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Abstract: 
Traditionalism and Modernism take different approaches with regard to 

ontology, epistemology and anthropology. This writing considers the 
relation between these two and answers the question that which process 
followed by the modern methodology and what was its effect on modern 
legal methodology and do these influences affect the nature of modern law 
and the Islamic traditional law? The outcome of this investigation considers 
Modernism as replacing ontology by epistemology, that represents itself in 
research and renders the paradigm of physics-based into other sciences. 
Modern law presents itself as positive-method science. The positive-method 
science forms formal and objective law. In addition, positive-method science 
shapes differentiated and secular law. On the other hand, traditional law 
accepts metaphysics and considers the method as discoverer, not creator. In 
this approach, Hojiat or integrity of certainty legitimates Islamic 
methodology that makes it a unified-nonobjective science, under theology 
and obliged in religious and moral matters. 

  
Keywords: traditional law; "modern law; "methodology; "usul-Al feqh; 
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تی رب روش                                                                                             
ّ
 شناسیِ حقوقیتأثیر تمازی رویکردیِ حقوق مدرن و حقوق سن

 محمد صالحیمازندرانی1
 صفیهسادات مالباشی2

 

 

 چکیده

شناسی شناسی، شناختگرایی و مدرنیسم رویکردهای متمایزی در هستیسنت    

را شناسیی قویو ی اند. این نوشتار نسبت این تمایز در روششناسی برگزیدهو انسان

شناسیِ مدرن چیه رراینیدی را دهد که روشکند و به این پرسش پاسخ میبررسی می

شناسیِ قوو یِ مدرن بیر ایای گشاشیته سپری کرده و این ررایند چه تأثیری بر روش

است و آیا این تأثیرها ماهیت قووق میدرن و قویوق سین تی اسیا  را متیأثر سیاخته 

شناسیی شیناختی بیا هستیگزینی شناختاست؟ رهیارت این پژوهش مدرنیسم را اای

محور را بیه نمایید و پیارادایم مِیمِ ریزیی داند که خود را در  الب پژوهش بیا  میمی

مثابی  روش اثبیاتی مفرریی دهد. قووق مدرن نیز خود را مِم بهدیگر مِو  تسر ی می

کیه  قیالی دهید  درشده را شکل میکند که قوو ی متمایز، مینی، سکوالر و رسمیمی

داند، نیه ایاادکننیدآ آن. قووق سن تی با پشیرش متاریزی ، روش را کاشف ا  وا ع می

شناسی است که آن را غیرمتمایز و بخش روشدر این رویکرد قایت  طع مشرومیت

 کند.های دینی و اخا ی میغیرمینی، ذیل الهیات و مِتز  به گزاره
 

شناسی، مشرومیت شناخت، کارکرد قووق سن تی، قووق مدرن، روش واژگان کلیدی:
 .روش
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 مقدمه
مدرنیسم جریانی است که اگرچه در زمان آغاز پیدایش آن اختالف نظر هست، اماا در 

 یریگشال  بسب ،ینف نیا. ستین یدیآن ترد یسو ت ازسنّ نفی تمام امور مقدس و قطعیِ
شاد کاه  یاز هساتو شاناخت انساان  ینسبت باه انساان، هسات سمیدر مدرن یزیمتما لردیرو
 جاادیا یو در تمام علاوم انقالبا افتیراه  یبشر شةیشناخت و اند یهاهیدر تمام ال جیتدربه

 ییگراو افتراق سنت زیاست که وجه تما نیجستار ا نیا نیادیو البته بن نیآغاز پرسشکرد. 
 لاردیرو زیتما نیا ایآکه  میپردازیمسئله م نیا ی. در مرحلة بعد به بررسستیچ سمیو مدرن
 پاووهش، عناوان باا متناساب بحث، و است کرده جادیا یزیتما زین سنّتی و مدرن حقوق در

 .شودیم متمرکز یشناسدر حوزة روش یدو نظام عمدة حقوق نیا زیبر تما
 حاوزة در سانّتی حقاوق و مادرن حقاوق در یلاردیرو زیتما ریتأث بتوان رسدیم نظربه
یما پرساش نیاا یبررسا باه اول بخاش در کرد؛ یسبرر یکل عنوان سه در را یشناسروش
 ایاسابب تحاول  نخسات، درجة در ،ییگراسنت و سمیمدرن زیمتما لردیرو ایآ که میپرداز
یاا  شده است یشناسآن در حوزة شناخت گاهیجا رییتبع آن تغروش و به تیماه ایمعنا  رییتغ

 مدرن حقوق یشناسروش در روش گاهیجا و مفهوم بر باشد، هرچه پرسش، نیا پاسخ. خیر
 مفهاوم، ایاآ که شود رهنمون پاسخ نیا به را ما تواندیم و داشت خواهد عمده ریتأث سنّتی و
 .است متفاوت مدرن و سنّتی حقوق در روش گاهیجا و تیماه

کاه  دیآیم شیپرسش پ نیا ،روش در حقوق مدرن و سنّتی گاهیشناخت مفهوم و جا با
 یو حدود و مبان یروش حقوق یابیدو نظام در اعتبار نیدر ا روش گاهیتفاوت معنا و جا ایآ

 ریتاأث یباه بررسا یشناساروش تیمشاروعدر بخاش  گارید انیب بهآن اثرگذار خواهد بود. 
یما یحقاوق یشناساروش اعتباار حادود و ناو  بار ییگراسنت و سمیمدرن زیمتما لردیرو

 یکلا طورباه حقاوق یخروجا بر زیمتما لردیرو دو نیا ریتأث زین بخش نیواپس در. میپرداز
 و سانّتی حقاوق متفااوت یشناسروش که شودیم داده پاسخ سؤال نیا به و شودیم یبررس
 .است داشته یحقوق نظام دو نیا تیکل بر یریتأث چه مدرن
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 1. سنّتی حقوق و مدرن حقوق یکردیرو زیتما 

 ییگراسنت و سمیمدرن یِکردیرو زیتما .1-1

ردیِ حقاوق سانّتی و حقاوق مادرن را بایاد در تفااوت بنیاادین گام نخست تمایز رویل
گیری، تلام  و بازنمایی خاود را گرایی بررسی کرد. مدرنیسم مسیر شل مدرنیسم و سنت

شناسای شناسی تساری داد و در اداماه در هستیشناسی آغاز کرد و آن را به انساناز شناخت
شناسی شناسانه قرار داد و انساندریافت هستیگرایی پایه را بر که سنتمتبلور نمود؛ درحالی

 نیااشد.  یشناسمشخص در شناخت یلردیرو واجد آنبه تبع  ورا در پرتوی آن بیان کرد 
 و کارد مشااهده سانّتی و مادرن یلردهاایرو یِتمام در توانیم یکل طوربه را ریمس تفاوت
 کاه یزیتماا افات؛یدر وضاو به مادرن حقوق و سنّتی حقوق لردیرو زیتما در را آن نمود
 .است نشده فیتوص تاکنون انیب نیا با دیشا

 مسایدر مدرن یشناساباه شناخت یشناسایآغازگر چارخش از هسات دکارت را توانیم
 ایاشناساا  فاعا  ،«هساتم پا  کانم،یم فلر من» ش،یخو معروف جملة با دکارت. دانست

اسات،  دنیشاینچاه جاز اندباا سالب اعتباار از هرآ یسوژة مادرن را ابادا  و ارا اه کارد. و
ظهور سوژة مدرن  .(126 :1386است )کاپلستون،  شندهیکه اند کندیرا ادراک م یشتنیخو
در تحاول شاناخت و فهام باوده  یکه عام  اصال یاسوژه ؛فتگر شل زمان با دکارت هم

 از ننادتاا بتوا بودناد یثاابت نقطاة یجستجو در همواره مدرن فالسفة ،مسونیجاست. از نظر 
 افتناد؛ی ساوژه را اتلاا درخاور و ثابات نقطاة نیاا و بفهمناد را رییاتغ و کنناد رییتغ آن منظر
. )مالپااس، شادیاندیما آن باه و کنادیم شرکت آن در  کند،یم تجربه را رییتغ که یاسوژه
1388: 85) 

اصاالت را باه شاناخت  بودنشاندهیاند  یدل به شتنیخو اثبات و زیچ همه ینف با دکارت
. فاعا  شناساا وجاه شااخص کندیمدد شناخت اثبات م فاع  شناسا را به ایسوژه و  دهدیم

 وجاه عناوان باه را «مؤلاف مار »تاآنجا که فوکو  شودیم یشناسدر حوزة انسان سمیمدرن
گاذار از  ،انیاب نیا.  باا ادهدیپسامدرن در تقاب  با سوژة مدرن قرار م ییِگراانسان شاخص
 .شودیاما بدان ختم نم ابد؛ییتحقق م یشناسبه انسان یشناسشناخت
باه خاود  شناساانهی، سنخ هست«پ  هستم شناسمیمن م»که سخن  دهدینشان م دگریها

 ؛پ  هستم شناسمیکه من م دیگویفقط نم یدکارت شناسمِیم من دگری. از نظر هاردیگیم
 -239 :1390 ،ید)احم دهد نشان یینها و کام ،یاصل بازنمود را خود که استبلله بر آن 
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یهسات یدوران مادرن را تحاول نیادیامانش بن جهان ریتصو دوران ةدر رسال دگریها .(238

 دیافزایاست که وجود دارد و م یزیاز جهان هر آن چ ی. مقصود وکندیم یابیارز شناسانه
جهاان باه  ،یاسااس بااور و هسات. بار زیان خیبللاه تاار یکه مقصودش نه فقط جهان مااد

مادرن  ییگراانساان انیکه رابط م یعلم است، علم انگریکه نما شودیاسته مفروک یریتصو
 (243 -244، پیشیناست ) یخرد ابزار تیاساس حاکم بر دیاز تول تیو تابع

