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دریافت -1991/9/9 :پذیرش1997/7/11 :


چکیده
ایدهاصلیاینمقالهآناستکهدرتفکرحقوقیمعاصر،ارائهدالیلتصمیم،جزیی
جداییناپذیرازاصلحاکمیتقانونبهمثابهبنیادیتریناصلحقوقعمومیاست.درواقع،
سؤالآناستکهتاچهحدحاکمیتقانونمیتواندتأسیسکنندهقاعده«حاکمیتدالیل»
باشد؟اینمقاله،مبتنیبرتالزم الزامبهارائهدالیلتصمیمباحاکمیتقانوناست؛یعنیاگر
درنظامحقوقی،تصمیماتمقاماتعمومیبادالیلِبیانشدههمراهنشود،آننظامنسبتیبا
حاکمیتقانوننمییابد.نگارندگانمقالهمعتقدندکهارائهدالیل،برداشتهایرویهایو
ماهویازحاکمیتقانونراتأییدمیکند.ارائهدالیل،الزمهبرداشترویهایازحاکمیت
قانوناست،زیرااینبرداشتمستلزمآناستکهاقداماتدولتبهروشیپیشبینیپذیرو
منسجمانجاموبادالیلموجهشود.همچنین،ارائهدالیلازبرداشتماهویحاکمیتقانون
حمایت میکند .هدف اصلی برداشتهای ماهوی حاکمیت قانون تضمین نتایج عادالنه
است.الزامتصمیمگیرانبهبیاندالیل،موجبتضمینرفتارعادالنهباشهروندانمیشود.
همچنینچارچوبهاینظریدرخصوصحاکمیتقانونبایدنسبتبهقبل،توجهبیشتری
بهالزامبهارائهدالیلبهمنظورتحققارزیابیبافتمندازحاکمیتقانونداشتهباشند.

واژگانکلیدی :حقوقاداری،الزامبهارائهدالیلتصمیم،حاکمیتقانون،عدالترویهای،
نظارتقضایی.
m.rezaei@atu.ac.ir
.6استادیارحقوقعمومیدانشگاهعالمهطباطبائی(نویسندهمسئول)
.2دانشجویدکتریحقوقعمومیدانشگاهعالمهطباطبائی n.khosravilaw@gmail.com
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مقدمه
اینمقاله،برارتباطوثیقبیناصلحاکمیتقانون-بهعنوانبنیادیتریناصلحقوقعمومی
والزاممقاماتاداریبهبیاندالیلتصمیماتشانتأکیدمیکند.ایدهمحوریاینمقاله

واداری-
وگفتارهایمختلفآنمبتنیبرایننظریهاستارائهدالیلدرنظامحقوقی،شرطاجتنابناپذیر
شناسایییکنظامسیاسیمتعهدبهحاکمیتقانوناست.بهعبارتدیگر،یکیازعناصرپایبندی
هر نظام سیاسی به اصل حاکمیت قانون ،میزان تعهد مقامات عمومی و اداری به بیان دالیل
تصمیماتشاناست.بهاینمعناکهنهادهایعمومییکنظامسیاسی،بایدملزمبهتوجیهعلنی

تصمیماتخودباشند ) .(Cohen, 2010: 4بااینحال،بایدتوضیحدادکهآنچهدراینرویکرد
برایتحققواقعیحاکمیتقانوناهمیتدارد،ضرورتاًایننیستکههمهمقاماتونهادهابرای
هاتخاذمیکننددالیلخودرابیانکنند،بلکهفرضبرایناستکهنظامحقوقی

هرتصمیمیک
بایدبهصورتیککل،دالیلکافیرابرایاینکهشهروندانبتواننداقداماتدولترافهمو
ارزیابیکردهوبراساسآنزندگیاقتصادیواجتماعیخودراپیشبینیوبرنامهریزیکنند،در
درونخودفراهمکند(.)Jowell, 2011: 10-11
برایتبیینبهترموضوعوفهمارتباطالزامبهبیاندالیلتصمیماتمقاماتعمومیبااصل
حاکمیتقانون،میتوانبحثرابایکسؤالسلبیآغازکرد:درصورتیکهمقاماتعمومیو
اداری،دالیلتصمیماتخودرابهشهروندانارائهنکنند،ممکناستچهاتفاقیرخدهد؟به
دیگرسخن،زندگیاجتماعیوسیاسیبدونارائهدالیلچهوضعیتیخواهدداشت؟برایپاسخ
بهاینسؤال،میتوانیکنظامحقوقیرابدونهیچگونهارائهدالیلازجانبمقاماتعمومی
تصور وترسیمکرد.درواقع ،شکلواقعی ایننظام حقوقی ،نظامیاستکه تحت حاکمیت
قوانینومقرراتبودهو دارای نهادهایمختلفِمسئولبرای وضعواِعمالقوانینومقررات
است.همهتصمیماتسیاسیبا رأی اکثریتشهرونداناتخاذ میشود .کارگزاران حکومتبا
سازوکارانتخابات،انتخابمیشوندوتابعسازوکارهایسنتیکنترلوتعادلهستند.بااینحال،
ایننظام،یکویژگیمتمایزدارد:هیچگونهدلیلیدرهیچسطحیازتصمیمگیریارائهنمیشود.
درایننظام،قانوناساسی،قوانینعادی،مقرراتاداریونیزقضاتودیوانساالرانیبرای
اِعمالقوانینومقرراتوحلوفصلاختالفاتیکهازاجرایآنهابروزمیکند،وجوددارنداما
مقاماتعمومیواداریهیچگاهدالیلتصمیماتخودکهتوضیحدهندهچراییوموجهکننده
تصمیمات و مصوباتشان باشد را ارائه نمیکنند .قانونگذاران هیچ بحثی (حداقل بهصورت
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عمومیوبدونباقیگذاشتنسابقهای)نمیکنندیااظهارنظریدرخصوصتوضیحآرای خود

انجامنمیدهند.احتماالًیکقوهقضاییهباساختاروتشکیالتخاصخودنیزوجودداردکه
مأمورانومقاماتدولتیرابهقانونمتعهدنگهمیداردواختالفاتمابینشهروندانرابراساس
قانونحلوفصلمیکند،اماهیچشکلیازموجهسازیتصمیماتدرایننظاموجودندارد.همه
تصمیمگیران حقوقی ممکن است مقرراتی وضع کنند ،دستوراتی صادر کنند و در خصوص
پروندهها تصمیمگیری کنند ،اما به هیچ وجه تصمیمات خود را تبیین یا توجیه نکنند .بهطور
خالصه،درایننظام،همهمراجعسازمانیکهدولتازطریقآنهامطابققواعدازپیشتعیینشده
حقوقیفعالیتمیکند،وجوددارنداماآننهادهاوسازمانهامطلقاًهیچگونهدلیلیبرایتوجیه
تصمیماتشان ارائه نمیکنند .در چنین نظامی ،افراد ممکن است قطعیت معقول و متعارفی در
خصوصمقرراتومعیارهاییداشتهباشندکهازطریقآنهارفتارشانارزیابیمیشودوالزاماتی
کهبایدرعایتکنندتااعمالآنهاازاعتبارحقوقیبرخوردارشود.آنهامیتواننداقداماتدولت
رابهچالشکشیدهومورداعتراض(شکایت)قراردهندونیزممکناست تاحدیازمداخله
خودسرانهدولتوکارگزارانآندرامانباشند(.)Cohen, 2010: 5امابااینحال،آیامیتوان
هنوزایننظامرامتعهدومبتنیبراصلحاکمیتقانوندانست؟
برای پاسخ به این سؤال ،باید تبعات و پیامدهای عملی و مختلفی را مدنظر قرار داد که
میتواندازعدمارائهدالیلدرهرسطحازحکومتناشیشود.بهطور خاص،درگفتاراولاین

مقاله،درپرتوبرداشت رویهایازحاکمیتقانون،استداللمیشودکهیک«نظامحقوقیبدون
رعایتاصلارائهدلیل»،6حداقلباسهسطح(دسته)ازمشکالتمواجهمیشود-6:عدمانسجام
کافیدرتصمیمگیریها؛-2نقصمعرفتی:بهاینمعناکهحقوقومقرراتقانونیبهسختیبرای
جامعهقابلفهمخواهدبودو-9معضلنظارتقضاییوتضمیناتشهروندی؛بدینمعناکهدر
چنیننظامیشهرونداننمیتوانندبهطورمؤثریتصمیماتحقوقیمقاماتاداریوعمومیراکه
قابلایرادمیدانند،مورداعتراضقراردهند.همچنیندرگفتاردوماینمقالهادعامیشودکه
اییناپذیر از برداشت ماهوی از حاکمیت قانون بوده و نظامی که مقامات
ارائه دالیل جزء جد 
عمومیواداریخودراملزمبهارائهدالیلبهشهرونداننمیکند،عالوهبرآنکهنظامسیاسیو
شهروندان خود را از ارزش معرفتی دالیل محروم میکند ،نمیتواند قابلیت برنامهریزی و
بینیپذیریرابرایآنانفراهمسازد.
پیش 

