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Abstract
This research, under the influence of a paradigmatic viewpoint in the philosophy of
science, seeks to find the roots of paradigmatic legal historiography's constitutive
elements. Thus, it offers a methodological discussion through which a researcher
can have a better understanding of legal paradigms over time. A legal
historiographer, by applying this method and by adopting different mental
presuppositions about the law in different eras, would avoid the fatal error of
assessing historical legal premises with the contemporary presuppositions. This
procedure would place the historiographer in the very context they would intend to
recognize. As a result, internal premises of law (principles, institutions, legal
doctrines) would be placed and understood in direct relation with external
assumptions of law (economic, political, religious, etc.) this process leads us to mix
internal and external historiography which is another constituent of paradigmatic
approach. Finally, this method would take the temporal discontinuity of law or
jurisprudence into consideration and avoid legal evolutionists' negligence. They see
legal history as a totality and apply their premises to its whole history.(Scientific
research).
Keywords: Legal Paradigm, Internal and External Historiography, Legal
evolutionism, Holism, Historical discontinuity.
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چکیده

این پژوهش متأثر از نگرش پارادایمی در فلسفۀ علم بهدنبال آن است تاا عااصار مؤلا تااریخنگااری
پارادایمی حقوقی را ریشهیابی نماید .از این رهگذر ،بحثی روششااختی درانداخته که با باهکاار یری
آن ،مورخ یا محقق حقوقی ،پارادایمها ی حقاوقی را در واول یاا عارا زماان بهتار بشااساد .ماورخ
حقوقی مطابق با این سبک و با اتخاذ پیشفراهای ذهای ادوار مختل حقوق با زارههاای حقاوقی
مواجه شده ،از این خطای رهزن پرهیز دارد که با پیشپادارهای امروزی به سمت زارههای حقاوقی
در تاریخ برود .این مهم مورخ را در بافتی قرار میدهد که قصد شااساایی آن را دارد و سارانما  ،ایان
نتیمه پدید میآید که زارههای درونحقوقی (قواعد ،اصول ،نهادها ،دکترین حقوقی) در رویارویی باا
زارههای برونحقوقی (اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،مذهبی ،محیطی و غیره) درک و معاا میشاوند
و این ،یعای التقاط تاریخنگاری درون رایانه و برون رایانه که یکی دیگار از مؤلفاههاای تااریخنگااری
پارادایمی است .نهایت ایاکه این سبک به انقطاع یا سستهایی که در ادوار مختل فقاه یاا حقاوق
صورت رفته است ،بیتوجه نبوده ،مسامحۀ تکاملیستهای حقوقی که تاریخ حقوق را یکساره مای
بیااد و زارههای حقوقی را به درازای تاریخ میکشاناد ،مرتکب نمیشود.

واژگان کلیدی

پارادایم حقوقی ،تاریخنگاری برون رایانه و درون رایانه ،تااریخنگااری دادویگی ،تکاما رایای
حقوقی ،ک رایی ،سست تاریخی.
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مقدمه
در مطالعه به سبک پارادایمی در علم حقوق و برای شااساایی هریاک از پاارادایمهاای حقاوقی
( ،)Legal Paradigmsتمرکز بر قواعد و زارههای درون حقوقی نیست ،بلکه این سبک مطالعاتی
ازجمله معارف درجۀ دو بوده که با نگاهی استعالیی به حقوق مینگارد (جعفاریتباار:1382 ،
 ،)82اما به زارههای درون حقوقی نیز بیتوجه نیست ) .(Huene, 2012: 288این روش ،هرچاد
تأکید بر شااخت جایگاه حقوق و عااصر آن در دنیای معرفات دارد (دل .وکیاو )9 :1391 ،و در
محدودۀ مطالعات فلسفی قرار می یرد ،اما ریزی ندارد که از در اه تااریخ حقاوق عباور کااد؛
چراکه در اندیشۀ پارادایمی ،تاریخ علم مباای بسیاری از مباحث جامعهشااسی و فلسفۀ علم باه
حساب میآید ) (Huene, 1992: 488و از سوی دیگر ،اص نگرش پاارادایمی کاه خاساتگاهش
اندیشههای کوهن 1در فلسافۀ علاو وبیعای اسات ) ،(Sahotra, Jessica, 2006: 420از سابک
خاص تاریخنگاری او آغاز میشود و میتوان ریشههای سبک وی را در اندیشههای تاریخنگاراناۀ
باترفیلد ( ،)Butterfieldاستاد انگلیسی ،و کویر ( ،)Koyréفیلساوف فرانساوی ،یافات (Larvor,
) .2003: 369, 370در واقع ،کوهن فیلسوف ،مبانی نگرش خود در باب فلسفۀ علم را با تکیه بار
مثالهای تاریخی بیان کرده است و از همین روش برای نقد رقیبان خود نیز سود جساته اسات
) .(Kuhn, 1970: 3مثالهایی که وزن مکتوبات اوا خاصه در کتاب ساختار انقاالبهاای علمای
( )The Structure of Scientific Revolutionsکاه تئاوری پاارادایم را در آن مطارو نماوده ا
بهحساب میآیاد و موجب جذب خواناد ان شده است؛ چراکه به خواناده این حاس را ماتقا
میکاد که نویساده در متن علم حضور دارد (صادقی.)98 :1392 ،
القای این تصور به مخاوب حقوقی -که تاریخنگار در متن علم حقوق قرار دارد و با توجه به
محیط پیرامونی تاریخ مینگارد -نوید میدهد که کار او صرفاً زارشگری نباوده ،بلکاه تبیاین و
تحلی (همان )108 ،عااصر ذاتی روش او تلقی می ردند .وانگهی ،در این روش ،مورخ در پرتاو
ورحی کلی فکتها را به یکدیگر ارتباط داده ،جزئیات راا کاه همواون قطعاات پاازلانداا باه
یکدیگر پیوند میزند (کاشی و دیگران .)29 :1387 ،پیششرط چااین اقادامی ایان اسات کاه
تاریخنگار حقوقی با ذهایت و فهم امروزین خود به سمت ازارههاای حقاوقی در ادوار مختلا
نرود ) (Huene, op.cit :284و این مسامحۀ رهازن رااا کاه باه عقیادۀ برخای ریشاه در عاادت
غیرماتظره ذهن دارد ( میای)166 :1389 ،ا مرتکب نشود؛ مسامحه ای که کوهن معتقاد باود
تاریخنگاری موجاود در عصار او آلاوده باه آن اسات )(Kuhn, op.cit: 3؛ عصاری کاه جوگنگاه
اثبات رایان و تمربه رایانی بود که دستیابی به علم را صرفاً حاص تمربه ،آزمایش و مشااهدات
عیای میدانستاد (فی24 :1389 ،؛ فتحیزاده 15 :1384 ،و  )Mendie, Ejesi, 2014: 4,5;16و
1. Kuhn
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ایشان در مقا تاریخنگاری علمی صرفاً بر زارههای تاریخیای که به یافتاههاای معتبار کااونی
ماتهی میشد ،تمرکز نماوده ،ماابقی را غیرعلمای تصاور مایکردناد .عما باه ایان سابک از
تاریخنگاری که به تاریخنگااری ویگای ( )Whig Historiographyمعاروف اسات ( Butterfield,
 ،)2002: 18; Torr, 2000: 54, 55اه به نتایج غیرماتظره مامر شده است؛ بهنحاوی کاه خاود
کوهن ا که قب از اتخاذ نگرش پارادایمی،آموزشدیدۀ مکتب نیوتن بوداا در مطالعاات تااریخی
خود فتههای ارسطوییان در علم فیزیک را زافه میدید و توجیاه آنهاا بارای او دشاوار باود.