 یهااافق بر را راه و داشت شناسانهیهست یگردش شم،یاندیم من با دکارت مدرن سوژة
 از اگرچاه. دیاگنجان خاود در را کیازیمتاف ینحوبه دهیا نیا. گشود یاتازه ةشناسانشناخت

 انساان جاز نباود یزیچ شندهیاند نیا گرید یسو از اما شد؛ اثبات شندهیاند موجود سو کی
 ریکه به تعب یشناخت رد،یگیشناخت خود را از خود م تیکه مشروع یگرشهیاند گر؛شهیاند

 گاران،یشود )اسپنسر و د یشناخت منطبق با هست نلهینه ا شود،یمنطبق م یبا و یکانت هست
 ریاتعب گوناهنیا توانیم یحت ای افتی  یو بازنمود تقل ییبه بازنما یهست نگونهیا .(28 :1381

از دکارت و  یشده که وقت ادآوری رریشد. کاس یشناسبدل به شناخت یشناسیکرد که هست
م از کاه مادا میشاویمتوجاه ما میایآیماشیمادرن پ ةکانت و هگ  در فلسف یبه سو لنیب
 ة. در واقع مساألمیشویم ترکیشناخت دور و به انسان نزد یِعنوان موضو  مرکزبه عتیطب

 (107 :1390 ،یشده است. )احمد عتیطب نیگزیذهن جا
حرکات  سمیدر جهت عل  مدرن ییگراتآن در سنّ تیتحقق شناخت و مشروع ریمس

 یایرویس آن اعتقااد باه ناسات کاه در ر  میاز مفاه یادهیچینظام پ ییگراسنتکرده است. 
 ازدارد.  عاتیبر انساان و طب تیوال یاز نوع تیکه حلا استیو فراتر از توان انسان یماورا 
اصا   رشیانسان از آن و پذ تیضرورت تبع عت،یبر انسان و طب روین نیا تِیوال گرید یسو
 تماام ودباا وجا سام،یمدرن فیتعاار کاهیدرحاال دهاد؛یما نشاان رادر انسان  مید و تسلتعبّ

 کاه اسات یزیاچ آن هر ینف ،آن و دارند نظر اتفاق نلته کی در ش،یهاتناقض و هاتفاوت
 حاداق  ایا یماورا  یروین ینف جه،ینت در و( 54 - 52 :1388 ،ی)خاتم مانده یبرجا سنت از

 یبشار یهااحوزه تماام در انساان بار یقدسا تیاوال فقدان تبع، به و آن درک املان عدم
 است.

 مخلاوق کاه اسات هاانسااناز وجاود  یجادا یو جهان یقا   به وجود هست ییگراسنت
 یانساان افاتیفراتار از در یقتایحق  یذ ی. هستدیآیشمار ماز آن به یجز  زین انسان و است
در بساتر سانت  ییگراتسانّ یِشناسای. هساترمشارو یو غ یفوق ماد ،یمتعال یتیواقع دارد؛
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تمام کا نات و  بودنِو نشانه نهیآ  انگریکه ب ،شودیم انینه بنشا یمعنا به هیبا مفهوم آ یاسالم

سرچشامه  یاناد و هماة کاارات از وحادتاسات. عاوالم ذومراتب یاخلقت از ذات در پرده
 اند.گرفته

در درجاة اول  انساان. شاودیما ساتهینگر یشناسایهسات چةیاز در زیسنّتی ن یشناسانسان
 حاالنیو در ع کنادیرا اثباات ما تیاانسان لازوم وال بودنِمخلوق است و الجرم بنده. بنده

 را یریپاذتیوال تاوانیمدارد.  یاللهفهیاز خل یکه نمود یاتصال است؛ اتصال ینوع انگریب
 لاردیرو عنوانباه سامیاومانکاه  سنّتی و مدرن دانست؛ چرا یِشناسانسان زیشاخص تما وجه
 یاجتمااع را یو سرشات عه،یماوراءالطب و نانسا نیب ارتبا  قطع با مدرن شناسانةانسان غالب
 است. یاخالق انسان کی لذاته تیغا انسان است، معتقد کانت که گونهآن و دانسته

یهسات تیامحور. اسات آن شناسانةیهست یهادگاهید بری مبتن زیسنّتی ن یِشناسشناخت
 .(278 :1389)الدمادو،  شاود یضارور و معتبار شاناخت در تیامرجع تاا شد سبب شناسانه

شاناخت، حاوزة شاناخت در سانت باه مراتاب  یبارا یفوق بشار یتیمرجع رشیهمراه با پذ
 یلپاارچگی نیا. اشاودیما دهیادر آن د یدرخور یِلپارچگیاست و  تهیتر از مدرنگسترده
 داناش اطاوار ةهما در یمحاور مانناد دیاتوح اصا کاه  ردیگیدرنظر م زیرا ن یمراتبسلسله
 علاوم زیان و یکالما و یاجتمااع ،ییقضاا علاوم. دهادیما وندیپ همبه را آنها و دارد انیجر
. )نصار، اندشاده اساتخرا  یوحا سرمنشاأ از شیخاو اص  در یجملگ یلیزیمتاف و یعرفان
 یحتا و یهسات حادود و ساتین نامحدود مدرن یِشناسشناخت برخالفعق   .(121 :1384

 دتعبّا باا تیاعقالن ،سانّتی یِشناساشناخت در. کنادینما نیایتع را آن اعتبار و شناخت زانیم
 .کندیم فیتعر آن  یذ ،مشرو  و محدود صورتبه را خود و دارد ینینشهم

 سنّتی و مدرن حقوق در یکردیرو زیتما ریس .1-2

شاود و تغییار مسایر تمایز رویلردی که در سنت و مدرنیتاه در مقیااس کاالن دیاده می
های علوم محض و کاربردی خود هشناسی، در تمام حوزشناسی به شناختحرکت از هستی
شناساای بااه تاادریج بااا تغییاار مساایر کلّاای از هستیسااازد. حقااوق ماادرن نیااز بهرا نمایااان می

تاوان در یابد. آغاز ایان تبادی  معناا را میشناسی، تحولی بنیادین در درون خود میشناخت
ات و ثباوت مفهوم حقوق طبیعی یافت. پ  از آن و با جدایی واقعیات از ارزش، حاوزة اثبا

در  ،. بارخالف آنافاتی تیامحور آن حصاول طرق و 1تفلیک شد و در نهایت امر اثباتی

                                 
1 Positive  
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 دیاشاده اسات و اثباات با در عالم مفروض و در علم کاالم ثابات یثبوت یوجود امر ،تسنّ

 االمر داشته باشد.از ثبوت و نف  تیّکاشف
 شاةیر یعایطب حقاوقز شاد. آغاا یعایدر ابتدا با تبدل معنا در حقاوق طب رییتغ ندیفرا نیا
یمادرهم یعایحقوق طب میو مفاه یحیمس یهاآموزه ت،یحیدارد. با ظهور مس یروم-یونانی
 کامدسات آن، یحیمسا مفهوم در یعیطب حقوق. دهندیرا شل  م یحیو حقوق مس زندیآم
 ،مفهاوم سانّتی از حقاوق ،هاوم  ریا. باه تعبردیگینشئت م یاز ارادة اله م،یرمستقیطورغبه
حقاوق  یِریگاراده در شل  یاعالم انسان قیاست که از طر یشااثباتیپ یاز هنجارها یتّیمامت
 واقاع، در. (Strauss, 2009: 69)و بذاتاه اسات  یجهاان ر،یرناپاذییاست و تغ امدهیدست نبه

از  دهایابا کاه بود یمیدا و ثابت یهست به قا   یشناسیهست حوزة در یحیمس یِعیحقوق طب
 .گرفتیقرار م یشناسیهست  یذ یشناسشناخت گرید انیب. به شدی  مدل آن استنبا
هر  یی،گراجهت در حقوق غرب شد. اسم رییپ  از رنسان  آغازگر تغ 1یصور فلسفة

 ایا می. مفااهکنادیما یرا نفا یخار  از ذهان انساان یِشمولجهان یعنی یشمولقسم از جهان
از  ییهااسالوب صرفاً را اتیکل تمام و اعداد دکارتذهن بشرند.  یِذات ،شمولجهان اتِیکل

 یِخبااراِ یدر معناا ،را یحقاوق اماراساتقالل  دةیا صراحتبه ادامه در نکیلی. داندیتفلر م
اسات کاه در ذهان  یبشار ییاز بازنماا یحقوق جز ا یو دگاهی. مطابق با دکندیآن، رد م

 (Ibid: 69)انسان وجود دارد. 