1. No Reason-giving Legal System.
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گفتاراول-ارائهدالیلوبرداشتهایرویهایازحاکمیتقانون
ادعاشدهاستکهبرداشترویهایازحاکمیتقانوندربردارندهالزاماتخاصیدرارتباطبا
محتوایقانوننیست(.)Fuller, 1969: 39اینبرداشت،نوعخاصیازقانونراکهبایدحاکمبر
جامعهباشدراتعییننمیکند،امابااینحالبایدگفتکهاینبرداشت،مستلزمآناستکههر
قانونی که جامعه ،آن را وضع میکند باید با دالیل موجه شود .به دیگر سخن ،اقتضای این
برداشتآناستکههرتصمیمیکهمقاماتدولتیقصداتخاذآنرادارند،بایدباتوجهبه
قوانینومقرراتاتخاذشودودرعملنیزمقاماتدولتیبایدمطابققوانینومقرراتیعملکنند
کهبادالیلموجهشدهاند6.دراینمفهوم،الزامبهبیاندالیلتصمیمتوسطمقاماتعمومییکی
ازالزاماتشایستهقانونیاست(هداوند.)631-1:6933،

.1ارائهدالیلوانسجامنظامحقوقی

برداشترویهایحاکمیتقانون،درمضیقترینمفهومخود،مستلزمنوعیانسجاماست،به
اینمفهومکهقانوننبایدافرادراباموقعیتهایمتناقضمواجهسازد،ماننداینکهمقرراتیدر
یک زمان مشخص و تحت شرایط یکسان ،عمل واحدی را هم الزام و هم ممنوع سازد
(.)MacCormick, 1984: 235-6بااینحال،مشکلاولیکهنظامفرضیما–درباالازآنصحبت
شد-باآنمواجهخواهدبود،مشکلانسجاماست.مالحظاتپیوستگیوانسجام،نقشمهمیرا
درحقوقبازیمیکند،بااینحال،درفقداندالیلدرهرسطحیازتصمیمگیری،بایدانتظار
داشتکهنظام حقوقیازانسجامتهیشود.درچنیننظامی،سازمانهایدولتیاحتماالًدربلند
مدت،تصمیماتیاتخاذخواهندکردکهباانسجاموپیوستگیدیگرتصمیماتِنظامسیاسیو
حقوقیدرتعارضقرارمیگیرد.نگرانیصرفاًبهاینمحدودنمیشودکهتصمیماتعمومیفاقد
انسجاممنطقیدرمیانخودهستند،بلکهدغدغهکلیترآناستکهاصولواحدیبرتصمیمات
عمومیحکمفرمانیستند(.)Amaya, 2013: 3
برایفهمچراییاینموضوع ،میتوانمثالهیأتهایمنصفهحقوقییاکیفریرادرنظامهای
حقوقیمعاصر درنظر گرفت.ویژگیمتمایزرسیدگیاز طریق هیأتهایمنصفهایناست که
اعضایهیأتمنصفهازارائهدالیلبرایتصمیماتشانمنعشدهاند.خصوصیتدیگررسیدگیاز
.6اینادعارامی توانتعبیریدیگرازاصلکالسیکحقوقعمومیوادارییعنیعدمصالحیتدانست.هرچندایناصل
بهنوبهخودازنتایجوتبعاتاصلحاکمیتقانونبهشمارمیآید.
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طریقهیأتهایمنصفهآناستکههیأتمنصفهاختیارکنارگذاشتنقانونرادارند،بدینمعناکه
نهتنهامیتوانندبدونارجاعبههرگونهقانونحاکمی(مقررهقانونی)تصمیمبگیرند،بلکهحتیمی-
توانند،علیرغمدستوراتوتوصیههایقضات،مخالفآنقوانینومقرراتِقابلِاعمالتصمیم-
گیریکنند.برایمثال،یکهیأتمنصفهاختیارتبرئهکردنرادارد،حتیاگررأیویمغایرقانونی
باشدکهقاضیبهآناستنادکردهیارأیویمیتواندمغایرادلهوشواهدپروندهباشد(

Levine,

 .)1991: 105-106اینجا ،ارتباطی بین این دو خصوصیت وجود دارد :هنگامیکه اعضای هیأت
هاتصمیمگیریمیکنند،تأکیدبرحصولیکنتیجهاستتاتفصیلو

منصفهدرخصوصپرونده
صتشکیلمیشوندنه

شرحمستدلپروندهها.هیأتهایمنصفهبرایحلوفصلیکدعویخا
برایایجادرویهیاتنویروتنقیحقوانینموجود.بهعبارتدیگر،ازآنهاخواستهشدهاستکهبر
یکنتیجهخاصتوافقکنندنهبردالیلبهنفعآننتیجه(.)Cohen, 2010: 6
درمقابل،سایرتصمیمگیرانمانندقضاتومقاماتاداری،نهتنهانوعاًوظیفهحل وفصل

برخیاختالفاتخاصرادارند،بلکهمهمترازآن،دربرخیموارد،وظیفهتفسیرقانونحاکم،
رفع ابهامازآن(درمواردابهام)و همچنین دربرخی اوقات اعالممقرراتیبرای حکومتبر
پروندههایآتیبهآنهاواگذارشدهاست(ازطریقایجادرویهادارییاقضایی).آنگونهکه

درتحلیلمفهومانسجامدررسیدگیتحلیلکردهاست،درتصمیمگیری

نیلمککورمیک»
« 
گیرانبایدبهمنظورایجادوتثبیتیکرویکرد


درخصوصیکپروندهمعینمطابققانون،تصمیم
منسجمبهقانوندرحوزهمربوطه،باتفسیراجراییقانونموجودشروعکنند.بهمحضاینکهآنها

وتعیینمیکنند ،درمرحلهبعدبایدبرایاِعمالآننسبتبهپروندهجدید

قانونمستقرراشناسایی
دست به تفسیر بزنند ،بهگونهایکه تصمیم آنها با منسجمترین رویکردی سازگار باشد که آن
قانونمستقرراتوجیهمیکند.امادریکنظامحقوقیمبتنیبرعدمارائهدالیل،چیزیشبیهبهاین

اتفاقنمیافتد(.(Carbonell, 2011: 160

ایکهتصویرشد،بهنظرمیرسدهمهتصمیماتمقاماتعمومیواداری

درنظامحقوقیِفرضی
از همان مدل و منطق تصمیمگیری هیأت منصفهای پیروی میکنند .مقامات اداری بهجای
تصمیمگیری درخصوص پروندههایی با مقوالتی کلی ،درخصوص پروندههای موردی
تصمیمگیریمیکنند.از آنجا کهآنها دالیلتصمیمات خود رابیان نمیکنند ،تصمیمات آنها
شکلنوعیدستوررابهخودمیگیردکهنمیتوانددرقالبنظامحقوقی(به معنایواقعیکلمه)
تفسیروارزیابیشود.درچنیننظامی،مقاماتونهادهاتنهانتایجرابیانمیکنند.برهمیناساس،
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برایآنهابسیاردشوارخواهدبودکهمسئولیتخوددرعملکردنمطابقباتصمیماتسابقخودرا
پذیرفتهواثررویهای(مربوطبهرویهاداری)رابرآنهابارکنند(.)Kress, 1984: 382درواقع،چنین
نظامینمیتواندنوعیرویهاداریایجادکندوبهآنپایبندباشد.هنگامیکهشخصیدالیلیبرای
کند،بهروشیکموبیشمؤثروقوی،برایخودتعهدیایجادمیکندکه


تصمیماتخودارائهمی
درآینده،درخصوصپروندههایمشابهآنموضوعمطابقباآندالیلتصمیمگیریکند.اثراین
تعهددررویهایاستکهدرصورتتغییرمقامیاهیاتتصمیمگیرنده،برایمقامیاهیأتبعدی
ایجادمیشود.لذاارائهدلیلمیتواندیاتعهدراشکلدهدیاالزاممرجعبعدیبهارائهدلیلدرمقام
رددالیلمقامقبلیراشکلدهد.چنینتعهداتی،هرچندضعیف،درنظامیکهدرآنارائهدالیل
شود.درنتیجه،اینترسوجودداردکهنظامهایمبتنیبرعدمارائهدالیل،

منعشدهاست،محومی
تصمیمگیرانیغیرمتمرکزکهبههیچرویهادارییادالیلیمقیدنیستند،انسجام

متشکلازمجموعه 

نظامحقوقیرابهچالشبکشند(.)Alexy and Peczenick, 1990: 135
گیرانهیچاشارهایبهدالیلتصمیماتخودنکنند،هنگاماعالماحکام

درصورتیکهتص 
میم

و دستوراتشان ،نمیتوانند توضیح دهند که آیا تصمیماتشان با دیگر اجزای قوانین و مقررات
نظرمیرسد که نتیجهاین امرآناستکهویژگیهایمحوری

حاکم سازگاریداردیانه .به
حاکمیتقانونکهنظامحقوقیبایدبهآنپایبندباشد،ماننددکترینرویه[اداری]،استداللمبتنی
هایمشابهبایدیکسانرفتارکرد،موردمصالحهقرارمیگیرندو


برقیاس،یااینالزامکهباپرونده
درنهایتقطعیتوانسجامنظامحقوقیراازبینمیبرند(.)Waldron, 2008: 34-8
هایمبتنیبرعدمارائهدلیل،مسألهمهمدیگریرانیزپیشمیکشند.براساس

بااینحال،نظام
گیرانبهدنبالاتخاذتصمیماتیهستندکهسازگارباتصمیماتهمکارانشان


اینفرضیهکهتصمیم
درگذشتهوآیندهاست،بادرنظرگرفتناینواقعیتکهآنهابهدالیلگذشتهوحالکهتوجیه
کنندهتصمیماتعمومیاستدسترسیندارند،آنهاچگونهبایدبدانندکهاظهارنظرمنسجمو
سازگارکداماست؟اینامرمشکلدیگریراتحتعنوانمشکلمعرفتیدرنظامحقوقیایجاد
میکند.