هاگامی این مهمالت در نظرش عقالنی جلوه کرد که تغییر نگرشی اساسی را از فیزیک نیاوتای
به فیزیک ارسطویی 1در خود ایماد نمود (مقد حیدری ،پیشین .)16 :وی به این نتیمه رساید
زمانی میتوان از آثار و فتههای پژوهشگران یک عصر قضاوت درست داشات کاه تاجاایی کاه
ممکن است با پیشفراهای ذهای ایشاان باه مساائ نگریسات ( .)Huene, op.cit: 287ایان
لحظۀ تغییر نگرش ،نقطۀ عطفی بود که کاوهن را باه وارو نگارش پاارادایم رهاماون سااخت
( )Kuhn, op.cit: 10و بهواسطۀ جذابیتی که داشت ،لرزههای این زلزله ،ساحت علاو انساانی و
اجتماعی را نیز بهلرزه درآورد (تریگ.)15 :1384 ،
همان ونه که کوهن از دریوۀ مطالعۀ تاریخی به وجود پارادایمهای علمی در علاو وبیعای
رهامون شد ،میتوان از ذر اه تاریخنگاری حقوقی به سبک پارادایمی ،به ساوی پاارادایمهاای
حقوقی هدایت ردید .الها یری از کاوهن ایان نتیماه را باهارمغاان آورد کاه بادانیم در ادوار
مختل بین اعضای هریک از جوامع حقوقی مبانی و دستاوردهای مشترکی وجود دارد که اغلب
حقوقدانان را به خود جذب نموده ،بهاندازۀ کافی ظرفیت مسئلهسازی و ظرفیات ارائاۀ راهحا
جهت ح مسائ را دارد و این قشر را به ح آن مسائ و تحقیقات علمی رهاماون و مشاغول
میسازد ) (Kuhn, op.cit: 10و این مبانی و دستاوردها هستاد که به تحقیقاات حقاوقی جهات
میدهاد ) .(Ziegler, 1998: 571, 572محایط هویاتداری کاه بار مبااای ایان دساتاوردهای
مشترک شک می یرد و روز به روز بهواسطۀ مسئلهسازی و فرایاد ح مسئله و رفع بحارانهاا
قدرتمادتر میشود ( ،)Vries, 2013: 9, 10در اندیشۀ کوهن ،همان پارادایمهای علمایاناد کاه
سراغ رفتن از آنها در حقاوق دور از انتظاار نباوده ،ساابقه دارد ) (Collier, 1993: 842و باه
اعتقاد استادانی چون پیتر زیگلر درورت مییابد ).(Ziegler, op.cit: 571, 572
این سبک از قلمروشااسی حقوقی نیازماد آن است که تاریخنگار حقوقی از سویی باا توجاه
به پیشفراهای ذهای دوره ای که قصد شااسایی آن را دارد ،به زارههای حقوقی نظر بیفکاد

 .1ارسطوییان معتقد بودند اجسا ساگین وبق وبیعت خود به سمت پایین میآیاد .این نتیمه نزد کاوهن مهما
مینمود ،چراکه در مکتب نیوتن ،سقوط نه به خااور وبیعات آن ،بلکاه ناشای از نیاروی جاذباه باود (مقاد
حیدری ،پیشین.)15-18 :
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( .)Lobban, 2012: 11در این مقا  ،مورخ به معرفت درجۀ اول حقوقی سمتوساو ماییاباد .از
سوی دیگر ،گز است نگاهی بیرونی به زارهها داشته باشد و آنها را در بافتی که قارار دارناد،
فهم نماید و با این اقدا  ،او به مقا معارف درجۀ دو پا مینهد (سروش .)204 :1393 ،ایان دو
مقا ممکن است ذهن متأمالن را به دو انۀ معروف تاریخنگااری درون رایاناه ( )Internalismو
برون رایانه ( )Externalismهدایت نماید که به اعتقاد آدولفو جیولیانی ،استاد فاالنادی ،ریشاه
در آرای وتفرید گیبایتس )1646-1716( 1دارد ) .(Giuliani, 2013: 44برون رایای ،در روناد
تاریخ نگاری حقوقی بر محتویات غیرحقوقی (اقتصادی و اجتماعی و غیره) تمرکز داشته ،از تأثیر
آنها بر حقوق سخن میراند و درون رایای ،توجاه باه ازارههاای ماطقای و فکاری (دکتارین)
درونحقوقی را پیشۀ خود قرار میدهد ( .)Parker, 2010: 588به این ترتیب ،این پرساش قابا
ورو خواهد بود که با وجود تقسیمبادی معروف تاریخنگااری درون رایاناه و بارون رایاناه ،آیاا
دیگر ممالی برای تاریخنگاری پارادایمی باقی میماند؟ نسابت تااریخنگااری حقاوقی باه سابک
پارادایمی ،با این دو انه چگونه است؟ آیا میتوان قائ بود کاه تااریخنگااری پاارادایمی ماهیتااً
وابسته به این دو انه است؟ ا ر تفاوت ذاتی وجود دارد ،آیاا ایان تفااوتک حکایات از تفااوت در
سبک است؟ چه تفاوتها و تشابهاتی میان آن دو وجود دارد؟
عالوه بر پرسشهای یادشده ،برای پژوهشگری که به متدولوژیهاای تااریخنگااری آشااایی
دارد ،این پرسش نیز مطرو است که نسبت تااریخنگااری پاارادایمی باا تااریخی اری حقاوقی
( )Legal Historicismچیست؟ تاریخی ریای کاه روناد تااریخ را یکساره مایبیااد و نیاکاان
اندیشههای فعلی را در ذشته جستمو میکاد و به تکام آنها تأکید دارد .ابهامات در خصاوص
رابطۀ بین این دو سبک تااریخنگااری هاگاامی بیشاتر مایشاود کاه بعضای از مشخصاههاای
تاریخنگاری پارادایمی ماناد ک رایی ،ذهن را به مشابهت این دو سبک از تاریخنگاری معطاوف
داشته ،این سؤال ایماد میشود که آیا ریشههای تاریخنگاری حقوقی پاارادایمی را مایتاوان در
تاریخی ری بازیافت؟ آیا اعتقاادی کاه کاوهن باه وقاوع انقاالبهاای علمای دارد و مقطعای و
سسااتی بااودن تاااریخ علاام را نتیمااه م ایدهااد ،بااا یکرااارچگی ،یکاااواختی و پیوسااتی کااه
تاریخی رایان برای تاریخ متصورند ،و به هر حال به معاای نوعی کلای رایای اسات ،سااز اری
دارد؟ مؤانست و یا مفارقت این دو نوع از تاریخنگاری ا یعاای پاارادایمی کاه سساتی اسات و
تاریخی ری ای که پیوستی استا چه تأثیری بر مسیر تاریخنگاری حقوقی به سابک پاارادایمی
می ذارد و چه ارتباوی بین آنها میتواند شک یرد؟ در تاریخنگاری پیوستی ،حقوق وبیعتای
انباشتی دارد و این وجهۀ آن یادآور خصوصیت خطی بودن تاریخنگاری حقوقی ویگی است ،اماا
تاریخنگاری پارادایمی دقیقاً واکاشی روششااختی در مقابا تااریخنگااری ویگای باوده اسات.