 یحتا ؛وجاود دارد یعایکاه حقاوق طب کندیدالل ماست وسیگروس دکارت، موازات به
عارف و  ،یعقا  عملا یبارا ییهاهیتوصا یعیطب حقوقنداشت.  ییهاییاگر خداوند راهنما

 حقاوق یهمراه نیدر ا زین یدارد. تون یعدالت ذات ای یانسان عتیطب ،یمشترک جهان دیعقا
 در انساان یِنادگز جاةینت و اسات عقا  محصاول که داندیم یبشر یستیهمز نظم را یعیطب

یاز چند نقطه آغاز م ریمس رییتغ یحرکت برا انیب نیا با  (Chroust, 1947: 386) .اجتما 
 یاجتمااع تیاماه بار تمرکز ،یحیمس یهاگزاره از یعیطب حقوق استقالل ،ییگرااسم شود؛
 .هاهست از دهایبا استنبا  ینف ادامه در و حقوق
گساترده درخصاوح حقاوق  یتیشالاک 2ییگرااختناشن یادعا با ومیه دیویدادامه  در

 صیتشاخ ینایحق و باط  را باه طاور ع یستیچ میکه اگر نتوان انیب نی. با اختیبرانگ یعیطب

                                 
1  Nominalism  

2 Non-cognitivism  
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ینه حاق ما نینخواهند بود و بنابرا یذهن یاز باورها شیب یزیچ یعیاصول حقوق طب م،یده

ان دهاد کاه گذشاتگان نشا خواهادیما انساان عاتیطب ةدر رسال یباشند و نه باط . و توانند
 از را «دهایابا» شاود،یاز آن محسوب ما یکه حقوق هم بخش یاخالق ستمیدر هر س اندای م
 ایاجهاان  اتیااز واقع ی،و دگاهیاد از. (Freeman, 2001: 28) کشاند رونیب «هاهست» دل
فات. انجاام داد بهاره گر دیانجام داد و آنچه نبا دیآنچه با نییتع یبرا توانیانسان نم عتیطب

کارد.  جاادیا یعایدر اعتباار حقاوق طب یادیااماا تزلازل بن ؛رد شاد ومیه هیاگرچه بعدها نظر
 (30:1389 ل ،ی)و

 ینیسااو ییِگراخیتاار با همراه که هیاول سمیویتیپوز یریگشل  یبرا را نهیزم ندیفرا نیا
 ادافاار نیباا جاادال از یبااازگردان را آن تااوانیماا یبرخاا دگاهیااد بنااابر و کاارد فااراهم بااود،
 نیاا بر ینیساو. دانست 2«یوجود ابد»برابر  در  1«یابد رورتیص» ای افالطون و توسیهراکل
فراتار از حقاوق  ایا کیامسئله نزد نیاست و ا یخیتار صرفاً دةیپد کی حقوق که بود باور
 ,Strauss)وجاود نادارد.  یریاتغیو ال یاباد یِعایحقوق طب یِنظام حقوق چیاست و ه یاثبات

2009: 70) 
 نیبنتاام و آسات یمااباة فرماان از ساوحقوق به دةیابا  یحقوق سمیویتیپوز ،رحلة بعدم در
از منظار . (Stone, 2011: 323) شاودیمعتبار شاناخته ما رعادالنهیو حقوق غ شودیمطر  م

 ،هاارت ،آن از پا . (Wacks, 2006: 23) ساتیحقاوق ن سات،یهرآنچاه دساتور ن نیآست
که در تقاب  باا  درکمطر   یدر بطن هر نظام حقوق نیادیبنعنوان هنجار را به ییقاعدة شناسا

 موازاتباه. (Bendiett, 1978: 25) فاتگرقرار  یعیطب حقوق یِرونیب وضابطة محتوامحور 
 عاما  نیاا. دانادیما معتبار را یذهنا عام  که یحقوق ؛نمود ینف را یذهن حقوق کلسن ،او
 فرضشیپ ای استدالل ندیفرا در یلیزیمتاف مرا به توجه ای یقدس امر به اتصال تواندیم یذهن

 قیاز مصااد زین ،یلیزیامر متاف یدر فرض نف یحت ،یعیطب حقوق به بودنقا  باشد.  استدالل
 یاسات و نفا حقاوق یِاجتمااعیانسان تیواقع یمعنابه حقوق بودنِینیع. است یحقوق ذهن

 (Dedek, 2010: 102) .ریپذخدشه یِنیرعیهرگونه امر غ
یتئاور طیکاه شارا شاودیبدل م یفراتئور کیبه  یحقوق سمیویتیپوز ندیفرا نیا یط با
 هامو  یو شالل یرسام یهایوگیواجد و دیکه هم با یطیشرا کند؛یم انیرا ب یحقوق یها
 سامیویتیپوز ،کلسان ریاو باه تعب انیاب نیاا باا .(Raz, 1980: 97)باشاد  یشرو  اخالق فاقد

                                 
1 Eternal becoming  

2 Eternal being  
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جلاوتر  یساتیویتیپوز تیاآن موقع ایا نیااگرچاه گهگااه ا ؛ردیپذینم انیپا گاهچیه یحقوق

 حقاوق کاما  نماود یحقاوق سمیویتیپوز ،معنا نیا در (Koller, 2006: 180) خواهد افتاد. 
 آن، یحیرمسایغ و یحیمسا یمعناا از اعام ،یعایطب حقوق ینف با که ینمود. شودیم مدرن
 داناد؛یما یشلل و یرسم روش و اثبات با را اصالت و کندیم جدا دیبا از را هست ساحت

 .ابدییم تقدم یشناسیهست بر یشناسشناخت الجرم و افتهی غلبه هست بر روش جهینت در
و  دارد تیامحور یشناسایمتناسب با اص  سنت، هست ،در حقوق سنّتی ،معلوس طوربه

قا ا  باه وجاود واقاع و  ،حقاوق سانّتی باورمنادان باه. ردیگیآن قرار م  یذ یشناسشناخت
اسات کاه از  یعیتشار یشارع حلامحاضر اسات و  یکه نزد علم اله شوندیم یاالمرف ن

را  تیظرف نیکه در کتاب و سنت آمده است، ا یخداوند آمده است و خطابات شرع یسو
محساوب  یو کاشف از آن باشند؛ اگرچه نف  حلم شرع یکنندة حلم شرعدارد که ابراز

 وعاوالم بااال  در اسات یقتایحق ،قع، نف  حلموا در (. 61: 1 ق، 1426. )صدر، شودینم
مضامون باه صاراحت  نیااهستند.  قتیآن حق انگریعبارات کتاب و سنت ب و ینزد علم اله

دوم ضارورت  ،یوراتار و فراتار از ذهان بشار یقتایچند نلته اسات؛ اول وجاود حق انگریب
 نیاها. اهسات بودنِ عبارات کتاب و سانت ازها و سوم املان کاشفبر هست دهایانطباق با

 و تیامشخص که واجاد قطع یاستدالل ندیاثبات و حصول فرا یاست برا یاسه نلته مقدمه
 .باشد یارادة اله از تیکاشف
 

 روش مفهوم بر یکردیرو زیتما ریتأث .2

 تهیمدرن و تسنّ در روش مفهوم .2-1

 شناسی است و هرگونه تغییر در اصاول و سااختارهایشناسی زیرمجموعة شناختروش
اثرگاذار خواهاد باود. فرایناد « روش»شناسی و در نتیجه بار مفهاوم شناسی بر روششناخت

شناسیِ مدرن و جاایگزینیِ دگرگونیِ مفهوم روش در مدرنیسم تابعی از تغییر زاویة شناخت
الطبیعاه و تشالیک های مسیحی و جادایی از ماوراءشناسی است. با نفی اسطورهآن با هستی
 گوناهچیمتضامن ه گاریجهاان د اسات، شندهیاند شتنِیاز خو ریآنچه غهر به نسبتدکارتی 

 عالم به افلندن مطلق ةماد نگاهشده است.   یماده تشل یبلله از مقدار ست؛ین یذات تیفیک
 یاساابقهیب درک ،ذهن تیخالق به اعتقاد با همراه دن،ید را ماده عالم فقط گرید یسو از و
 .(26 :1381 گاران،یوجود آورد )اسپنسار و دشناساا باه و ساوژة فارد کیا ةماابابه انسان از
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 ،ی. )احمادشاد مادرن تفلار یاصال بخش ،هگ  ریتعب به شناسا سوژة همان ای تهیویسوبوکت
1392: 22) 

 یِشناسانیرید ا؛یاشا نظامدر  فوکواو هموار ساخت.  بودنانسان راه را بر ابوه بودنِسوژه
 وجاه نیبهتر در یعلم دانش و شناخت موضو  نعنوابه انسان که است یمدع ،یانسان علوم
 بار .(237 :1388)هادسان،  غرب فرهنگ در نیادیبن یجهش ةجینت است؛ دیجد ابتلار ینوع
دلخواه اعمال کناد و  یرا در چارچوب شگردها شیخو ةاراد توانستیانسان م ،اساس نیا

 هماه  یتباد .(330-330، 1385 گاران،یو د زریامور قرار دهد )با یرا مالک و مبنا تیواقع
. اسات پاووهش ةماابابه علام یِاصل شر  تصورکردن ینیع صورتبه را جهان و ابوه به زیچ
 کیازیبدل به بازنمود شده باشاد. در متاف قتیحق کهآن مگر  ،دهدینم یرو یسازابوه نیا

 است. گرید زیاز چ ریغ یزیچ بازنمود شود و هر تواندیم یاهر ابوه یدکارت
. علام کنادیم روشنمدرن را  یشناستحول مفهوم روش در شناخت ییِچرا مسئله نیهم

نظار  نیااز ا اناهیم یهادر ساده Scientiaو  Doctrinaو  یوناانی Epistemeمدرن اساساً باا 
 دیگویم دگری. هاکندیم یصورت پووهش معرفخود را به زیچ از هر شیتفاوت دارد که پ

 وهیشا کیاو  ییاز داناا یشالل ،ووهش است. پووهشپ م،ینامیگوهر آنچه ما امروز علم م
کاه در  یکاار ریاتر، نظگساترده اریبسا ییروش؛ بللاه باه معناا قیادق یاست؛ اما نه به معناا

 یعلاوم حتا ةهاست که در هماعلوم مدرن و روش آن یالگو ،کیزی. فدهدیرخ م کیزیف
 (12 :1386 گ،یآن وجود دارد. )تر یِریکارگاملان به یدر علوم اجتماع

یمطار  ما ان،یگراو تجرباه هاساتیتویپوز یکه در علم مدرن، حداق  از سو یمفهوم
 ةهما یبارا نیادیبن یهاروش از یاگانهی ةمجموع که معنا نیبد. است  1«لپارچهیعلم » شود
 محا  اماروزه 2«ییگرا یاتحو»هساتند.  ریپاذ یتحو کیازیبار ف تااًینها و دارد وجاود علوم