 .2عدمارائهدالیلومشکلمعرفتیدرنظامحقوقی

دومینچالشیکهنظامهایمبتنیبرعدمارائهدالیلایجادمیکنند،مشکلمربوطبهشناخت
ایازحاکمیتقانون،یکیازالزاماتپایهاییکنظام


هایرویه
حقوقاست.براساسبرداشت
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حقوقیآناستبرایشهروندانخوداینامکانرافراهمآوردکهازقبلوبهصورتنسبتاًباثبات

گونهایکهشهروندانبتوانندبراساسآن،
دانند،به 

وکلی،آنچهتوسطقانونالزامخواهدشدراب
زندگیخودرابرنامهریزیکنند.اگرقراراستقانونافرادراملتزمواجبارکند،آنهابایدبتوانند

بدوندشوارینارواقانونراتشخیصدهند.شهروندانبایدمقرراترابفهمندومادامیکهقانون
حال،درصورتیکهقانونیا


ریزیکنند.بااین

وانندبرایزندگیخودبرنامه
راازقبلندانند،نمیت
تصمیمیازمجموعهدستوراتیبدونپشتوانهدالیلتشکیلشوند،روشننیستچگونهشهروندان
باید محتوای دقیق آنرا بدانند ( .)Jowell, 2011: 12در نظامیکه در آن دالیل ارائه نمیشود،
تعییناینکهچهچیزیقانوناست،ممکناستامریبغرنجودشوارباشد.

البتهچنیناستنباطیبهوضعیتتاریخینیزوابستهاست.همیشهاینگونهنیستکهاگردالیل

ارائهنشوند،افرادنتوانندتشخیصدهندکهقانونکداماست،امااحتماالًاینامردرجوامعتودهای
و با مقیاس بزرگ امروزی میتواند صادق باشد .به عبارت دیگر ،با توجه به جوامع گسترده
امروزیوبادرنظرگرفتنپیچیدگیوتعددنهادهایوضعکنندهواجراکنندهقانون(درمعنای
عام) ،شهروندان برای فهم قانون نیازمند دالیل هستند .حتی میتوان گفت شهروندان ترجیحاً
نیازمنددالیلمکتوباند و درست بههمیندلیلاست که در حقوقاداری الزام به نگهداری
سوابق تصمیم ،مطرح و به مقامات و سازمانهای اداری تحمیل میشود .همینطور نوشتن
دیدگاهها (تنظیم صورتجلسه) ،انتشار تصمیمات و مانند آنها .در مقابل ،در یک جامعه فرضی

کوچکوهمگن،باتنهادوازدهقاضیوبیست وکیل،چنینالزامونیازیبهارائهدالیلوجود
ندارد.درواقع،اینوضعیتکموبیشبهوضعیتادارهاموردرجمهوریرمباستانشبیهاست.
برای رسیدگیهای قضایی ،رمیها برای تصمیمگیری به «مجمع کاهنان» 6متوسل میشدند .از
کاهنانرمیخواستهمیشدکهصرفاًمبادرتبهاتخاذتصمیمکنند .اینکاهنانمجبوربهارائه
دالیل نبودند ،ملزم به پایبند کردن خود برای پروندههای آینده نبودند و برای موجه ساختن
رسیدگیهایشان،نیازیبهاشارهواستنادبهمقرراتخاصینداشتند.کارآنهابحثوجدلنبود:
).درچنینجامعهای،تعامالترودررویکهنجارو

کارآنهااظهارفضلبود(Stein, 1966: 4
کنندوکسانیکهنیازدارندآن رابدانند،


کهقانونراوضعمی

شود.کسانی
نورممحسوبمی
کنندکههریکازآنهامیدانندقانونکدام


صورتروزمرهوچناننزدیکباهمتعاملمی
به
است،حتیاگرهیچگونهدالیلیارائهنشود.
1.College of Pontiffs.
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با اینحال،اگربخواهیمبهوضعیتجوامعِمدرنِبزرگبرگردیم،بایدگفتکهمانمیتوانیم
یکنظامحقوقیراصرفاًباارجاعبهنتایجارزیابیکنیم،زیرانتایجبهطورکاملآنچهدرپس
اکثرتصمیمات حقوقی اتفاقمیافتدرامنعکسنمیکنند.)Beck, 2013: 2( .اگرصرفاً نتایج،
موردتوجهومطالعهقرارگیرد،مشکلیکهپیشمیآیدایناستکهنتایج،تصویریمخدوشو

تحریف شده از نهادها و تصمیماتشان به دست میدهند .نتایج به تنهایی ،اطالعات کمی
درخصوصویژگیهایاصلی یکتصمیممانند بحثهایناظربهقانون حاکموقابلاعمال،
تفسیرآنها،تبعاتسیاسیانتخابوترجیحیکتفسیربرتفسیردیگروماننداینهاارائهمیکنند.
درغیاببیاندالیل،شهروندانمجبورخواهندبودکهبهبرآوردهاوحدسهایفرهیختگانو
نخبگان اعتماد کنند .بنابراین ،بهناچار باید فرض کرد که این حدس و گمانها ،آنچه بهطور
واقعیدراتاقهایدولتیاتفاقمیافتدراکنترلمیکند.اماازآنجاکهممکناستاینحدسو
گمانهادربرخیمواردبهخطاکشیدهشود،احتماالًشهروندانباتصویریمخدوشوتصنعیاز
بینیناپذیری را هم برای
آنچه قانون هست مواجه خواهند شد .این وضعیت ،مشکل پیش 

انوهمینطوربرایخودسازمانهایدولتیایجادمیکند،بااینمالحظهکهبازیگران

شهروند
نهادیخودتابعسازمانهایدیگریهستندکهکارآنهاراسازماندهیونظارتکردهورفتارآنها
رامطابقباقانونبرنامهریزیمیکنند( .)Lindquist and Cross, 2010: 8-9

تواندیکنظریهپردازشکلگراورویهایرامتقاعد

بااینحال،اینمشکالتودشواریهامی
توانداینایرادرامطرحکندکهنتوانبهراحتیتعیینکردقانونچهچیزیاستکهبه

نکند.ویمی
خودیخودساختارحاکمیتقانونیکنظامسیاسیراموردمصالحهقرارنمیدهد.اومیتواند

بینیپذیریویکپارچگی(انسجام)عناصرضروریحاکمیت
هایقطعیت،پیش 

ادعاکندکهارزش
بینیپذیریقطعاً«اوصاف»سنتیحاکمیتقانونهستند،او
قانوننیستند.درحالیکهانسجاموپیش 

میتواندادامهدهدکهایناوصاف«جزءضروری»حاکمیتقانوننیستند(.)Craig, 1997: 471با این
حال،مدافعانارائهدالیلمیتواندهردوایرادراقبولکردهودرپاسخ،بهمشکلسومیاشارهکنند
کهنظامهایمبتنیبرعدمارائهدالیلباآنهامواجهند،مشکلیکهاینبارمیتواندفراترازهرگونه
شکوتردیدی،پایبندییکنظامبهحاکمیتقانونرابهمخاطرهبیفکند.
.3ارائهدالیلوامکاناعتراضبهتصمیمات

اگرقراراستحاکمیتقانونواقعاًحمایتیدربرابرمداخلهخودسرانهدرزندگیافرادباشد،
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درعملصِرفوجودمقرراتقانونیونهادهایعمومیکهاینمقرراترااجرامیکنند،کافی
نیست.درکناروجودمقرراتقانونیونهادهایمجریقانون،ضروریاستدالیلتصمیماتیکه
شهروندانرادرمعرضتهدیدقرارمیدهدبهآنهاارائهشودتاازطریقآنهاتصمیماتحقوقی

قابلاعتراضشود(.)Visram, 2010: 10شهروندانبایدبتوانندهریکازموجهاتتصمیمرابه
چالشبکشندودرصورتتمایل،دالیلواستداللهایمخالفرامطرحکنند.