1. Gottfried Wilhelm Leibniz
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روشن است که یافتن ریشههای مشترک و نقاط تمایز این روشها ،میتواند به تعیین مؤلفههای
تاریخنگاری پارادایمی و مؤلفههای تاریخنگاری حقوقی پارادایمی کمک کاد.
در این پژوهش ،ابتدا به سبک مطالعۀ مبتای بر ادداد ،به مؤلفۀ دد ویگیزمی تااریخنگااری
حقوقی پارادایمی پرداخته ،نسبت تاریخنگاری پارادایمی حقوقی را با تاریخی ری حقوقی تبیین
میکایم ،سرس با تبیین تاریخنگاری برون رایانه و درون رایانه ،مااسبت و رابطهای را که باین
این تقسیم و تاریخنگاری پارادایمی وجود دارد تحلی میکاایم ،و سارانما بارای تبیاین بهتار
تاریخ نگاری پارادایمی ،ویژ ی سستی تاریخ نگاری پارادایمی حقاوقی را باا مشخصاۀ پیوساتی
تاریخنگاری تکام رایان حقوقی ( )Legal Evolutionistsمقایسه نموده ،مؤلفههای تاریخنگااری
پارادایمی را تبیین میکایم.

 .1تاریخنگاری ضد ویگی ()Anti-whig Historiography
تاریخ نگاری حقوقی پارادایمی متکی به روش غیرویگی است .ویگ ( ،)Whigنا حزبای سیاسای
در انگلستان قرن نوزدهم است که مورخان این حزب تالشهای سیاسی ا اجتمااعی اساالف را
صرفاً به محور آزادیخواهی ربط داده ،سایر فعالیتهای ذشتگان را مورد بیتاوجهی قارار مای
دادند ) .(Torr, Op.Cit: 52,53اصطالو تاریخنگاری ویگی ابداع هربرت باترفیلاد 1اسات کاه باا
نگارش کتاب خود با عاوان تعبیر ویگی از تاریخ ،در سال  1931وارد ادبیات تااریخنگااری شاد
) .(Butterfield, Op.Cit : 2,3در این روش ،تاریخنگار تاریخ را باه شاک خطای و باا رویکاردی
ارزشمحور دنبال میکاد؛ ماظور از ارزش ،ایده و دید اهی است که باا ایادههاای اماروزین ماا
ساز ار بوده ،پیشرفت را موجب شدهاند و دد ارزش یاا امار باد ،ایادهای اسات کاه باا اندیشاۀ
امروزین ما همخوانی و سااز اری نادارد ) Butterfield, Op. Cit: 10؛ میاای ،پیشاین.)113 :
مخالفت با تاریخنگاری ویگی ،یکی از معیارهای اصلی تاریخنگاری کوهن است و البتاه ،خاالی از
مودع فلسفی ک رایای ( )Holismوی نیسات ( .)Huene, op.cit :284ایان موداع کاوهن از
اولین جمالت کتاب ساختار انقالبهای علمی کامالً نمایان است که بیان میدارد ا ار تااریخ را
چیزی فراتر از انباشت وقایع و حکایات بدانیم ،تحاول شاگرفی در تلقایای کاه از علام داریام،
بهوجود خواهد آمد(.)Kuhn, Op.Cit : 1
تاریخنگاری ویگی ماحصر به تاریخ نگاری عمومی نبوده ،بلکه در ساحت تااریخنگااری علاو
نیز راه دارد ) .(Torr, op.cit: 52اصلیترین مؤلفۀ تاریخنگاری به سبک ویگی این است که مورخ
با توجه به دانستهها و پیشفراهای امروزین خود به تاریخنگااری مایپاردازد (Butterfield,
)op.cit: 20کااه اصااطالحاً بااه آن عصاارزد ی ( )Presentismمای ویاااد و برخاای آن را مقابا
1. Herbert Butterfield
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زمیاه رایی ( )Contextualismقرار دادهاند (ویلساون 100 :1387 ،و  .)101ایان باه آن معاای
است که تاریخنگار حقوقی از پامرۀ علم امروزینا در خصوص جزئیات و کلیات ،یعای نظریاات،
نهادها ،ایدهها ،مفاهیم ،قواعد ،اصول و روشهای استدگل و استاباط و نیز ودعیت و نسبتی که
حقوق نسبت به سایر علو داردا به شااخت و تحلی زارههای حقوقی تاریخی میپردازد؛ برای
نمونه ،ا ر مورخ حقوقی با برداشت مدرنی که از حق در ذهن دارد و آن را درونانسانی (ساوژه)
یا به عبارت دیگر ،ذاتی می یابد ،به حقوق یونان و یا حقوق رو مراجعه نماید ،وبیعی است کاه
فهم دقیق و یا کاملی از حق حقوق وبیعی کالسیکا که ریشه در وبیعت اشیا داردا و مفاهیم
همعرا با آن هموون حق بودن بهدست نخواهد داد ()Villey, 1969: 146؛ زیرا مورخ باا ایان
اقدا سادهلوحانه ،ریشههای دوردست اندیشههای فعلی را دنبال میکاد و اندیشههاای اماروز را
به تاریخ ذشته تحمی مینماید (تیرنی .)12 :1396 ،لذا ،باترفیلد تأکید بر این دارد که ماورخ
راستین باید ذشته را بیورفانه و از ماظر سادۀ ذشاته ببیااد ()Butterfield, op.cit: 20؛ در
تاریخنگاری حقوقی دد ویگی ،مورخ از ماظر هر بافت تاریخی به مفهو حق مینگارد و تفااوت
متن را مد نظر دارد .محقاق ویگای بایش از ایاکاه باه تفااوتهاا توجاه نمایاد ،درپای یاافتن
مشابهتهاست؛ یعای ایدهها و مفاهیم فعلی را مطلقاً همان ایدههاا و مفااهیم و نهادهاای کهان
میبیاد و این همان شاخصهای است که باترفیلد مودع تاد در مذمت آن داشت (Butterfield,
) .op.cit: 22تالی فاسد این شاخصه این است که مورخ از یک سو ،جریانهایی را که به ظان او
مانع بهحساب میآیاد محکو کرده ،به فریاد موافقان پیشین خویش اجابت می ویاد .از ساوی
دیگر ،مورخ ،به بافت یا متای ( )Contextکه حقوق و زارههای حقوقی در آن ایمادشده و رشد
یافتهاند ،توجه نمیکتد ( میای ،پیشین 117 :و .)120
عدهای معتقدند سؤاگتی با بنمایۀ ویگی ،یعای همان پرسشهایی کاه ریشاه در دانساتههاای
امروز دارند ،موجب پدیداری این سبک از تااریخنگااری مایشاود ( میاای ،پیشاین .)116 :داد
ویگیز ها این سؤاگت را از اساس اشتباه میداناد ) ،(Kuhn, op.cit: 2زیرا بهنظر مایرساد تماامی
ذشته با پیوید یهایش بهمرور تبدی به تمامی امروز با پیوید یهای خاص خاود شاده اسات
( میای ،پیشین 116 :و  )117و نمیتوان تاریخ را بارای توجیاه محتاوای خااص اماروزین ماورد
استفاده قرار داد ) .(Alvargonzález, 2013: 85به تعبیری ،سؤاگتی که موجب میشاود تاا واقعاه،
