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مقدمه
تغییر ،الزمه حیات اجتماعی جامعه اات اگر جامعه ر به پویایی حرکت نکند ،دشار میرایی
خواهد شد .بنابراین ،تغییر اجتماعی ضر رت اجتناب ناپذیر جامعه اات از طرفوی در بسوتر
همین جامعه ،موانعی در رااتای مخالفت با تغییر جود دارد .اااااً حیات جامعوه بوه پویوایی،
تحرک نوآ ری اات در کنار تغییرات ،همواره اصول الیتغیور ثوابتی جوود دارد ،شوو
جامعه در ذات خود برخی اصول با رداشتهای الیتغیر در مقاب  ،برخی ارزشهای متغیور
دارد .از طرف دیگر ،جامعه نیازمند ثبات رفتاری هنجاری اات همین ثبات نیوز مویتوانود
تضمینگر پویایی پیشرفت آ باشد .اما اگر جامعه بی

از حد بر ثبوات رفتواری هنجواری

خود تأکید داشته باشد ،تهدیدی برای پویایی آ خواهد بود در مقاب  ،اگر جامعه بی

از حد

در معرض تغییر باشد ،نظم عمومی ،اجتماعی ایاای جامعه دشار تزلزل میشوود .بنوابراین،
جامعه نیاز به ابزاری دارد که بتواند در میانه «تغییر» «ثبات» ایفای نق

کند تنظویمگور ایون

رابطه باشد .جامعه برای برخی از تغییرات خود بورای همراهوی کلیوت جامعوه بوا تغییورات
گسترده نهادینهشده میتواند از ابزارهای نظم حقوقی ااتفاده کند هم مویتوانود در جهوت
مهار تحدید حرکتهای اجتماعی ناهمگو

تهدیدکننده امنیوت اجتمواعی جامعوه ،از نظوم

حقوقی بهره گیرد.
از اوی دیگر ،نظم حقوقی برای پذیرش عمومی در بستر جامعه نیازمند توجه به انتظارات
عمومی تغییرات در نی جامعه اات .شاخصه تغییر اجتماعی ،تحول در ااختارها با رهای
رامی مستقر در جامعه اات مشخصه نظم حقوقی ،تثبیت با رهوا اواختارهای موجوود
اات .این د مؤلفه در تعارض با یکدیگر هستند این تعارض شالشوی جودی بورای جامعوه
محسوب میشود .شگونگی ارتباط این د مقولوه در ثبوات تحوول جامعوه نیازمنود بحو
بررای اات ،که دقت در این امر یافتن نسبت شایسته برای رابطه میا تغییر اجتماعی نظم
حقوقی به تکام حیات جامعه کمک خواهد کرد .یافتن پااخ شگونگی رابطه نقو آفرینوی
نظم حقوقی برای تثبیت نظم پذیرش تغییرات اجتماعی مح تأم اات .اینکه آیوا جامعوه
تغییرات آ صرفاً باید به نظم حقوقی تمکین کند یا نظم حقوقی باید به انتظارات عموومی
تحوالت اجتماعی ایاای اعتماد نماید ،برای انتظام اجتماعی حقوقی جامعه موضوع مهمی
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اات .از این منظر ،جود رابطه منطقی مطلوب برای ح این تعارض ظاهری تبودی آ بوه
همدلی در این نوشتار مدنظر اات.

الف .نظم حقوقی
نظم حقوقی متشک از مجموعه هنجارهای راومی مصووب ااوت کوه انتظوامبخو

رفتوار

اجتماعی جامعه اات .به تعبیری دیگر ،نظم حقوقی «مجموعهای از هنجارهوایی ااوت کوه در
قانو اااای اایر قوانین مقررات موجود برای تنظیم ر ابط

ضعیتهوای حقووقی هور

جامعه انسانی جود دارد قوام جامعه به آ بستگی دارد» ظ یژه .)051 :0۳۱1 ،نظوم حقووقی
مجموعهای

متراکم0

متکثر 1از قواعد کلی شخصی اات که

تجویزکننوده۳

کنتورل

کننوده7

رفتار افراد اات .به بیا دیگر ،نظم حقوقی شگونگی رفتار را تبیین میکند .کلسن نظم حقوقی
را به عنوا مجموعهای از هنجارها برداشتهای مفهومی 5از مبانی ارزشی 6هنجارها میدانود
) .(Kelsen, 1982: 64ی بر این با ر اات که هنجار حقوقی یوک ارزش ااوت ،کوه منشوأ
خاص خود را دارد .کلسن نظم حقووقی را مفهووم ذهنوی 4مویدانود کوه مبنوای آ از نگورش
هنجاری مثبتی که تفسیری از معنای عینی 8اات ،به عمو مویآیود ) .(Kelsen, 1982: 65از
این منظر ،آ شه را که از هنجارهای ارزشی جامعه به صوورت راومی پذیرفتوه شوده شوک
قاعده گرفته ،از انسجام هماهنگی در نوی برخووردار شوده از نگواه بیر نوی دارای گرامور
هنجاری داتوری اات با ضمانت اجرای بیر نی تقویت میگوردد ،بوه نظوم حقووقی تعبیور
میشود.
بنابراین ،نظم حقوقی بر قواعدی شکلی ااتوار اات که ارزش خوود را از قودرت مؤاو
میگیرد متناظر با مجموعه مقرراتی ااوت کوه قودرت عموومی بوه عنووا مقوررات زنودگی
1. Aggregate
2. Plurality
3. Prescribe
4. Govern
5. Considers The Question
6. Validity
7. Subjective Meaning
8. Objective Meaning
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اجتماعی تحمی میکند .عنصر اازنده نظم حقوقی ،هنجارهوای حقووقی هسوتند ،اموا نگورش
ارگانیک به این هنجارها در قالب مجموعهای احد منسجم

اجد ارتباطات پیچیوده ااوت

که مولد مفهومی به عنوا نظم حقوقی اات.

 .1ویژگیهای نظم حقوقی
با توجه به اینکه قانو

قاعده حقوقی مهمترین عنصر مؤلفه نظم حقوقی اات ،یژگویهوای

نظم حقوقی را میتوا هما

یژگیهای ذاتی عرضی قانو دانست.

 .1-1ویژگیهای بیرونی (عرضی)
قانو

نظم حقوقی مطلوب باید توانایی ترغیب اقناع شهر ندا را داشته باشد مهومتورین

یژگیهایی که یک قانو را ترغیبکننده میاازد «پااوخگویی بوه نیازهوای جامعوه»« ،توامین
منفعت عمومی»« ،منطبق با اخالق»« ،معطوف بوه آینوده»« ،کارآمودی» «کامو بوود » ااوت
ظرااخ ۳5 :0۳87 ،تا  .)71کارآیی کام بود از جملوه مهومتورین مؤلفوههوای بیر نوی نظوم
حقوقی اات .کارآیی یکی از عناصر مهم مشر عیت مبنای نظوم حقووقی ااوت .کلسون بور
اااس همین یژگی اات که نظم حقوقی را از دیگر نظمهای هنجواری تفکیوک مویکنود .در
نگرش ی ،نظم حقوقی نظم مبتنی بر الزام اات ،که برخی از رفتارهوای انسوانی را تجوویز
برخی را منع میکند .در کارکرد نظم حقوقی باید تعام دائمی با تابعوا حقووق جوود داشوته
باشد .به بیانی دیگر ،در تعام دائمی با موقعیتهای عینی تابعا حقوق اات که نظوم حقووقی
اقعیت تأثیر خوی

را مییابد .به عبارتی دیگر ،کارآیی نظم حقوقی در تعامو

رابطوه بوا

تابعا حقوقی مفهوم پیدا میکند ظ یژه .)051 :0۳۱1 ،در صورتی کوه قوانو نتوانود کوارکرد
هدف نظم حقوقی را تأمین کند ،مشکلی افز

بر دیگر مشکالت یک جامعه بیقانو خواهود

بود.
بنابراین ،کارآمدی ظدر بستر اجتماع) یکی از یژگویهوای عموده نظوم حقووقی محسووب
میشود ظرااخ .)۳۳ :0۳85 ،یژگی بیر نی دیگر نظم حقوقی «کام بود » اات .نظوم حقووقی
هنگامی کام اات که قاضی برای هر مورد بتواند به هنجاری در داخو نظوم حقووقی ااوتناد
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کند .هنگامی که در نظم حقوقی هنجاری برای تطبیق موارد جود نداشوته نباشود ،دشوار خو
حقوقی اات ظ یژه.)05۳ :0۳۱1 ،
 .2-1ویژگیهای درونی
منظور از یژگیهای در نی نظم حقوقی قواعد حقوقی ،آ داته از جووه ممیوزه عناصور
مقوم اات که بد