اثراینامرآناستکهبااینکارمیتواناستداللکردهرچیزیجزءمبانیمقاماتاداری
برای اتخاذ تصمیم باشد ،تصمیم نهایی را تضمین نخواهد کرد .بخشی از این امر میتواند به
واسطه نامعین بودن و کلی بودن قانون باشد :مقررات تابع تفسیرهای معقول جدلی هستند و
شهروندان نهتنها خوانش مقامات عمومی از قانون را نقد میکنند ،بلکه باید بتوانند ربط مواد
عنوانموجههتصمیم،روشاستنباطونتیجهگیریمقاماتاداریازمقرراتو


قانونیاستنادیبه
واقعیتهایپروندهوهمچنینارزیابیآنهاازادلهرابهچالشبکشند(.)Cohen, 2010: 8
کنند،میتوانند

منتقدانرویکردهایبهحاکمیتقانونکهاهمیتارائهدالیلرافروگذارمی
ازبرخیاستداللهای«دموکراسیجدلی» 6حمایتکنندتاازاینطریقبراینمشکلاصلی که
نظامهای مبتنی بر عدم دالیل با آن مواجهند تأکید کنند :عدم پاسخگویی مقامات عمومی به

توانندرهبرانخودراپاسخگو


هاشهرونداننمی
جامعه.ایناستداللمعتقداستکهدرایننظام
نگهدارند،مگراینکهآنهادالیلتصمیماتشانرابیانکنند.ایناستداللیکیازاستداللهاینهاد
گرایانهیاطراحینهادیمحسوبمیشودوبراینامرمتکیاستکهدرصورتطراحیدرست

سازمانی،سازمانهابایدبهشهروندانفرصتکارآمدیبرایاعتراضبهتصمیماتنمایندگانشان
را بدهند (2005: 241

 .)Montpetit,یک نظام مبتنی بر عدم ارائه دالیل چنین فرصتی را برای

شهروندانفراهمنمیکند.بنابراین،تطابقآنباحاکمیتقانونموردمصالحهقرارگرفتهوبهخطر
میافتد.

این استدالل بر برداشت بسیار خاصی از آزادی سیاسی مبتنی است .آزادی سیاسی بهطور
سنتیبهنبودموانعبیرونیبراشخاصتعریفشدهاست.دراینرویکرد،اشخاصهنگامیآزادند
که هیچکس مداخله جدی در زندگی آنها نداشته باشد .با اینحال« ،فیلیپ پتی» اخیراً مفهوم
جایگزینیازآزادیسیاسیتحتعنوان«عدمبرتری»(عدمسلطه)رااضافهکردهاست.مطابق
نظروی،آزادیسیاسیاساساًموضوعیمربوطبهروابطقدرتاست.کسیآزاداستکهتحت
1. Contestatory Democracy.
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سیطرهوتسلطدیگرانقرارنگیردوعدمسیطرهتوسطدیگرانمستلزمومبتنیبراینواقعیت
استکههیچکستواناییاعمالقدرتخودسرانهرابردیگراننداشتهباشد(.)Pettit, 1997: 29

با این اوصاف ،مسأله اصلی برای مدافعان آرمان دموکراسی جدلی (استداللی) بدین نحو
بندیمیشود:چگونهمیتوانقدرتمداخلهدولتدرزندگیافرادرابهقدرتیمشروعو


صورت
غیرخودسرانه تبدیل کرد؟ ادبیات درخصوص این سؤال دچار دو دستگی میشود« .پتی»
خودسرانگیرابهصورتماهویتعریفمیکند:اوادعامیکندقدرتزمانیخودسرانهاستکه

بینیاشخاصمتأثرازآنرادنبالکند».دیگرلیبرالها(جمهوریخواهان)


رفاهوجهان
نتواندسیر«
ایوشکلیتعریفمیکنند،یعنیبهنبود

،خودسرانگیرابهصورترویه

مانند«فرانکلووِت»
تشریفاتشکلی(قواعدرویهای)ازپیشتعیینشدهوشناختهشدهبرایهمه(


Lovett, 2001:

کهکسیرویکردیشکلیورویهایبهخودسرانگیاتخاذکند،پایارائه

.)110بهمحضاین
تصمیمهمبهمیانمیآید.

دالیل
صورترویهایودرنبود

باایناوصاف،اینسؤالمطرحمیشودکهاگرخودسرانگیبه
قواعد از پیش تعیین شده شناخته میشود ،یک حکومت چگونه میتواند از تصمیمگیری
حلهایسنتیمانندانتخاباتادواری،تفکیکقواویا
نظرازراه 


خودسرانهجلوگیریکند؟صرف
روشها،درتضمینتواناییاعتراضافرادبهتصمیماتاتخاذشده
نظارتوتعادل،یکیازاین  

توسطسازمانهاومقاماتمختلفدولتی،نهفتهاست.ایدهبنیادیناینادعاآناستدرصورتی-
کهحکومت بهطور کارآمدیقابلاعتراضونظارتباشد،قدرت را بهطورخودسرانهاعمال
نمیکند.ازاینمنظر،قدرت،خودسرانهاستاگربادالیلیکهموردتأییدعقلجمعیومشترک

همهاشخاصیاگروههایمربوطاستمحدودومقیدنشود.قابلیتاعتراضکارآمددرسپهر

سیاسی،مستلزم وجودطیفی از نهادهامانند دادگاهها ورویههایتجدیدنظروهمچنین حقبر
استماعاست.
ازاینمنظر،تفسیرِاعتراضبهمثابهیکایدهآل،ارتباطیرابینقابلیتاعتراضبهحکومتو
ارائه دالیل ایجاد میکند .ایده محوری آن است که اگر در تئوری ،شهروندان بتوانند آنچه
دیگرانانجاممیدهندرابدوندانستندالیلموجههآنهابرایانجامآنعملمورداعتراضقرار

دهند،برایمثالبرمبنایقواعدواصولاخالقی،آنگاهدرعمل،دانستندالیل،شهروندانرا
قادرمیسازدکهاقداماتصورتگرفتهرابهطوربسیارکارآمدتریمورداعتراضقراردادهوبه
هنگامیکهدر خصوصاقداماتحکومتبحثمیشود،

چالشبکشند( .)Lovett, 2001: 111
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ارتباطبینقابلیتاعتراضوارائهدالیلحتیقویتراست.اینبدانجهتاستکهدالیلارائه

شدهازسویمقاماتدولتیمبناییحقوقیبرایاعتراضرافراهممیکند.قطعاً،اگرحکومت
دالیل تصمیماتش را ارائه نکند ،افراد میتوانند همچنان تصمیماتشان را از طریق نقد دالیل
فرضیحکومتمورداعتراضقراردهند.مشکلایناستکهحکومتهمیشهمیتواندبااین
ادعاکهتصمیماتشاساساًمتکیبهآندالیلفرضینبودهاست،ایننقدهاواعتراضاترارد
اعتراضبیاساسوموهومجلوهکند(.)Black and Flintoft, 2011: 16-18

کردهوبنابراین،

درپرتواینامکان،افرادبایدبهدالیلیکهتصمیماتعمومیراپشتیبانیمیکننددسترسی

داشتهوفرصتاعتراضبهاستواریواستحکامآنهاراداراباشند.اگرنهادهاییکهاختیارات

حکومتیرااعمالمیکنند،دالیلیبرایتصمیماتخودارائهننمایند،بهسختیمیتوانآنهارابه

جهتکوتاهیازرعایتخیریانفععمومیمسئولوپاسخگونگهداشت.هنگامیکهمقامات

کنند،آنگاهبرایسنجشمیزان


عمومیتصمیمیرابرمبنایمجموعهخاصیازدالیلاتخاذمی
مشروعیتوتوجیهپذیریتصمیم،بایدسطحکفایتدالیلراارزیابیکرد.بااینحال،اگرآن
دالیلدرهیچجاینظامحقوقیوجودنداشتهباشد،ارزیابیواعتراضبهتصمیمنهاییغیرعملی

میشود.ازاینرو،بایددرنظامحقوقیمنبعیبرایقابلیتاعتراضوبنابراین،منبعیبرایارائه

دالیلوجودداشتهباشد.قابلیتاعتراضبهتصمیماتمقاماتعمومیواداری،درنظامیکهدر
کنند،محققنمیشود.نهادها

آنمقاماتعمومیهمگیازارائهدالیلتصمیماتشانخودداریمی
وساختارهایپایبندووفاداربهحاکمیتقانونبایدارزیابیوبررسیتصمیماتدولتیبهمنظور
ردکردنتصمیماتیکهبهمنافعمشخصجمعیپاسخنمیدهندومقاماتاداریراازپاسخگویی

مبرامینمایند،امکانپذیرکند(.)Staszewski, 2012: 1281
«فیلیپپتی»اینمنابعاعتراضیرا«کنترلتصحیحییاویرایشی» 6درمقابل«کنترلتألیفی»2
کنترلاخیربهاختیارهنجارسازی(قدرتهنجارسازینهادها)برمیگردد،درحالیکه

مینامد.