ایده ،نهاد ،قاعده ،اص حقوقی یا هر مفهو مافردی ،جادای از باافتی کاه در آن قارار دارد ماورد
بازبیای قرار بگیرد ،شک یری تاریخنگاری ویگی را نتیمه میدهد و این دقیقاً نقطۀ مقاب هویات
جمعی ( )Collective Identityهر علم اسات کاه نگارش پاارادایمی تأکیاد بار آن دارد .(Vries,
) op.cit: 9, 10مراد کوهن از هویت جمعی علو  ،یعای ایاکه دستاوردهای مشاترک باین اعضاای
جوامع علمی ،موجب میشود که تمامی زارههای علمی (اعم از آنوه از نگاه اماروزی ماطقای یاا
غیرماطقی دیده میشوند) ماسمم و مرتبط به یکدیگر فهمیده شوند ).(Kuhn, op.cit: 3, 4, 10
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سؤاگت ویگی در تحقیقات فقهی ،حقاوقی و اصاولی نیاز ساابقه دارد؛ بارای نموناه ،شااید
سؤاگتی که مبدع ،وادع ،کاش  ،مؤسس ،مصا و یا نظا دهادۀ علم اصول را در تااریخ ساراغ
می یرند ،بتوان در زمرۀ سؤالها با بانمایاۀ ویگای باهحسااب آورد .ا ار محققای اکااون و باا
دانستههای فعلی خویش ،از رئوس ثمانیه در علم اصول ،و بهویژه از بایان ذار ،مودوع ،غایات و
فایده سراغ می یرد و بحث و فحص نسبت به این رئوس را بهوور یکاواخات باه درازای تااریخ
میکشاند (ناوقی ،)183،186،195 :1393 ،وبیعی است که در یار تااریخنگااری ویگای شاده
است؛ زیرا این سؤاگت و پاسخ آنها اساساً متعلق به امروز بوده ،فضای فکری فعلی پژوهشگر آنها
را به او القا می کاد ؛ لذا بعید است پاسخگویی به ایان مساائ  ،جاز باا قبوگنادن افکاار اصاولی
امروزین به ذشتگان ثمرۀ دیگری داشته باشد (محقق داماد ،پیشین 15 :و 16؛ رجی:1385 ،
 25و  .)26در این موارد ،پژوهشگر با اشراف کام کاونی کاه باه موداع ،نقاش و جایگااه علام
اصول و اجزا و محتویات آن در خصوص نهادهایی چون اجتهاد و نسبت به علومی چاون فقاه و
فلسفه دارد ،بهدنبال پاسخگویی سؤاگت پیش فته است و ویا مودع ،نقاش و جایگااه کااونی
این علم را در تمامی اعصار یک جور میبیاد .این ونه است که کوهن به دپارتمانهای تادریس
فلسفۀ زمان خود وعاه میزند که فیلسوفان و استادان این دپارتمانها باا خاوانش اثار قادیمی
بهوور ماظم ،دید اهها و موادع نویساده را نسبت به مسائ کااونی ،جساتمو مایکاااد و باه
دنبال آن اند تا متن نویساده را با توجه به آموزههای مدرن نقد و تفسیر کاااد (کاوهن:1392 ،
)84؛ باابراین ،نمیتوان عق رایی ( )Rationalismامروزین را به اندیشههای ابن رشد بر رداناد
(محقق داماد ،پیشین 7 :و  )8و شخصیتها را از بستری کاه در آن قارار دارناد خاارو نماود و
خطی مستقیم بین افکار آنان و امروز ترسیم کرد .ترسیم چاین سایر خطای ممکان اسات باه
انحراف اندیشه مامر بشود؛ وانگهی ،مامر به قهرمانپروری مای شاود کاه خاود یکای دیگار از
شاخصههای تاریخنگاری ویگی است).(Butterfield, op.cit: 24
اهی پرسشهای امروزین مشاک را دوچاادان مایکااد و آن زماانی اسات کاه ساؤال از
پارادایمی (اول) برخیزد و پاسخ آن در پارادایم رقیب یا نامتمانس (پارادایم دو ) جستمو اردد
و محقق بر آن باشد که پاسخ این سؤال را بر مباای سابقۀ تاریخی پارادایم دو در واول زماان
پاسخ وید .برای مثال ،این پرسش که آیا مفهو حق مانع واقع رایی است ،پرسشی اسات کاه
در پارادایم مدرنیته که مبتای بر دو انۀ متافیزیک و واقعیت اسات ،مطارو مایشاود و جسساتن
پاسخی برای آن در پارادایم حقوق وبیعی کالسیک ارسطویی که به دیالکتیک واقعیت و ارزش
تکیه دارد ،درست نخواهد باود ()Villey et Villet, 1946: 202; Planty-Bonjour, 1986: 153؛
این ونه است که بعضی از معاصران با فراست تأکید بر این دارناد کاه بادون محایطشااسای و
بیتوجه به پارادایمهای حقوقی نمیتوان و نبایاد مسائلۀ حقاوقی مطارو اردد (حکماتنیاا و
کاظمیای 4 :1389 ،و .)5
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بهوور کلی ،تاریخ نگاری ویگی خطی ،مستقیم ،شفاف ،قهرمان ساز و همراه با قضاوت ارزشی
است )(Butterfield, op.cit: 25؛ درحالی که تاریخنگاری پارادایمی نگاهی ک رایانه داشته ،باه
این نکته توجه میکاد که هر نظریه و مفهومی به یک کلیت مستق تعلق دارد .کاوهن نیاز باا
اتکا به همین نگاه ک رایانه ،برای ساختار و هادسۀ هر شاخۀ معرفتی ،نقشی تعیینکااده قائ
بوده است (صادقی ،پیشین106 :؛ صادقی.)133 :1395 ،

 .2التقاط تاریخنگاری درونگرایانه و برونگرایانه
تقسیمبادی تاریخنگاری درون را و برون را ،مفهومی دیرآشاا در تاریخ و فلسفه علم اسات ،اماا
این دو انه از سوی بسیاری از مورخان و فیلسوفان علم مورد انتقاد قرار رفته اسات ( Yturbe,
)1995: 71؛ با این حال ،تعیین مودع و جایگاه تاریخنگاری حقوقی پارادایمی در خصاوص ایان
دو سبک از تاریخنگااری دارورت دارد ،چراکاه ظهاور سابک تااریخنگااری پاارادایمی باا ایان
تقسیمبادی در تالقی بوده است (.)Bird, 2015: 28

 .1 .2تاریخنگاری برونگرایانه و درونگرایانه
مودوع مطالعۀ تاریخ علم ،مطالعۀ عوام مسبب و تعیینکااده در هر معرفت است .این عواما ،
برخی ذاتی و درونی علماند و برخی دیگر ،عَرَدی و بیرونی آن علم بهحساب میآیاد (زیبااکال ،
)363 :1377؛ تاریخنگاری درون را به نقش عوام ذهای و ماطقی درون خود علم تأکیاد دارد
(اصطالحاً عوام هاماری ،مرتبط ،ماطقی و عقالنی آن علم) و معتقد اسات مساائ و نظریاات
جدید در علم مولود شرایط ماطقی درون خود علماند؛ اما تاریخنگاری برون را ،تأکید بار نقاش
عوام بیرونی ،ازجمله عوام اجتماعی و اقتصادی (اصطالحاً عواما غیرهامااری ،غیرمارتبط،