جود آنوا ااااواً نظوم حقووقی قوانو شوک نمویگیورد .مهومتورین

یژگیهای در نی ذاتی قواعد نظم حقوقی «الزامآ ری»« ،امری»« ،علنی»« ،انسجام»« ،داشوتن
السلهمراتب» «مصوب مرجع ذیصالح» اات .انسجام 0نظم حقوقی به دلیو

یژگویهوایی

ایجاد میشود که آ نظم را با خارج از آ متمایز میاازد نتیجه هویت مشوترکی ااوت کوه
عناصر گوناگو متشکله نظم حقوق را گرد هم میآ رد .انسجام موجب میشود که هنجارهای
موجود در نظم حقوقی با یکدیگر تعام داشته باشند با این تعام  ،خ های نظوم حقووقی را
پر کنند .هر یک از قواعد یا هنجارها در هر یک از نظامهای خاص حقوقی در صوورتی معتبور
تلقی میشوند که با اایر قواعد هنجارهای آ نظام حقوقی تنااوب داشوته باشوند یوا موورد
پذیرش مراجع قانونی قرار گرفته باشند یا اینکه شهر ندا از آ تبعیت کرده باشند ظابودالی،
.)5 :0۳8۱
اتحاد مثبت در نی یکی از مبانی حاکم بر نظم حقوقی اات .هموین منطوق ،اواختار نظوم
حقوقی را که به «خرد حقوقی» 1مشهور اات ،شک میدهد همچو موتوری شتابدهنده
بوا ر یووهای منسووجم ،غایووت نظووم حقووقی را مشووخ

موویکنوود ظ یوژه .)056 :0۳۱1 ،اصو

السهمراتب هنجارها از مشترکات ذاتی نظم حقوقی اات .اوازما بوه گونوهای طبیعوی نظوم
میآفریند ،بدین معنا که عناصر متشکله نظام را زیر نظر قواعدی خاص قرار میدهود ،لوی در
عین حال اازما یک نظام مبتنی بر تفا ت میا عناصر آ اازما اات .در این مفهوم ،تمامی
نظامها در عین تفرق ،اجد السلهمراتب در نی هستند .در اقع ،السلهمراتب به نظم حقوقی
مربوط میشود ،که آ نیز به نوبه خود در در

نظام حقوقی تعریف میشود هنجار بیر

از

1. Cohérence
2. Raison juridique
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السلهمراتب جود ندارد ظتر په .)011 :0۳86 ،السلهمراتب در نظم حقووقی بودین معنااوت
که کلیه هنجارهای موجود در نظم حقوقی بر اااس نظم خاصی اازما یافتهاند ،بدین صورت
که برخی از برخی دیگر تبعیت میکنند .هر هنجار فور دین اعتبوار خوود را از هنجوار فورازین
میگیرد در اقع شرط اعتبار هنجار فر دین ،اعتبار هنجار فرازین اات.
مؤلفه دیگر هنجارهای نظم حقوقی ،مصوبشد تواط مراجع ذیصالح اات کوه هموین
امر از جمله تفا تهای آ با هنجارهای نظم اجتماعی اات که بوداهتاً بوه صوورت راومی
مرجع پیدای

خلق آ ها مشخ

نیست باید به صوورت غیرراومی گواهی نامشوخ

آ ها را یافت .در اجتماع ،کلیه افراد ظرفیت قاعده هنجاراوازی را دارنود ،در حوالی کوه در
بستر نظم حقوقی شنین نیست نهادهای رامی برای این امر پی بینوی شوده ااوت حیطوه
صالحیت نهادها نیز به صورت مشخ

تبیین شده اات ظنورایی .)7 :0۳۱1 ،بنوابراین ،مرجوع

ضع قواعد نظم حقوقی به صورت رامی مشخ

میشووند .در بسوتر نظوم حقووقی ،تعودد

مراجع تصمیمااز ،قاعدهگذار هنجارااز به مراتب از مراجوع هنجاراواز در نظوم اجتمواعی
کمتر اات.

 .2اقسام نظم حقوقی
حقوق جامعهشناای به عنوا رشتههایی از علوم اجتماعی همواره باید به د مقوله «ثبات»
«تغییر» توجه داشته باشند در میا این د امر ،تجمیع مناابی از «ثبات» «تحول» را جستجو
کنند .این امر در جامعه شناای بهتر تبیین شده اات .اااااً در نگرش کنت ،0جامعهشناای بوه
د بخ

ااتاتیک1

دینامیک ۳تقسیم شده اات با نگرش بر این تفکیک ااتوار

مویگوردد7.

از این منظر ،حقوق نیز نمیتواند خود را بینیاز از تغییرات اجتماعی بدانود از اووی دیگور،
1. Auguste Comte
2. Static Sociology
3. Dynamic Sociology
 .7موضوع مورد مطالعه جامعهشناای ااتاتیک ،نظم حاکم بر جامعه اات؛ یعنی شیوهای که بر اااس آ افراد یک جامعه در
بین خود نوعی تفاهم به جود میآ رند که در حقیقت ضامن جود ادامه حیات عم کرد آ جامعه اات یا به عبارتی،
اااس

بنیاد اازما ها

اعمال اجتماعی اات .برعک  ،موضوع جامعهشناای دینامیک ،پیشرفت

ر شه ،تغییرات اجتماعی ،ترجمه منصور ثوقی ،نشر نی ،شاپ هجدهم ،0۳85 ،ص

06-0۱

تواعه اات .نک :گی
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خود را ضامن نظم بقاء انضباط اجتماعی میداند .بنوابراین ،نظوم حقووقی در هور جامعوهای
ضمن توجه به ثبات باید به تغییرات اجتماعی اکن

نشا دهد پویایی خود را حفظ نمایود.

در نظم حقوقی ،اتحاد انسجام مجموعه هنجاری اهمیوت دارد .در هور نظوم حقووقی اصولی
متحدکننده جود دارد که عم کرد تمامی هنجارهای حقوقی را در آ نظم تعیوین موینمایود
در اقع نوعی یکپارشگی میا آ ها ایجاد میکند .شاید در توجیه همین اتحاد اات که کلسون
د نوع ممکن از نظم حقوقی

ایستا0

پایا 1را با توجه به ارتباط هنجارهای حقوقی با یکودیگر

ظر ابط بین هنجارهای فرازین فر دین) مطرح کرده اات.
 .1-2نظم حقوقی ایستا
در جامعهشناای ایستا ،تحلی دگرگونیهای اجتماعی مدنظر قرار نمیگیرند بر عدم تغییر در
با رها هنجارهای اجتماعی تأکید میشود .در اقع ،تالش بر آ اات که تغییر در هنجارهای
اجتماعی کنترل شود شنین تغییراتی ،نابهنجاری قلمداد میشود ظتواولی 11 :0۳8۳ ،توا .)1۳
در نظم حقوقی ایستا «هنجارهای حقوقی در یک نظام السولهمراتبوی از کلوی ۳بوه جزئوی 7بوا
ارزشهای نامتسا ی شک میگیرند .هر هنجار جدید با یک رابطه عقالنوی 5از هنجوار موافوق
مشتق میشود .رابطه میا هنجارها رابطهای منطقی 6اات .برخی بر این با رند کوه هنجارهوای
حقوقی مثبت 4حاکی از نظم حقوقی ایستاتیک هسوتند» ) .(Stewart, 1991: 287در نگورش
حقوقی مبتنی بر ثبات عدم تغییر التزام عملی شهر ندا به قواعد حقوقی عدم اجوازه بور
تخطی از آ ها تالش بر توجیه نظری در نقد تنقیح آ ها نیز تغییرات اجتماعی مطالبوات
جدید شندا مح توجه نیست .در این نگرش از نظم حقوقی ،اتحاد آ اهمیت فرا ا دارد .با
لحاظ این ر یکرد در هر نظم حقوقی ،اصولی متحدکننوده جوود دارد کوه عمو کورد تموامی
هنجارهای حقوقی را در آ نظم تعیین میکند در اقع نوعی یکپوارشگی میوا آ هوا ایجواد
1. static
2. dynamic
3. general
4. particular
5. intellectual operation
6. logical
7. positive legal norms
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مینماید ظ یژه .)05۳ :0۳۱1 ،در این ر یکرد ،قدرت انعطاف بازنگری در مقررات کواه
مییابد بر ثبات مقررات اابق تأکید میشود .بدیهی اات که این نگورش بوه بعود کارآمودی
قواعد شندا التفاتی ندارد.
 .2-2نظم حقوقی پویا
در جامعهشناای پویا ،نظم اجتماعی بر مبنای تغییر تحول پلکانی مرحلهای با رهای جامعه
شک میگیرد .جامعهشنااى پویا ،حرکت ،تحول