 در زیاچ هماه که آنجا از که است نیا دگاهید نیا در یِاصل ةدیا اما است؛ یاریبس مناقشات
 از دیابا یشناساستیز نیقاوان شده، ساخته دهیچیپ یهابیترک در یمشابه یةپا ةماد از جهان
 :1393 من،یدیا. )لباشاند ریپذاساتخرا  کیازیف نیقاوان از دیبا یمیش نیقوان و یمیش نیقوان
125) 
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قابا  درک و  محورکیازیف یهااخالصاه شاده، تنهاا باا روش به مااده جهانِ انیب نیا با
و ماالک  یافات یتسرّ یرانسانیو غ یعلوم انسان یهابه تمام حوزه یشد. روش علم افتیدر
 یهاا. پاووهش باه روش و روش باه روش، قلماداد شادروش نیاز ا یریگهبهر بودنیعلم
راهگشا باشاد و  زیدر فلسفه ن ستتوانیها مروش نیدرست از ا استفادة. افتی  یتقل یلیزیف

و   کناد رهاا جیو نتاا آمیازلطاهتصاورات مابهم و اساتدالالت مغ ،یلفظ مجادالتآنها را از 
حاذف  یعنصار شخصا ،کلمه درآورد. در آن صورت یمعنا نیتربه کام  یصورت علمبه
باودن شاود.  یرشخصایو غ تیاصادق، کل تیخصوص مند ازبهره دتوانیو فلسفه م شودیم
باارز  یوگیو و یرا سه وجه اصل یریگو اتلا بر اندازه یروش تجرب ،ییگراتیواقع دگریها

درباارة  واریاضایطار  افلانشِ ر ایا میآن را پاارادا نیادیبن یوگیاما و داند؛یعلم مدرن م
ناه انتزاعاات و  شودیآغاز م اتیمعنا که علم ابتداء از واقع نیبد کند؛اظهار می اءیاش تیّئیش

 (250-252، 1392 ،یری. )مالیکل یایقضا و میمفاه
 عتیآن، طب یهاساحت کیو تفل سمیمدرن تةیویسوبوکت یِشناخت یِخودمرجع ،ادامه در
 یشناساییباایتبع آن زو باه شیشاناخت خاو میبه خاود گرفات. وبار و دورکا زین یاجتماع
 یاساشنرا ناه تنهاا در شناخت تیکردند. وبر مضمون خودمرجع یرا خودمرجع تلق شیخو

کاه در  یمطلقا یِاعتباار اخالقا ،مااال ی. بارارفاتگکار باه زین شیبلله در علم اخالق خو
کنشااگر  ةمااباابه بیترتمحااض وجااود دارد، بااه یِعملاا ةو اراد یتجرباا ةاراد یِکااانت میمفاااه
باه  ،یارزش تِیبرخوردار از عقالن یِو کنشگرِ اجتماع یابزار تیبرخوردار از عقالن یِاجتماع
 (204 -205 :1383. )لش، نددش  یتبد یشناختجامعه یهامقوله
 نیاادر ا علماااداشاات.  یمسااتقل فیاامتفاااوت و تعر گاااهیت جاروش در ساانّ مقاباا ، در
یما دهیانام هیاو در ک  آنچه ر وس ثمان یو موضوع تیغا گاه،یجا یهر علم یبرا لردیرو
و کاارکرد و باا آن علام  متناسابباود کاه  یاز آنهاا روشا یلایکه  گرفتندیدرنظر م شد،

 تیاو هرگاز موقع ندخاود را داشات گاهیجا ی. علوم تجربآمدیکار مموضو  و هدف آن به
 گاریبار د بتوانادکارگرفته شاده در آنهاا تا روش به اوردندین دستبه راعلوم  گریتفوق بر د

دارد؛ اماا روش فهام  یمنسجم تیّکلّ ،جهان ،لردیرو نیشود. در ا  یدانش تحم یهاحوزه
 .ستین انلسیاجزا 
 تیامحور در دیاتوح مفهاوم و دارناد یدیاتوح یتیماه ،علوم همةاما،  یاسالم تسنّ در

از دساتور و روش  اتیانجوم، حقوق و اله ،یمیاما منطق، فلسفه، ش رد؛یگیتمام علوم قرار م
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. روش در هرکادام ساتیبر همة آنها حاکم ن یاصول واحد یحت ای رندیگیبهره نم یلسانی

 یشناساآن دارد. شناخت تیاوابط خاح خود و متناسب باا موضاو  و غاو ضشده  فیتعر
منااد از موهباات عقاا  در علااوم مختلااف هبهر انسااانِو  ردیااگیقاارار ماا یشناساایهساات  یااذ

علاوم  شاده در حاوزةکار گرفتهبه یهااما روش رد؛یگیکار مپووهش به یرا برا ییهاروش
متفاوت است و به همان انادازه  یشناسنیو زم شده در نجومکارگرفتهبه یهابا روش اتیاله

عقا  در  زانیاباه هماان م شاود،یعق  درنظر گرفته ما تید و محدودتعبّ ،که در حوزة اول
 دارد. یبررس یبرا یحوزة دوم دست بازتر

 سنّتی حقوق و مدرن حقوق در روش مفهوم تفاوت .2-2

ت و سانّ ینایرا از متاون د یباود تاا ارادة الها یالهیوس ،روش ی،حیمس در حقوق طبیعیِ
 گرفات،یما شاهیو ر شادیها اساتنبا  مااز هست دهایاستخرا  کند. از آنجا که با انینیشیپ

از  یارشااخهیز یحیحقاوق باود. حقاوق مسا یفیفر  بر روش توصا ،حقوق یروش هنجار
علاوم  یهاایوگایعلام واجاد و نیاا روش( و 121 :1392 ،یی)طباطباا شادیم یتلق اتیاله
 یهاشهیاند  یو قرارگرفتن ذ ،مراتبتفاوت بود. تعبد، درنظرگرفتن سلسله یا اندکب اتیاله
 بود. یحیمس یِحقوق یشناسروش یهایوگیاز و یاتیاله

 بااا یمعاادود و شااد منسااوخ آن یِحیمساا یمعنااا در یعاایطب حقااوق ماادرن دوران در
 و باود یقدسا راما فاقد گرید معنا نیا در یعیطب حقوق اما شدند؛ مطر  یعیطب یلردهایرو
 مفهاوم باا شاباهتیب معنا نیا در روش. کرد بسنده حقوق در یاخالق یهاگزاره به التزام به
و  یعایثابات حقاوق طب یهااگزاره فیشار  و توصا یبارا یالهیوسا ،چه نبود؛ آن یِحیمس

بر بُعاد  یفیبُعد توص گر،یبه عبارت د شد.ی تلقی میاخالق ثابت امر با منطبق احلام استنبا 
 تقدم داشت. یهنجار
شال   یعلما سامیویتیبود که متنااظر باا پوز یاعمده یِفلسف انیجر یحقوق سمیویتیپوز

 یکلا لاردیکاه در رو گوناههماندر حقوق مادرن شاد.  یکل لردیرو رییگرفت و سبب تغ
 یابااه ابااوه زیاان یماارتبط بااا و یشااد و انسااان و علااوم اجتماااع فروکاسااته تیاانیجهااان بااه ع

 یِشاناخت یِو خاودمرجع یدر حقاوق نفا زیان یامار ثاباتِ قدسا افات،ی  یاتقل محورکیزیف
 یروش حقاوق ،امر ثابات ینف بااثبات شد.  یو حقوق یاجتماع  یدر حوزة مسا تهیویسوبوکت

 جاادیا باا یمفهاوم رییاتغ و یفیتوصا حاوزة در یمفهوم رییتغ ؛یافت عمده یمفهوم رییتغ دو
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 مادرن، تیاتعبد و اثباات عقالن ینفبا  یفیتوص حوزة در. یهنجار حوزة در یدیجد مفهوم

 کرد. رییبه آن تغ یالتزام گزارة حقوق زانیمفهوم اخالق و نو  ارتبا  و م
آراء فالسافة حقاوق  تاوانیاسات کاه ما یمحمل ی،حقوق یِدر تئور یشناسروش مسألة

 رکزتم دگاهیدر فلسفة حقوق بر دو د یشناختروش بحثکرد.  یباره بررس نیمدرن را در ا
اساات. در  «یفیتوصاا حقااوقِ علاامِ» ،جااهینت در و یفیتوصاا روش بااه قا اا  اول دگاهیااد. دارد
و  تاریماور، ل ریاکرد. افراد منظار نخسات نظ ییشناسا توانیمفهوم دو منظر را م نیا یراستا
در حاوزة  یتیوجود دارد که محدود یحقوق ای یاخالق یهاتیباورند که ماه نیبر ا نکیبر

 یعلما ،حقاوق ،جاهی. در نتندهسات فیو هم تابع توصا اندحینها هم تابع توضزمان دارند و آ
 ریانظ یافالسافه ،دوم دساتةاسات.  یفیتوصا یروش حقوق روشا ناگزیر،است و  یفیتوص
 بللاه یاخالقا یهااتیماه درباارة ناه فیتوصا معتقدناد که ردیگیدربرم را کلمن و هارت
 تیاتبع یبارا یمعتبر روش عنوانبه یمفهوم یاه یتحل از آنها. است یحقوق میمفاه دربارة

 (Rodriguez, 2006: 26-27) . کنندیم تیحما حقوق فلسفة در یقیتحق هر از
 هااآن یدو هار ای یاجتماع ای یاخالق یهاتیواقع حقوق موضو  ی،فیتوص لردیرو در
 وممفها تفااوت ان،یب نیاست. با ا اتیواقع نیا حیتوض و فیتوص ،حقوق علم روش و است
مادرن قابا  درک اسات.  حقاوق و یحیمسا یِعایطب حقوق در یروش حقوق بودنِیفیتوص

