای نگهبان رد شده و مجرع تشخیص مصلحت نظام 
(؛ 118-119: 1384، نوعی گذار پارادایری تلقی ککده است )ر.ک: منصتورنژاد،  رساندیمتصویب 
به معنای تغییک پارادایم باشتد، چکاکته مصتوبات آن مجرتع، بته       تواندینراین گذار،  کهیدرحال

نیست. بکخی دیگک، با بکشراری مکاحتل تطتور یت  علتم در      سازمیپارادامعنای تغییک در مبانی 
دیشة کوهن، به تحلیل تطور حقوق کیفکی )از مجازات به تکمیم( پکداخته و پتارادایری بتودن   ان

(. وجته ترتایب پتژوهش حابتک بتا آثتار       60-78: 1393، زادهینت یام)ر.ک:  اندگکفتهآن را نتیجه 
در این است که این اثک، بیش از اینکته در زمتکۀ آثتار متاهیتی بگنجتد، در محتدودۀ        گفتهشیپ

ی نگتکش  هتا مؤلفته دنبتال آن استت تتا بتا تنقتیق دقیتق       ی قکار دارد و بهشناختروشتألیفاتی 
ی آنها در علتم حقتوق، بته تعکیتف دقیقتی از پتارادایم       سنجامکانپارادایری در اندیشة کوهن و 
ی حقتوق  هتا گبارهو  هاانگارهی نظام حقوقی ایکان، شناسمیپاراداحقوقی دست یابد و سکانجام با 

 متناسب با پارادایری که در آن قکار دارد، بازشناسی کند.قکاردادها را، 
ی هیل است: آیا پارادایم کشفی است یتا  هاپکسشدستیابی به اهداف مذکور، مستلبم پاسخ به 

اینکه سخن گفتن از وجود پارادایم در حقوق، از نوعی رویککد ایدئولوژی  حکایت دارد؟ استتدالل  
ای استتوار استت؟ آیتا    ری در حقوق چیستت و بتک چته مبتانی    موافقان و مخالفان رویککدی پارادای

پتارادایم  »پارادایم حقوقی، هویت مستقلی از معنای پارادایم در علوم طبیعی دارد یا اینکته مفهتوم   
و  هتا انگتاره یا باید معطوف به معنای پتارادایم در اندیشتة کتوهن باشتد؟ تبیتین       تواندیم« حقوقی
 پارادایری که در آن قکار دارد، چگونه خواهد بود؟   ی حقوق قکارداد، بکاساسهاگباره

پتارادایم، امکتان یتا عتدم      نةیشت یپدر این پژوهش، پس از معناشناسی و بیان مختصتکی از  
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ی پتارادایم  هتا مؤلفهی ابیشهیرامکان طک  یا پذیکش نگکش پارادایری در حقوق تحلیل و برن 
بته   با توجهشود. سپس ی میسنجامکانوق در اندیشة کوهن، سازگاری یا ناسازگاری آنها در حق

بک خاستگاه کوهنی آن، چیستی و معنتای   دیتأکدر خصو  پارادایم و با  شدهمطک ی هاشهیاند
ی شناست میپتارادا کنیم و سکانجام، با تأسی به معنتای منتختب، بته    پارادایم حقوقی را دنبال می

 .میزپکدایمبک حقوق قکاردادها  دیتأکحقوق مدنی ایکان، با 
 

 معناشناسی و پیشینه
 رفتت کتار  ، بته کوهن1ی علریهاانقی ساختار  در کتا پارادایم در معنای اصطیحی، اولین بار 

(Kuhn, 1970: 10)ارستطوییان در نظتکش عقینتی     2.کوهن در مطالعات خود هنگامی مهریت
کتکد   جتاد یاد یی در ختو ارستطو ی به فلسفة وتنین  یبیفی از اساسی نگکش کییتغ کهجلوه نرود 

در هتتک علرتتی در (. وی بتتاور داشتتت 17-16: 1390مقتتدم حیتتدری، ؛ 22-23: 1397کتتوهن، )
وجتود دارد کته گتکوه     3و فنتون(  هتا ارزشی )باورهتا،  اشتده کفتهیپذی ایلب دستاوردهادورانی، 

ی دورانتی،  بتکا پایداری از اعتای جامعة علری، به سرت آنها ترایتل دارنتد و ایتن دستتاوردها،     
موجتب ظهتور پتارادایم     نهتا یاو  دهنتد یمی قکار علرآن جامعة  اریاختیی در هاحلراهو  مسائل
کته   دیآیموجود پس از ظهور پارادایم، دورانی به (. به باور او،Kuhn, 1970: 10) شوندیمعلری 

یمت مستائل   بیت آمتیموفقاعتای جامعة علری، با اتکا و ارجاع به دستاوردهای مشتکک، به حل 
نامید و کوهن گاهی آن را، متکادف بتا پتارادایم تلقتی     4علم عادیباید  ،این دوران را که دپکدازن
یی بته مستائل،   پاسخگوسازی و . در دوران علم عادی، فکایند مسئله(Kuhn, 1970: 23) کندیم

شود کته ستنت پژوهشتی واحتدی     آن پارادایم علری است و این امک موجب می مبانیمبتنی بک 
کانجام مرکن است مسائلی مطک  شود کته مبتانی و دستتاوردهای مشتتکک آن     شکل بگیکد. س

نامیتد؛ مستائلی کته پتارادایم موجتود، امکتان        5پارادایم را نشانه روند و کوهن آنها را اعوجاجات
 Fuller, 2003: 19; Kuhn, 1970) شتود یمت  6انقی  علرییی به آنها را ندارد و موجب پاسخگو

 Sahotraپارادایم در کیم کوهن بیش از بیست معنای متفاوت دارد ) اندبکخی مدعی شده(. 92:

& Pfeifer, 2006: 419-420،)  گفت کوهن، پارادایم را در سه معنتای دستتاوردهای    توانیماما

___________________________________________________________________ 
1. The Structure of Scientific Revolutions 

مهرل  کوهننبد  جهینت نیا. ندیآیم نییپاخود به سرت  عتیطبطبق  نیسنگمعتقد بودند اجسام  انییارسطو. 2
یدری، ی جاهبه بود )مقدم حکوینی از ناش بلکهآن،  عتیطبسبب در مکتب نیوتن، سقوط نه به چکاکه؛ نرودیم

1390 :18-15.) 
3. Beliefs, Values, Techniques 
4. Normal Science 
5. Anomalies 
6. Scientific Revolution 
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جامعتة علرتی    سؤاالتو الگوهایی که مکجع حل  هاسکمشقمشتکک بین اعتای جامعة علری، 
 (.Kuhn, 1970: 10 & 187است ) بکده کاربهن علم عادی، و فتای حاکم بک دورا کندیگیمقکار 
 