دگرگونىهاى اجتماعى

آثار آ ها را در طول زما مورد مطالعه قرار مىدهد یکى از جالبترین

نتایج

عل

مهمترین مباح

علوم اجتماعی شناخته مىشود .جامعهشنااا اعی دارند که بر اااس ضوابطى مراح تحول
دگرگونى جوامع را بیا کنند .آ ها معتقدند هما طور که کوهها
رخسار زمین تغییر شک مىدهد ،جوامع نیز در طى قر
تغییر مىیابند

هم از نظر کمى هم از نظر کیفى

متحول مىشوند .نظم حقوقی پویا مدلی از نظم حقوقی مرحلهای

اات ،که در آ «قوانین مادر از انعطاف بیشتری در بازنگری
اااای
قانو گذار

پستى

بلندىها

اایر اصول حقوقی بسیار کلی

پلکانی

اصالح برخوردارند

مجم بیا شدهاند

اجرایی توصیه میشود که مقررات کمتری 0را

قانو

به تبع آ  ،به نهادهای
ضع

مدنظر قرار

دهند» ).(Stewart, 1991: 287

ب .تغییر اجتماعی
اثباتگرایا بر این با رند که جوامع در ایر تکاملی خود ،از مرحلهای به مرحله دیگر گذار
میکنند

هر مرحله تاریخی در قیاس با مرحله ماقب خود ،مرحلهای کام تر

پیشرفتهتر

قلمداد میشود .تغییر اجتماعی «به ترتیبی از ر شهای اصولی که مردم یک جامعه نسبت به
همدیگر در مسای مربوط به د لت ،اقتصاد ،مذهب زندگی خانوادگی دیگر ر ابط بنیادین
بشری اعمال میکنند ،اطالق میشود» )« .(Naget, 1970: 8مور» 1تغییر اجتماعی را مترادف با
1. lesser regulations
2. Wilbert E. Moore
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تغییر در الگوهای رفتاری

فرهنگی که شام هنجارها

ارزشهاات ،میداند ظمور:0۳80 ،

« .)۳گیدنز» 0تغییر اجتماعی را متناظر با تغییر در نهادهای اجتماعی جامعه در د ره زمانی معین
میداند ظگیدنز .)681 :0۳44 ،این د تعریف با یکدیگر تناظر دارند .نهاد ،ااز کار نظم
اجتماعی اات که الگوااز رفتار گر ههای انسانی اات

لذا تغییر اجتماعی را با تغییر در

رفتار اکثریت اعضای جامعه محقق میکند .از منظر «گیر شه» 1تغییر اجتماعی عبارت اات از
تغییری قاب ر یت بررای در طول زما به صورتیکه موقتی کم د ام نباشد ،بر ااخت یا
ظایف اازما اجتماعی یک جامعه اثر بگذارد جریا تاریخ آ را دگرگو کند .ی تغییر
اجتماعی را محد د به یک محیط جغرافیایی اجتماعی معین میداند ظگی ر شه.)16 :0۳85 ،
بسیاری از جامعهشنااا در باب تغییر اجتماعی به تغییر

ااختاری۳

تغییر ر ابط میا

مؤلفههای اصلی جامعه توجه دارند« .مکیونی » 7تغییر اجتماعی را تحول در اازما جامعه
الگوهای اندیشه

رفتار میداند

«پرا

»« 5،ریترز»6

«فارلی» 4تغییر اجتماعی را متناظر با

تغییر در ر ابط افراد گر هها که منجر به اصالح تحول در جامعه به شیوه اازما یافته شود
نهادها ااختارهای اجتماعی را تغییر دهد ،تعبیر میکنند ظغفاری.)0۱-11 :0۳88 ،

 .1ویژگیهای تغییر اجتماعی
درک کلیه جزئیات ماهیت تغییر اجتماعی دشوار اات .تغییر اجتماعی لز ماً پدیدهای جمعوی
اات که باید بخ

مهمی از جامعه را در برگیرد شرایط ،شک زندگی یا زمینه فکری بخو

ایعی از جامعه را دگرگو کند .تغییر اجتماعی باید تغییری ااختی باشد برای آنکوه تغییور
اجتماعی اقعاً در قالب تغییر ااختی ظهور یابد ،باید مدا م ااتوار باشد ظگی ر شوه:0۳85 ،
 .)1۱به عنوا نمونه ،ر یدادهایی که محصول تغییر اجتماعی هستند ،بر تغییرات خود مدا مت
دارند اازما اجتماعی ایاای جامعه را دگرگو میکنند ،اما ر یدادهای اوطحی شنودا
1. Anthony Giddens
2. Gay Roshe
3. Structural
4. John Macionis
5. Persel
6. George Ritzer
7. John E. Farley
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ظرفیت دگرگونی اازما های رامی غیررامی جامعه را ندارند .البته باید توجه داشوت کوه
تغییرات اجتماعی به د داته کلی جزئی تقسیم می شوند .تغییر جزئی که در بخشی از نظوام
صورت می گیرد؛ مانند تغییر در مالکیت خصوصی یا اصالحات در خدمات اجتمواعی بورای
اقشار کم درآمد .اما تغییر کلی به دگرگونیهایی ظهمچو انقالب) اطالق میشوود کوه در کو
نظام اجتماعی ظرامی غیررامی) صورت میگیرد .برای این فرآیند اجتماعی مشخصههوایی
از جمله «تعام مجموعهای از عوام »« ،زما مندی» «تأثیرپذیری از عوام فرهنگی ،اجتماعی
محیطی» لحاظ شده اات ،که در صورتهای مختلفی همچو تغییرات «در زا»« ،بور زا»،
«ترکیبی»« ،با برنامه»« ،بد

برنامه»  ...تحقق مییابند ظغفاری.)18 :0۳88 ،

 .2اقسام تغییر اجتماعی
تغییر اجتماعی از منظرهای گوناگو مورد مطالعه قرار گرفته اات به فراخور زا یوه نگورش
به مسئله تغییر ،داتهبندیهای متفا تی از آ ارایه شده اات .پاراونز 0بر مبنوای دامنوه عمو ،
تغییر اجتماعی را به د داته تقسیم کرده اات« :تغییراتی کوه در ایسوتمهوای خورد صوورت
میپذیرد تغییر ااختی که نیور ی موؤثر در تغییور آ بوه انودازهای اویع ااوت کوه باعو
دگرگونی جامعه میشود» ظهمیلتو  .)10-1۳ :0۳4۱ ،برخالف پاراونز کوه تغییور اجتمواعی را
مجزا د قسمی میبیند ،ااپنسر 1به نظریوه خطوی تغییورات اجتمواعی بوا ر دارد تغییور را
متناظر با تکام میداند .ی «بر تکام اجتماعی تأکیود دارد تغییور اجتمواعی را تودریجی
تراکمی ظتکام در برابر انقالب) ناشی از در

ظدر زا در برابر بر زا) مویدانود» ظبورک،

.)065 :0۳80
با توجه به نحوه اثرپذیری عوام مربوط بوه تغییور ،طبقوهبنودیهوای خاصوی از آ ارایوه
میشود .بعضی نحوه اقدام عم تغییرات اجتماعی را مبنای امر قرار داده برخوی دیگور بوا
نگاه ماهیتی ،آ را با ر یدادهای اجتماعی نسبتانجی میکنند .در پرتو این تقسیمات ،شوه بوا
نظریه خطی -تکاملی ظهمچو ااپنسر) شه از منظر نظریههای د رانی تغییر اجتماعی مدنظر

)1. Talcott Parsons (1902-1979
)2. Herbert Spencer (1820-1903
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قرار داده شود ،تغییر اجتماعی مبتنی بر اواخت 0در تطبیوق بوا تحووالت ایااوی اجتمواعی
کاربرد بیشتری دارد .در تغییر ر بنایی که اصالح با رها به صورت ذاتی یا اکتسوابی صوورت
میپذیرد ،برای تحقق بیر نی نظاممند نیاز به تغییر در برخی از ااختارهای ایاای حقوقی
اات که اگر همزما با این تغییرات محقق شوند ،اصالح اجتماعی -ایاای صورت میگیرد
اگر تغییر به دالیلی زیربنایی باشد ،انقالب در با رها ،ارزشها نگرشهوا را در پوی دارد ،کوه
نیازمند انقالب در ااختارهای رامی اات .در این صورت ،نتیجه تغییور اجتمواعی زیربنوایی،
متناظر با انقالب اجتماعی نهایتاً منجر به انقالب ایاای میشود.