غیرماطقی و غیرعقالنی آن علم) دارد ( میای .)22 :1393 ،بهوور کلی ،یکی محتاوای علام را
بررسی نموده که به متن رایی ( )Textualismنزدیک است و دیگری زمیاه را مورد تاریخنگاری
قرار میدهد که با بافت رایی ( )Contextualismقرابت دارد ).(Nnaji,Lujan, 2016: 100
در علم حقوق ،همان ونه که حقوق دانان حقوق امروزین را از دو چشماناداز درون رایاناه و
برون رایانه مورد مطالعه قرار میدهاد و یا تأکیاد بار هریاک از آنهاا دارناد (Litowitz, 1998:
) ،128مورخان حقوقی نیز تاریخنگااری بارون رایاناه و درون رایاناه را سارلوحه قارار دادهاناد
) .(Lobban, op.cit: 3, 4باابر ادعای جولیانی ،ماشاأ تماایز تااریخنگااری درونای و بیرونای باه
گیبایتس بازمی ردد؛ کسی که اذهان را به این توجه داد که مطالعۀ تااریخی حقاوقی ،درونای
(محتوای حقوق) و یا بیرونی است ) (Giuliani,op.cit :44و زارههای حقوقی از سایر ازارههاا
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(ازجمله زارههای سایر مکانیسمهای حاکم بر رفتار) متمایز میباشاد .1رواو این تقسایمباادی
به قرن نوزدهم برمی ردد؛ هاگامیکه تفکر محض ( )Purityپاداشتن حقوق یا به عبارت دیگار،
اندیشهای تلقی کردن آن رواو پیدا کرد؛ یعای زمانی که این تفکر رونق رفت کاه حقاوق مای
تواند جدای از متای ( )Contextکه در آن اعمال میشود ،فهمیده شود و مطاابق باا ایان بااور،
حقوق باید با کاار ذاشتن متن ،از هر ونه ناخالصی رها شود؛ ایان اندیشاه ،ریشاه در تفکارات
سات حقوقی اروپای قاارهای ( )continental legal traditionازجملاه افارادی چاون کریساتین
ول  2و گیبایتس داشت؛ کسانی که معتقد بودند حقوق را میتوان یا باید از وقایع ( )factsجادا
ساخت ).(Giuliani, op.cit: 43-45
3
در تاریخنگاری حقوقی درون را که ر ههاای مشاترک زیاادی باا فرمالیسام حقاوقی دارد
( ،)Weinrib, 1998: 953به تاریخ فکری حقوق توجه میشود و مورخ ،تکوین و توسعۀ ایادههاا،
مفاهیم و نهادهای حقاوقی را توصای مایکااد ) .(Pathak, 2019: 8; Bauling, 2017: 2ایان
سبک از تاریخنگاری مختص حقوقدانان است ( )Lobban, op.cit: 3و به تعبیر روبرت اوردون،
استاد تاریخ حقوق امریکا ،مورخ حقوقی درون را در درون محفظهای قرار می یرد که سرشار از
محتویات حقوقی (اصول ،قواعد ،دکترین و فاون) است .ماابع او و نیز مودوعات اصالی مطالعاۀ
او همه حقوقیاند و مورخ ،ازارههاای حقاوقی را زنمیارهوار ،متصا باههام و برحساب ساایر
پدیدههای حقوقی معااا مایکااد ( .)Parker, op.cit: 588; Pathak, op.cit: 7در ایان روش ،از
ورفی ،فرایاد اندیشۀ دانشمادان بازسازیشده ،و از سوی دیگر به روش عقالنی و معقاول وارو
نظریات و نوآوریهای دانشمادان توجه شده (صادقی ،پیشین )109 :و بر این امر صحه ذاشته
میشود که نتایج معقول حقوقدانان ،حاص کاربرد درست قواعاد روششااسای اسات و نتاایج
نادرست دید اههاای دانشامادان باه کاربسات نادرسات روشهاای علمای ماتساب مایشاود
).(Stobbs, 2011: 103; Kuhn, 1970: 144

این درحالی است که در تاریخنگاری برون ارا ،ماورخ باه ارتبااط و تعاما باین حقاوق یاا
زارههای حقوقی با اجتماع یا درک محیطی که حقاوق در آن اعماال مایشاود ،مایپاردازد و
تحقیقات تاریخی او متکی به تأثیرات متقاب این دو است ) .(Parker, op.cit: 588سابک بارون
رای تاریخنگاری حقوق وابسته به زمیاۀ اجتماعی حقوق اسات )(Pathak, op.cit: 8؛ در واقاع،
در تاریخنگاری برون رایانه ،حقوق عمالً بهعاوان یک واقعیت درنظر رفتاه مایشاود کاه بایاد
 .1در تقسیمبادی درونی و بیرونی همواره این چالش وجود داشته که به لحاظ مصداقی ،معیار تمایز زارههای حقوقی و
غیرحقوقی چیست ( .)Lewis, Lobban, 2003 :34,35به بیان دیگر ،همان ونه که برخی از اندیشمادان به آن
پرداختهاند ،ماظور از معاا و مفهو و ویژ یهای حقوق چیست؟ (هارت23 :1390 ،؛ راسخ.)14-16 :1385 ،
2. Christian Wolff

 .3مدافعین فرمالیسم حقوقی یا صورت رایی حقوقی تأکید بر این دارند که تفسیر قانون یا حقوق را بایاد از وریاق
واژ ان آن و بهعبارتی از یک پایگاه درونی انما داد ).(Weinrib, 1998: 1014
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مورد تمزیه و تحلی قرار یرد .در این روش ،ماابعی که مورد استفاده قارار مای یرناد ،متاون
معمول حقوقی نبوده و تمرکز مطالعه بر روی حقوق نیست؛ لذا ،این نوع از تاریخنگااری را نمای
توان تاریخ حقوق نامید ) (Lewis, Lobban, op.cit: 34و ویا این سبک ،حرفۀ مورخان است و
نه حقوقدانان ).(Lobban, op.cit: 4

 .2 .2موضع تاریخنگاری پارادایمی نسبت به تقسیم درونگرایانه و برونگرایانه
ازآنما که یکی از ارکان تاریخنگاری پارادایمی ،مخالفت باا سابک تااریخنگااری اثباات رایاان و
شاخصۀ عصریزد ی آن است ) ،(Butterfield, op.cit: 20ممکن است این ونه به ذهن متباادر
شود که تاریخنگاری پارادایمی دد درون رایی است ،زیرا اثبات رایان صرفاً به زارههایی توجاه
میکردند که به علم موجود ختم میشد؛ لذا در سبک تاریخنگاری آنها صرفاً به مباحث هاماری
یا ماطقی درون علم پرداخته میشد و ارزیابی زارههاای غیرماطقای یاا غیرهامااری (از نگااه
ایشان) را وظیفۀ جامعهشااسان معرفت میدانستاد (صادقی ،پیشاین108 :؛ زیبااکال  ،پیشاین:
 .)364از سوی دیگر ،یکی از برجسته ترین مفسران نگرش پارادایمی کوهن ،یعاای پا هیوناه1
آلمانی ،بر این عقیده است که چون تاریخنگاری پارادایمی تأکید دارد که مورخ باید تاالش کااد