 در حقوق پارادایم

ی آن، یعنی هک فتای کلی را متدنظک دارنتد   امحاورهاز کاربکد واژۀ پارادایم، معنای  مؤلفانایلب 
(Stobbs, 2011: 102).  یی هرسو با مفهوم پتارادایم از آن  هابکداشتحقوقی، هکچند  فاتیتألدر

ای هت مشخصته علرتی و   دوران، سازمیپارادامشخص به عناصک  طوربه  یچیه هکاًظاشده است، 
: 1398؛ ککمتی و محرتدپور،   23: 1382)ر.ک: جعفتکی تبتار،    انتد هککدنپارادایم حقوقی  اشاره 

در تبیین پارادایم حقوقی یا باید با توجه به خاستگاه کوهنی پارادایم، مفهتومی هرستان،    (.108
از آن را در نظتک گکفتت یتا اگتک متکاد دیگتکی منظتور استت، بتکورت دارد          مشابه یا انعکاستی  

د و بتا لحتا    انت قکار دادهی آن بیان شود. نگارندگان در این مقاله، روش اول را سکلوحه هامؤلفه
پتذیک استت یتا    که آیا طک  نگکش پارادایری در حقوق امکتان  کنندیمآن، این پکسش را مطک  

 پکدازیم.شده که به آنها میکد مطک  استخیک؟ در این خصو ، دو رویک
 

 . عدم امکان طرح نگرش پارادایمی در حقوق1
 ,Zieglerنیستت )  کیپذامکانافکادی هرچون راجک کوتکیل معتقدند طک  نگکش پارادایم در حقوق 

1998: 570; Cotterrell, 1995: 46 ،گیتکی  نبود معیارهای عینتی، شتکل   واسطةبه(، زیکا در حقوق
، 1تقستیراتی میتل پوزیتیویستم    بک این(؛ افبونCotterrell, 1995: 46)مشتکک، مرکن نیست بدنة 

و حقتوق   6گکایتی متدرن  ، واقتع 5یشناختمکدم، 4یشناختجامعهو  3، اقتصادی2رویککدهای تاریخی
ها، صتکفاً اببارهتایی بتکای    شوند؛ چکاکه این چارچو یمگیکی پارادایم ، موجب عدم شکل7طبیعی
ی هتا مشخصته نبودن، و عدم وفاق بک روی آنهتا،   جانبههرهدلیل دی تحقیقات هستند و بهبندسته

علری، وقتی سن آثاری که به آنهتا   در آثار. هرچنین (Ziegler, 1998: 575-576)پارادایم را ندارند 
شود و ی  دانتش، از دانتش نتکم بته     یابد، موجب پیشکفت آن علم می، افبایش می8شوداستناد می

یابد. در حقوق، این استرکار زمانی وجود ندارد، زیکا آثار حقتوقی، ایلتب بته    ش سخت تکامل میدان
های جدید در حقتوق استت کته    یِ ایدهایواکنندگپکدازند و این اثک ی جدید میهاهینظکو  هاحلراه

___________________________________________________________________ 
1. Positivism 
2. Historical Approache 
3. Economics Approaches  
4. Sociological Approache  
5. Anthropological Approache 
6. Modern Realism 
7. Natural Law 
8. Cited Publication 
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کند؛ معنای ایتن شکستت، چیتبی جتب     پیشکفت خطی تئوری کلی حقوق را، با شکست مواجه می
 (.(Ziegler, 1998: 576-577پارادایم در این علم نیست فقدان 

 

 های نگرش پارادایمی در حقوق. امکان کاربست مؤلفه2
 ایدهیت پد عنتوان بته ، اندیشرندانی چون جان استوارت میتل، ترایتل بته درک حقتوق     کبازیداز 
عتی را  علتوم طبی  حقتوق بتا   یبکابتک  ( و حتی بکخی، ادعتای Mill, 1882: 5-6) اندداشتهی عیطب
گونه ادعاها، تصور کاربستت نگتکش پتارادایری را در حقتوق     (. این(Stobbs, 2011: 118 اندککده
هتای ایتن نگتکش در اندیشتة کتوهن را      ی تئتوری، مؤلفته  هابحثجای . اکنون بهکندیمتقویت 
 .مکنییمسنجی یابی و در حقوق امکانریشه
 

 سازمیپارادامشترک  1. دستاوردهای علمی1. 2
(. ایتن  Kuhn, 1970 :10خواهند بود ) سازمیپارادانگاه کوهن دستاوردهای مشتکک علری، از 

؛ بتکای میتال در جامعتة ستدۀ هجتدهم در یتک ،       انتد مشتاهده  قابلمشتککات در حقوق نیب 
. در ایتن دوران، عقتل   قتکار گکفتت  گکایی و حاکریت عالیة عقل تجکبی در مککب توجته  انسان

بینی، نقش زیادی و پیش لیوتحلهیتجبراعی، با تکیه بک مشاهده، انسان در تنظیم روابط اجت
( و بتتکای ترشتتیت امتتور، از طکیتتق اصتتول بنیتتادینی چتتون  71: 1388پیتتدا کتتکد )شتتهابی، 

رفتت. در ایتن   داری و ییتکه پتیش متی   دموککاسی، آزادی، حاکریت قتانون، بکابتکی، ستکمایه   
گیتکد.  نی و مشتتککات شتکل متی   وبعیت، چارچو  تحقیقات حقوقی، با توجه بته ایتن مبتا   

، مسلم است و این نکته، مؤیتد  گفتهشیپی هدف و منابع حقوق از مبانی کیکپذیتأثهرچنین 
 .Vries, 2013: 16-18)پارادایم حقوق مدرن خواهند بود )

یی که کوهن بکای دستاوردهای علری قائل بود، در میتال متذکور مبتکهن استت،     هاشاخصه
هتای حقتوقی   دی در سیطکۀ پارادایم حقوق مدرن بک بسیاری از نظتام زیکا از سدۀ هجدهم، تکدی

های حقوقی از جرله حقوق سنتی تنگ ککده و قشتک  که فتا را بک سایک پارادایمنحوی نیست؛ به
(. هرچنین پتانسیل ایتن  8: 1382یالب حقوقدانان را تحت لوای خویش درآورده است )مبلغی، 

ای آن جامعتة حقتوقی فتکاهم آورده استت کته قشتک یالتب        پارادایم، مسائل بسیاری بکای اعتت 
پکدازند؛ مسائلی هرچون چیستی حق، ماهیت، مفاد و کتارککد  آنها می وفصلحلحقوقدانان، به 

قکارداد اجتراعی، دولت ت ملت و چیستی و کتارککد قتانون و بتازتعکیف آن و ییتکه از قتتایایی       
 (.71: 1388)شهابی،  اندبک خواستههستند که از این دامان 

 

___________________________________________________________________ 
1. Scientific Achievement 
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 1. دوران علم عادی2. 2
، بلکته ستنت   رستد ینرت پس از ظهور پارادایم حقوقی، دیگک از سوی هک شخص، صدایی به گتوش  