ج .رابطه حقوق و تغییرات اجتماعی
حقوق جامعهشناای از نظر قلمر  ،معطوف به جامعه هستند ،لی از منظر ر ش اهداف با
یکدیگر متفا تند .جامعهشناای حقوق «با ماهیت اقتدار مشر ع اازکارهای کنترل اجتماعی،
بنیا اجتماعی فاداری به اصول حقوق اااای ،پیدای
خصوصی حقوق ار کار دارند

حقوق مدنی رابطه قلمر های عمومی

آ ها را مطالعه میکنند .از منظر جامعهشناختی ،حقوق را

میتوا هم به عنوا رشتهای علمی هم به عنوا اازکار نظم اجتماعی مورد توجه قرار داد»
ظعلیزاده .)۳8-71 :0۳84 ،در رابطه حقوق

جامعه

نسبت تقدم

تأخر نظم حقوقی

تغییرات اجتماعی ،د ر یکرد عمده جود دارد .برخی اعتقاد دارند «حقوق نیر ی محرکهای
برای تغییرات اجتماعی اات
تغییرات اجتماعی دخی

آشکارا ،هم به عنوا علت

هم به عنوا اثر

معلول در

اات 1.این نظریه ،حقوق را فرآ رده فشارهای عمومی اجتماعی

میداند که در کنار این فشارها حرکت نموده در ز ایای مختلف جامعه متقابالً تأثیر میگذارد
ظاما اتی .)111-11۳ :0۳45 ،برخی دیگر با ر دارند که حقوق باید در نسبت با جامعهشناای
اجتماع ،پیر باشد شأ پیشر برای آ قائ نیستند.
 .0تغییر اجتماعی مبتنی بر ااخت ) ،(structureتغییری زیربنایی ظبنیادین) اات که کلیت ااخت جامعه را دگرگو میکند،
الگو

صورتهای اجتماعی

اصالح در جامعه اات که بد

فرهنگی جدید را جایگزین با رهای اابق میکند

بر عک

تغییر اجتماعی ر بنایی ،نوعی

تغییر عمده در ماهیت بنیاد ااختار اجتماعی ،بخ هایی از جامعه را تغییر میدهد.

 .1این نگرش ،طرفدار نظریه اجتماعی حقوق اات.
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از این منظر« ،بنتام» 0در آغاز صنعتیشد

شهرنشینی در ار پا ،انتظار داشت که اصالحات

قانونی1به نیازهای اجتماعی جدید برای تغییر در ااختار جامعه پااخ اریع دهد .با این حال،
اا ینی ۳معتقد بود که صرفاً تواعه کام

آداب

میتواند مبنایی برای تغییر حقوقی 5باشد .عادات
حقوقی ،تد ینگر آداب

راوم 6ملی

مورد پسند

راوم تواعهیافته
اعتقادات مردم ،پی

مردم7

از انعکاس تغییرات

نه جهانی هستند ) 4.(Vago, 2012: 310بدیهی

اات هر د نگرش مذکور ،به صورت نسبی مورد پذیرش اات.؛ هم حقوق میتواند نیر ی
محرکه

اثرگذار بر جامعه باشد

رفتار اجتماع را ااما دهد

میتواند نیر ی محرکهای برای تغییرات

اصالحات در نظم حقوقی مستقر باشد .گویی که

تغییرات خودخوااته نظم حقوقی ظاصالحات
جامعه در شک نرم

تحوالت ناخوااته

هم تغییرات اجتماعی

بازنگری در مقررات) ،پااخ به انتظارات

عمیق نظم حقوقی ظانقالب حقوقی) -در شک

اخت -نتیجه مطالبات تغییرات اااای در نگرش جامعه اات.
در خصوص رابطه تغییرات اجتماعی حقوق ،اگو از زا یهای دیگر با تعبیوری دیگور د
دیدگاه را مطمح نظر دارد؛ «دیدگاه ا ل حقوق را با ح

عدالتخواهی8

احسااات اخالقوی

جامعه ظجمعیت /مردم) مرتبط میداند بر این با ر اات که قانو گذاری ۱تنهوا مویتوانود بوا
ارتباط نزدیک با هنجارهای اجتماعی غالب ،به نتایجی دات یابد .دیدگاه د م ،حقوق به یژه
قانو گذاری را به مثابه ایله نقلیهای میداند که از طریق آ تحول اجتماعی 01برناموهریوزی

 .4برای نمونه ،به طور کلی ،جامعه شهری صنعتی قانونمند ،نق
بالعک  ،جوامع انتی یا با تفکر انتی ،نق

1. Jeremy Bentham
2. legal reforms
3. fredrich Karl Von Savigny
4. developed popular customs
5. legal change
6. codifications of customs
مهمتری در تغییرات اجتماعی منجر به تغییر حقووقی دارد

کمتری در این امر دارند .ر ابوط فراخوانوادگی ،شهرنشوینی بوا آپارتموا هوای

کوشک شرایط شلوغ در مقایسه با خانوادههای کوشک در محیطهای غیر شوهری ،منجور بوه نووعی از تغییورات اجتمواعی
میشود که به ایجاد قوانین امنیت اجتماعی کمک کرده به نوبه خود تغییرات در نیر ی کوار در نهادهوای اجتمواعی بورای
االمندا را ایجاد میکنند.
8. sense of justice
9. legislation
10. social evolution
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از آ نتایجی حاص میشود ) .(Vago, 2012: 310این نگرش نیز بر نسبت د اویه تغییرات
اجتماعی نظم حقوقی صحه میگذارد قانو گذاری را با هنجارهای نوپدید جامعوه مورتبط
میداند .از اوی دیگر ،نظم حقوقی را ابزاری در خدمت تحول اجتماعی محسوب میکنود؛ بوا
این تفا ت که اگو تغییرات اجتماعی جامعه را ارزشگذاری میکنود حقووق را در خودمت
با رهای اخالقی عدالتخواهانه جامعه میخواهد.

د .تأثیر تغییرات اجتماعی بر تحول حقوقی
موضوع رابطه ظنسبت) میا قانو
میکند ،از مباح

تغییرات اجتماعی تأثیراتی که حقووق را جامعوهپوذیر

مح توجه اات .تغییر در قواعد نظم حقوقی ،منشوأ اجتمواعی بیر نوی

دارد .به عبارتی این تغییر ،ضر رت در نی نظم حقوقی نیست ،بلکه در پااوخ بوه نیازهوای
جامعه اات .البته تغییر در مقررات نیز شاید بر اثر تغییر تدریجی دا طلبانه در ارزشهوا
نگرش های جامعه اتفاق بیفتد .به با ر منتسکیو « هر قانونی را باید با توجوه بوه پیشوینه آ
ا ضاع شرایط پیرامونی آ بررای کرد .اگر قانونی با شارشوب های اجتمواعی تواریخی
جامعه اازگار باشد ،قوانونی خووب ااوت» ) .(Vago, 2000: 43بنوابراین ،قوانونی کوه از
مطلوبیت اجتماعی برخوردار نباشد ،د ام نظم حقوقی را تهدید میکند نظم حقووقی بایود
هنجارهای خود را بر این اااس تنظیم نماید .از این منظر ،نظامهای حقوقی فرا انی بودهانود
که پ