کنترلویرایشیبهقدرتِدراختیارِشهروندانبهعنوانیککلبرایاعتراضبههنجارهاییکه
ایجادشدهانداشارهدارد(.)Pettit, 2000: 112

باایناوصاف،میتوانادعاکردالزامبهارائهدالیل،روشیبنیادینبرایجلوگیریازاِعمال
خودسرانه قدرت توسط حکومت را شکل میدهد .ارائه دالیل برای فراهم آوردن امکان نقد
1.Editorial Control.
2. Authorial Contral.
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فعاالنه تصمیمات عمومی ضروری و الزم است .از اینرو ،ارزش ارائه دالیل در ممانعت از
خودسرانگینهادهایعمومینهفتهاست.بهطورخالصه،ارائهدالیل،جزییضروریازآرمان
آنبازمیماند

حاکمیتقانوناست،زیرادرغیابآن،رژیمسیاسیازپایبندیووفاداریبه 
(هایک .)622 :6931 ،به نظر میرسد که استدالل دموکراسی اعتراضی در نشان دادن اینکه
نمیتوانند نظامی شبیه بهنظامیوفادار و
نظامهایمبتنیبرعدمارائهدالیل(نظامهاینادلیل)  6

کنندهوموجهاست.بهعبارتدیگر،ضرورتاعتراض

معتقدبهحاکمیتقانونایجادکنند،قانع
بهطورمعقولینسبتیوثیقبینارائهدالیلوحاکمیتقانونبرقرارمیکند(

Staszewski, 2012:

.)1256بنابراین،مطابقآنچهگفتهشد،یکیازنتایجحقوقیایناصلآناستدرمواردیکه
احتمالدارد،تصمیماتواقداماتمقاماتعمومیبهمنافعشهروندانصدمهبزند،آنهابایددالیل
ومبانیتصمیماتخودرابهطورواضحوآشکاربیانکنندتاکسانیکهاحتماالًحقوقآنهانقض
شدهاست،بتوانندتصمیماتمذکورراموردنقدقراردادهوازآنهابهسازمانهاودیوانهای
اداریاعتراضکنند(زارعی.)93:6911،
بااینحال،نسبتالزاممقاماتاداریوعمومیبهارائهدالیلتصمیماتشانباحاکمیتقانون،
بهابعادرویهایحاکمیتقانونمحدودومقیدنمیشود.بسیاریازطرفدارانتعریفماهویاز
حاکمیتقانون،ازاینفراترمیروند.آنهاادعامیکنندکهارزشارائهدالیلنهتنهادرظرفیتآن

هایاعتراضبرایجامعهنهفتهاست،بلکهمهمترازآندرتواناییآندرتضمین

درگشودنراه
حقهایخاصیبرایشهرونداناست(قاریسیدفاطمیوفالحزاده.)636:6939،تصمیمات
ایکهباپشتوانهدالیلموجهمیشوند،صرفاًبناکنندهقضاوتهایمستدلیکهشهروندان

عمومی
رادرجایگاهبررسی،ارزیابیودرصورتضرورتاعتراضبهآنهاقراردهد،نیستند.ارائهدالیل،
مبنایی را برای تصمیمات دولتی بهتر فراهم کرده و به نتایج بهتر و عادالنهتر منجر میشوند.
براساس ادعای نظریهپردازان ماهوی حاکمیت قانون ،دلیل مهمی که برای نگرانی درخصوص
ویهای (شکلی) از حاکمیت قانون وجود دارد این است که برداشت رویهای از
برداشت ر 
حاکمیت قانون تضمین نمیکند که قانون یا نظام حقوقی ،عادالنه یا سزاوار متابعت و
فرمانبرداری است .پایبندی محض به ابعاد رویهای حاکمیت قانون ممکن است ظلمِ به لحاظ

حقوقی الزام شده را تقویت کند .درست بههمین دلیل است که تعدادی از نویسندگان اصرار
میکنند که باید رویکردی ماهوی بر حاکمیت قانون اتخاذ کرد (1984: 155


 .)Dworkin,در

1.Non-reason Regimes.
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ادامه،باتأکیدبربرداشتهایماهویازحاکمیتقانون،ادعامیشودکهحاکمیتقانونبهلحاظ
ماهوینیزمیتواندبهطورحداقلیبهمثابهالزامبهارائهدالیلتعریفشود.
ارائهدالیلوبرداشتهایماهویازحاکمیتقانون

گفتاردوم-
مدافعانبرداشتماهویازحاکمیتقانوناعتقاددارندکهویژگیهایشکلی،ساختارییا
رویهاییکنظامحقوقیبرایشناساییآننظامبهعنواننظامیوفاداربهحاکمیتقانونکافی
نیست.آنهابراهمیتتضمین نتایج (عادالنه) خاصو تضمین اینکه حقهایخاصیرعایت
میشوند،تأکیدمیکنند(.)Craig, 1997: 475دراینگفتار،ادعامیشودکهالزامبهارائهدالیل

اجاییکههدفآن

تواندبهعنواننمایندهوجلوهایازاینبرداشتهایماهویتلقیشودت


می
ایجاد تصمیمات بهتر است .در این راستا ،میتوان مجموعهای از نظریاتی که اخیراً توسط
طرفداراندموکراسی گفتگویی (آگاهانه) 6توسعه یافتهاند رابه بحثگذاشت.برایتبییناین
ادعا،خواندنبخشیازرأییکقاضیمشهورانگلیسی«،لردبینگهام»ارزشمندبه نظرمیرسد
کهارزشالزامبهبیاندالیلرابهصورتمکتوبهنگامصدوریکرأیقضاییبیانکردهاست:
«امیدوارم من تنها شخصی نباشم که بنشینم و رأیی با این مضمون بنویسم که الف باید برنده
تواندصادرشودکهمبتنیبرهیچگونهمبانیپایداری


پروندهباشد،رأییکهتنهادرفرآیندیمی
گیریومبتنیبرهیچگونهتحلیلمنطقیوعقلیکهچرانبایدپیروزپروندهباشد

برایآننتیجه
نیست»(.)Bingham, 1988: 143
بهنظرمیرسدکهفرض«لردبینگهام»ازبیانچنیناظهاراتیآناستکهمابهارائهدالیل
ارزشمیدهیمزیرابیاندالیلتصمیماتبه احتمالزیادپاسخهایدرستوغلطیاموجهبه

سؤالهای سیاسی یا حقوقی میدهد .ارائه دالیل واجد ارزش است ،زیرا کیفیت تصمیمات
عمومیراافزایشمیدهد.ازاینمنظر،ارزشارائهدالیلدرظرفیتآندرایجادنتایجبهترو
عادالنهترسیاسیوحقوقینهفتهاست«.لونفولر» دراینزمینهمعتقداست«:هنگامیکهافراد
مجبوربهتوضیحتصمیماتشانودفاعازآنهاشوند،اثرآنبهطورکلیاینخواهدبودکهآن
تصمیماتبهسمتخوبیودرستیهدایتمیشوند»( .)Fuller, 1958: 636درواقع،مطابقاین
کهتصمیمگیرانملزمبهارائهدالیلتوجیهکنندهتصمیماتوانتخابهایشان


استدالل،درصورتی
به سایر افراد ،از جمله کسانیکه بیشترین تأثیر را از تصمیمات میپذیرند ،باشند ،احتماالً
1. Deliberative Democracy.
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تروموجهترخواهدبود.اینظرفیتوتواناییارائهدالیلدرایجادتصمیمات


تصمیماتعادالنه
بهتررامیتوانتحتعنوان«قابلیتمعرفتی» 6ارائهدالیلتوضیحداد.
برایفهمبهترتأثیرارائهدالیلبراتخاذتصمیماتعمومیبهتریابدتر(یاتصمیماتدرستو
غلط) ،میتوان بحثراباارائه یکمثالادامهداد.براینمونه میتوانفرض کرد کهازنظر
مقاماتعمومی،تصمیمبهکاهشبودجهدفاعیباهدفافزایشبودجهمدارسعمومی،تصمیم
بهتریازحالتبرعکسآنباشد.بهعبارتدیگر،میتوانگفتکهبرخیتصمیماتعمومی

بهدلیلاستانداردهاومعیارهایعینیتریکهدارند،نسبتبهبرخیتصمیماتدیگربهترند.اگر
گیرانبهارائهدالیلبهمنظورموجهکردنتصمیماتشاناحتمالاین


گونهاستآیاالزامتصمیم

این
کندکهآنهاتصمیماتبهتررابرمیگزینند؟ آیااگرمقاماتعمومیملزمبه

امررابیشترنمی
شانباشند،بهروشبهتریبهپاسخسؤاالتمطروحهنمیرسند؟ مطابقنظربرخیاز


ارائهدالیل
مدافعان دموکراسی گفتوگویی ،پاسخ مثبت است .ارائه دالیل میان تصمیمات تفاوت ایجاد
تواندبهواسطهاینواقعیتکهبرایآنها

میکند.نهتنهاتصمیماتواقداماتمعمولیومشابهمی

دالیلپشتیبانیشوند،نمیتوانند

شوندعادالنه باشند،بلکهبیعدالتیهاحتیاگربا 

دلیلارائهمی
عادالنهجلوهکنند.اینبداندلیلاستکهالزامبهارائهدالیل،تصمیمگیرانرابهاتخاذوانتخاب

نتایجعادالنهسوقمیدهد(.)Cohen, 2010: 12


.1ارزشمعرفتیارائهدالیل

هتررافراهممیکنند،نسبتاً

دواستداللنخستبرایایندیدگاهکهدالیلامکانتصمیماتب
سرراستوروشنهستندوبهاختصاربهآنهااشارهمیشود.استداللاولایناستکهارائهواقعی
دالیل،برایمشورتومشارکتعمومیضروریاست.اینادعامعقولوپذیرفتنیاست:بهطور

آشکار،شهروندانپیش ازآنکهبتواننددرخصوصتصمیماتعمومیبحثومشورتکنند،

بایددالیلوموجهاتآنتصمیماترابدانند(.)Adams, 2014: 16-18
دوم،ادعاایناستکهارائهدالیل،کیفیتاستداللعمومیراافزایشمیدهد.ذکرکامل

دالیلازسویمقاماترسمیدرخصوصتصمیماتشاناحتمالاتخاذتصمیماتدقیقومتقنرا
بیشترمیکندتااینکهتصمیماتبدوندالیلاتخاذشوند(.)Brook, 1998: 61توجیهاتچندی