(. اولبالدوس فتکیس، حقوقتدان آلرتانی، ایتن     114: 1395)راسخ،  کدیگیمپژوهشیِ واحدی شکل 
انتد و بته حتل مستائل     هدانشرندان، درون آن محصور شتد  کهای تشبیه ککده دوران را، به محفظه

گیکی پتارادایم حقتوقی، ترتامی    . به اعتقاد او، پس از شکل(Vries, 2013: 9,14 & 15)پکدازند می
ة مستئل شوند. مسائل حقوقی تحت تأثیک ظکفیت طتک   فعاالن حقوقی درگیک علم عادی حقوقی می

ئله و حتل تعتار    آن پارادایم و متأثک از زمان و مکان آن هستند؛ بکای میتال ظکفیتت طتک  مست    
؛ (Vries, 2013: 9 &14- 15)شتود  پارادایم حقوق مدرن، حتول مستائل و مشتکیت مدرنیتته متی     

چالش واقعیت و حق ت که مفهومی متافیبیکی است ت از مسائل مهم مطتک  در پتارادایم مدرنیتته      
فهتوم  را، در حتذف م  مستئله  حتل راهحقوقی،  شناسانجامعه( تا آنجا که 52: 1398است )شهابی، 

 عنتوان بته  توانیمی نسل دوم حقوق بشک را کیگشکل( و  Duguit, 2000: 15 & 49) دانندیمحق 
در سته   تتوان یمت قلرداد ککد. البته مسائل حقوقی هتک پتارادایری را    گفتهشیپرفع چالش  حلراه

یمت رخ سطق، مسائلی قکار دارد که میان افکاد عادی جامعه،  نیتکنییپای ککد؛ در بندطبقهسطق 
)دعاوی ملکی(؛ سطق دوم، مسائلی  که مکبوط به قشک از افکاد جامعه )زنان( است؛ ستوم، و در   دهد

به ظکفیت آن پارادایم حقتوقی متکتبط استت     میمستقطور باالتکین سطق، مسائلی قکار دارد که به
(Vries, 2013 :9,14, 15)  در رابطه با مفهوم حق، از آن جرله است. گفتهشیپو چالش 

ی مناستب و  هتا حتل راهستائل،  می ایجتاد  هانهیزمائل، مسی حقوقی، دکتکین، هامیپارادادر 
، حتل راهو گویتا،   اندگکفته قکار، هره و هره در ی  فتا هاحلراهاببارهای الزم بکای نیل به این 
عتد در  ی ارائه شود که با مبنای اعتبتار قوا حلراه، اگک بیتکت نیا بهنه تأسیسی که کشفی است. 

 حلراهی نداشته باشد، هرخوانپارادایم، بکای میال عقینیت طبیعی در پارادایم مدرنیتة حقوقی، 
کتوهن آن را   محسو  نخواهد شد. بنابکاین نوعی هرتاهنگی در هتک پتارادایری وجتود دارد کته     

 دهتد یمنامید؛ کوهن با عنایت به هرین اصطی ، تکجیق  2«قیدق]هراهنگ[ و  میتنظ» ندیفکا
را درون پتارادایم،   حتل راهتا نه از تأسیس، بلکه از کشف پتارادایم ستخن بگویتد و رستیدن بته      

در چارچو   صکفاًی، علر ةجامع یاعتا(؛ نتیجه اینکه، Kuhn, 1970 :37,38بداند ) شدهنیتتر
 (.Stobbs, 2011: 103 ; Kuhn, 1970: 144) کنندیحککت م شدهیاز قبل طکاح یِباز
 

 حران و تغییر پارادایم. ایجاد ب3. 2
پارادایم و متالال، فکوریتبی علتم     نیادیبندر دوران علم عادی، گاهی اعوجاجات، باعث منازعه در اصول 

___________________________________________________________________ 
1. Periods of Normal Science 
2. Fine Tuning 
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(؛ هنگتامی  130: 1389؛ مجیتدی،  Kuhn, 1970: 82-83) شتوند یم 1العادهعادی و انتقال به علم فوق
 میپتارادا ی را از تنفست ی فتتا ات، نقش هم آوردن تنازع کنارای با عده که ابدییماین فکوریبی شدت 
این دوران، در علم حقوق نیب ستابقه دارد؛ بتکای نرونته گتذار از حقتوق      (. 11: 1382بگیکند )مبلغی، 

( را 71: 1388سنتی به حقوق مدرن که نتوعی دگکگتونی در مبتانی نظتام حقتوقی استت )شتهابی،        
ی از باورهتا و  امجروعته مانی اتفاق افتاد کته  حسا  آورد. این تغییک، زتوان نوعی گذار پارادایری بهمی

ی در اروپتا صتورت پتذیکفت    کمعکفتت ییة سلسله حوادث تاریخی، اعم از معکفتتی و  جینت درمناسبات، 
(. قبل از آن، در حقوق سنتی، قواعد حقوقی، با دیگتک نهادهتای نظتارت بتک رفتتار،      42: 1395)راسخ، 

در  2ی داشتند و تعبد یا نوعی مکجعیت فککیرپوشانهاجتراعی و اخیق  رسوم، آدا ازجرله مذهب، 
یی هااعوجاج(؛ اما 72: 1388ی قواعد و نهادهای نظارت بک رفتار نقش زیادی داشت )شهابی، کیگشکل

موقعیت اجتراعی مبتنی بک طبیعت اشیای ارسطویی، کفایت الزم را جهت ترشیت و  بک هیتکچون آیا 
و مبانی  هاهیپا(، 132: 1397درون حقوق سنتی بکخاسته )شهابی،  ادارۀ زندگی انسان دارد یا خیک؟ از

آمدن تحول در مبانی دینی، علری و فلسفی،  هم گکدآن پارادایم را نشانه رفته و با ایجاد این بحکان و 
نوعی تغییک پتارادایم صتورت گکفتت؛ گتذار از      جیتدربه، ادیبنت   خوددرنهایت با تأکید بک انسان و عقل 

 (.Strauss, 2016: 468ی از تحول پارادایری مببور است )انشانهیعی به حق طبیعی، قانون طب
 

 نگارانه. سبک مطالعة تاریخ4. 2
ی در عصتک او  نگتار خیتتار ی در مقابل سب  رایج شناختروشی کوهن، واکنشی نگارخیتارسب  
در ی  سیک  را خی، تارعلم نگارخیتار، 3(. در روش ویگیKuhn, 1970: 1ی ویگی( بود )نگارخیتار)

؛ Butterfield, 2002: 5-10کنتد ) ی متی بکرست  هتا مشتابهت بتک   دیتأک با و گونهشکفتیپخطی و 
ی تتاریخی را، مطتابق بتا    هتا گتباره ، ریشه در این دارد که متورخ،  نهایا( و 113: 1389گرینی، 
بایتد ترامیتت    نگتار (، اما در روش کتوهن، تتاریخ  Torr, 2000: 52د )نگکیمی امکوزی هادانسته