تا به اذهان جامعۀ علمی (حقوقی) مورد شااسایی ورود کرده ،با پایشفاراهاای ذهاای آنهاا
باگرد .باابراین ،باید نوعی قرائت هرماوتیکی بهعم آورده وگ زارههای تاریخی مرتبط علمی را
به آن زارههایی که غیرمرتبط هساتاد ،ارجااع داده و ایان باهناوعی تمایا باه تااریخنگااری
درون رایانه است).(Huene, op.cit: 287, 288
بهنظر میرسد نمیتوان تاریخ نگاری پارادایمی را متمای به درون یاا بارون رایای دانسات؛
چراکه در تاریخ نگاری پارادایمی مورخ در تفحصات تاریخیا حقوقی که انما میدهد ،نمیتواند
صرفاً همان باب ،مبحث ،مودوع ،استدگل ،استاباط یا حکم نهایی را که ماظور نظار اوسات ،از
کلیتی که آن حکم در آن قرار دارد جدا ساخته ،بهعاوان نظر نهایی حقوقدان اعال نمایاد .باه
تعبیری در این روش ،مورخ به همان اندازه که پرداختن به زارههایی را که به عقیدۀ او حقوقی
و مرتبط به مودوع فعلی اویاد وظیفۀ خود میداناد ،بایاد باه ازارههاایی کاه آنهاا را حتای
غیرمرتبط میداند نیز توجه نماید؛ زیرا ا ر حقوقدانی در کاار نظر و استاباط حقوقی خود ،باه
زاره های اخالقی نیز در سیر تصمیم خود توجه داشاته باشاد و یاا ایاکاه اکااون و باهواساطۀ
پیشرفت علو روشن شده که فالن زارهای که حقوقدان در روند تصمیم خویش باه آن توجاه
داشته ،بنمایۀ غیرعلمی دارد و از این دست مسائ  ،مورخ نمیتواناد نسابت باه آن بایتفااوت
باشد .ازجمله آفاتی که از این بیتفاوتی حاص می شود این است که بخشی از زارش یا تحلی
1. Paul Huene
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تاریخی که انتخاب میشود ،از سوی محتویات کاونی علم هادایت شاده ،باا هماان زباان بیاان
میشوند و صرفاً آن اجزایی از علم ذشته ارزشاماد تلقای مایشاوند کاه بخاشهاایی از علام
امروزین هستاد ).(Cf. Huene, op.cit: 489
تاریخنگار حقوقی باید توجه کاد که ا ر به دید اه حقاوقداناانی در یاک پاارادایم حقاوقی
توجه مینماید  ،آن دید اه را باید با نظریات همسان در آن پاارادایم ماورد ارزیاابی قارار دهاد؛
چراکه در نگرش پارادایمی به این نکته توجه ویاژه مایشاود کاه معرفات ،هویات جمعای دارد
) (Binkovitz, 2011: 3و این هویت ،بر اساس ارزشهای شااختی مشترکی است که ناخودآ ااه
در اعضای جامعۀ علمی نهادیاه میشود و نمیتوان تصمیمات هریک از دانشمادان را جادای از
آن هویت درنظر رفت .این ارزشهای شااختی از جامعهای تا جامعهای دیگر در دوران مختل
با یکدیگر تفاوت دارند ) .(Huene, op.cit: 489,490ایانهاا نشاان از آن دارد کاه تااریخنگااری
پارادایمی ،نهتاها به زارههای درونی بیاعتاا نیست ،بلکه به آنهاا توجاه ویاژه در عارا ساایر
زارهها دارد .از این رو ،میتاوان فات در سابک تااریخنگااری پاارادایمی ،پاردازش و ارزیاابی
زارههای عقالنی و غیرعقالنیا حقوقی و غیرحقوقیا تقریباً یکساان اسات؛ چراکاه مطاابق باا
نگرش پارادایمی ،با تصور پیشفراهای هر دوران علمی ،بسیاری از زارههاایی کاه اکااون در
ماظر ما غیرعقالنی جلوه میکااد ،عقالنی بوده ،ماطق خاص خودشان را دارند.
با این تفاسیر مرز بین تاریخنگاری برون رایانه و درون رایانه در اندیشۀ پارادایمی فرو مای
ریزد ،چراکه تمییز محتویات درونحقوقی و برونحقوقی در هریاک از پاارادایمهاای مختلا ا
پارادایمهای حقوقی در وول تاریخ یا پارادایمهای همعرا و رقیاب ا تفااوت دارد .لاذا جهات
درک درونی و برونی بودن دادههای هر دوران ،باید با نگاهی آغشاته باه مباانی و دساتاوردهای
مشترک آن پارادایم به زارهها توجه نمود.
بارای نموناه ،چاانواه ماورخ حقاوقی ا همانااد صاورت رایاان ( )Legal Formalistsو یاا
اثبات رایان حقوقی ()Legal positivistsا اعتقاد به استقالل علام حقاوق داشاته باشاد (Bix,
) ،2005: 977,978ا ر با دید امروزین خود به سمت زارههای حقاوقی تااریخی بارود ،وبیعای
است که رغبت به تاریخنگاری درون رایانه داشته ،همان سلوک اثبات رایان را تکرار میکاد .به
تعبیری ،در این روش ،ا ر مورخ در پارادایمی سیر کاد که مفاهیم و زارههای حقوقی در ساایر
هامارهای مکانیسمهای حاکم بر رفتار (هامارهای اخالقی ،اجتماعی ،ساتی ،مذهبی ،فرهاگای
و غیره) ادغا شده باشاد ،زارههای حقوقی را متمایز از سایر زارهها درنظر رفته و برای آنهاا
هویتی ممزا از سایر هامارهای موازی قائ میشود؛ لذا به هاگا تاریخنگاری ،زارههایی را کاه
حقوقی مییابد  ،از بستر تاریخی که در آن قرار دارناد بیارون کشایده ،باه تحلیا مایپاردازد؛
درحالیکه توجه به این تمایز قطعاً نتایج متفاوتی را در تحلی نظا هاای فکاری درپای خواهاد
داشت (شهابی .)68-69 :1397 ،در این روش ،تاریخنگار صرفاً به تاریخنگاری درونحقاوقی و از
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نوع ویگی پرداخته که از زیانبارترین تاریخنگاریها است؛ چراکه مورخ در ایان روش مفااهیم را
در سیاقهای نامرتبط ( زارههاای حقاوقی را در ازارههاای غیرحقاوقی و بارعکس) جساتمو
میکاد (صادقی ،پیشین ،)108 :یا به عبارتی دیگر ،مورخ در این سبک پدیدههای حقاوقی را از
متن خاصی جدا نموده ،سعی بر این دارد که مطابق با مطلاوب خویش،آنهاا را باا هار محیطای
مرتبط سازد ) .(Giuliani, op.cit: 46در سدههای اخیر بهواساطۀ تخصصای شادن رشاتههاای
علمی و همواین رایشهای درونرشتهای که برخی آن را آسیبزا مایدانااد (راساخ:1395 ،
 21و  ،)22این سبک از تاریخنگاری در ادبیات حقوقی نیز رواو بیشتری یافته است.