و  نیشایپ یهاتها و سانّاست از گزاره یحیو توض فیتوص ،روش حقوق در فرض نخست
آن هام اخاالق  ؛یاخالق اتیواقع ای یاجتماع یِنیع اتیواقع ازاست  یفیتوص ،در فرض دوم

 رییا. بساته باه تغبود یقدس امر به ملتزم که یمفهومنه و  شیو مدرن خو یدر مفهوم قرارداد
 .ابدییم یلیتلن و یمفهوم رییتغ زین روشهرکدام  درموضو  
اصاول اسات و حقاوق باا  ،موضاو  علام حقاوق -ی علم حقوق هنجار - منظر دوم در
عنوان را باه یو جذباة اخالقا یساتگیشا دیانهاا باو آ دیآیدست ماز قضات به ریتفس نیبهتر
  یاتحل ازمنادیو البتاه ن ی داردمااهو ، جنباهنظر قضاات ،دگاهید نیا. در رندیدرنظر گ اریمع

 گراعاتیطب نیدورکانمونه،  عنوانبه .(Ibid, 28-29)خواهد بود  -عنوان مقدمهبه - یمفهوم
 یِبشار عاتیطب کیا باه قا ا  ونچا رفت؛ینپاذ یعیطب حقوقدانان جرگة در را خود اما بود؛
 یحقاوق ماواد ریتفسا باا کاه کنادیم مطر  را مستق  یِاخالق یداور یو. نبود شمولجهان
 حقاوق یتئاور آنچاه از متفااوت یاوهیشا در یاخالق و یحقوق یداور است، دهیچیپ درهم
 .(Dorkin, 1978: 165) شوندیم ادغام گریلدی با و شودیم مطر  کند،یم شنهادیپ یعیطب
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 آن و دارد تناساب یقاانون ماواد نیبهتر با میصمت کدام که کندیم یابیارز یقاض ،او نظر از

 یلایتحل کیاکاه  دهادیما شانهادیپ جهیدر نت دهد؛یم قرار یاخالق وةیش نیبهتر در را مواد
 ,George)شاود  بیاترک یداور دةیچیپ ندیفرا کیدر  یاخالق یابیبا ارز ی،معمول یحقوق

 در یقاضا یِابیارز رسدیم نظربه و است فیتوص به معطوف هنجار ،معنا نیا در .(5 :1999
 .کند فایا را یمحور نقش یحقوق یهنجارساز
 ،از مفهاوم مادرنِ آن دارد. در مرحلاة نخسات یمتفااوت یمعنا یدر حقوق اسالم روش

 یِمحاور یِوگایاز و ه،یاخصوح فقه امامهب ،یروش در حقوق اسالم یو فلسف یکالم یمبان
مفهوم روش در حقاوق مادرن اسات.  یِفلسف نةیشیبرخوردار است که در تقاب  با پ یدیتوح

کاه از آن  یروش بساته باه منبعا یهاایوگایسااختار و و ،یاساالم یحقوق یشناسدر روش
 نیااعتبار هرکادام کاه در ا زانیدارد و عالوه بر م یو اصول متفاوت طیشرا شود،یاستفاده م

 کیا تاوانیما اماا باود؛ خواهاد متفاوت اصول یِریکارگبهنحوة  ست،یبخش مح  بحث ن
 آن و کارد مطار  روش، مفهاوم گارِید یرو مااباةبه روش، تیاماه یبارا را یکلّا اسلوب

 .است آن، ییِارسطو منطق یمعنا در هم آن بودن،یاسیق یوگیو
 و یصاغر واجاد کاه شاودیما ظااهر یاسایق قالاب در شاهیهم یاسالم حقوق در روش

در بار  دیابا را یقطعا و یحتم طیشرا یکبر و یصغر یهاگزاره از هرکدام و است ییکبرا
 واساطةبه ایا دیآیم دستبه یشرع  یدل با ای که است تیقطع ی،کبرو ةیقض موضو . گیرد
 ناهاماا  ماؤثر نقاشاگرچاه  مدرن، روش برخالف ،یعقل  یدل ی. شایان ذکر استعقل  یدل

 در ی،صاغرو هیقضا دوم بخاش. ردیگ قرار شار  ارادة یراستا در دیبا و دارد یمحورنقش 
 -1 شاود؛یما مطار  آن درباارة یمحور مسئلة چند که است یاسالم حقوق استنبا  روش
 یهااراه -2ی، رلفظایغ یشارع  یادل در و یلفظا یشرع  یدل در یشرع  یدل داللتحدود 

 .شار  به  یاثبات اتصال دل
 باا وجاودو چه در بخاش هنجاار،  فیدر حقوق مدرن چه در بخش توص رسدیم نظربه
 شامول،جهان ای یعیطب ثابتِ امر ینف ،یقدس امر ینف در توانیم را راتییتغ د،لریدو رو هر
 آن یِحقاوق مفهاوم در ایا محورروش از یریگبهره و یرقدسیغ یِاخالق گزارة به التزام ینف
 محاور  یاذ را خاود سانّتی حقوق در روش مفهوم کهی حال در. کرد خالصه ینیع و یاثبات
 ،یصاغرو ةیقضا در چه و یکبرو ةیقض در چه را، استنبا  ندیفرا تمام و دهدیم قرار دیتوح
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 ارادة ،یقدسا ثاباتِ ارادة یراساتا در یقایدق وساواس با هنجار، در چه و فیتوص در چه ای

 .دهدیم قرار تیحج جهینت در و قطع و کشف و شار ،
 

 روش یِابیاعتبار بر یکردیرو زیتما ریتأث .3
ایمانی مبتنی بود که فهم عقلی خویش را با ایماان قلیبر سنّت عشناسی مسیحی، شناخت

یافات. در چناین کرد و اصوالً  در صاورت تأییاد مسایحیت اعتباار میمسیحی هماهنگ می
های متفااوت سنّتی عق  از این که به نتایج الحادی برسد، ابا داشت. مطابق با این سنّت، الیه

ز مجسم  کرد کاه دایارة بیرونای آن باا توان بر حسب دوایر متحدالمرکطبیعت بشری را می
(. در ایاان 57: 1389حالاات مااادی متناااظر اساات و مرکااز آن بااا عقاا  کلاای )بورکهااارت، 

وجاه امار مطلاوبی نباود؛ اعام از آن کاه ایان ناوآوری در حاوزة  وضعیت، نوآوری به هیچ
کلیاة  آوری. سنّت و مرجعیت تنهاا ماال ک اعتباار بارایالهیات باشد یا در زمینة علوم و فن

هاا را ترین دلی توانسات قاویای میعلوم بود و به تعبیر پاسلال، گاه استناد به متن نویسانده
(. در نتیجه، روش در هر زمینه از علاوم اعتباار خاویش را 109: 1392ویران کند )طباطبایی، 

هاای مسایحی ای متعاارض باا آموزهگرفت و رسیدن به هر یافتاهکامال از انطباق با سنّت می
 شد.نامعتبر شناخته می

دانساته شاد و ماالک  تیاذهن انساان واقع افتِیدر مدرن، سوژة خلق و دکارت از پ 
به  ازین سمیدر مدرن یشناسشناخت ی. با دگرگوندیگرد یشناخت معطوف به امر انسان اعتبارِ
سنّتی رنگ باختاه باود  تیمشروععلم بود.  تیمشروع یبرا یدیجد یمبان  یو تحل افتیدر
 ریاقا   شد. باه تعب یدانش اعتبار یبرا توانستینم تیمشروع عنصر بدون گرید یز سوو ا
باار خااود اتلااا کنااد،  تواناادیبااه خااود نماا یبخشااتیمشروع یکااه علاام باارا از آنجااا وتاااریل

 جااادیعاماا  ا تااه،یت و مدرناعاام از دوران ساانّ ،یساامیمدرنشاپستیدوران پ 1یهاااتیفراروا
 اند.در علم بوده تیمشروع
 تیاروا کند؛یمطر  م سمیعلم در مدرن تیعنوان عام  مشروعرا به تیروافرادو  تارویل
گانة باا آماوزة ساه یفرانساو یاسایس تیاروافرا. یآلماان یِفلساف تیو روا یفرانسو یِاسیس
 ک،یازیرد متاف ساا،یکل یاقتدار مذهب ینف یو عدالت در راستا یبرابر ،یآزاد یعنی شیخو
 ،تیاروافرا نیاگاام برداشات. از منظار ا یسااه  و جماود فلارجه  و خرافه و عدم ت ینف

                                 
1 Meta narrative  
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 ،دوم تیا. فرارواساتین شرفتیدر پرتو پ تیبشر ییو رها یاسیس یجز آزاد یزیسعادت چ

علام، ملات و  نیدانش که مناسبات ب یِاتحاد تمام یِاست؛ فلسفة هگل یآلمان یِفلسف تیروا
اسات و از قواعاد خااح خاود  مساتق  ی،نهااد علما ،منظار نیدولت را دگرگون کرد. از ا

 دو نیااا رفتنِسااوالریز بااا و یجهااان جنااگ از پاا  .(116 :1387 وتااار،ی)ل کناادیماا تیااتبع
 تی( و وضع221 :1389)اسمارت،  ادددانش رخ  یِبخشتیدر مشروع یدگرگون ،تیفراروا
 یواحاد خبار یتایفراروا لپارچاةیکه در آن از حضاور  یتیوضع ؛فتگرمدرن شل  پست

 .ستیننبوده و 
باا  ریناپاذییجادا یونادیپ ،علام تیمسائلة مشاروع ،معتقد است از زمان افالطون وتاریل