از طکیتق   صتکفاً ؛ او بایتد علتم را نته    (Kuhn, 1970: 3)تاریخی علم را، در زمان ختودش ببینتد   
 (.136: 1390ی علری، بلکه در بستک تاریخی و اجتراعی آن مشاهده کند )لیدیرن، هاگباره

نگاری ویگی و توجه به بستکهای اجتراعی و تاریخی، در حقتوق نیتب   مخالفت با سب  تاریخ
ی پتارادایری دارد؛  نگتار خیتتار ( و این نشان از ریبت به سترت  15: 1396سابقه داشته )تیکنی، 

 :Giuliani, 2019) افکندیمی آن، نظک هاگبارهیعنی مورخ با میحظة وقایع تاریخی، به حقوق و 

ی هتا نرونته سلوک کوهن است که مطالعات فلسفی خود را در قالب  ادآوری قاًیدقاین روش  .(65
 .(Huene, 2012: 284) ککدیماریخی بیان ت

___________________________________________________________________ 
1. Extraordinary Science 
2. Authority 
3. Whig 
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 رویکردهای کلی و پارادایم حقوقی
های آن در حقوق، چیستی پارادایم حقوقی سنجی مؤلفهپس از تبیین نگکش پارادایری و امکان

. نبد حقوقدانان ایکانی، پارادایم حقوقی در معتانی اصتل حقتوقی)جعفکی تبتار،     کندیمرخ عیان 
( 9: 1382(، فتای تنفسی حقتوقی )مبلغتی،   149: 1395ی )کبیکی، (، مکتب حقوق88: 1382

شده است. در این بخش معطوف به خاستگاه اصتلی پتارادایم، معنتای اصتطیحی     به کار گکفته 
شتده کته    . در خصو  معنای پارادایم، سه بکداشت مطتک  میکنیمپارادایم حقوقی را مشخص 

 است. مؤثکتشکیق آنها در تشخیص مفهوم پارادایم حقوقی 

 

 1ة چارچوب ذهنیمثاببه. پارادایم 1
 افکتن طکهیست که پتارادایم، چتارچوبی    انددادهاین دیدگاه را به کوهن نسبت  پژوهشگکانبکخی 

؛ (61: 1396زاده، ؛ حستین 119، 106، 105: 1396زاده، )حستین بوده که بک ههن حاکم استت  
، پتارادایم را هرتان   (متأخکبانی ویتگنشتاین )ی زهایبازاز نظکیة  انهیگکاافکاطایشان با بکداشت 

ی زبتانی،  هتا یبتاز ی هتا یتئتور چتون   بیتکت نیا به؛ اندککدهی زبانی ویتگنشتاین تلقی هایباز
زاده، )حستین چارچو  ههنی است، در نتیجه، پارادایم نیب مفهوم چارچو  ههنتی دارد   گکانیب

 (.61: 1396زاده، ؛ حسین105، 106، 119، 131: 1396
و بنیتان   کننتد یمت ها در کاربکدهای گوناگون معنای متفاوت پیتدا  در نگاه ویتگنشتاین، واژه

، هتا ستاحت انسان، با ورود به هکیت  از ایتن    و کدیگیمشکل  2ی زندگیهاساحتزبان در بستک 
رو ، با هرتان زبتان بتا قتتایا و مستائل روبته      پس آن اززبان آن ساحت، مبنای معکفت او شده و 

رو بتکای  ود. بین صورت زندگی و بازی زبانی، ارتباط، تناسب و سنخیت وجتود دارد؛ ازایتن  شمی
 ,Wittgensteinفهم هک ساحت و بازی زبانی آن، باید در هران صورت زنتدگی حتتور داشتت )   

؛ 59: 1396زاده، ؛ حستتتین122-123: 1397؛دهتتتاقین و هرکتتتاران،  128& 8,61: 1986
هتای ویتگنشتتاین   ی کتوهن از اندیشته  کیکپتذ یهکچند تأث(. 132، 123، 90: 1396زاده، حسین

(، امتا  ;117MELOGNO, COURTOISIE, 2019 :24-25: 1392انکارناشتدنی استت )شتفاه،    
های ویتگنشتاین صائب نیست، زیکا او بک مفهوم کنش )کارککد( در این بکداشت از اندیشه ظاهکاً
در ههتن و در واژه وجتود نتدارد، بلکته در      های خود تأکید دارد؛ یعنی معتقد است معنتا تحلیل

(؛ از ستوی دیگتک،   (Wittgenstein, 1986: 7-8کنشی است که حیات واژه بته آن وابستته استت    
های زندگی پیوند وجود دارد، منظور از پیوند، مطابقتت تتام   هکچند بین معانی واژگان با صورت

هتا و در  ب تغییتک در کتاربکد واژه  هتا، موجت  ای که هک تغییکی در صتورت گونهبین آنها نیست، به

___________________________________________________________________ 
1. mental context 
2. Form of Life 
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های توان بازیبنابکاین نری؛ (133: 1397نهایت تغییک در معنای آنها شود )دهاقین و هرکاران، 
 زبانی را، عیناً چارچو  ههنی تعبیک ککد.

ی از زندگی است که بازی زبانی ختا  ختود را دارد. در   اگونه بیندر اندیشة ویتگنشتاین، حقوق 
گکایانه از نگکش ویتگنشتاین، طبیعی است که هکگونته رابطته و اشتتکاک بتین حقتوق و      تفسیک افکاط
های حقتوقی  تک، اشتکاکات و مفاهرة میان نظامها انکار خواهد شد و حتی در سطق پایینسایک ساحت
در کته   مینت یبیمت نیستت؛ زیتکا    کشیپتذ  قابتل  انگارانته مطلتق که این تلقی شود. درحالینیب نفی می

ی حقوقی متفاوت، اصول مشتککی هرچون اصل لبوم قکاردادها، اصل جبتکان خستارت، اصتل    اهنظام
هتا و  حسن نیت، اصل وفای به عهد و بسیاری اصول دیگک وجود دارند که نشان از مفاهرة بین ساحت

 بند نیست.رو منظور از پارادایم حقوقی ههن تختهدر عالم حقوق دارد؛ ازاین هازبان

 

 ة مبنامثابهبپارادایم . 2
شناستتی و شناستتی، روشی، ارزششناستتیهستتتی، شناستتمعکفتتتدر ایتتن رویکتتکد مبتتانی  

آیند و این مبانی نظامی بینشی بکای اندیشرندان بته وجتود   حسا  میی، پارادایم بهشناسانسان
زاده، ؛ حستین (Sterling, 2003: 120 کدیت گیمت فتک  هکگونته تحقیتق قتکار     که پیش آورندیم

1396 :84-83.) 