از پیدای

به علت عدم قابلیت اازگاری با تحوالت اجتماعی ،مسویر افوول را طوی

کردهاند.
در اقع ،دگرگونیها تحوالت اجتماعی شنا اریع گسوترده ااوت کوه «هویچ نهواد
اجتماعی ،حتی قوانین مقررات حقوقی نیز نمیتوانند خود را به یک او بکشد .در نتیجوه،
حقوق ناشار اات با این تحوالت دگرگونیها همگام گردد یا دات کم شوو اوایهای
آ را تعقیب کند ظطباطبایی .)6۳-67 :0۳81 ،حقوق یکى از امور اجتماعى اات کوه بود
در نظوور گوورفتن اجتموواع عوام و فعووال در آ  ،نمووىتوووا آ را مووورد برراووى دقووت
جامعهشنااانه قرار داد ،زیرا حقوق از در

اجتماع ارزشهواى موجوود در آ ارششومه
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مىگیرد .هنرى لوى بر ل 0بر این با ر اات که «حقوق ،اجتماعىترین امر اجتماعى ااوت
بی

از مذهب زبا

هنر ،ارشت نهانى گر ههاى اجتماعى را نشا مىدهد» ظلوی بر ل،

 .)۱۳ :0۳46حقوق بیا گر اراده هیأت اجتماعى اات .از این ر  ،به هر شکلى بر جامعه اثور
بگذارد ،به هما شک نیز اراده هیأت اجتمواعی بور آ توأثیر موىگوذارد .دقوت در عوامو
گوناگو مؤثر بر حقوق الزم اات .در این کار ،ابتدا باید دقت کرد که ایون عوامو شگونوه
تأثیر مىگذارند .عوام اقتصادى ،ایااى فرهنگى را مىتوا از یکدیگر متمایز کرد.
باید دانست که حقوق هما نظم اجتماعی اات که ناشی از اراده جمعی اات
در پی اجتماعیشد قواعد حقوق بود؛ تا مقررات

لذا باید

قواعد حقوقی بر ر ابط میا افراد در

اجتماع حاکم شوند .بنابراین ،عدم با ر شهر ندا به قواعد حقوقی ،اجتماعیشد قواعد
فرایند اجتماعیشد  ،انسا ها قادر نخواهند بود اادهترین رفتار

حقوقی را دشوار میکند .بد

را که مورد پذیرش جامعه اات ،انجام دهند .از این ر  ،الزم اات توقعات رفتاری نظم
حقوقی ،اجتماعپذیر شده
حقوق ،شیوهها

با فشار در نی نیز همراه شوند .برای راید به جامعهپذیری

مراح متفا تی جود دارد که نخستین آ ها ،در نیکرد هنجارهاات .در

شنین شرایطی اات «که هم فرد خود را بخشی از جامعه حقوقی میداند
حقوقی ،افراد را عضوی از خود دیده
آمیختگی فشار بیر

با ر در

هم اازما

از آ ها حمایت میکند» 1.بنابراین ،در این صورت،

بر پذیرش عمومی قواعد حقوقی مؤثر خواهد بود.

ه .محدودیتهای حقوقی و تغییرات اجتماعی
برای کلیه شهر ندا  ،قانو مسیر اجباری ۳اات که میبایست به آ تن دهند این امر باع
میشود که قواعد حقوقی مانع از انحراف

تغییر در رفتار اجتماع شود .از آنجاییکه تعداد

1. Henri Lévy-Bruhl
 .1نظریات فقهی ظبه عنوا قانو دین) نیز در مسیر زما با تحوالت اجتماعی به اه صورت قاب تغییر هستند .0 :تغییر حکم
اقعی؛  .1تغییر اجتهادی یا تغییر حکم شرعی ظاهری؛  ) ۳تغییر حکومتی ظتغییر احکام حکومتی) .هر کدام از ایون اوه موورد
خود شقوق متفا ت دیگری نیز دارند .نک :اراکی ،محسن ،نق
شماره  ،0۱بهار  ،0۳81ص

تحوالت اجتماعی در نظریات فقهی ،مجله جکومت ااوالمی،

015-0۳6
3. coercive
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کمی از مردم مستقیماً در فرآیند قانو گذاری

تد ین قوانین نق

دارند «یکی از

محد دیت های قانو به عنوا ابزار تغییر اجتماعی ،امکا غلبه تضادها بر منافع اات .برخی
دیگر از محد دیتهای تاثیر حقوق بر تغییرات اجتماعی شام برداشتهای مختلف حقوقی
برتریهای اخالقی ارزشی اات .کمبود منافع باع
که ماک

بر کارل مارک

تضادهای اجتماعی میشود ،به گونهای

بسیاری از قوانین را برای حراات از منافع اقتصادی 0دانستهاند»

ظصانعی .)004 :15۳5 ،در ر 1با ر دارد که حقوق ابزار ایاات ۳اات .ی مدعی اات که
«حقوق

قوانین به تنهایی نمیتوانند باع

تغییرات اجتماعی شوند ،اما یکی از ابزارهایی

اات که باید در برنامه ایااتگذاری مورد توجه قرار گیرد .به عنوا مثال ،در صورت بر ز
برخی مشکالت اجتماعی همچو

ر ابط نژادی ،7قوانین میتوانند نق

مؤثری را در

ایااتگذاریها داشته باشند ).(Vago, 2012: 326 & 327
البته در تفکیک فرآیند تغییر اجتماعی تغییر حقوقی ،نباید فراموش کرد که قوانو برآموده از
بخشی از فرآیندهای اجتماعی 5اات .عال ه بر این «جامعهشنااا اذعا دارند که مجموعوهای از
قواعد ،الوک اخالقی ،6عرف ،4راوم آداب معاشرت 8غالباً به نحوو خودکوار غیرراومی۱بوه
تصویب میراند در حالت عادی معمولی به صورت مجموعه مقررات در میآینود (Seker,

) .2002: 93گاهی نیز مقررات حقووقی ،ظرفیوت تغییور آداب راووم جامعوه را تحدیود بوه
صورت خودکار عرصه تطور جامعه را تنگ میکند .فرآینود تقابو میوا نظریوههوای حقووقی
تحوالت اجتماعی از مسائ بنیادین فلسفه حقوق ااوت «حقووقی کوه هومطوراز قووانین طبیعوی
محسوب شده تغییرناپذیر بهشمار میآید البته گاهی آثار تحوالت اجتماعی شنا ژرف ااوت
که مفاهیم نهادهای قانونی را دگرگوو اواخته ضور رت ضوع قووانین بودیع را محسووس

1. economic interests
2. Yehezkel Dror
3. policy instrument
4. race relations
5. social process
6. conduct morality
7. custom
8. etiquette
9 informal
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مینماید ظمحقق داماد .)81 :0۳47 ،اصوالً باید تغییرات حقوقی تغییرات اجتمواعی در نسوبت
د اویه با یکدیگر باشند ،لی به علت جون

مفواهیم حقووقی بوا توجوه بوه زموا بور بوود

شک گیری مفاهیم حقوقی ،تغییرات حقوقی دیرپاتر از تحوالت اجتماعی خود را نشا میدهند.
همین تأخیر در انعطاف قواعد حقوقی ،در مرحله نخست موانعی برای تغییرات اجتماعی
ایجاد میکند؛ شو اصوالً ابزارهای حقوقی ظقوانین ،مقررات  )...هموواره در پوی ثبوات
تثبیت ضعیت مطلوباند ،در حالی که تغییرات اجتماعی حرکت های جنبشی در پی ایجاد
ضع جدید ایدهآل هستند.

و .نسبت تغییرات اجتماعی و نظم حقوقی
مشخصه اصلی تغییرات اجتماعی نظم حقوقی ،تغییر ثبات اات که هر کدام در نووع خوود
میتوانند موتور محرکه دیگری باشند .تغییورات اجتمواعی بوا د ر یکورد بنیوادی اصوالحی
میتواند منجر به تغییر مقررات شوند قوانین نیز میتوانند بر تغییورات در اجتمواع اثرگوذاری
داشته باشند .کلیه این فرآیندها باید درصدد تنظیم مقررات انتظارات عمومی جامعه باشند.