همواین ا ر محققی اعتقاد به عد استقالل علم حقوق داشته باشد (بادیای )25 :1385 ،و
با دخالت دادن علام اماروزین خاود باه تااریخنگااری براردازد ،ظااهراً از سالوک تااریخنگااری
اثبات رایان متمایز میشود و به تاریخنگاری برون رایی رایش پیدا میکاد؛ اما نباید ازیاد بارد
که شاخصۀ اثبات رایان یعای عصرزد ی ،در این فرا نیاز تکارار مایشاود ،زیارا اتفااقی کاه
می افتد این است که مورخ با ودعیت و نسبتی که برای علام حقاوق ،نسابت باه ساایر علاو و
معارف در زمان کاونی درنظر دارد ،به سراغ زارههای تااریخی مایرود کاه ایان سابک هام از
تاریخ نگاری پارادایمی فاصله دارد؛ باه ایان دلیا کاه ممکان اسات آن دورانای کاه ماورخ باه
تاریخ نگاری مشغول است ،ودعیت علم حقوق نسبت به سایر معارف و علاو باه سایاق کااونی
نباشد (شهابی 68 :1397 ،و 69؛ شهابی.)71-73 :1388 ،
باابراین ،مورخ در تاریخنگاری پارادایمی بهوور کلی نگااه اماروزین خاود را کااار ذاشاته،
خویشتن را در بستر تاریخی قرار میدهد .این دقیقاً معیاری بود که کوهن متأخر به آن ارایش
پیدا کرده و برای ادغا دو سبک تاریخنگااری بارون رایاناه و درون رایاناه تاالش کارده اسات
(زیباکال  ،پیشین .)282-284 :ر ههای این سبک از تااریخنگااری را در حقاوق غارب در آثاار
افرادی هموون میتلاد ،1میلسو  2و جیمز ویالرد هارست ،3پژوهشگران انگلیسی و امریکایی ،می
توان مشاهده کرد؛ کسانی که تأکید داشتاد نباید از دریوۀ نگاه دکترین حقوقی معاصر به تاریخ
حقوق وارد شد ،و از سوی دیگر ،خواهان توجه خاص به شرایط پیرامونی جهت مطالعات تاریخی
حقوقی بودند ) .(Lobban, op.cit : 11, 14-16بین این روه و بسیاری از تاریخنگاران مشاابه در
خصوص ایاکه تاریخ نگاری به این سبک رسالت کیست ،اختالف نظر وجود دارد؛ میتلاد معتقاد
بود صرفاً دانشآموختگان حقوق در این امر توفیق مییاباد که بهنظر میرسد او به تاریخنگااری
درون رایانه نزدیک شده است؛ چراکه مورخ حقوق دان به تاریخ فکری حقاوقی تمایا دارد .در
مقاب  ،برخی درورتی در داشتن تحصیالت حقوقی ندیاده ،تفحاص در تااریخ حقاوق را حرفاۀ
1. Maitland
2. Milsom
3. James Willard Hurst
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مورخان میداناد ) .(Lobban, op.cit: 11, 14-16میلسو نیز باور دارد مورخ باید دانش حقوقی و
همعرا آن ،قدرت تخی و تصور قوی داشته باشد که بتواند ودعیت فکری خویش را در دوران
مورد بررسی قرار دهد )(ibid؛ این اندیشه نزدیکی بیشتری با تاریخنگاری پارادایمی دارد؛ چراکه
کلیت آثار کوهن ،بیانگر این است که او بنمایۀ علمی را در ماورخ پایشفارا قلماداد نماوده،
مااقشهای در آن ندارد )Kuhn, op.cit: 10؛ مقد حیدری ،پیشین.)16 :

 .3تاریخنگاری به سبک گسستی (تقابل با داروینیسم حقوقی)
روبرت وردون معتقد است ،امروزه در بین بسیاری از مورخان این عقیاده وجاود دارد کاه کاار
مورخ حقوقی این است که دکترین ،تئوریها و نهادهای امروزین حقوقی را به اولین ریشههاای
قاب کش آنهاا باز رداناد و نشاان دهاد کاه چگوناه آنهاا از ایان ریشاههاا باه جدیادترین و
پیشرفتهترین شک های خود تکام یافتهاند ) .(Gordon, 1976: 462این سابک از تااریخنگااری
در قالب دو رویکرد کلی ظهور کرده است :رویکرد اول ،دیاد اهی اسات کاه باه سامت مکتاب
تاریخی رایش داشته ،حقوق را نه بر مباای تمزیه و تحلی آرمان رایانه (پژوهشاکدۀ حاوزه و
دانشگاه ،)141 :1381 ،بلکه محصول روو ملت و وجدان اجتماعی مایداناد (کاتوزیاان:1385 ،
 138و  )139که در وول زمان تکام یافته است .رویکرد دو  ،رغبتی به تاریخ ستردۀ ایدههاا
در اجتماع برای درک روو ملت نشان نمیدهد ،اما در عوا ،باهدنباال مظااهر و تملیاات روو
ملت در دکترین حقوقی است؛ یعای تأکید بر محافظت و پاسداشت دیاد اههاای حقاوقداناان؛
حقوقدانانی که مفاهیم حقوقی را که در دل عرفها و آداب و رساو اجتمااع مشخصای وجاود
دارند بیارون کشایده ،تکمیا ماینمایااد ) .(Lobban, op.cit: 4; Gordon, op.cit: 462وجاه
مشترک این دو رویکرد در این است که از ماظر آنها ،فرایاد تاریخی به شک پیوستی و بادون
انقطاع در وول تاریخ ادامه دارد .نقطۀ تالقی این دوسبک را در دارویایسم اجتماعی و یا بهواور
خاص ،دارویایسم حقوقی میتوان خالصه نمود که اصطالحاً به مکتاب تکاما رایاان حقاوقی
( )School of Legal Evolutionistsمعروفاند و این تکام رایی حقاوقی را باا شادت و داع
4
متفاوت در اندیشههای افرادی هموون ساویای ،1سرهاری مین ،2جان هاری ویگمور ،3هلمز و
بسیاری دیگر از مورخان و حقوقدانان میتوان مشاهده نمود که در سبک نگااه تااریخی ایشاان
تأثیر بسزا ذاشته است ).(Elliot, op.cit :41-51
برخالف تاریخنگاری پیوستی که محصول دارویایسم حقوقی است ،تاریخنگاری پارادایمی قائا
1. Savigny
2. Sir Henry Main
3. John Henry Wigmore
4. Holmes
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به تاریخنگاری سستی بوده ،فرایاد تاریخ را یکسره نمیبیاد .علات سساتی باودن تااریخنگااری
پارادایمی و تأکید بر ایاکه مورخ در یر یکاواختی در تاریخنگاری نگردد ،ایان اسات کاه در واول