 

 . تحلیل امکان انطباق این رویکرد با پارادایم حقوقی کوهنی1. 2
 :Kuhn, 1970در اندیشة کوهن ارتباط نبدی  دارند ) 1بینیهکچند مبانی مذکور با مفهوم جهان

بتا   جته ینت دراما رویککد مبنا، دو ترایب عرده با معنای پارادایم در اندیشة کوهن و  (،111 :1970
 پارادایم حقوقی دارد.

توجه است، زیکا در اول اینکه، نسبت به ترییب میان مبانی سازندۀ پارادایم و خود پارادایم بی
 (؛Kuhn, 1970: 10شتوند ) اندیشة کوهن، دستاوردهای مشتکک بته ایجتاد پتارادایم منجتک متی     

ستد  رنظتک متی  رو به؛ ازایناندشدهی معکفعنوان پارادایم که در این رویککد، خود مبانی بهیدرحال
بتکای نرونته در مقطعتی از تتاریخ حقتوق، مبتانی       استت.   ختورده  همبهمکز بین سبب و مسبب 

شناسی و ییکه، ستبب شتدند کته سته عنصتک عقتل، انستان و پیشتکفت         شناسی و معکفتانسان
 بته  نهتا یاعنوان هستة سخت و دستاوردهای مشتکک تلقی شده و ( به74و  71: 1388)شهابی، 
شوند. دوم اینکه، در رویککد مبنا، این ادعا وجود منجک ایم حقوق مدرن گیکی و ظهور پارادشکل

:  1396زاده، )حستین تواند از بین این مبانی، ی  یا چند مورد را گبینش کند دارد که انسان می
ی ستاز نته ینهادکه کوهن معتقد است فکایند ورود اعتای جدید بته علتم عتادی و    ؛ درحالی(85

___________________________________________________________________ 
1. World View 
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 کشیپذ(. در حقوق نیب Kuhn, 1970 : 47ایم، ایلب ناخودآگاه است )دستاوردهای مشتکک پاراد
ک حت متب میآن پتارادا  یحترتاً در مبتان  عتو که  ستین نیا ازمندین حقوقی، میپارادا  ی جیو تکو
فعالیتت   میدر کتدام پتارادا   پکسش که نیا، بکای از قتات و وکی یمرکن است بعت؛ حتی باشد
د؛ اما به این معنا نیست که آنها، به پارادایری تعلتق ندارنتد   ننداشته باش یپاسخ روشن کنند،می
(Stobbs, 2011: 111؛ ازاین)      رو تصور انتخا  و گبینش مبتانی از ستوی اعتتای جامعته علرتی

 نادرست است. ظاهکاً

 

 پارادایم حقوقی( سیتأس. نتایج اتخاذ این رویکرد )2. 2
. دهدیمجلوه 1م حقوقی را، تأسیسی و نه کشفی،این رویککد در پی ایجاد پارادایم است و پارادای
 حقوقی است. پژوهشگکانمطابق با این رویککد، دو روش پیش روی 

 
 یاهیعار. ایجاد پارادایم 1. 2. 2

ها اقتباس کنند. طبیعتی  ی رشتة حقوق، از سایک رشتههایازمندینمحققان باید پارادایم را طبق 
که عقیده به عدم استقیل  3ب تحلیل اقتصادی حقوقچون طکفداران مکت 2است کارککدگکایانی
 نیت از ا(، Tumonis, 2012: 1367; Harnay & Marciano, 2009: 215-217حقتوق دارنتد )  

حرایت کنند. باور زیگلک این است که این روش، تالی فاسد متعتدد دارد، چکاکته رشتتة     ککدیرو
کته استتقیل و   نحوی گیکد؛ بهار می، قکدهدیمرخ  منشأة رشتوقایعی که در  تأثیکحقوق، تحت 
وسیلة وقایعی کته ختارج از کنتتکل ایتن رشتته استت، در معتک  تهدیتد قتکار          ثبات حقوق، به

گیکی و پیشکفت علم عادی در حقوق، این فکاینتد در رشتتة   جای شکلگیکد. دیگک اینکه، بهمی
 (.Ziegler, 1998: 585) کدیگیماصلی صورت 

 
 یم درون حقوقی. ایجاد پارادا2. 2. 2

پتارادایری   دنبتال بته ی، حقتوق درونْهای ی مؤلفهکیکارگبهتوانند با در این روش، دانشرندان می
که علم حقوق، باید  داردیمبکای رشتة حقوق از درون آن باشند. زیگلک، طکفدار این روش، بیان 

ۀ خا  این ککیپتا در  سازدرا قادر می حقوقداناندارای پارادایم مستقل باشد، چکاکه وجود آن، 
گیتکی چنتین   دانش، مشارکت ورزند و این پیککه را متعلق بته ختود بداننتد. در صتورت شتکل     

هتا یتا   کارگیکی مهارتجای اینکه درگیک تکجره، اقتباس یا بهپارادایری، پژوهشگکان حقوقی، به
___________________________________________________________________ 

ود پارادایم حقوقی باور داشته باشد، در پی ی آنکه به وججابهمغایک با بکداشت کوهن است و  کامیً. رویککد تأسیسی 1
 .(Ziegler, 1998: 584)ایجاد و توسعة آن است.  بکاساس رویککد کشفی، مدل کوهن در علم حقوق وجود دارد 

2. Functionalism 
3. School of Economic analysis of law 
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 (.81Ziegler, 1998: 5شوند )حقوقی می 1ها باشند، مشغول علم محضفنون سایک رشته
 

 مندتیهوة قلمرو مشترک مثاببهپارادایم 
 ,Kuhnدارد، ستابقه دارد   دیتأکاین رویککد، در کیم کوهن، خاصه جایی که بک هویت جرعی علم 

یی در هتا استت کته روش   شته یاند  مکزهای ی نیدورتک ،میپارادا(. مطابق این رویککد، (23 :1970
ی بتکا  میپارادا. کنندیمائل، امکان شکل گکفتن پیدا و در آن، نظکیات، قواعد و مس نهفته دارد خود
دهتد و  ی دارد، به آنها رو  متی نقش اساس ،هااستداللو  هایپکدازهینظک، هایسازها در قاعدهدانش

 (.  269: 1383کند )مبلغی، ها را به یکدیگک متصل میهرچون ریسران، آن
مفهتوم پتارادایم حقتوقی، چتارچو      رالف میخائلس، استاد حقوق دانشتگاه هتامبورن نیتب از    

حقوقی تفتاوت دارنتد،    2های حقوقی با اصولدارد. در اندیشة او، پارادایم مدنظکمعکفتی مشتکک را 
نتاهرگون   ظاهکاً، به پیککۀ اندیحقوقی اساسی در ی  زمینة هاارزشچکاکه اصول، از آنجا که نراد 
ها، ساختار ؛ اما پارادایمندکنیمرا تعیین ها و پاسخ به پکسش بخشندیمموبوعات حقوقی انسجام 