برایاینادعاوجوددارد.نخست،اینایدهمیباشددرجامعهایکهتعبیرماهویازحاکمیت

1.Epistemic Competence.
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قانونمحققمیشود،اقتضایمنفعتعمومیآناستکهازاطالعاتیکهدرمیانشعبمختلف
حکومتیودیگر بازیگراننهادیصالحیتدارپراکندهومتفرقاست،بهدرستیاستفادهوبهره-
برداریشود.ادعاشدهاستکهباالزاممقاماتعمومیبهارائهدالیل،اطالعاتوتخصصیکه
در اختیارِ بازیگران مختلف حکومتی است ،بر روی حل مشکالت متمرکز میشود .بهطور
خالصه ،اینگونه بهنظر میرسد که تقاضا برای دالیل تصمیم ،تبادل اطالعات و تخصص را
طورکلی،بازیگراننهادیرافکورترومنعطفترمیسازد.ثانیاًومهمتریننکته،

تسهیلکردهوبه
نفعتصمیماتعمومیارائهشودوآنهاراادلهمحورسازد،اینفرض


اینواقعیتکهاگردالیلبه
تربودهاست.بهعبارتدیگر،

راتقویتمیکندکهمقدماتاتخاذتصمیم،درستتروعادالنه
الزامبهارائهدالیل،درکمککردنبهمشارکتکنندگاندرکشفتصمیماتدرست،فضیلت
وارزشیمعرفتیدارد.اماچگونهارائهدالیلکمکمیکند؟

یکپاسخایناستکهاگرتصمیمگیرانبدانندکهبایدتصمیماتشانرابادالیلمستدلکنند،

تصمیماتبهترحالجیشدهودرخصوصآنهابهترفکرمیشود.الزاممقاماتعمومیبهارائه
هایخودرانشاندهند.ازاینرو،مجبورمیشوند


کندکهانتخاب
دالیل،قاعدتاًآنهارامجبورمی
کهانتخابهاوتصمیماتشانراباهمکارانخودبهبحثبگذارند.براساسایناستدالل،دراین

فرآیند ،مقامات عمومی برای شناسایی دالیلی که باید نسبت به پرونده خاصی که موضوع
تصمیمگیریاست،اِعمالکنند،درموقعیتوجایگاهبهتریقرارمیگیرند(.)Adams, 2014: 21
در واقع ،الزام به بیان دالیل ،تصمیمگیران را مجبور میکند که ادعاهای غیرقابل دفاع و
توجیهناپذیرراکنارگذاشتهوآنها(تصمیمگیران)راقادرمیسازدباتدارکدالیلقویبرای

تصمیم ،استداللهای ضعیف و بیپایه را کنار بگذارند .بهعالوه ،با الزام تصمیمگیران به ارائه
استداللهایخودرا(احکاموتصمیماتخودرا)

دالیل،انتظارمیرودکهتصمیمگیرانِفردی،

گیراندرگذشتهارائهکردهاند،همسووهمسازکنند.البتهاینبهمعنای


بادالیلیکهسایرتصمیم
انطباقکاملدالیلجدیدبادالیلقدیمنیست،بلکهبدانمعناستکهتصمیماتدرنظامحقوقی
بایدباتوجهباسابقهوپیشینهدالیلقبلیموجهگردد.متقابالً،ازجامعهنیزدرخواستمیشودکه
قضاوتخودرابرمبنایایندالیل-گذشتهوحال-شکلدادهواصالحکند.
مطابقنظرطرفدارندموکراسیگفتوگویی،هدفاصلیمباحثهسیاسی،بهجریانانداختن


وپیشبردنوعی«تقسیمکارمعرفتی»6است.اصطالح«تقسیمکارمعرفتی»درآغازتوسط«روبرت
1. Epestemic Divison of Labor.
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استلنیکِر» وضع شد و بعدها توسط «آلوین گلدمن» رواج یافت ( .)Stalnaker, 1973: 452ایده
بنیادیناینتئوریآناستدرجامعهچیزهاییوجوددارندکهبرخیشهروندانخاصآنهارا
میدانند و برخی دیگر اطالعی ندارند و برعکس :همه آنها میتوانند از طریق تقسیم و تبادل

اطالعاتازاطالعاتدراختیاردیگرانمنتفعشوند.تصمیماتعمومیبایدبهمحکارزیابیو
نظارتعمومیگذاشتهشود.برهمیناساس،بااینالزامکهتصمیمگیرانبایددالیلتصمیماتشان

راارائهنمایند،نظامحقوقیاینفرصترابرایجامعهفراهممیکندکهبهتصمیماتعمومیبا
آوردنادلهونقدآنهاواکنشنشاندهدکهاینامربهنوبهخودبهجریانتبادلاطالعاتکمک
میکند(.)Goldman, 1994: 29-30دالیلیکهمقاماتبرایتصمیماتشانارائهمیکننددرمعرض

تأیید ،نقد ،رد ،شکایت و تقویت طیف نامحدودی از اشخاص و نهادها (مانند نهادهای
آکادمیک) قرار میگیرد .به عبارت دیگر ،ایده محوری این استدالل آن است که با روی
همگذاشتن و یک کاسه کردن دالیل ،فرصت الزم برای بهبود و ارتقای بنیادها و مبانی
طورتصاعدیافزایشمییابد.

تصمیمگیریبه

باهمهایناوصاف،ایراداتونقدهایمهمیدرخصوصایناستداللکهارائهدالیلدارای
ارزش معرفتی است ،وجود دارد« .هیالری کورنبلیث» تأکید میکند که رویه عمومی ارائه و
درخواستدالیلبهطوراتوماتیکوخودکار،یککاالیمعرفتینیست.دربرخیمواقع،رویه
الزامتصمیمگیرانبهارائهدالیلمیتواندباسوءنیتاعمالشدهوصرفاًبهمحملیبرایمصادرهبه

ها،آنچهدرمحافلعمومی(جامعه)بهعنوان

مطلوبکردنموضوعتبدیلشود.دراینوضعیت
استداللمیکندکهدراین

تواندچیزیمهملوبیمعنیباشد«.کورنبلیث»

دلیلابرازمیشود،می

وضعیتهابایدازرویهارائهدالیل دستکشید.ویبرایتبییناستداللخودبهاستناددولت
هایکشتارجمعیبهعنواندلیلیبرایحملهبهعراقدرسال2119اشاره

«بوش»6بهتهدیدسالح
کند.اینتجربهومثالعملینشانمیدهدصرفاینکه دالیلیدرمحافلعمومی ارائه و


می
تتصمیمیکهمقاماتعمومیبرایآندلیلمیآورند،واقعاً

تبادلشود،الزاماًبهاینمعنینیس
تصمیمدرستیباشد(.)Kornblith, 2002: 121
تواندتعمیمیابد.برایمثال،درجوامعیکهرویهایکلیبرایبهتعویقانداختن


اینایرادمی
تصمیماتبهمنظوراظهارنظرمتخصصانِاجتماعیِشناختهشدهوجوددارد،فرصتهایمتعددو
تواندخطرناکوزیانآورباشد.برای


چندگانهبرایشهروندانجهتارائهودرخواستدالیلمی
1.Bush.
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مثال،میتوانتصمیماخیربرایرسیدگیهایقضاییازطریقهیأتمنصفههارادرژاپندرنظر
،رسیدگیهایکیفریجناییدرژاپن،توسطهیأت9

گرفت(.)Onishi, 2007: 3ازسال2113
نفرهقضات(کهتاآنزمانمرسومبود)،صورتنمیگیرد،بلکهازطریقگروهیمتشکلازشش

شهروند عادی (غیرحرفهای) و سه قاضی که با یکدیگر مشورت و تبادل نظر میکنند ،انجام
منتقدانادعاکردهاندکهباحضورسهقاضیکهعمالًحرفآخررامیزنند،احتماالً

میشود 6.

قضاتعادی جرأتو جسارتبیان نقطهنظرمتفاوتیرا نخواهندداشت .همانگونهکهبرخی
گرانگفتهاند،ژاپنبایدابتدابربرخیموانعفرهنگیوبهطورخاصبرعارضه«اماکیس»2


تحلیل
آن را به شخصمسئول واگذار کن».این
غلبهکند،کهمیتواند بهاینعبارت ترجمهشود «:
میلیازبیانعقایددرجامعه،بحثوگفتوگوبایکدیگرو


عارضهخودرادرقالباکراهوبی
سؤال کردن از قدرت نشان میدهد .در پرتو این شرایط ،روشن نیست که آیا تأسیس رویه
درخواستوارائهدالیلازطریقایجادهیأتمنصفههایمردمیدرژاپن،نتایجمعرفتیدرستیبه
بار آورد .در این مورد ،هنجارهای فرهنگی میتواند به نتایج معرفتی نامطلوب منجر شود
(.)Stalnaker, 1973: 455
تواندنوشداروییبرایخودسری

بایدگفتصرفنظرازاینکهرویهالزامبهارائهدالیلمی

یلمیتواندبهتصنعمنجر

وقدرتعریانباشد«.کورنبلیث»دراشارهبهاینکهدرعمل،ارائهدال
شدهوسدراهاهدافاصلیآرمانحاکمیتقانونشود،درستفکرمیکردهاست.گفتهشده
رغماستثنائاتفرهنگیواینواقعیتکهممکناستبرخیتصمیمگیرانازرویه

استکهعلی
ارائهدالیلدرجهتمنافعخودشانسوءاستفادهکنند،همچنانارائهدالیلتاحدزیادیبهعنوان
هایمطلوبودلخواهنظامحقوقیپایبندومعتقدبهحاکمیتقانونباقیمیماند.