 .1تغییرات اجتماعی مقدمه تغییرات قانونی
قانو برای انتظام امور اجتماع ضع میشود انعکواس ر ح اجتمواعی جامعوه ااوت کوه بوه
صورت قاعده الزامآ ر بیر نی نمود پیدا میکند .منشأ شک گیری این قواعود بایود در اواحت
کلی اجتماع باشد .اا ینی عقیده داشت «فقط آ زما که یک عورف معموول بوه طوور کامو
گسترش پیدا کند ،قانو گوذار بایود مبوادرت بوه ضوع قوانو بور مبنوای ایون عورف نمایود.
مارکسیتهای انتی نیز با ر داشتند که حقوق یک اثر اات ،نه یوک موؤثر نقو

معلوول را

بازی میکند» ظاما اتی .)111 :0۳45 ،نظریه اجتماعی کالایک د رکویم ،حقووق اخوالق را
جداناشدنی میداند .از نظر ی «اخالق ،ر ح قانو اات .شو

ی اخوالق را مبنوای اواختار

هنجاری جامعه میداند ،ادعا دارد که در نظریه اجتماعیاش ،ماهیت ،اثربخشی اقتودار قوانو
در اواختارهای اخالقوی برخااوته از جامعوه تحقوق موییابود» ) .(Sarat, 2007: 23در یوک
شارشوب نظری ،تغییر اجتماعی آرام آهسته اتفاق میافتد تا عرف را منبع اصلی حقوق اازد
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بدین صورت حقوق میتواند قر ها به تغییر اجتماعی پااخ دهد .امر زه تغییرات اجتمواعی
به این امت گرای

یافته اات که فرضیات برای مدت کمی نیز معتبر نخواهند بود.

ظهور خطرات جدید به عنوا نتیجهای از تحلی کارکردهای خانواده ،از جمله عم کرد
حفاظتی بوده که به نوآ ریهای حقوقی مشخصی 0برای محافظت از فرد در جامعه مدر منجر
شد» ) .1(Vago, 2012: 312بنابراین ،تعام نظم حقوقی با عرف ،تضمینگر حیات آ اات
تغییرات اجتماعی ،مقدمه خلق قواعد حقوقی خواهد بود .از منظری دیگر «تغییر در
نیز ممکن اات بر اثر تغییر دا طلبانه

تدریجی در ارزشها

حقوق۳

نگرش جامعه باشد 7.تغییرات

در شرایط اجتماعی ،ارزشهای فنآ ری نوین نگرشها ،ممکن اات تغییرات حقوقی را در
پی داشته باشد .در شنین مواردی ،قانو  ،اکن
صورت ،تغییر در قوانین

پذیر5

دنبالهر تغییر اجتماعی اات .در هر

نظام حقوقی ،یکی از پااخهای بیشمار به تغییر اجتماعی اات.

عال ه بر این ،قوانین هم میتوانند از تغییرات اجتماعی تأثیر بپذیرند هم میتوانند فعال 6بوده
بر تغییرات اجتماعی تأثیرگذار باشند» ) .(Vago, 2012: 314در این حالت ،تغییر اجتماعی
آگاهانه مشهودتر از حالت پی

اات ،که به لحاظ کارکردی با یکدیگر تفا تی ندارند باید

به تبع آ  ،تغییرات قانونی در پااخ به این تغییرات اجتماعی حادث شود.

 .2تغییر قانون مقدمه تغییر اجتماعی
به طور کلی ر ابط اجتماعی ااختار متشکله جامعوه ،بوه عنووا نظریوه اجتمواعی 4برراوی
میشوند .حقوق مدر به عنوا یک ایستم گسترده اجتماعی درصدد تبیین تنظویم مقوررات
ظمقرراتگذاری) 8از این ر ابط ااختارهاات .به عبارت دیگر ،حقوق نظریه اجتمواعی در
توصیف جامعه مدر رقابت دارند .اما حقوق میتواند در بستر نظریه اجتماعی به عنووا یوک
1. Legal innovations
 .1برای مثال ،مقررات خسارت کارگرا  ،بیمه بیکاری حقوق بازنشستگی االمندا از این نمونه هستند.
3. Change in law
 .7برای نمونه ،شاید مردم فکر کنند که فقر بد اات باید قوانینی برای کاه

آ

ضع کرد.
5. Reactive
6. Proactive
7. social theory
8. regulation
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نمونه ااختاری مشخ

الگوی بنیادین در جامعه عم کند» ) .(Sarat, 2007: 16حقوق

نهادهای قانونی با تأثیر گذاشتن بر منافع موافقوا

مخالفوا تغییور بوا بوه راومیت شوناختن،

تشویق کرد یا منع برخی امور ،میتوانند نقشی حیاتی در تغییرات اجتماعی داشوته باشوند .در
این رهگذر نق

قوانین مصوب ،بنیادین اات ظاما اتی .)116 :0۳45 ،از این منظر ،مویتووا

گفت که تبدی «رم» از جمهوری به امپراطوری امکا پذیر نبود ،مگر با ااتفاده از فرما صریح
قانونی .حقوق ظقانو ) به د ر از انعکاای که از اقعیت اجتمواع دارد ،یوک ابوزار قدرتمنودی
اات که حاکی از شک

ماهیت جامعه اات.

بهعنوا نمونه ،اتحاد جماهیر شور ی موفق شد با قانو  ،تغییرات زیادی در جامعه بوجوود
آ رد .در ااپانیا قانو برای اصالح ر ابط کار کشوا ری بوه کوار بسوته شود شوین نیوز توا
حد دی از طریق قانو  ،رشد جمعیت را مدیریت کرد به عنوا یک نتیجه از تواعه نواازی
اقتصادی مورد ااتفاده قرار داد ).(Vago, 2012: 315-316
حقوق از طریق پااخگویی اداری تقنینی به ایدهها شرایط اجتماعی جدید ،بازخوانی
تفسیر قضایی 0از قانو اااای نیز بوا ر یوههوای قضوایی ،مجموعوهای عموده بورای تغییور
اجتماعی محسوب میشود 1.تالش برای تغییر اجتماعی از طریق قانو «خصیصه اااای دنیای
مدر اات .بسیاری از نویسندگا با ر دارند که حقوق ظقانو ) به عنوا مطلووبی ضور ری

ابزار ایجاد تغییر تحول ،بهتر از دیگر ابوزار تغییور کارآمود ااوت» ).(Gurvitch, 1947: 12
التزام به مقررات ر یکرد تأثیرگذاری آ ها بر جامعه در پیشبرد جامعه مؤثر اات .در جواموع
1. judicial re-interpretations
قضات عقیده
 .1در بسیاری از نظامهای حقوقی به یژه در کشورهای با ایستم کامنال ) ،(common lawحقوقدانا
دارند که نه تنها حق ،بلکه ظیفه قضات اات که به تغییرات اااای در طرز تفکر عمومی مردم توجه داشته باشند اگر
قضات بزرگ در جهت ح مشکالت جدید اجتماعی با مقررات اصول تد ینشده مبارزه نمیکردند ،نظام کامنال ناکارآمد
میشد .تصمیماتی که مبین شنین انقالبهای قضایی اات ،اندک هستند ،اما نق

یژهای در تحوالت اجتماعی

حقوقی

داشتهاند .هر یک از این تصمیمات مبین د ره اجتماعی جدیدی بوده مبنای تصمیمهای عادی زیادی شدهاند .بهعنوا نمونه،
میتوا به دعوی رایلندز علیه فلچر ) (Raylands V. Feltcherاشاره کرد که در این مورد اصول مربوط به مسئولیت مدنی
–که در جامعه کشا رزی رایج بود– به قلمر عملیات صنعتی تسری یافت با این کار ،قاعده نوینی به جا گذاشته شد .البته
باید توجه داشت که نق

قضات در کشورهای با ایستم حقوقی مد

اااس قوانین مصوب عم کنند ظاما اتی.)118-11۱ :0۳45 ،

ظمانند ایرا ) اندک بوده اصوالً موظف هستند که بر
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امر زی حاکمیوت قوانو در تغییور اجتمواعی ز دبوازدهتور از مطالعوات فعالیوت نظوری بور
شهر ندا اات .در بسیاری از حوزههوای زنودگی بشور همچوو آمووزش ،0ر ابوط نوژادی،1
مسکن ،۳حم