ی کتامیً متبتاین در   هتا پاستخ کنند. ایتن اندیشترند بتاور دارد    را مشخص می هاپاسخها و پکسش
پذیک است، زیکا مرکتن استت   چارچو  ی  اصل ییکمرکن است؛ اما در ی  پارادایم حقوقی امکان

بته معنتای اصتلی     تینحسنتة حقوقی، اصل در چارچو  ی  پارادایم و بکای میال پارادایم مدرنی
و بنابکاین آمکه محسو  شود یتا   کندیماز حقوق قکاردادی جلوگیکی  سوءاستفادهتلقی شود که از 

، بیت تکت نیت ا بته اینکه اصلی تلقی شود که داللت بک اجکای مطلو  مفتاد قتکارداد داشتته باشتد و     
ی هتا هتا، بتا نظکیته   نگاه میخائلس، پتارادایم (. از 610و  609: 1394تکریلی قلرداد شود )شهابی، 
کننتد و  عرتل متی   هتا از نظکیته  تکیانتباعو  تکیکلها، در سطحی حقوقی نیب تفاوت دارند؛ پارادایم

یتا رقابتت کننتد     مؤانستت توانند با یکدیگک می هاهینظکو این  کندیدربکگتوانند چندین نظکیه را می
(Michaels, 2006: 1023رویککد پارا .) ة قلرکو مشتکک هدفرند، مشتابه یتا نبدیت  بتا     میاببهدایم

شتک  کته پتارادایم     نیت بته ا ؛ دکنیمتفسیک  3رویککدی است که پارادایم حقوقی را فکهنگ حقوقی
ی حقتوقی  هابحثیابند و می توسعهی حقوقی در آن هاحقوقی، چارچو  مشتککی است که نظکیه

بینتی  جروعة مشتککی از مفاهیم حقوقی و جهتان شوند و شامل زبان حقوقی مشتکک، مدنبال می
 .(Hoecke & Warrington, 1998: 23-24) اساسی مشتکک است

حجتت استت و    ختود یختود بته داند کته  این بکداشت پارادایم حقوقی را، محدودۀ معکفتی می
کنتد و  متی  رستو  در اههان اعتتای جامعتة حقتوقی     واریدئولوژیای کین آن، هانظکگاهمبانی و 
(. بتا  88: 1382آید )جعفکی تبتار،  حسا  میی حقوقی بههاگبارهیلة احتجاج بکای اثبات سایک وس

___________________________________________________________________ 
1. Pure Science 
2. Principles 
3. Legal Culture 
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ة علری شد، مرکن است این ایکاد مطتک   جامعی که بک نحوۀ رسو  مبانی در اههان اعتای دیتأک
شود که این معنای از پارادایم چه تفاوتی با معنای چارچو  ههنی دارد؟ باید گفت کته در معنتای   

، شتوند ینرت درگیک بحکان و در نهایت تغییک پارادایم  گاهچیهارچو  ههنی، اعتای جامعة علری، چ
، اما در پارادایم به معنتای  دهدینرحقوقی، امکان طک  مسئلة بحکانی را به آنها  بندِتختزیکا ههنِ 

 ایجاد کنند.   ی منتهی به تغییکهابحکانی فکایت دارند که ااندازهی به علر ةجامعمقبول، اههان 
 

 ی حقوق قراردادها در ایرانشناسمیپارادا

، البته با تأکید بتک رویکتکد   تیهو صاحبتطبیق نگکش پارادایری به معنای چارچوبی مشتکک و 
ی را روشتن  ریپتارادا ی، در حقوق مدنی ایکان، خاصه حقوق قکاردادها، نقش تحتول  شناختروش
نظام فکانسوی(، گذار از ی  نظام حقوقی مبتنی بک . اگک تصویب قانون مدنی را )هرچون کندیم

؛ 2: 1390بتدانیم )شتهابی،    انته یگکاانستان سنت دینی و اجتراعی به نظام مبتنی بتک عقینیتت   
ی آورالتبام  منشتأ (. طبیعی است که مفهوم ملت جایگبین امتت شتده و   58-61: 1397شهابی، 

ی( و فقه و قواعتد شتکعی جتای    کارداد اجتراعق) ابدییمقواعد از ارادۀ شارع به ارادۀ مکدم تغییک 
؛ 227: 1354از مدرنیته حقوقی سخن گفت )آدمیت،  توانیمدهد و خود را به حقوق عکفی می

(. پذیکش این دیدگاه به معنای تغییک 652و  207: 1386؛ طباطبایی، 38: 1386مستشارالدوله، 
ی استت و ایتن امتک، انقتی      شناست فتت معکی و شناسانسانی، شناسیهست سازِمیپارادا یمباندر 

علری در نظام حقوقی و تغییک پارادایم از پارادایم فقه سنتی اسیمی به پارادایم حقوق متدرن را  
 (.  71: 1388)شهابی،  دهدیمنتیجه 

اببار ایجاد قاعدۀ حقوقی و نه صکفاً ابتبار بیتان قاعتدۀ     تواندیماین است که آیا قانون مدنی  مسئله
بته معنتای مبناستازی و تغییتک در      توانتد ینراببار دولتی،  عنوانبه؟ تأکید بک اینکه قانون حقوقی باشد

در  مستئله سطق مبنای اعتبار قواعد و هنجارهتای حقتوقی باشتد، درواقتع تیشتی بتکای حتل یت          
 ، زمینة گذار پارادایری را فکاهم نکند.سازبحکانچارچو  پارادایم فقه سنتی است تا این مسئلة 

 959قانون مدنی(، و مفهوم حق )مادۀ  10یی چون  اصل حاکریت اراده )مادۀ هاگباره ورود
 مؤلفاندانست؛ با وجود این، بسیاری از  مدرنمقتبس از پارادایم حقوق  توانیمقانون مدنی( را 

که نگارندگان قانون مدنی، نهادهای ییکبومی را، با متوازین استیمی تطبیتق نرتوده و      اندیمدع
؛ 540و  521: 1392؛ الشتکیف،  35: 1390)بهکامتی احرتدی،    انددرآوردهقالب قانون  سپس در
از بافت دیگتکی و تحتت لتوای     هاگباره(؛ این ادعا، قابل رد است، زیکا این 3ق: 1409منتظکی، 

ی هرخوان( و هیچ 57-48: 1370)حقوق مدرن( )کانت،  اندشدهمبانی متفاوت خاصی استخکاج 
ادایم فقهی وجود ندارد که بتوان، آنهتا را در پتارادایم فقهتی جتای داد. اصتل      بین آن بافت و پار