یکیازویژگی
ممکناستعدهایاستداللکنندکهحتیدالیلریاکارانهوعوامفریبانهبهترازنبودمطلقدالیل

واقعیهستند،میتواننداثری«تمدن

است،زیرادربلندمدتایندستهازدالیلکهکمترازدالیل
بررویتصمیمگیرانداشتهباشد.بههمینترتیب،درجوامعیکهمقاومتدربرابرسلسله

ساز»
مراتبواقتدارهایسنتیشایعورایجاست،توسعهرویهارائهودرخواستدالیلمیتوانداثری

آموزشیداشتهوجامعهرابهبیانانتقادوتقاضایمنظمتوضیحاتبرایاقداماتحکومتیعادت
دهد(.)McCubbins et al, 1987: 243-244
1.Lay Assessors Act, May 2009.
2.Omakase.
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.2نیرویتمدنسازارائهدالیل

استداللدیگریکهبرارتباطمیانبرداشتهایرویهایازحاکمیتقانونوارائهدالیلتأکید
میکندبراینباوراستکهالزاممقاماتاداریبهارائهدالیلتصمیماتشاناحتمالاینامرراکه
دهد،زیرادالیلاثریتمدنسازدارند (Elster, 1998:

آنهاتصمیماتبهتریاتخاذکنندافزایشمی

شودکهارائهواقعیدالیل،تصمیمگیرانرابه

).ایناثرتمدنسازازاینواقعیتناشیمی

103-5
صورتعلنی،چهبهصورتشفاهییامکتوبملزممیسازد.الزامبهبیان


هایخودبه
تبییندیدگاه
کندکهبرایموضوعخوداستداللهایقانعکنندهارائهکردهو

دالیل،تصمیمگیرانراوادارمی
هایمبتنیبرنفعشخصیوغیراخالقیخودداریکنند.بااینالزام،مقام


ازاستفادهازاستدالل
کهتصمیمیخاصرااتخاذکردهاست؛برایمثال«چون

ادارینمیتواندبهطورعلنیبگوید

امروزدوشنبهاست»وآنراتبدیلبهیکسابقهورویهاداریکند.
جامعهپذیری غیراجتماعی»« 6کانت» در
دفاع از «نیروی تمدنساز» دالیل پس از استدالل « 
ایدهایبرای تاریخی عمومیازمنظرجهانوطنی» مدلسازی شد .دراینمقاله ،کانتادعا
« 
میکند که اخالق از متضاد خود ظهور میکند ،یعنی از تعارض و ستیز میان انسانها .او این

جامعهپذیریغیراجتماعیرابهمثابه«تمایلانسانهابهواردشدندرجامعه،متعهدومقیدشدنبه

شدنقرارمیدهد»تعریف

تکه 
یکدیگرباتضادمتقابلکهبهطورمنظمجامعهرادرمعرضتکه 

میکند.امااینتضادهاکهفاقدهرگونهخصیصهاخالقیاست،مضمحلوبهاحساساتاخالقی

صورتزیرتوضیحمیدهد:


سازیرابه

شوند.کانتاینفرآیندتمدن
تبدیلمی
«از اینرو ،اولین قدمهای حقیقی برای گذار از بربریت به تمدن برداشته میشود که این
(گذار) در ارزش اجتماعی انسانها نهفته است .پس از آن ،بهتدریج همه استعدادها و عالیق
توسعه یافته و اصالح میشوند .ازطریق روشنگری مداوم ،سرچشمهها در مسیر تفکر قرار می
گیرندکهدرگذرزمانمیتواندناهنجاریهایاخصلتطبیعی(اولیه)برایتبعیضاخالقیرا به
گونهایکههمهآنها
هاراتغییردهد،به 


اصولجزمیعملیتبدیلکندوازطریقآن،جامعهانسان
رابهوسیلهاحساساتطبیعیخودبهسمتاخالقکلیسمتوسودهد»(.)Kant, 1784: 22

شناختیبرتصمیمگیران


رودکهالزامبهارائهدالیل،فشاریروان

همینترتیب،انتظارمی
به
اِعمال کندکهپیش ازاتخاذ تصمیم،مخالفتهاومؤاخذههایجامعهراپیشبینیکردهو در
خواهندخودخواهانهوخودمدارانهتصمیمگیریکنند،باخودسانسوری،ازاتخاذ

موردیکهمی
1.Unsocial Sociability.
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اینگونه تصمیمات خودداری کنند .از آنجا که دالیل منفعتجویانه هیچ وزنی در ترتیبات
جایدالیلمبتنیبرنفعشخصی،بهسمتارائهدالیل

اجتماعیپیدانمیکنند،مقاماتعمومیبه

دیگرخواهانهبرایموجهساختنتصمیماتشانهدایتمیشوند(.)Mashaw, 2007: 101-102
برایمثال،هنگامیکهدرسال2113نخستوزیرایتالیا«سیلویوبرلوسکونی»6بهنفعتصمیمی

داررابرایمدتیکسالتعلیقمیکرد،دلیلاین

استداللکردکههمهمحاکماتغیراولویت
اقدامراتجدیدنظردرهزینههایاضافیتحمیلشدهبهنظامقضاییایتالیاوضرورترسیدگیبه
هایانباشتهشدهدردادگاههاعنوانکردوبهاینامراشارهاینکردکهخودنیزشخصاً از


پرونده
اینتعلیقمنتفعمیشود 2.حزبمخالفچپکهاینتصمیم(تعلیق)را«نجاتنخستوزیر»9
گذاریکرد،باتندیجوابدادکهایناقدامدرواقعبرایمتوقفکردنمحاکمهایدرمیالن


نام
بودهکهبهموجبآن«برلوسکونی»متهمبهپرداختششصدهزاردالررشوهبهوکیلمالیاتی

پیشینخود«دیویدمیلز»4شدهبود(.)Cohen, 2010: 15
اینمثالنشانمیدهدکهحتیآنعدهازبازیگرانحکومتیکهکمتربهنظرجامعهاهمیت

میدهند نیز باید مالحظاتی برای تصمیماتشان بیابند که در آنها خیر و منفعت دیگران در نظر

ایکهبهطورراهبردیتوجیهاتی


دکهمقاماتعمومی
گرفتهشدهباشد.درطولزمان،امیدمیرو

بندیکردهاند،باآندالیلوتوجیهاتقانعومتقاعدشوند.اینفرآیند


برایتصمیماتشانصورت
آنرا «نیروی تمدنساز تزویر» 1تعریف میکند .براساس نظر
آنچیزی است که «جان اِلستر»  

«الستر»،ایننیرو«درمجموع...بهنتایجمنصفانهترمنجرمیشود»«.الستر»معتقداستکهتأثیر
جامعهبرتصمیمآن استکهزباندلیلرا جایگزینزبانمنفعتمیکند.ازمنظر او ،دالیل،
انگیزههایاصلیتصمیمگیرندهراازبیننمیبرد،اماگویندهراواداربهپنهانکردنآنهامیکند
(.)Elster, 1998: 111
اینامیدبهنیرویتمدنسازدالیل،برانتظارهنجاریدیگرینیزمبتنیاست:بهمحضاینکه

بازیگراندولتیخودرادرجامعهبهدیدگاهیمتعهدکنند،ازآنهاانتظارنمیرودکهایندیدگاه
رابهسادگیکنارگذاشتهوبهنظردیگریمتمایلشوند،مگراینکهبتوانندعدولخودرااز

1. Silvio Berlus Coni.
.2اینقانونکهدر 24ژوئنسال 2113بهتصویبمجلسسنار سید،همهمحاکماتبرایجرایمارتکابیپیشازسال
2112راتعلیقمی کرد،بهجزجرایمیکهمجازاتآنهادهسالیابیشتراستوجرایممسلحانه،مافیاواتفاقاتمحلکار.
3.Salva Premier.
4.David Mills.
5.Civilizing Force of Hypocrisy.
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دیدگاه اول موجه کنند .از آنجا که معموالً مقامات عمومی نمیتوانند بهطور آشکار از
اند،عدولکنند،شروعبهباورکردنآن چیزی

هاییکهدرپروندههایقبلیذکرکرده


دیدگاه
طورسطحیبهاعتقادبهآنوانمودکردهبودند.اینفرآیندمیتواندبهمثابه

میکنندکهابتدائاًبه
بینآنچهمقاماتعمومیمیگویندوآنچه

یکفرایندکاهش«تنافر(ناسازگاری)شناختی» 6
فکر میکنند تعریف شود .در واقع ،در این فرآیند ،ناسازگاری بین آنچه مقامات عمومی
چهکهبهآناعتقاددارندکاهشمییابدوازاینرومیتواناینفرآیندرافرآیند