 یزیاچاه چ کاه نیادرباارة ا میتصم ،دگاهید نیقانونگذار داشته است. از ا تیمسئلة مشروع
خورده اسات  وندیعادالنه است، پ ایدرست  یزیچه چ که نیدربارة ا میاست با تصم یقیحق

 در یعاایطب علااوم شاادنِمیپارادا ن،یااا باار عااالوه .(69)همااان،  سااتیو مسااتق  از آن ن
 علاوم، گارید باه یتجرب علوم از را شناخت اعتبار و تیمشروع مسئلة مدرن، یِشناسشناخت
 بار نااخواهخواه یتجربا علوم در آن روش و علم اعتبار و دهدیم یتسرّ رآن،یغ و یاجتماع
 یِساازمشرو  در ،یتجربا علاوم هام آن لم،ع تیمشروع واقع در. گذاردیم اثر گرید علوم
 .شودیم اثرگذار اریبس مدرن علوم

شاناخت و  تیاز بحاث مشاروع یاعتبار روش در علام حقاوق تاابع ،دو منظر از نیبنابرا
اشااره شاد، علام  نیااز ا شیطور کاه پاهمان -1 است؛ یطور کلعلم به یشناساعتبار روش
 یو انساان یکه باه هماة علاوم اجتمااع محورکیزیماابة روش است، آن هم روش فمدرن به

علام و مسائلة  یشناسمتأثر از روش یعلم اجتماع کیعنوان ه است. حقوق هم بهیافت یتسرّ
 تیشااناخت و مشااروع تیمشااروع نمیااا وناادیپ -2و اعتبااار روش در آن اساات.  تیمشااروع
 ،یعتباار روش حقاوقاعتبار روش علم بر ا ریتأث کند،یم ادعا وتاریلآنچنان که  ،یقانونگذار

 .دهدینشان م را ،یعنوان علم قانونگذاربه
. پا  خوردیم وندیپ یلیزیبه امر متاف یروش حقوق یِبخشتیمشروع ی،حیت مسسنّ در

حقوقادانان  دگاهیاد زیان یحقاوق سامیویتیپوز ،یعلما سمیویتیپوز یِریگاز دکارت و شل 
به حقوق برحسب  یبخشتیمشروع یاهرگونه تالش بر ،نی. از نظر آستکندیرا رد م یعیطب

 یاز سو دیبا حقوق و شود یمنته آن در آلودگ  یِزنگمانه ینوع به تواندیم یلیزیامر متاف
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 در زیان بنتاام و هاابز .(Wacks, 2006: 22)شاود.  بیها طار  و تصاوانسان یها و براانسان
 .دادند ارا ه آن یِشناسروش و حقوق تیمشروع دربارة ینظرات راستا نیهم

فاراهم کردناد.  یسلوالرسااز یرا بارا ییهاافرمول میوبر و دورک ،ندیفرا نیادامة ا در
در علاوم  یواقعا یمیپاارادا تیاموقع کیبه  یسلوالرساز یژوزه کازانوا معتقد است تئور

شااده باشااد.  تیااواقعاااً تقو یکااه از نظاار تجربااآن یماادرن باادل شااده اساات، باا یاجتماااع
(Casanova, 1994: 17). 1دارد:  معناا ساه یاجتمااع یفضاها یِسلوالرساز ی،و نظر از- 

 بارالیل یهااساتیس یبارا شادنشر شیپ -2 مادرن، جواماع در یماذهب یهاهیروکاهش 
 ییو علم و رهاا اقتصاد دولت، یفضاها زیتما معنا، نیترمهم عنوانبه -3 مدرن، کیدملرات

 .یمذهب یاز هنجارها و نهادها
هاا آن نیچناد اثار عماده داشات کاه باارزتر یمذهب یاز نهادهاسلوالر  یفضاها زیتما
از  یناید یهنجارهاا اساتقالل یباه معناا نیااسات و ا یناید یحقوق از نهادها ینهاد زیتما

 یاخالقا دییاتأ ایابار رد  یسابب شاد کاه قاعادة حقاوق زیتما نیاست. ا یحقوق یهنجارها
بااه  یازیاان یابیاااعتبار یراباا یروش اسااتنبا  قاعاادة حقااوق ،گاارید انیاامتوقااف نباشااد. بااه ب

در  یاخالقا یاهارت نقاض قاعاده ریتعب بهاخالق ندارد. در واقع،  یاز سو یبخشتیمشروع
 یعنایصادق است؛  زیطور که عل  آن نهمان کند،یآن را فاقد اعتبار نم یحقوق یاگزاره
 ،جااهینت در .(Stone, 2011: 322). سااتین یحقااوق یااخالقاااً مطلااوب قاعااده یاقاعااده
ینایع نمود وبر ریتعب به که - یادار حلومتِ و شدهیرسم حقوقِ قالب در صرفاً تیمشروع
 .ابدییم ظهور - هستند مدرن تیعقالن شدة
و  یاجتمااع یدر فضااها تیمشاروع یبار مباان ی،فرهنگ غرب کردنیعقالن ،نظر وبر از
 -2 ،سانّتی -1 ود:نما فیارا تعر تیچهار نو  مشروع یوگذاشته است.  ریحقوق تأث وهیوبه
 ی. ویاثباات ایا یحقوق -4اخالق،  رندةیدربرگ یِارزش عقالن -3 ،یانفعال ای یاحساس دةیعق

 یادعاهاا یحداق  رسانده است. امروز در راساتا بهسه نو  اول را  ی،سازیعقالن بودمعتقد 
ست کاه ا یقانون بیاز تصو تیقانون و تبع تیاعتقاد به رعا ،تیشل  مشروع نیترجیوبر را

 یبااه معنااا بااودنیقااانون گاار،ید انیااباشااد. بااه ب حیصااح ی،مراحاا  رساام یاز نظاار طاا
شادة شناخته تیرساماز روناد به تیاباا تبع افتنیاتیاست و روش مشاروع داشتنتیمشروع
 :Modak-truran, 2007)عادالت  یماهو یهاگرانه است نه با مالکاثبات ینهاد بیتصو

 حقوق زین مدرن حقوق داند،یم روش ماابةبه علم را رنمد علم دگریها که گونههمان .(83
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 و اسات حقاوق بود منطبق ،یشلل و یاثبات لزوماً روش، با هرآنچه یعنی ؛است روش ماابةبه

 .باشد ناعادالنه ای یراخالقیغ اگرچه است، مشرو 
 یمفهاوم کلا د،رکانهاد حقوق مطر   یِسازیو عقالن یسلوالرساز جةیوبر در نت آنچه

 .اسات نیآست کیکالس سمیویتیفراتر از پوز یمفهومهمانا که  نمود، یبانیرا پشت سمیویتیپوز
 باری مبتنا لاردیرو رد؛یاگیغرب را دربرم یغالب معاصر حقوق یلردهایتمام رو ،در واقع

 تیمفهوم مشروع ،معاصر سمیویتیپوز لردی. در روشدهیرسم و حقوقِ یاصالت اثبات شلل
 -2 شناساانه،روش سامیویتیپوز -1: شاودیما مطار  متفااوت میپارادا سهدر  یروش حقوق

 .رز سمیویتیپوز -3 ی،اسیس سمیویتیپوز
و مسائلة  کنادیما فیتوصا یرا با علم اجتماع یحقوق یتئور ،شناسانهروش سمیویتیپوز
ضاوابط  یبارا یماالک اخالقا گوناهچیو ه کنادیما یتلق یمسئلة اجتماع یرا نوع یحقوق
آن  فیو توصا یروش معطوف به امر اجتماع تیمشروع ،لردیرو نیاندارد. در  تیمشروع

حقاوق  تیاماه یحقوق یهاهیباورند که فهم ما از رو نیبر ا یاسیس یهاستیویتیاست. پوز
. ساتندیکنتارل ماا ن یورا یِنایرِ عواماای از مجموعاه ی،و موضوعات حقوق دهدیرا شل  م

 را نیادیابن یهنجارهاا ایا هنجاار یاهامالکاسات کاه  یروش ،لردیرو نیروش معتبر در ا
 سامیویتیپوز و شناساانهروش سامیویتیپوز یبارا یمنبعا توانادیم هارت آثار. سازد برآورده

 .باشد یاسیس
 یکاارکرد دیاکاه حقاوق با کننادیرز اساتدالل ما رویپ یهاستیویتیپوزاز دیگر سو، 

از  ،معناا نیا. در ارفتاار بشار باشاد ییراهنماا یبارا یفیمالک مساتق  و توصا کیعنوان به
 ساتند؛ین یاخالق یکه ارزش در معنا شودیعنوان حقوق صحبت محقوق به یذات یهاارزش

 نیااسااس ا از اخالق است. بار یاست که خال یانسانرفتار  تیهدا یبرا یبلله ارزش ابزار
 (Matteucci, 2010: 514). ابدییز حقوق معنا ما 1«دیکاربر ییگراشل »مفهوم  ،هیفرض

 دانساته مشارو  ی،ادار حلومات و یرسام حقاوق تاا شد سبب سلوالر یفضاها زیتما
 اماا ؛تلقای گاردد بخشتیمشاروع روش ،شادنیقاانون یرسم ندیفرا و یاثبات روش و شود
 کاه معتقدند دانست، حقوق پسامدرن یهاشیگرا را آنها توانیم که یدیجد یلردهایرو
. دناآورینما فاراهم حقاوق یبارا یعقالنا تیمشاروع یاک، هیچاخالق نه و بودنیقانون نه
 را یاخالق ای یحقوق روش (CLS)حقوق  یموسوم به مطالعات انتقاد انیجر نمونه، عنوانبه