فیلستوفان عصتک روشتنگکی در ستدۀ      ستازِ میپاراداحاکریت اراده و مفهوم حق، ریشه در مبانی 
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و قوۀ نقتاد او را رو   اندنفسهجدهم یک  دارند که معتقد به انسان نوین، آزاد، مستقل، متکی به 
؛ کانتت،  119-120: 1394و تکیه بک فکدگکایتی و لیبکالیستم دارنتد  )فتکوم،      دداننیمبه فبونی 
ستاختار  (. از هرین روست کته تتامس کتوهن در کتتا      133: 1394؛ بیگدلی، 57-48: 1370
و بعتتی   (Kuhn, 1970: 150)دارد  دیتأکی علریهامیپارادای کیناپذاسیق،  بک ی علریهاانقی 

ی که در ی  پارادایم وجتود دارنتد و   ایحقوقی هاانگارهارند که د دیتأکمعاصکان به هرین علت 
در پتارادایم دیگتک، مطتک  و فهتم شتوند       تواننتد ینرت ، نبایتد و  انتد میپتارادا متکی به مبتانی آن  

(. بنابکاین شاید بتوان ادعا ککد که حقتوق متدنی ایتکان،    9 -11: 1389نیا و کاظرینی، )حکرت
نوعی شیفت پارادایریِ ناقص شده و تحت سیطکۀ دو پارادایم  پس از تصویب قانون مدنی، درگیک

موازی که سنخیتی با هم ندارند، قکار گکفته است. هکچند اتخاه این رویکتکد کته در یت  علتم،     
ی از خاستگاه ایتن  کیگفاصلههربمان، دو یا چند پارادایم وجود داشته باشد، مرکن است  طوربه

نبتوده و در علتم    سابقهیباما این امک  (Kuhn, 1970 :150)آید  حسا بهنگکش در علوم طبیعی 
 (.273: 1383فقه نیب به وجود دو یا چند پارادایم در ی  دوران اشاره شده است )مبلغی، 

قتانون   94و  4، 2مرکن است گفته شود که با وقوع انقی  اسیمی و تصتویب اصتولی هرچتون    
ارادایم حاکم، هران پتارادایم فقهتی استت و دیگتک     اساسی و با وجود نهادی هرچون شورای نگهبان، پ

صتائب باشتد و    توانتد یمت از وجود پارادایم موازی سخن گفت. این گفتته، در مقتام تقنتین،     توانینر
اصیحات قانون مدنی پس از انقتی  استیمی و تصتویب قتوانینی هرچتون قتانون حرایتت ختانواده         

ید از این نکته یافل شد که ایلب بازیگکان علتم حقتوق )قتتات،    مؤید آن است. اما نبا 1391مصو   
وکی و دانشگاهیان( اگکچه در مقام تقنین دخالتی ندارند، اما در سایک شئون از جرله فکاینتد آمتوزش   

ی و ارجتاع بته الگوهتا و مبتانی     ستاز نهینهادرو فکایند ، نقش فعال دارند؛ ازاینقتاو تحقیق و در مقام 
 پارادایم حقوق مدرن است.   کیتأث، تحت (Kuhn, 1970: 47)نظور حل مسائل حقوقی مپارادایم، به

قتکارداد  »در حقوق قکاردادهای ایکان نیب بحکان و تغییک پتارادایم محستوس استت. عبتارت     
، از حقوق مدنی فکانسه و در واقع، از پارادایری دیگک و متکی به مبانی دیگک «میابة قانون استبه

ی باشد که بتواند معکِّف این پارادایم دیگک باشد ت، وارد حقتوق  ادواژهیکلتیویسم، ت که شاید پوزی
(. در تحلیل دکتکین فکانسوی از ایتن عبتارت، اصتل    59: 1393مدنی ایکان شده است )شهابی، 

، تتک مهتم و سایک اصول قکاردادی و از هرته   دشیماصل بکتک رابطة قکاردادی تلقی  عنوانبهلبوم 
. تفستیکی کته از نتوعی    ککدنتد یمت و اصل انصاف، هیل ایتن اصتل معنتا پیتدا      اصل حسن نیت

؛ در هک حال، نتیجه ککدیمپوزیتیویسم دولتی در سطق مبنای اعتبار قکارداد و مفاد آن حکایت 
 توانستتند ینرت و  افتنتد ییماین بود که این دو اصل اخیک، معنا و مفهومی در راستای اصل لبوم 

غییتک بنیتادین اوبتاع و احتوال حتاکم بتک قتکارداد بتا تکیته بتک تئتوری            حل مسئلة ت سازنهیزم
 Cartier-Marraud (Marie-Laure) osanناپذیک بتودن ایتن اوبتاع و احتوال باشتند )     ینیبشیپ

Akyurek, 2009: 3; Mazaud, D., 2007: 1113- 1114منبلة عتدول یتا   (؛ چکاکه این تحول، به
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بود که یتبن استتینا تلقتی     گونهنیا. دیآیم حسا بهارادایم ی آن پهاانیبنیی نسبت به اعتنایب
 ,Jamin؛ 65 -66: 1393قاعده بوده، شامل یبن حادث نیب شود )شهابی،  توانستینرو  شدیم

2002: 904; Terré, F. ph. Simler et Y. Lequette, 2005: 43   البته نباید از این نکتته یافتل .)
یی کته تتیش دارنتد تتا     هتا هینظکرقیب نیب مواجه بوده است؛  یهاهینظکپوزیتیویسم، با  شد که

باشند، البته درک این نکته، تنها بتا نگتاهی تأسیستی بته      سازمیپاراداحداقل، در حوزۀ قکارداد، 
ی که بکاساس آن، اصل حاکریتت اراده،  اهینظک(. Chazal, 2001: 269است ) کیپذامکانپارادایم 

، از آن جرلته  شودیمد بود و اصل انصاف قکاردادی هیل آن معنا اصل بکتک رابطة قکاردادی خواه
(. اگکچه از منظک نتیجه، یعنی چگونگی حتل مستئلة تغییتک بنیتادین     64: 1393است )شهابی، 

اوباع و احوال، تفاوتی با پوزیتیویسم ندارد، روشن است که از منظک استدالل که هران یگتانگی  
 ود.عدالت و اراده است، متفاوت خواهد ب

فکانستوی، تفستیک    قانونگتذار ، 2016با تصویب اصیحات جدید قانون مدنی فکانسه در سال 
از مکحلة بحکان پارادایم  رسدیم نظکبهرا پذیکفته است؛ تغییکی که  گفتهشیپدیگکی از عبارت 

ۀ ، در متاد «میابة قانون استقکارداد به»عبور ککده و گذار پارادایری را موجب شده است. عبارت 
قانون مدنی فکانسه کته بتک    1195جدید قانون مدنی فکانسه آمده است. اما با وجود مادۀ  1103

ناپذیک بودن اوباع و احوال و امکان تعدیل قتایی قکارداد داللتت دارد،  ینیبشیپپذیکش نظکیة 
رلته  این عبارت را به معنای بکتکی اصل لبوم بک سایک اصول قتکاردادی و از ج  توانینر دیتکدیب