نق  ،7مصرف انرژی ،5حفاظت از محیط

زیست6

پیشگیری از جرم ،4قوانو

دادخواهی قضایی ظپیگیری قضایی) 8ابزار مهمی بورای تغییور هسوتند ظVago, 2012: 316-

 .)317قانو با تأای

نهادهای مختلف اجتماعی ،نق

مستقیمی در تغییورات اجتمواعی ایفوا

میکند که به تبع آ تأثیر مهمی بر جامعه میگذارد.۱
قانو در بسیاری از موارد با اازما های اجتماعی به منظوور تشوکی رابطوه مسوتقیم بوین
قانو

تغییر اجتماعی در تعام اات ) .(Vago, 2012: 317-318تغییر اجتمواعی از طریوق

دادخواهی همواره یک یژگی مهم جامعه آمریکا بوده اات .01در هر د صورت ،شه محصول
عم تغییر ،اازنده باشد یا مخرب ،حقووق ظقوانو ) مویتوانود داوتگاه فکوری مووثری بورای
تغییرات اجتماعی باشد ).(Haynes, 1974: 660

ز .نسبت قوانین و انتظارات عمومی
اصوالً قوانین باید با انتظارات عمومی ارزشهای فرهنگی افراد جامعه مطابقوت داشوته باشوند
«هر اندازه که درجه هماهنگی اوازگاری قووانین بوا ر حیوات اجتمواعی مطالبوات عموومی

1. education
2. race relations
3. housing
4. transportation
5. energy utilization
6. protection of the environment
7. crime prevention
8. litigation
 .۱مانند الزام اجباری به حضور در کارگاه آموزشی برای بر زراانی کیفیت نیر ی کار ،که به نوبه خود بوا کموک بوه افوزای
رشد صنعتی ،نق

مستقیمی در تغییرات اجتماعی دارد.

 .01به منظور نشا داد نق

دادگاههای عالی در تغییرات اجتماعی کشورهای دارای ایستم «کامنال » ،میتوا به اقدامات

دادگاه عالی آمریکا در منع تبعیض نژادی علیه ایاهپواتا  ،رفع مجازات اعدام ظاگرشه بعداً برخی از ایالتها آ را مجدداً
برقرار کردند) ،متحولکرد قانو مربوط به اقط جنین صد ر داتور به رئی
انجامید ،اشاره کرد.

جمهور آمریکا ظنیکسو ) که به ااتعفای ی
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انخیت بیشتری داشته باشد ،جامعهپذیری حقوقی بهتر اجرای مقررات التزام عملی بوه آ هوا
به مراتب مشهودتر خواهد بود ظصوانعی .)46 :15۳5 ،بوه عبوارت دیگور ،اجتمواعیشود قواعود
حقوقی در گر پذیرش عمومی انطباق آ با اوالیق انتظوارات شوهر ندا خواهود بوود .در
تعارض میا انتظارات عمومی ارزشهای فرهنگی مراوم در جامعه با قوانین مصوب ،معمووالً
نزاع به نفع با رهای مستقر در جامعه تمام خواهد شد مقرراتی که با ر حیات با رهای موردم
انخیت نداشته باشد ،محکوم به نسخ طرد هستند .در عالم حقوق ،جامعهپوذیری صورفاً اموری
یک اویه نیست که بر اااس آ تنها مقررات باید به نحو کام منطبق بر انتظارات عمومی باشود،
بلکه در کنوار جامعوهپوذیری ،کنتورل اجتمواعی ظکنتورل حقووقی پیشوگیری) نیوز الزم ااوت.
جامعهپذیری کنترل اجتماعی هر د از اای تحقق نظم اجتماعی مکم یکدیگر هستند.
اپ

در جامعهپذیری معیارهای جامعه به افراد آموزش داده میشود

جامعه از طریق

کنترل اجتماعی نظارت دائمی بر رفتار افراد برقرار میکند که مطابق با معیارهای جامعه رفتار
نمایند .کنترل اجتماعی مربوط اات به تنظیم رفتار افراد بالغی که مرحله جامعهپذیری را
گذرانیدهاند ،لی هنوز هم گرای

به عد ل از تطابق با مالکهای هنجاری جامعه دارند

ظالیمی .)756 :0۳85 ،گاهی نیز با رداشتهای جامعه انتظارات عمومی با محتوای قوانین
موضوعه انخیت ندارند .این امر د حالت دارد؛ در حالت ا ل ،انتظارات عمومی
جامعه در مسیر تحول نسبت به مقررات قانونی ،اریعتر عم میکنند
علت محافظهکاری

با رهای

تأایسات حقوقی به

ثبات –که از مشخصات اصلی هر نظام حقوقی اات -از این تحوالت

عقب میمانند به مثابه مانعی در برابر پیشرفت عمومی اجتماع ظاهر میشوند .از این امر به
«تحول انتظارات عمومی جمود نهادهای حقوقی» یاد میشود .به تعبیر دیگر ،میتوا از آ به
«عقبماندگی حقوقی»

«پیشرفتگی فرهنگی» یاد کرد ،که جامعه را دشار بیتعادلی خواهد

کرد» ظصانعی)047 :15۳5 ،

نظم اجتماعی ظاز منظر علوم اجتماعی

با رهای پذیرششده

در اطح جامعه) را با نظم حقوقی مستقر در اصطکاک قرار خواهد داد.
این بیتعادلی در هنجارهای اجتماعی

هنجارهای حقوقی تا اطوح متفا تی میتواند

نمود پیدا کند حتی هنجارهای حقوقی بنیادین اااای را تهدید به نسخ تحول نماید .در
حالت د م ،گاهی پیشر ا ایاای جامعه

قانو گذارا  ،قوانین

آداب

راوم موجود را
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مانع پیشرفت

تحول تلقی میکنند

درصدد تغییر قوانین ظپی تر از پذیرش اجتماعی

فرهنگی) برمیآیند مقرراتی ضع میکنند که با ارزشهای فرهنگی مسقر انتظارات عمومی
جامعه تعارض دارد .مصداق این امر ،ضع قانو «کشف حجاب» در اال  0۳07شمسی بود
که به موجب آ زنا

دخترا ایرانی در ااتفاده از شادر ،ر بنده

حالیکه ایااتگذارا

قت بر این با ر بودند که با این امر ،پیشرفت

ر اری منع شدند ،در
تواعه ز دتر تحقق

خواهد یافت حجاب را مانعی دیده بودند؛ که با تصویب این قانو درصدد تحول اجتماعی
جامعه برآمدند ظصالح .)008-011 :0۳87 ،اما این قانو زمینه پذیرش اجتماعی نداشت در
بستر عمومی جامعه بازتاب معکوس داشت

زنا به صورتهای متفا تی نسبت به آ

عک العم نشا دادند از اجرای آ امتناع کردند.
بنابراین ،اگر تعارض تضاد میا انتظارات عمومی قوانین موضوعه پردامنه باشد ،در این
صورت قوانین موضوعه قدرت تأثیرگذاری خود را از دات میدهند

در صورتی که هیأت

حاکمه درصدد اجرای قواعد قوانین تحمیلی باشد ،در این صورت اکن های منفی اجتماعی
را به جود خواهد آ رد .بالعک  ،در برخی موارد ،قانو نیز میتواند از اائ تغییر

تحول

اجتماعی باشد .اگر قانو با انتظارات اااای مردم مغایرت غیرقاب ح نداشته باشد ،میتواند
رفتارهای خاصی را به مردم تحمی کند

این رفتارها هرشند در ابتدا ممکن اات بد

صورت پذیرد ،لی نهایتاً ابب تغییراتی در ر حیه با رداشتهای جامعه

با ر

میشود0.