                                 
1 Practical Formalism  
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 از. کننادیما یتلقا قادرت کشاملش جهینت صرفاً را یحقوق نظم و دانندینم سازتیمشروع
 اساتیس مشارو ،نا قادرت باا مباارزه یبارا قاانون تیحاکم بر هیتل استیس دسته، نیا نظر
 (481 :1385 آلتمن،ت. )اس یغلط

 -1: کنادیما یو آنهاا را نفا کشادیها را به چالش مفرض نیا یحقوق یانتقاد مطالعات
، اصا  نیا. اباشادمای قابا  تصاور قاادر باه حا  تماام مساا  ِ کاهنظاام اسات  کی ،قانون

 نیادارد. ا طارفیبامساتق  و  یاوهیش ی،استدالل حقوق -2 شود،یم دهینام 1«یریناپذنیتع»
 ،منساجم تیافراروا ایاواحاد  دگاهیاد نیدکتار -3 .نامنادیم سمیضدفرمال همچنیناص  را 
یاظهار ما یحقوق ی. در مقاب ، هواداران مطالعات انتقاداست کرده خالصه را یبشر روابط
 کاه کنادیمتفاوت و اغلب متضااد را مانعل  ما دگاهید نیچند مذکور، نیکه دکتر کنند
 ،اصا  نیاا. شاود فارض طمسالّ تاا ستین ریفراگ و منسجم یکاف اندازه به آنان از کی چیه
 را باودنیقاانون زیان یسامینیفم یحقاوق یهاایتئاور .(118شد )همان،  دهینام 2«یناهمساز»

 ی،اخالقا روش ایا یحقاوق روش ،دساته نیاا نظار از. دانندینم تیمشروع از یمستقل شل 
 دپوسااتیسف مااردان و ثروتمناادان خصااوحبه دقدرتمناا یهاااگروه شاادةینهادساااز ایمبناا

 (Higgins, 1997: 1703).شودمحسوب می
 امار باه اتصاال باا ،سانّتی یهاانظامدیگار  تماام مانناد ،اسالم حقوق در تیمشروعو اما 

 فراهم ا ر اتصال نیا بتواند که گرددی محسوب میمعتبر روش و شودیم حاص  یلیزیمتاف
 جاةینت و شودیم ثابت یاله افعال و صفات دیتوح ی،کالم یهاهگزار از استفاده با زیرا کند؛
 ن،یو امتااال کناد. بناابرا ابادیارادة موال را در دیبودنِ انسان است و عبد باو مللف عبد ،آن

قطاع اسات کاه  تیامبحث حج ی،حقوق اسالم یشناساعتبار در حوزة روش یعنصر محور
ی به شامار شناسانة حقوق اسالمروش یفلر یندهایها و فراعنصر مشترک در تمام استدالل

 دانست. یحقوق اسالم یشناسروش یآن را شر  اساس توانیم رود؛ آنچنان کهمی
 یتایفارد قطع یبرا یفقهیاستدالل حقوق ندیمعنا است که اگر در فرا نیقطع به ا تیحج

ر خاار  د یقتیذاتاً کشف از حق ،که قطع داشت؛ اول آن خواهدیدرپ جهیحاص  شد، دو نت
تارک  ایانجام  یبرا یمحرک ،کشف نیا ،که و دوم آن (؛2:40 ،1371،یقمییدارد)طباطبا

 (77:ق1426،ی.)آصفکندیم جادیاو ا یبرا یتیو حج تیّزو منجّ شودیدر فرد م یعمل

                                 
1 Indeterminacy  

2 Contradiction  
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. کارد تصاور جدا قطع از را آنها توانینم و است یضرور ،قطع تیحج از جهینت دو نیا
 افتاهیدر فرموده اراده موال آنچه که شودیم مطمئن مللف عبد ،عقط تیحج تحقق واسطةبه

از  دیامعذور اسات و نبا شیرا انجام دهد، نزد موال یعمل شیخو تیقطع مطابق اگر و است
را ترک کند،  یعمل شیخو تیاگر مطابق قطع ،گرید یاز سو .مؤاخذه شود شیموال یسو

هار زماان باه  ن،ینخواهد بود. بناابرا دارد و مستحق مجازات شیباز هم عذر در محضر موال
ق، 1422 ،یرواناینخواهاد داشات. )ا یگاریبحث د یبرا یمجال گرید افت،یدست  یتیقطع
 2 :206) 

فاراهم  ،یرلفظایو غ یاعام از لفظا ،یشارع  یدل  یبا تحص ای تواندیقطع م تیحج حال
آراء متفااوت  انیاکه شر  مبسو  و ب (40: 2،  1352 ،ی)خو  یعقل  یواسطة دلبه ایشود 

حقوق مادرن  یشناسبا روش اسیدر ق توانیموجود است؛ اما م یدربارة آن در کتب اصول
 جاهیو در نت اسات دمحوریاتوح ی،حقاوق یِشناساروش کاه آن اولبه چند نلته اشاره کرد؛ 

مساتقالً  یپا  فهام انساان باشاد؛ شاار  ماراد کشاف درصادد دیابا یحقوق استدالل ندیفرا
و بارآورده  طار ماراد شاار  م یدر راستا دیبا یبشر یهااشت و خواستهنخواهد د یاعتبار

کاه عقا  و  ینحوباشاد، باه بخشتیاقط دیاحصول ماراد شاار  با ندیفراکه  شود. دوم آن
 قطاع کشاف کاه نیا سوم نلتةحجت محسوب شود.  ،برابر شار  وجدان را اقنا  کند و در

 یبارا تیقطع ،که آن چهارم. باشد االمرف ن و واقع عالم در یامر وجود بر داللت تواندیم
 ؛شاودیم رهنمون افعال ترک و فع  بر را یو و کندیم جادیا تیّزمنجّ و تیمعذور مللف

استدالل نقاش  ندیعق  در فرا ،که نیا نلته نیآخر. بود خواهد معذور موال نزد که ینحوبه
قاادر باه  امااادة شاار  اسات، ار یاسات. در راساتا نیاالمارنیب دارد؛ امرٌ یموثر و نه محور

 هست. زیدرک و کشف احلام ن
 

 روش کارکرد بر یکردیرو زیتما ریتأث .4
گیریِ تماایزی بنیاادین در حقاوق گرایی سابب شال رویلرد متمایز مدرنیسم و سانّت

شناساای و ساانّتی و حقااوق ماادرن شااد. نخسااتین تمایزهااای مدرنیساام در حااوزة شناخت
به حوزة حقوق نیاز تسارّی یافات. ایان بخاش بادین مسائله  شناسی تبلور پیدا کرد کهروش
در حقاوق  یبار کاارکرد روش حقاوق شناسانه چاه تاأثیریپردازد که تمایزهای شناختمی
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 جاادیدر حقاوق سانّتی و مادرن ا یرییو چه تغ است داشته سنّتیآن با حقوق  زیتمامدرن و 

 کرده است.

 مدرن وقحق در روش کارکرد بر یکردیرو زیتما ریتأث .4-1

داند و حقاوق مادرن ماابة روش میپیش از این بیان شد که هایدگر علم مدرن را علم به
دست ماابة روش است؛ یعنی هرآنچه با روش اثباتی و شللی بهنیز در تبعیت از آن حقوق به

آید، حقوق معتبر است. تعریف متمایز روش در حقوق مدرن و نو  اعتباریابیِ متفااوت آن 
فردی شد که در سطرهای زیر بادان یریِ حقوق با مختصات جدید و منحصربهگسبب شل 

 گردد.ای اجماالً اشاره میاشاره

 یاجتماع علم مثابةبه حقوق .4-1-1

بودنِ آن است که ناظر به بایدها و نبایادها طبیعت علم حقوق بیانگر هنجاری و دستوری
 یلیزیامار متااف باریمبتن دهایو نبا هادیبا نیا سنّتیدر حقوق  .(Freeman, 2001: 48)است 

کرد و آن را نااظر  قطع یارتبا  حقوق را با امر قدس سمیدر مدرن یلردیرو زیاست؛ اما تما
 یاز علوم اجتمااع یارو حقوق شعبه نیا از .(Raz, 1980: 97)دانست  یاجتماع اتیبه واقع

 (84 :1383 ،یلنگرود یشد. )جعفر
در امار ثابات  ،حقاوق ،از آن شیمعنا است که تا پا نیدب یحقوق به علوم اجتماع ورود

روش علام  ،نباود؛ اماا پا  از آن یاجتمااع اتیاداشت و متأثر از واقع شهیر یقدس ای یذهن
؛ و ای گرفت ریتأث یمختلف اجتماع یهاهیمتمرکز شد و از نظر یاجتماع اتیحقوق بر واقع
 ،باا آزماون و خطاا ی،علوم اجتمااع گریمانند د وگذاشت  ریبر آنها تأث یحت بسا بتوان گفت
 یهااو اصاال  گزاره رییاتغ باه یمادن تیو مسائول یفاریحقاوق ک وهیوها باهدر تمام حوزه

 دیاگرد یاجتمااع امر به معطوف و یهنجار یحقوق روشحالت  نیا دراقدام کرد.  شیخو
 قرار گرفت. یدر زمرة علوم اجتماع روش، رییتغ با و

 شدهیرسم حقوقِ در حقوق انحصار .4-1-2

هاای متاافیزیلی در مدرنیسام، بینیشادنِ جهاندر بخش پیشین بیاان شاد کاه باا منسوخ
باار آن روش حقااوقی بایااد مشااروعیت خااود را در جااای دیگااری جسااتجو  حقااوق و مقاادم

بودن و طای کرد و این مشروعیت به تعبیر وبر مشروعیت اثباتی بود کاه از طریاق قاانونیمی
آمد. روش شللی حقاوق پا  از سلوالرساازی سابب ست میدمراح  رسمی و شللی به
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شده خالصه شود و حقوق دقیقاً و منحصاراً هماان چیازی شد تا برآیندِ آن در حقوق رسمی

 دست آمده است.های رسمیِ خاح بهشود که از طریق تصویب اثباتی و منطبق با رویه
بادل کارده  یدقاراردا یرسام ساتمیس کیاحقوق را به  ،یسلوالرساز است معتقد وبر

را باا  یشامارش فعا  اجتمااع تیااست که قابل یعلم ،حقوق ،آن آلِدهیاست و در شل  ا
علام حقاوق باا  ی،نظار و از. است هدست آوردبه یابزار تیحداکارکردن استفاده از عقالن

 یشناساانه و منطقاروش تِیامالک عقالن نیشتریب ،شیخو یو شلل یتمسک به روش قانون
 یموضو  حقاوق کی یِصورت کاربرد ی،نیع یحقوق میهر تصم ،اساس نیا بررا داراست. 