میگویندوآن

کاهشتنافرشناختینامگذاریکرد(.)Elster, 1998: 112

البته این تصویر از نیروی تمدنساز ارائه دالیل ،جذاب است اما ممکن است بیش از حد
بینانهبهنظربرسد.میتواناینتردیدرامطرحکردکهاینتصویر،مبتنیاستبرفرضهای


خوش
درخصوصتواناییتصمیمگیرانبهباورپیداکردنبهدالیلیاستکهآنها

احتمالیروانشناختی

درابتدابهعنوانموضوعیصرفاًاستراتژیکارائهکردهبودند.نکتهمهمتراینکه،ممکناستآثار
مانندمواردیکهتوسط«کورنبلیث»قبالًاشاره

جانبیمنفینیزدرارتباطباارائهدالیلعمومی -
وجودداشتهباشدکهاینآثارمنفیجدیتروبیشترازمنافعیباشدکهتوسططرفداران

شد -
دموکراسی گفتوگویی و مشورتی مورد اشاره قرار گرفتهاند .برای نمونه ،در حالیکه دالیل
ناکافیمیتواندبهجامعهضرربرساند،ارائهبیشازحددالیلیادالیلیکهبهزبانینامفهومو
نیافتنیارائهمیشوندنیزمیتواننداستفادهازدالیلعمومیراازمسیردرستخارجکردهو


دست
بهجوامعدموکراتیکآسیببرساند.بااینحال،بحثکاملدرخصوصاینپیامدهایدردسرساز
ممکناستمارابهبیراههببرد (.)Mashaw, 2007: 105امابایدگفتاگرتکلیفقانونیبهارائه
دالیل ،بهطور کارآمدی به تصمیمات عمومی بهتر منجر شود قطعاً برداشتهای ماهوی از
حاکمیتقانونراتقویتمیکند،همچنینبابفهمیمعینوثابتازآرمانحاکمیتقانونراباز

میکند.


.3ارائهدالیلوتضمینکرامتانسانی

درکناراستداللهای فوق،دستهدیگریاز استداللهابرتضمینشأنوکرامتانسانیاز
طریقالزاممقاماتاداریبهارائهدالیلتأکیدکردهوآنرابهمثابهجزییضروریهربرداشتاز
حاکمیتقانونتلقیمیکند.درواقع،آنچنانکهبرخینویسندگانمعتقدنداساساًسازوکارهای
1. Cognitive Dissonance.
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عدالترویهایبهمنظورتضمینکرامتانسانیدرفرآیندرسیدگیوتصمیمگیریاداریطراحی
شدهاند(فالحزاده.)14:6934،آنگونهکه«آلن»بیانمیکند«:بهطورخاص،ارائهدالیلازسوی
مأموران،میتواندهموارهبهمثابهکارکردی«کرامتگرایامبتنیبرکرامتانسانی»6فهمشودکه
تاحدودیمتفاوتازترتیباتیاستکهبرایتضمیناتخاذتصمیماتدقیقومعتبرپیشبینیشده
است ...ممکناستالزامبهبیاندالیلاثرمفیدیبرکیفیتتصمیمداشتهودراینمفهومبه
تحققعدالتکمککند؛اماچهاینادعادرهرپروندهخاصیصادقباشدیانه،ارائهدالیل
میتواندبهعنوانجزوالزموجداییناپذیریازرفتارتوأمبااحترامبایکمراجعهکنندهناامید

تلقیشود،رفتاریکهکرامتوشأناوبهعنوانیکشهرونداقتضایآنرادارد»( Allan, 1998:

.)499
میتوانادعاکردکهچنینتفکری،بخشیازاستدالل«لردماستیل» 2رادرپرونده«دودی»9
تشکیلمیدهد.دراینپرونده«لردماستیل»اعتقادداشتکهعالوهبرتواناییدالیلدرفراهم
ساختنزمینههایاتخاذتصمیمیآگاهانهبرایشاکیانبهمنظوراعتراضبهتصمیموزارتکشور
انگلستان،بنیادیبودنحقِدرمعرضِخطر(یعنیآزادی)ضرورتارائهدالیلراتوجیهمیکند،
بهگونهایکهعدمارائهدالیل،تصمیمآنهاراناعادالنهجلوهمیدهد(.)Eliot, 2012: 62این،به
نوبهخودباترجمانگستردهتردغدغهقضاییدرخصوصرفتارباشهروندانازسویمقامات
حکومتی نیز همسنخ است .در پرونده «آنوفریجوا» ،4بیان شد در صورتیکه دولت بتواند
تصمیماتاداریبهضرراشخاصرابدونآگاهساختنآنهاازمحتوایاینتصمیماتاتخاذکند،
حاکمیتقانونسرنگونخواهدشد«1.لرد اِستین»1معتقدبودکهچنینرفتاریازسویمقامات،
«هراسانگیزوکابوسوار» 1است:نظامانگلستانوضعیتیراتحملنمیکندکهدرآن«حقوق
اشخاصباتصمیماتمخفیانهوعجوالنهنادیدهگرفتهشود» 3.بهطورآشکار،بیننگفتنواقعیت
یکتصمیمبهیکشخصوامتناعازآگاهساختناشخاصازدالیلآنتصمیمتفاوتوجود
دارد،امادرصورتیکهمورددوم(یعنیامتناعازآگاهسازیاشخاصازدالیلتصمیم)اتفاق
1. Dignitarian Function.
2.Lord Mustill.
3.Doody.
4.Anufrijeva.
5. See: R. (on the application of Anufrijeva) v. Secretary of State for the Home
Department [2003] UKHL 36; [2004] 1 A.C.604.
6. Lord Steyn.
7.Kafkaesque.
8. R. (on the application of Anufrijeva) v. Secretary of State for the Home Department
[2003] UKHL 36; [2004]1 A.C. 604 at [28].

62

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالبیستم،شماره،16زمستان79


بیفتد،بهمعنایآناستکهشهروندتنهابهمثابهیکابزاروشیءمحضِدراختیارِمقاماترسمی
قلمدادشدهاست.امریکههراسانگیزوحاکیازعدماحترامبهشأنوکرامتانسانیاشخاص

است.ازاینمنظر،الزامبهارائهدالیلسازندهیک«فرهنگموجهسازی»وسازگارباآناستو
ازطریقآن،مشروعیتدولتوپایبندیآنبهارزشحاکمیتقانون،نشأتگرفتهاز«قدرت
هرپروندهدردفاعازتصمیماتشتلقیمیشود»(.)Mureinik, 1994: 32

نتیجهگیری

استداللیکهدراینمقالهموردتوجهقرارگرفتآناستکهارائهدالیلتوسطسازمانهای
عمومیرویهایاستکهفقدانآن،قطعاًنظامقواعدراازتلقیآنهابهعنواننظامیوفاداروپایبند
بهحاکمیتقانون،تهیوبیمعناخواهدکرد.بهطورخاصتر،ادعاشدکهتمرکزوتأکیدبرارائه
دالیل،همبعدرویهایوهمبعدماهویحاکمیتقانونراتقویتوتأییدمیکند.ازبعدرویهای
یاشکلیِ حاکمیتقانون،این نوعحاکمیتمستلزم امریماهوینیست،برایمثال،حاکمیت
قانونمستلزمآزادیخاصینیست.رویکردهایشکلیحاکمیتقانونبهموضوعاتومسائلی
میپردازدکهدرآنهاقانونوضعواجرامیشودوبهمحتوایقانوننمیپردازد.درمقابل،در
برداشتهایماهویاز حاکمیتقانون،حاکمیتقانونبهدلیلنتایجخاصیکهبهبارمیآورد
(مانندتضمینحقهایمشخص)،یکارزشتلقیمیشود.حاکمیتقانوندراینمعناارجاعبه
معیارهایعدالتیاحقرادربرمیگیرد.براساساینبرداشت،شناسایییکنظامحقوقیبه
عنواننظامیکهبه حاکمیتقانوناحترام میگذاردبدینمعناستکهآننظامبایدمعیارهای
ماهویوبنیادینمعینیرامحققکند.نمیتواننظامیحقوقیراسازگارباحاکمیتقانوندانست
اگرآننظامنتایجعادالنهمعینیرامحققنکند.
براساستحلیلارائهشدهدراینمقاله،ارائهدلیل،جزءضروریرویکردشکلیبهحاکمیت
قانوناست،زیرابراساساینرویکرد،همهآنچهکهحاکمیتقانونمستلزمآناستاینامر
میباشدکهدولتهرآنچیزیراکهانجاممیدهدبهروشیپیشبینیپذیرومنسجمانجامدادهو
آنرا با دالیل موجه سازد .بههمین ترتیب ،ارائه دالیل میتواند وصف هسته (محور) برداشت
ماهوی از حاکمیت قانون را محقق کند .همانگونه که گفتهشد هدف برداشت ماهوی از
حاکمیتقانون،تحققنتایجعادالنهشخصیتوسطحکومتازطریققانوناست.فرضمیشود
که الزام تصمیمگیران به ارائه دالیل تصمیماتشان ،نسبت به دیگر روشها و شکلهای


نسبتسنجیاصلالزامبهبیاندالیلتصمیماتوحاکمیتقانون 69

مگیری،شهروندانرابیشتردربرابرسوءاستفادهازقدرتمحافظتمیکند.
تصمی 
منابع
الف-فارسی
کتابها
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