نتیجهگیری
مصاف «ثبات» «تغییر» در تکام حیات اجتماعی ،ایاای حقوقی جامعه نق

قاب توجهی

دارد .تغییرات اجتماعی از نظم مستقر اجتناب میکنند در بسیاری از مواقع تهدیدی بور نظوم
 .0در مورد مسئله ااهپواتا آمریکا این امر به خوبی قاب مشاهده اات .در ابتدا د لت فدرال آمریکا قووانینی ضوع کورد
باع

رفع تبعیض در برخی اماکن شد ،اما این قوانین نتوانستند به اهولت ارعت پی دا ری موردم را کوه اموری ذهنوی

ر انی اات ،اصالح کند .لی در هر صورت مردم به ضر رت رعایت مقررات مجبور شدند از تظاهر به تبعویض در امواکن
عمومی اجتناب کردند .این امر منجر به تماس بیشتر افیدپواتا

ایاهپواتا در شرایط متسا ی شد اورانجام منجور بوه

تحوالتی در ر حیات تقلی پی دا ری در افیدپواتا متعصب شد.
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موجود هستند که این تهدید در مرحله ا ل نظم اجتماعی در گام بعد ،نظم حقوقی حاکم بور
ااختار اجتماعی ایاای جامعه را فرا خواهد گرفت .گاهی دامنه تغییرات اجتماعی -ایاای
کلیت نظم حقوقی را داتخوش تغییر تحول قورار مویدهود گواهی نیوز ایون تغییورات بوه
اصالحات حقوقی قانع اات .برای تنظیم این تهدیدات ظتهدیود نظوم حقووقی در ممانعوت از
ضوور رت تغییوورات جامعووه تهدیوود تغییوورات زیوواد جامعووه بوورای ااووتقرار نظووم حقوووقی)،
حداقلیکرد اصطکاک میا آ ها باالبرد بهره ری این تعوارض ظواهری ،الزم ااوت میوا
آ ها رابطه تعاملی برقرار باشد با درک درات از همدیگر پوذیرش حود د شورایط هور
کدام ظتواط دیگری) ،هم انتظام جامعه هم تحول آ تضمین شود .بدیهی اات که هیچ نهاد
اجتماعی ،حتی قوانین مقررات حقوقی نیز نمیتوانند خود را مصو از دامنه تغییرات جامعوه
بدانند .در نتیجه ،حقوق ناشار اات با این تحوالت همگام گردد یا داتکوم شوو اوایهای
آنها را تعقیب کند.
تغییرات اجتماعی نیز برای ثبات خود از یک او الزامیکرد پذیرش آ از اوی دیگور،
نیازمند ابزارهای نظم حقوقی ضمانت اجرای آ اات .گاهی الزم اات با ر جامعه را نسبت
به یک امر تغییر یابد ،که این کار نیازمند ابزارهای داتوری مؤثرتر از «جامعهپذیری»« ،فشار»
«تحمی اجتماعی» اات .ابزار مؤثر برای ایجاد شنین تحوالت اجتماعی ،در داوتگاه هنجواری
نظم حقوقی تعبیه شده اات ،هرشند نظم حقوقی نیز گاهی بوه عنووا موانعی بورای تغییورات
اجتماعی ظاهر میشود؛ گاهی موانع تحرکوات تحووالت جامعوه ااوت گواهی نیوز بورای
نهادینهشد نیازمند پذیرش اجتماعی اات .بنابراین ،این د نیازمند یکدیگرند بورای اواما
اجتماعی حقوقی جامعه باید درک متقابلی از هم داشته باشند بتوانند نسبتانجی منااوبی
از جایگاه خود در بستر حیات اجتماعی جامعه داشته باشند.
نسبت میا نظم حقوقی نهضت تحولی اجتماع باید رابطهای د اویه باشد؛ نظم حقوقی
ضمن حفظ ثبات جامعه ،متنااب با تحول اجتماع ،به دگرگونیهای الزم پااخ دهد از اوی
دیگر ،اجتماع در رااتای تغییرات خود به کلیت نظم حقووقی توجوه داشوته باشود بوه مثابوه
تهدیدی جدی برای آ ظاهر نشوود .بنوابراین ،هور میوزا همواهنگی اوازگاری قووانین بوا
ر حیات اجتماعی مطالبات عمومی انخیت بیشتری داشته باشود ،جامعوهپوذیری حقووقی
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التزام عملی به مقررات مشهودتر خواهد بود .لذا در عالم حقووق ،جامعوهپوذیری صورفاً اموری
یکاویهای نیست که بر اااس آ تنها مقررات باید به نحو کام منطبق بر انتظوارات عموومی
باشد ،بلکه در کنار جامعهپذیری ،کنترل اجتماعی ظکنترل حقوقی

پیشگیری) نیوز الزم ااوت.

لذا برای انسجام نظم اجتماعی جامعه حفظ پویایی آ  ،با توجه به خصولت ذاتوی جامعوه در
تغییرپذیری نظم حقوقی در ایجاد ثبات ،الزم اات که تغییورات اجتمواعی -ایااوی نظوم
حقوقی درک متقابلی از یکدیگر داشته در تعام مستمر با یکدیگر باشند.
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تر په ،میش ظ ،)0۳86فلسفه حقوق ،ترجمه مرتضی کالنتریا  ،شاپ ا ل ،نشر آگه.
توالی ،غالمعباس ظ ،)0۳8۳تحلیلی از اندیشه پیربوردیو درباره فضای منازعه آمیز اجتمواعی نقو

جامعوه شنااوی ،مجلـه

مطالعات جامعه شناختی ،شماره .1۳
جعفری ،مرتضوی ظ ،)0۳40واقعه کشف حجاب؛ اسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجـاب در عصـر رضـاخان ،اوازما
مدارک فرهنگی انقالب ااالمی مؤاسه پژ هشی مطالعات فرهنگی.
رااخ ،محمد ظ ،)0۳87بنیاد نظری اصالح نظام قانونگذاری ،دفتر مطالعات حقوقی مجل

شورای ااالمی.

________ ظ ،)0۳85یژگی های ذاتی عرضی قانو  ،مجله مجلس و راهبرد ،شماره .50
رمضانی ،رضا ظ ،)0۳86حجاب در ایران ظبررای ضعیت حجاب در ایرا از االهای اخور حکوموت پهلووی د م توا پایوا
جنگ تحمیلی) ،مجله مباح

بانوا شیعه ،شماره .00

الیمی ،علی محمد دا ری ظ ،)0۳85جامعهشناسی کجروی ،قم ،شاپ د م ،پژ هشگاه حوزه دانشگاه.
اما اتی ،حشمتاهلل ظ ،)0۳45حقوق و تغییرات اجتماعی ،دیدگاههای حقوق قضایی ،شماره .۳
ایفاللهی ،ایف اهلل ظ ،)0۳86مبانی جامعهشناسی ،انتشارات جامعهپژ ها اینا0۳86 ،
شه ری ،احمد ظ ،)0۳87مکتب حقوق طبیعی ،شاپ ا ل ،نشر همراه.
صانعی ،پر یز ظ ،)15۳5حقوق و اجتماع؛ در رابطه حقوق با عومل اجتمـاعی و روانـی ،جلود ا ل ،شواپ د م ،انتشوارات
دانشگاه ملی ایرا .
صالح ،مهدی ظ ،)0۳87کشف حجاب ،زمینهها ،پیامدها و واکنشها ،مؤاسه مطالعات پژ ه های ایاای.
طباطبایی ،اید محمد صادق ظ ،)0۳81مبانی تطبیق پذیری قوانین ااالمی با تحوالت اجتماعی ،مجله نامه مفید ،شماره .71
علیزاده ،عبدالرضا ظ ،)0۳84مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق ،شاپ ا ل ،انتشارات امت.
غفاری ،غالمرضا عادل ابراهیمی لویه ظ ،)0۳88جامعه شناسی تغییرات اجتماعی ،شاپ پنجم ،نشر آگرا.
گی ر شه ظ ،)0۳85تغییرات اجتماعی  ،ترجمه منصور ثوقی ،شاپ هجدهم ،نشر نی.
گیدنز ،آنتونی ظ ،)0۳44پیامدهای مدرنیت ،ترجمه محسن ثالثی ،نشر مرکز.
لوی بر ل ،هانری ظ ،)0۳46جامعه شناسی حقوق ،ترجمه ابوالفض قاضی ،شاپ اوم ،نشر دادگستر.
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.5  شماره، مجله نقد و نظر، مبانی تطبیق پذیری قوانین ااالمی با تحوالت اجتماعی،)0۳47 اید مصطفی ظ،محقق داماد
. انتشارات امت، ترجمه پر یز صالحی، تغییر اجتماعی،)0۳80 یلبرت ای ظ،مور
 مرکوز تحقیقوات شوورای، گزارش پژوهشی تعدد مراجع قانونگذاری در جمهوری اسالمی ایـران،)0۳۱1 مهدی ظ،نورایی
.0۳۱111۳0  شماره مسلس، نگهبا
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