 یمنطبااق شااده اساات. بااه عااالوه، تمااام یناایع یِواقعاا تیااموقع کیاااساات کااه باار  یانتزاعاا
از انساان  یو هار فعا  اجتمااع شوندیم ریاستنبا  و تفس یطور عقالنبه یاصطالحات حقوق

 در قالاب ایاو  ،تصاور شاود یقوقموضوعات ح یاجرا ایعنوان درخواست به ای شهیهم دیبا
و کاامالً  یواقعا یحقاوق باه امار ،جاهیدر نت  .(Modak-truran, 2007: 89)از آن  یتخلفا
 خالصه شود. زیو در آن ن شودیبدل م یو شلل یرسم

 افتهیتینیع حقوقِ .4-1-3

گرایی حقوق، آن را به یک نظامِ عاری از رخناه موضاوعات فرایند سلوالرسازی و فرم
تبدی  خواهد کرد. بدون رخنگای نظاام حقاوقی، در نظار وبار، نظام حقاوقی تماام  حقوقی

 ,Ibid)  دهد تا حقوق مانع نفوذ سیاست، اخالق و دین شود رفتارهای اجتماعی را نتیجه می

بودن حقوق بیشتر به معناای اتلاا بار یافتنِ حقوق است. واقعیو این همان مفهوم عینیت (90
بودن حقوق، اساتقالل آن را از متافیزیاک و حتای اخاالق ما عینیواقعیات اجتماعی است؛ ا

 تحقاق اخاالق باه ازیانیبا و یرسم یهاروش لةیوسبه که کندیم انیب یذهن امر هر ای درنم
 .ابدییم

واقعااً  ترقیامعتبر و به عبارت دق یاست و حقوق یروش شلل ،تنها ،روش معتبر کهیزمان
 ایا اخاالق دییتأ ازمندین که آن بدونرا گذرانده باشد،  یرسم یِشلل ندیحقوق است که فرا

 از حقاوق تیاتبع ،هابرمااس نظار از. فتاه اساتای تیانیع ،حقاوق توان گفتمی باشد، نید
 حقاوق ی،و نظار از. کنادیما حاذف را حقاوق یلیپراگمات و یاسیس ،یابزار ابعاد اخالق
 باا و اسات یساازمان و یدنهاا سطح در آورالزام یوگیو کی واجد که دارد یمستقل یفضا

 از حاال نیع در اما است؛ مرتبط است، یاجتماع یآگاه از یشلل صرفاً که پساسنّتی اخالق
 (Habermas, 1986, 268).است متفاوت آن
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 4-2. سنّتی حقوق در روش کارکرد بر یکردیرو زیتما ریتأث 

اساالمی، شاود، تاأثیر رویلارد سانّتی در روش حقاوقی آنچه ذی  این عنوان بررسی می
حقاوق  ویوه فقه امامیه، بر خصوصایات حقاوق اسات. باه بیاان دیگار، دساتاورد و برآمادبه

ای های خاح آن چیست. اگرچه چناین بحاای مجاال گساتردهکارگیری روشاسالمی از به
 شود در زیر، به اختصار، به اهمّ مطالب در این زمینه اشاره شود.طلبد؛ اما سعی میمی

بار  ش،یخاوای که روش حقوق اسالمی، با تعریف و نو  اعتباریابی خاح نخستین نلته
 ،هماة علاوم ی،ت اساالماز منظر سنّ اگرچهاست.  یآن به علوم اله الحاق گذارد،یحقوق م

از  یاماا برخا باشاند؛یوحدت حق و حلمت او ما انگرینوبة خود بهستند و هرکدام به یاله
 یهااروش از اهاآن خاحِ تیغا ای موضو  در اوتتف جهت بهو نجوم،  کیزیمانند ف ،علوم
 زیخاح متما یدر معنا اتیآنها را از علوم اله ،روش تفاوت نیو ا کنندیم استفاده یمتفاوت

 را آن جهات نیا از و دارد اتیاله علوم با یاریبس تیسنخ یاسالم حقوق در روش. کندیم
 و یکالما علوم میمستق ریتأث تحت ،گرید یسو از ؛ همچنان کهدهدیم قرار اتیاله زمرة در
 ،قطاع تیاحج وةیاو گااهیو جا ید در روش اسالماص  تعبّ دوجو ،. به عالوهدارد قرار ینید

 .داندیم یاله ارادةآن را منطبق با خواست و  یتمام اجزاء حقوق و خروج
 باارز طورباه مادرن حقاوق در کاه را یزیتماای موگایو ی،اساالم حقوق علم بودنیاله
 باا معاامالت، در چه و عبادات در چه حقوق، علم روش اگرچه. کندیم یمنتف رد،دا وجود
 و گرفتاه الهاام یواحاد یمبان و اصول از اما ،است متفاوت یاندک اتیاله علوم گرید روش

شد که حقاوق  یدرست در نقطة مقاب  مدع توانیبلله م کند؛ینم زیرا متما آن تفاوت نیا
کاالم، دارد  یو حت هیاعم از رجال و درا ات،یبا علوم اله یوجهدرخور ت و یِ یلپارچهاسالم

 به ارادة موال هستند. دنیو همه درصدد تحقق مطلوب واحد و رس
و اخاالق  نیااز د ییجادا یعنایآن  تیانیع یحقوق مدرن به معنا زبودنیمتما ،عالوه به
رادة شاار  و خود را ملتزم به کشاف ا یروش در حقوق اسالم کهی در حال شود،یم یمنته
 یهااباا گزاره یانطبااق باا ارادة شاار  همراها نااگزیر،باهو  کنادیآن م تیو منجز تیقطع
 درگاذار یامار یاساالم حقاوق ،گارید یساو ازدر دل خود دارد.  یاول قیطررا به یاخالق
 طیدر آن املان انطبااق باا شارا که است یراتیمتغ و ثابتات وجود ازمندین قطعاً و است زمان

 مفهاوم در یاساالم حقاوق روش و کناد فاراهماجتما  را  اتیروزآمدشدن با مقتض زمان و
 .دارد خود در را تیظرف نیا فقاهت، و اجتهاد آن، عام
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از اخااالق، تعبااد، کشااف ارادة شااار  و  یازهیااآم ی،روش حقااوق اسااالم ،معنااا نیااا در
 ود شل  داده اسات و انطباق با احوال زمانه را در خو تیعقالن حالنیاز آن و در ع تیقطع
 یاز تعصابات و رساوبات زیاتا با فقاهت و اجتهاد عالماناه و پره است آورده فراهم را یتیظرف

 یازهااین با منطبق و یعقالن لدست،ی ،یاخالق ،یاله یحقوقکه با گذر زمان حاص  آمده، 
 قحقاو یشناساروش میعظا تیظرف نیا از استفاده در حد چه تا که نیا حال. دهد ارا ه روز
 .خواهدیم گرید یمجال است، شده حاص  قیتوف یاسالم
 

 جهینت
ریازد و ضامن تقادم میمدرنیسم با نفی متافیزیک بنیاان متفااوتی در اندیشاة بشاری پی

عنوان محاور شاناخت و شناسای، باا طار  انساان باهشناسای و هستیشناسی بر انسانشناخت
در  شاناخت ،جاهینت درکناد. دین مطر  میعنوان امر بنیامالک اعتبار آن، سوبوکتیویته را به

پووهش در  یمبنا محورکیزیروش ف ،یعلوم تجرب شدنِمیو با پارادا شودیمروش خالصه 
 .شودیعلوم م یِتمام

و  یامر قدس یبا نف . از این رو،ابدییراه م زیبه حقوق ن گراتیواقع یِنیروش ع تیمحور
راه بار سالطة روش و  ،یعایامر ثابات طب ینف با ددر مراح  بع یثابت و حت امرقطع ارتبا  با 

آن حقاوق  یِو شلل یرسم ندیبه قانون و فرا دنیبخشاصالت با. شودیماصالت اثبات هموار 
 ازاسات کاه  یزیاهماان چا و صرف قایمعنا حقوق دق نی. در اشودیمطر  م زیماابة روش نبه
در حفاا   یوش حقااوقمنظاار اعتبااار ر نیاا. از ااساات شااده حاصاا  یشاالل بیتصااو ناادیفرا
 اساتیو س نیامعناا حقاوق از اخاالق، د نیااسات. در ا یضوابط شالل تیو رعا ییگرافرم
 .ابدییم تینیو ع شودیم زیمتما

ت کاه عباارات کتااب و سانّ شاودیاالمار مابه نف  قا   یاسالممقاب  حقوق سنّتی  در
 درصادد وشرو  ردیاگیقارار ما یشناسایهسات  یاذ یشناسکاشف از آن هستند.  شناخت

 و دتعبّا و شاودیما دهیسنج قطع تیحج محک با روش اعتبار. دیآیبرم شار  حلم کشف
 باا همساو و اتیااله  یاذ را حقاوق یاساالم یشناساروش. رندیگیم قرار هم کنار در عق 
 .دهدیم قرار اخالق
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