؛ شتهابی،  Ghestin, 1981: 40; Ghestin, 1993: 251اصل عدالت و انصتاف قتکاردادی دانستت )   
(. واقعیت این است که حقوق قکاردادهای فکانسه، متأثک از نوعی جهانی شدن ت کته  609: 1394

ی حقوق آنگلوساکستون استت ت، بتا نتوعی       گکاتجکبهخود این جهانی شدن نیب متأثک از فلسفة 
 رو بوده است.دایری روبهشیفت پارا

اببار دولتی ایجاد قاعدۀ حقوقی در نظام حقوقی ایکان و در  عنوانبهتلقی ککدن قانون مدنی 
نظام حقوق قکاردادهای ایکان، به معنای عبور از ارادۀ شارع به ارادۀ قانونگذار دولتتی در مبنتای   

ستم قتکاردادی داشتته باشتد و بته      حکایت از ورود نوعی پوزیتیوی تواندیماعتبار قکارداد است و 
یمنظک مانند حقوق مدنی سابق فکانسه، به بکتکی اصل لبوم در حقوق قکاردادها منجک شود و به

ی حقتوقی و قتتایی نیتب در راستتای     هتا استتدالل میابتة قتانون در   ورود عبارت قکارداد به رسد
: 1394؛ شتهابی،  449و  448، 418: 1397حاکریت هرین پوزیتیویسم دولتی استت )شتهابی،   

(. اما آیا پارادایم فقه سنتی با این نوع پوزیتیویستم ستازگاری دارد؟ اگتک در حقتوق     619و  617
فکانسه، با شیفت پارادایری، اصل عدالت و انصاف قکاردادی، از تحت حاکریت اصل لتبوم ختارج   

تی اصل البکر و در پارادایم فقه سن رسدیمنظک گکدید و در صدر اصول قکاردادی قکار گکفت، به
اصل نفی عسک و حکج قکاردادی بک اصل لبوم حاکم است و زمینتة پتذیکش قاعتده بتودن یتبن      

 (.619 -620: 1394؛ شهابی، 301: 1383وجود دارد )انصاری، 
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 یریگجهینت
ی هتا فتک  شیپت بتک   دیت تأکحقوق با توجه به بستک تاریخی، اجتراعی، اقتصادی آن و با  هک گاه

یمت رو میحظه ؛ ازایندشویمی حقوقی نرایان هامیپاراداشود، شرایی از  ههنی هک دوران درک
در هک دوران، مبانی و دستاوردهای مشتککی بین اعتای جوامتع حقتوقی وجتود دارد کته      شود

. دهتد یمت ظکفیت طک  مسائل و هرچنین ظکفیت فکایند حل مسئله را در اختیار آن اعتا قکار 
، در ستطو  مختلتف، بته    زده رقتم  هتا انیت بنی که این اودهمحدایلب اعتای جوامع حقوقی در 

مشتککی است که مکاد  مندتیهو.  این امک نویدگک فتای پکدازندیمو تحقیقات حقوقی  تیفعال
ی پتارادایم ستاز و در نهایتت    هاانیبناز مفهوم پارادایم حقوقی هرین قلرکو است. هکچند ظهور 

 گونهنیا، اما بخشندیمی حقوقی جهت هاتیفعالات و ی حقوقی به تحقیقهامیپارادای کیگشکل
آیند که بک ههن اعتای جامعة حقوقی سیطکه افکنتده و   حسا بهیی هاچارچو نیست که آنها 

ها را نداشته باشند. دیدگاهی که پارادایم حقوقی را به مبتانی، تعبیتک   از آناین اعتا امکان رهایی 
ی را بتا پتارادایم حقتوقی    حقوق سازمیپاراداعناصک  طکف یازککده نیب قابل دفاع نیست، چکاکه 

خلط ککده و از طکف دیگک بکخیف دیدگاه چهارچو  ههنی بکای اعتای جامعه حقوقی اختیتار  
ی هتا میپارادا سیتأسوسیعی جهت انتخا  مبانی قائل است که این امک نشان از پذیکش رویککد 

 .  کدیگیمایم فاصله حقوقی دارد که از خاستگاه کوهنی معنای پاراد
 دیت آیمی سازندۀ پارادایم حقوقی و شناسایی معنای آن، این نتیجه حاصل هامؤلفهبا تنقیق 

ی حقوقی باید ابتدا به پارادایم حاکم بک آنها توجه ککد که این اقدام در هاگبارهکه در مواجهه با 
کان، بتا تغییکاتتی کته در    . در نظتام حقتوقی ایت   شودیمی حقوقی منتهی شناسمیپارادابه  تینها

ستتاختارهای سیاستتی، اجترتتاعی، فکهنگتتی کتته از دوران مشتتکوطه رخ داده )خاصتته بتتا ورود   
ی در نظام حقوقی، صورت گکفته است. کیچشرگقانونگذاری نوین و تصویب قانون مدنی(، تغییک 

ظتام  در ستطق دکتتکین، از پتارادایم یکیتب یکبتی بته ن       ژهیوبهی حقوق مدنی هاگبارهبکخی از 
ی تلقت  یسنتبه معنای عبور از مکحلة علم عادی در پارادایم فقه  تواندیمکه  اندافتهحقوقی راه ی

ی فقهی در قانون مدنی و اصکار بک نقتش ابتباری   هاگبارهانعکاس بسیاری از  گکیدی سو ازشود. 
بتوان قائل بتود  قانون و استفاده از آن، صکفاً جهت نرایش ارادۀ شارع نیب انکارناپذیک است. شاید 

ی حقوقی در مقام تقنین، تفسیک، اجتکا بایتد بتا متدنظک داشتتن دو      هاگبارهکه هنگام مواجهه با 
 هتا گتباره و  هاانگاره، به فهم و معنای هکی  از آن اندحاکممدنی  بک حقوقی که ایموازپارادایم 

قتوق قکاردادهتای   پکداخت؛ در ییک این صورت، بکداشت صائبی از آنها صورت نخواهد گکفتت. ح 
ة قتانون انگاشتتن   میاببهایکان نیب دستخوش تحوالت گذار پارادایری )هکچند( قکار گکفته است. 

ی تتاز کهکه ی دهدیمقکارداد، خاصه قانون به معنای ارادۀ دولت، پوزیتیویسم قکاردادی را نتیجه 
. از سوی دیگتک، در  ردآویمرا به ارمغان  تین حسناصل لبوم و به حاشیه راندن اصول انصاف و 
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قتانون فتک     میابته بته پارادایم فقه سنتی با معنا ککدن قانون به ارادۀ شارع )حتی اگک قتکارداد  
. این دوگتانگی  نندکیمشود(، اصل البکر و نفی عسک و حکج، تکجیق خود را بک اصل لبوم حفظ 

ای ایتکان باشتد کته    مؤیدی بک حاکریت دو پارادایم موازی و رقیب بک حقتوق قکاردادهت   تواندیم
 نتیجة هران گذار پارادایری ناقص است. 
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