زمان با ظهور مبانی و دستاوردهای مشترکی میان اعضای جامعۀ حقوقی که کاانون بایاادین یاک
نظا حقوقی قرار می یرند ،پارادایمهای حقوقی متفاوتی باهوجاود آماده اسات (Collier, op.cit:
) .840, 841این مبانی ،ظرفیت ورو مسئلۀ حقوقی و همواین ظرفیت ح این مسائ را در خود
نهفته دارد ( ،)Vries, op.cit: 11و نقشی را ایفا میکاد که ویی هم سؤال از آنها برمیخیزد و هم
جواب ،و این ونه است که به تحقیقات حقوقی جهت میبخشد ()Ziegler, op.cit: 571,572؛ ایان
جهتدهی به سست در دورههای تاریخی مامر میشود .پس از شاک یاری پاارادایم حقاوقی و
آغاز جهتدهی تحقیاق ،دوران تحقیقاات حقاوقی عاادی باهوجاود مایآیاد؛ یعاای دورانای کاه
حقوقدانان در هر کسوتی و با توجه به آن مبانی که الگو بهحساب میآید ،در ساطوو مختلا باه
ح مسائ حقوقی میپردازند ) .)Vries, op.cit: 13,14در فرایاد تحقیقات در ایان دوران ،ممکان
است چالشهایی بهوجود آید که آن پارادایم با تما توان و ظرفیتهایش ناتوان از ح آنهاا باشاد
که کوهن این چالشها را اعوجاو نامید و به عقیدۀ او ،این اعوجاجات هاگامی مشک ساز میشاوند
که بایادهای پارادایم را هدف قرار دهاد که مامر به ازدست رفتن انضباط خاص حاکم بار قاوانین
پارادایم میشوند ) .(Kuhn, op.cit: 52,66در این هاگا است که بحث فروپاشی پارادایمها مطارو
میشود و این فروپاشای هاگاامی سارعت ماییاباد کاه عادهای باا کااار هام آوردن ممموعاهای
انباشتشده از دید اههای ناهمسان ،نقش فضای تافسی را از پارادایم حقوقی مای یرناد (مبلغای،
 .)11 :1382با وی این سیر و ایماد و ظهور دستاوردهای جدیاد و شاک یاری مباانی متفااوت،
پارادایم حقوقی جدید شک رفته ،بهاصاطالو ،شایفت پاارادایمی رخ مایدهاد ( Stobbs, op.cit:
)110, 111؛ باابراین ،با انفکاکی که در دورههای تاریخی حقوقی صاورت مای یارد ،دیگار مماالی
برای یکاواخت و مستمر دیدن تاریخ حقوق باقی نمیماند.
این ویژ ی تاریخنگاری پارادایمی در دنیای حقوق بیسابقه نیست .هرچاد سرهاری ماین ،ماورخ
انگلیسی ،اه سلوک تکاملیستهاای حقاوقی را دنباال نماوده اسات ) ،)Main, 1906: 415-426اماا
ر ههای جزئی از شاخصۀ سستی بودن تاریخنگاری پارادایمی را در آثار او مایتاوان مشااهده کارد؛
آنما که وی با بهتصویر کشیدن مراحلی که جوامع مترقی وی کردهاناد ،بارای نموناه از فرماانهاای
شاهانه به تصمیمات اشراف ،1بیان میدارد که هریک از این مراح از دل مرحلۀ قبلای بیارون آماده،
رشد میکاد و زمیاه را برای تحول به مرحلۀ بعدی آماده میسازد (.)Elliot, op.cit: 43,44
 .1از نگاه مین ،اولین مرحلۀ نظا حقوقی بر مباای تصمیمات پادشاه بود .دستورات او به یکدیگر ارتباط نداشته و
این ونه نبوده است که نظم خاصی بین آن برقرار باشد .درواقع ،آنها کیفیت قانون را نداشته ،صرفاً فرمان بودند.
مرحلۀ بعد ،از دل تصمیمات شاهانه برخاست و سرس آن را تسخیر کرد .تشکی شورایی از اشراف که قدرت شاه
را محدود میکرد ،در این دوران با تشکی پیکرهای از قواعد ،مفهو حقوق زاده شد (.)Elliot, op.cit: 43, 44
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نتیجه
از رهگذر تاریخ نگاری پارادایمی است که هریک از پارادایمهای حقاوقی را مایتاوان بازشااسای
کرد و آنها را از یکدیگر تفکیک نمود .مخالفت با ویگیز و همواین پرهیز از وارو ساؤاگت باا
بنمایۀ ویگیا یعای سؤاگتی که مورخ را بهدنبال خوبها و بدها در تاریخ علم حقوق کشانده ،او
را به قضاوت ارزشی نسبت به شخصیتها سوق دهد و از سویی او را باه یاافتن پاساخ ساؤاگت
امروزین در ذشته ترغیب کاد و همواین موجب برقراری ارتباط مستقیم و خطی بین اکااون
و ذشته ردد -برای تاریخنگاری پارادایمی پیششرط بهحساب میآید .از ساوی دیگار ،ماورخ
پارادایمیاندیش ،با تغییر پیشفراهای ذهای خود و از ورای مباانی و دساتاوردهای مشاترک
اعضای جامعۀ علمی (حقوقی) که قصاد شااساایی آن را دارد ،باه ازارههاای حقاوقی و ساایر
زارهها و مکانیسمهای حاکم بر رفتار نگریسته ،به متن و محتوای علم حقوق مطاابق باا باافتی
که در آن قرار دارد ،توجه میکاد .گزمۀ این مهم ایاست که مورخ حقاوقی نسابتی کاه اکااون
بین زاره های حقوق در خصوص سایر علو و زارههای آن درنظر دارد و همواین رابطهای که
اکاون بین علم حقوق و سایر علو و وقایع و پدیدهها در ذهان دارد ،کااار اذارده ،باه کااوش
تاریخی برردازد ،که نتیمۀ این اقدا وی آن است که او در متن علم قرار رفته ،از تحری تاریخ
حقوق جلو یری مینماید .تاریخ علم حقوق که حکایت از ایماد سست و انقطاعهای متعدد در
ادوار مختل دارد ،مورخ پارادایمی را بر آن میدارد که با اتکا به قوّۀ تخی خویش و همواین با
بن مایۀ اوالعات حقوقی به سمت محتویات تاریخی رفته ،از سوی دیگر وی را ملز میسازد تاا
مطابق با سستهای تاریخی و بافتهایی که در وول دوران ایماد شده است ،زارههای علمای
را دریابد؛ چراکه در هر دوران ،با شک یاری پاارادایمهاای حقاوقی متفااوت ،جهاات و مسایر
تحقیق تغییر یافته ،نمیتوان به سبک تکام رایاان و یاا دارویایسام حقاوقی تماامی نهادهاا،
قواعد ،اصول و دکترین حقوقی را در بلادای تاریخ با یک عیاک نگریست.
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